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«گسترش صنعت» روشهای تامین هزینه پروژههای ریلی
را بررسی کرد

سرمقاله

حرکت مترو
نیازمند اسکناسهای سبز

مدیریت چگونه گفتن

(قسمت دوم)

در طرح جامع حملونقل پیشبینی شده که در سال ۳۰ ،۱۴۰۹درصد
حمل بار و مس��افر بهوس��یله حملونقل ریلی انجام ش��ود .بااینحال ،در
بخش صنایع ریلی در ایران همچون بس��یاری از صنایع دیگر با مش��کل
کمبود سرمایه روبهرو هستیم.

چهارش��نبه گذش��ته و در قسمت اول
(چگونه گفتن) نوش��تم که انتخاب واژهها
بس��یار مهم اس��ت و ه��ر کلمه ب��ا خود
محتوای��ی را حمل میکن��د که با دیگری
متفاوت اس��ت و مفه��وم ویژهای را به ذهن مخاط��ب منتقل میکند.
دوم اینک��ه محتوای مطلب گفته ش��ده دارای چه ویژگیهای علمی و
عملی اس��ت؟ و حرفهای ما باید بتوانند ان��رژی الزم را به کارکنان و
همچنین بهصورت اجرایی و کاربردی به مشتریان و مراجعان سازمان
ما و درنهایت به مردم منتقل کنند .کالم و بخشنامه وزیر و وکیل باید
نقش هادی را در این انتقال اندیشه بازی کند .سوم در مدیریت چگونه
گفتن باید به روش اجرایی و طراحی مناس��ب در زمان و مکان گفتن
توجه کنیم...
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حضور کمرنگ زنان در صنعت خودرو

طراحی خودرو
ظرافت زنانه میخواهد
مغز متفک��ر طراحی یکی از ویژهترین شاس��یبلندهای جهان به تازگی
نس��بت به نبود توازن میان حضور خانمها و آقایان در صنعت خودروسازی
اعتراض کرده است .جری مکگاورن ،مدیر طراحی لندروور پررنگ نبودن
حضور زنان در صنعت خودرو را ضربهای به این صنعت میداند .او که روی
جدیدترین مدلهای این نش��ان تجاری کار میکند خواستار حضور بیشتر
زنان در صنعت خودروسازی شده است.
مکگاورن دراینباره گفت :مدتهاست به این فکر میکنم که ما از نبود
نیروی کافی زن در بخش طراحی رنج میبریم و ضربه میخوریم.
10

گفتوگوی روز

نگاه اقتصاد دولتی
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عکس :ابوالفضل کیمیایی

نعمتزاده در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی مطرح کرد

بانکهای ایرانی با بهره سودآورند نه ارائه خدمات
گزارش «گسترش صنعت» از سفر هیات استان مرزی شرق کشور نشان داد

تحقق  ۵۵طرح از وعدههای دولت در سیستان و بلوچستان
امیرعلی امینیان
infrastructure@sanatnewspaper.com

رییسجمهوری اس�لامی ایران در ب��دو ورود به
زاهدان گفت :اجرای  ۵۵طرح وعده داده ش��ده در
سفر استانی سال  ۹۳هیات دولت به مردم سیستان
و بلوچستان گام مهمی در تحقق وعدههاست.
به گزارش خبرنگار اعزامی گس��ترش صنعت به
سیستان و بلوچستان حس��ن روحانی سهشنبه در
بدو ورود به فرودگاه بینالمللی زاهدان با بیان اینکه
بسیار خوش��حالم از اینکه بار دیگر به استان مرزی
و مهم سیس��تان و بلوچستان س��فر کردهام گفت:
گازرس��انی به زاهدان یک��ی از مهمترین طرحهایی
اس��ت که امروز افتتاح میش��ود .امید اس��ت تمام
وعدههای داده شده به مردم سیستان و بلوچستان
به ط��ور کامل محقق ش��ود .تاکن��ون  ۵۵طرح از
مجموع طرحهای وعده داده ش��ده در سفر استانی
س��ال  ۹۳هیات دولت به سیس��تان و بلوچس��تان
محقق شده است .مسئوالن باید برای محقق کردن
تمام اهداف مورد نظر مردم این استان تالش کنند.
رییسجمهوری به همراه ش��ماری از مس��ئوالن
ارش��د کش��وری از جمله معاونان رییسجمهوری،
وزرای صنع��ت و مع��دن و نفت و معاون��ان وزرای
ارتباطات و راه و شهرس��ازی صبح سهش��نبه وارد
ف��رودگاه بینالمللی زاهدان ش��د و افتتاح باند دوم
فرودگاه بینالمللی زاهدان ،کارخانه مس چهلکوره
نص��رت آب��اد ۳۳۳ ،ط��رح مختل��ف مخابراتی در
سیستان و بلوچستان و  ۸۱کیلومتر از بزرگراههای
اس��تان و کلنگ زنی خط انتقال گاز از ایرانشهر به
زاهدان از طری��ق ویدئوکنفرانس ازجمله مهمترین
برنامهه��ای س��فر ی��ک روزه رییسجمه��وری به
زاهدان اس��ت .در آیین گشایش پروژههای صنعتی
و معدنی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار ش��د،
پروژههای توس��عه نس��ل ۳و  ۴و فناوریهای نوین
مخابرات��ی با س��رمایهگذاری ۱۶۰میلی��ارد تومانی
اپراتوره��ای تلفن هم��راه به بهرهبرداری رس��ید و
۶۰۰سایت نسل ۳و۴در سیستان و بلوچستان آغاز
به کار کرد .همچنی��ن از مهمترین پروژههایی که
در این س��فر به بهرهبرداری رس��ید کارخانه تولید
کنسانتره مس چهلکوره است که یکی از ۳۶پروژه
اقتصاد مقاومتی در س��الجاری است .این پروژه با
سرمایهگذاری ۱۴۰میلیارد تومان و ۸میلیون یورو
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انتصاب عضو جدید هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی
عضو جدی د هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی
که از مدیران دفاتر منطقهای این س��ازمان اس��ت،
ب��ا حکم رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنای��ع ایران منصوب ش��د .ب��ه گزارش
ایدرونی��وز ،براس��اس حکم دکت��ر معظمی معاون
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل
ایدرو ،محمدحس��ن خیرآور به عن��وان عضو هیات

مدیره غیرموظف سازمان مدیریت صنعتی منصوب
ش��د .گفتنی است در جلسه مشترک مدیران دفاتر
منطق��های س��ازمان مدیریت صنعتی ب��ا معظمی،
مقرر ش��د یکی از مدیران دفاتر منطقهای به عنوان
عض��و هیات مدیره این س��ازمان منصوب ش��د .در
حک��م معظمی به خی��رآور آمده اس��ت :در اجرای
تصمیمات جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق

العاده مورخ  ۹۵/۰۷/۱۹ش��رکت س��ازمان مدیریت
صنعتی (س��هامی خ��اص) و بر اس��اس وکالتنامه
ش��ماره /۴۰۷ص ۹۵/م��ورخ  ۹۵/۰۲/۱۵ش��رکت
مرکز گسترش فناوری اطالعات ،جنابعالی به سمت
نماینده ش��رکت یادش��ده در هیات مدیره شرکت
س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی به ش��کل غیرموظف
منصوب میشوید.

بازدید وزیر صنعت از صنایع غذایی
در ۱۲۰کیلومتری ش��مال غرب زاهدان آغاز به کار
کرد و با اش��تغالزایی۲۲۵نفر مس��تقیم و ۳۵۰نفر
غیرمس��تقیم ضم��ن تامین خ��وراک کارخانههای
فرآوری مس ظرفیت تولید کنس��انتره مس کشور
را ۱۶هزار و  ۷۰۰تن در سال افزایش خواهد داد.
رییسجمه��وری پ��س از ش��نیدن گ��زارش
س��رمایهگذاری و اه��داف پروژه با تش��کر از وزارت
صنعت ،معدن تجارت و ابراز امیدواری از اینکه این
پروژه بتواند در منطقه محروم سیستان و بلوچستان
ش��رایط مطلوبی برای مردم فراهم کند دستور آغاز
بهرهبرداری از این معدن و سایر پروژههای اقتصادی
و زی��ر بنای��ی را صادر ک��رد .خط انتق��ال گاز به
سیستان و بلوچستان در پی سفر نخست دولت نهم
و هیات وزیران به سیس��تان و بلوچستان با اجرای
پروژه ب��زرگ انتقال گاز از عس��لویه به طول ۹۰۷
کیلومتر با قطر  ۵۶اینچ در س��ال  ۱۳۸۴مصوب و
در ش��هریور  ۱۳۸۹به بهرهبرداری رسید .همچنین
تصوی��ب گازرس��انی به ۳۰۰هزار خانوار ش��هری و
روستایی در شهرستانهای زاهدان ،چابهار ،خاش،
زابل ،کنارک و گازرسانی به صنایع موجود با اعتبار
یکمیلی��ارد و ۸۰۰میلی��ون دالر از محل بند «ق»
تبصره  ۲قانون بودجه از برکات سفر نخست دولت
تدبیر و امید به این استان در سال  ۹۳بوده است.
سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۱۸۷هزار
و  ۵۰۲کیلومترمربع و بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار
نفر جمعیت پهناورترین اس��تان کش��ور محسوب
میش��ود .رییسجمهوری در آیی��ن بهرهبرداری از
گازرسانی به سیس��تان و بلوچستان با گرامیداشت
سالروز ش��هادت حضرت صدیقه کبری(س) گفت:
در س��واحل مکران ش��اهد تحول بزرگی هستیم و
ب��ه زودی طرحهای جدید در بن��در چابهار افتتاح

میش��ود و ظرفیت این بن��در از ۵/۲میلیون تن به
 ۵/۷میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار گسترش صنعت رییس دولت
تدبی��ر و امی��د با تاکی��د بر ویژگیهای اس��تان در
ارتباط با اقیانوس هند و جایگاه راهبردی سیستان
و بلوچستان توجه به مردم استان را ضروری خواند
و اظه��ار ک��رد :در  2س��ال اخیر ۱۲۰ه��زار نفر از
نوجوانانی که به مدرس��ه نمیرفتند جذب مدارس
ش��دهاند .در بهداش��ت و درمان نیز از ۶هزار پروژه
برای س�لامت در کشور ۶۰۰پروژه برای این استان
است که یا اجرا شده یا درحال اجراست.
روحانی با اش��اره به توس��عه معادن کشور ادامه
داد :دهها معدن ارزش��مند در این اس��تان از طال و
م��س و آهن وج��ود دارد باید مع��ادن را اباد کنیم
تا جوانها مش��غول کار ش��وند و توسعه استان رقم
بخ��ورد .تمام ت�لاش دولت در سیاس��ت داخلی و
خارجی و برجام توس��عه اشتغال بوده و این مسئله
نیاز به سرمایهگذاری ،آموزش ،تحرک و تالش دارد
که زمینه آن در استان فراهم شده است.
وی راهاندازی راهآهن چابهار تا زاهدان را بس��یار
حائز اهمی��ت خواند و تصریح کرد :در تالش��یم تا
این پروژه بزرگ به ثمر برس��د .راهآهن از زاهدان تا
چابهار و خراسان رضوی و جنوبی باید متصل شود
تا شرق توس��عه یافته را تجربه کنیم و این به سود
همه حتی کش��ورهای منطقه و البته جوانان کشور
است .رییسجمهوری از گازرسانی به چابهار و زابل
و تمام شهرس��تانهای این استان در اینده خبرداد
و اف��زود :گاز هم ب��رای رفاه مردم و ه��م برای زیر
ساخت صنایع و مشاغل دیگر و بنگاههای اقتصادی
اس��ت .امروز این وعده محقق ش��د و باید برای این
کار بزرگ از همه تشکر کنیم.

وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت از کارخانه صنایع
غذایی مینو شرق زاهدان بازدید کرد.
در ای��ن بازدید محمدرضا نعم��تزاده از آخرین
برنامهه��ای تولی��د این کارخان��ه و روند پژوهش و
توسعه شرکت مینو شرق مطلع شد.
به گ��زارش خبرن��گار اعزامی گس��ترش صنعت
کارخانه صنایع غذایی مینو ش��رق از س��ال 1372
در زاهدان آغاز ب��ه کار کرده و درحالحاضر روزانه
۶۰تن انواع بیسکویت و تافی و فرآوردههای حجیم
ش��ده برپای��ه ذرت را تولید میکن��د .وزیر صنعت،
معدن و تجارت از محل نصب ماش��ینآالت جدید
کارخانه نیز بازدید کرد .طرح پژوهش و توسعه مینو
ش��رق قرار اس��ت با حمایت بانک صنعت و معدن
اجرایی ش��ود وب��ا پرداخت تس��هیالت ۵۰میلیارد
ریال��ی ظرفیت تولید این کارخان��ه ۱۱هزار تن در
سال افزایش مییابد .همچنین وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گفت :گاز رس��انی به اس��تان سیستان و
بلوچستان توسعه صنعتی استان را به همراه خواهد
داشت.
محمد رضا نعمتزاده در حاش��یه بازدید از واحد
تولیدی پلیم��ر پاکت پرند زاهدان ب��ه خبرنگاران
افزود :دولت برای توس��عه سیس��تان و بلوچستان
برنامهه��ای زی��ادی دارد که با گاز رس��انی به این
استان روند توسعه استان سرعت زیادی میگیرد.
وی با اش��اره به آغاز اجرای ط��رح فوالد چابهار
تصریح کرد :از دو س��ال پیش کاره��ای مطالعاتی
این طرح آغاز ش��ده و عملی��ات اجرایی واحد اول
آن که آهن اس��فنجی تولید میکند نیز شروع شده
اس��ت .همچنین س��اخت کارخانه تولید الستیک
خودرو با ظرفیت ۵۰هزارتن الس��تیک در ش��مال
استان در دس��تور کار قرار گرفته و پس از کارهای
مطالعاتی در مرحله خرید ماش��ینآالت است که با
تامین اعتبار الزم روند س��اخت این کارخانه شتاب

میگیرد.
نعمتزاده درباره تولید کیس��ههای پلی پروپیلن
در اس��تان نیز اظهار کرد :سیستان و بلوچستان دو
کارخانه س��یمان دارد که کیسههای سیمان مورد
نیاز خود را از اس��تانهای دیگ��ر تامین میکردند
ک��ه با افتتاح این کارخانه در فروردین آینده تامین
کیسههای مورد نیاز کارخانههای تسهیل میشود.
کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان با سرمایهگذاری
 ۲/۴میلیون ی��ورو و ۶۰میلیارد ریال با مش��ارکت
بانک صنعت و معدن و اشتغالزایی ۶۶۰نفر به شکل
مس��تقیم و غیرمستقیم در شهرک صنعتی زاهدان
واقع ش��ده و قرار است بهار سال آینده وارد مرحله
بهرهبرداری شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه س��فر خود
به زاهدان از ش��هرک صنعتی زاهدان بازدید کرد و
از روند توس��عه این ش��هرک آگاه شد .زاهدان یک
ش��هرک صنعتی تخصصی مصالح ساختمانی ،یک
ش��هرک کارگاهی و یک ش��هرک صنعتی عمومی
دارد.

 توجه دولت به  2کارخانه مهم سیستان
و بلوچستان

وزیر صنع��ت ،مع��دن و تجارت گفت :س��اخت
کارخان��ه الس��تیک ،احی��ای کارخانه باف��ت بلوچ

وتقویت معدن آنتیموان در سیستان و بلوچستان از
اولویتهای صنعتی و معدنی دولت است.
همچنی��ن محمدرض��ا نعم��تزاده در دی��دار با
روس��ای س��ازمانهای هم خانواده صنعت و معدن
سیستان و بلوچستان با اشاره به توسعه صنعتی در
این استان افزود :محور بزرگ آنتیموان که از تربت
جام تا زاهدان ادامه داش��ته و بیش از ۲۰۰هزار تن
ذخیره دارد زمینه خوبی برای اس��تخراج آنتیموان
بوده و با توجه به تجربه تازه کشور درباره این ماده
معدنی و صادرات محور بودن آنتیموان فرصتهای
ارزشمندی برای ایران در افزایش درآمدهای معدنی
اس��ت .وی با اشاره به مشکالت کارخانه بافت بلوچ
نیز اظهار کرد :جای تاس��ف اس��ت که این کارخانه
با ش��ادابی که داشت تعطیل ش��ود اما برای احیای
این کارخانه بیش از یک س��ال و نیم تالش ش��ده
و در ح��ال حاضر بی��ش از ۶میلیون یورو تجهیزات
کارخانه را حریداری کردهایم تا دوباره این کارخانه
را احیا کنیم.
نعم��تزاده درب��اره اح��داث کارخانه الس��تیک
در اس��تان نی��ز تصریح کرد :دول��ت در مکانهایی
ک��ه هیچک��س بهدلیل ب��دی آب و ه��وا حاضر به
س��رمایهگذاری نیست وارد ش��ده و سرمایهگذاری
کرده و کارخانه الستیک نیز از این گروه است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به س��ابقه
طوالن��ی ای��ران در زمین��ه همکاری با الس��تیک
س��ازان معتبر جه��ان تاکید کرد :ای��ران پایه فنی
و دانش تولید الس��تیک خ��وب را دارد اما با هدف
توسعه صادرات این صنعت قصد داریم با مشارکت
تولیدکنندگان جهانی الس��تیک و نشان(برند)های
معتبر کارخانه الس��تیک سیس��تان و بلوچستان را
راهان��دازی کنی��م .وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت
اظهار امیدواری کرد با تامین منابع مالی زمینههای
توسعه صنعتی استان بیش از گذشته فراهم شود.

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻢﻭﺻﻨﻌﺖ

ﺍﻭﻝ ﻣﺎﺭﺱ  2017ﺷﻤﺎﺭﻩ  69ﭘﻴﺎﭘﻰ 2042

ﺧﺒﺮ

1/2ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ

ﻛﺴﺐ  3ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﻭ  8ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ

ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﺮﻛــﺰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ )ﻣﺪﻳﺮ
ﺟﺎﻳــﺰﻩ ﻣﻠــﻰ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ( ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ
 3ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳــﻴﻤﻴﻦ ﻭ  8ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻠﻰﺭﺥ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ )ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ( ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻉ »ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ« ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ  15ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺪﻳﺲ
ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ »ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ« ﻭ »ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﺮﺍﺳــﺎﻥ« ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ »ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳــﺎﺭﮔﺎﺩ« ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ  601ﺗﺎ  650ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴــﺐ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳــﻴﻤﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻭﻯ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ )ﻣﻴﺪﻛﻮ(،
ﮔــﺮﻭﻩ ﻣﭙﻨﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯﻯ  501ﺗﺎ 550
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ،ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺭﺍ ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺩﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ  451ﺗــﺎ  500ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
»ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ«» ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻕ
ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﭙﻨﺎ« )ﻣﻜﻮ(» ،ﺷــﺮﻛﺖ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ« )ﺳــﺎﭘﻜﻮ( ﻭ »ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺘﺎﻡ ﺻﻨﻌﺖ« ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ
ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ »ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﻬﺎﻣﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ« ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻛﺴــﺐ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰﺭﺥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
 71ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ  5ﺑﺨﺶ »ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ«،
»ﺧﺪﻣﺎﺕ«» ،ﺳﻼﻣﺖ«» ،ﺁﻣﻮﺯﺵ« ﻭ »ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ« ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ،
ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 30
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ  26ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻛﺴﺐ
ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻮﺩﻧــﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ
14ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ  1300ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻗــﻮﺕ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰﻫﺎ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ
ﺑﺎ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺁﻟﻤﺎﻧــﻰ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺏ
ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳــﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ )ﭘــﺎﻭﻥ( ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ،
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺸــﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻳﺎﻟﺖ
»ﻧﻮﺭﺩﺭﺍﻳﻦ ﻭﺳــﺘﻔﺎﻟﻦ ﺁﻟﻤﺎﻥ« ﺑــﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻰﻭﺍﺳــﻄﻪ
ﻭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ
ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﻢ .ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺁﺑﻔﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ،ﻫﻮﺵ
ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫــﺎﻯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﭼﺮﺧﺎﻧﻰ ﻭ
ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﺁﺏ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺤﻜﺎﻡ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪﻭﻳــﮋﻩ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
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ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻌﻰ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ
ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻠﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ
ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ
ﻧﺰﻭﻝ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ...ﺑﻪ
ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ

ﻋﻜﺲ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻰ

ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺳــﻄﺢ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺧﻴﻠﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺭﻭﻳــﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰﻳــﺰﺩﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1990ﻣﻴﻼﺩﻯ.
ﺍﮔــﺮ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 2014ﻣﻴــﻼﺩﻯ ﺭﺍ  100ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ  65ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ
ﺑﺎ ژﺍﭘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﻛﺸــﻮﺭ ژﺍﭘﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ  21ﺳــﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ  16ﺳﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚﺳﻮﻡ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  2000ﺗﺎ 2014ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺩﺭ ﻫﻨﺪ 2/6ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ 6ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺯ ﻣﺤــﻞ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﺰﻯ 1/2ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
) (5/1ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺘﻮﺳــﻂ 4/3ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
 1/2ﻭﺍﺣﺪﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸــﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ 35ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ 8ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰﻳﺰﺩﻯ ﮔﻔﺖ :ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻣﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ:

ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷــﺪ
ﺭﺍﻫﻰ ﺟﺰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ  6ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺷﺪﻳﻢ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ
ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳﺪ.

ﻃﻴﺒﻪ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﺯﻯ
infrastructure@sanatnewspaper.com

ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﮔﻔﺖ :ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻠﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ
ﺩﻳﮕــﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛــﻪ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺰﻭﻝ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ...ﺑﻪ
ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ
 1404ﺭﺷــﺪ 8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺗﻨﻬﺎ 4ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ،
ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺳــﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗــﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕــﻮ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ،ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮﻉ »ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ«  9ﺍﺳــﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻣﻌﻈﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺍﻳﺪﺭﻭ( ،ﺭﻭﻳﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷــﺪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻌﻰ

ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌــﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ
ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻳــﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺁﻣﺎﺭ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻳــﻢ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻰﺣﺎﺻﻞ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺣﻞ
ﻛﺮﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ
ﻛﺸــﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳــﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻔﻆ ﺳــﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﻰ ،ﺗﻬﻤﺖ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﺯﻳــﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑــﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻤﻌﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻠﺞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛــﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺰﻭﻝ،
ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ...ﺑﻪ ﺳــﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺭﺳــﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯ
ﻛﺮﺩﻥ »ﺍﻝ.ﺳــﻰ« ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻩ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣــﻞ ﻛــﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺳــﺎﻟﻪ
ﺻﺮﻑ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﺳــﺖ ﺩﺭ ﺟﻴــﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻴــﻢ ﻛﺮﺩ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺯﺩﻯ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ
ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺟﺪﻯ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻫــﺪﺍﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺳﻮﺍﻝ
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﭼﺎﺭ
ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ.

 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ

ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ

 ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺩﺭﻭﻧﺰﺍ

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻌﻈﻤﻰ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ
ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﺟﻠﺴﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ
ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2022ﻣﻴﻼﺩﻯ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻯ
ﻭ ﻣﺰﻳﺖ
ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺍﺷﻴﺎء
ﻋﺪﺩ  14/4ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ

ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  190ﻛﺸﻮﺭ
ﺭﺗﺒﻪ  118ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ
ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺸــﻮﻕﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺧﺬ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺷــﺮﻣﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﻮﻕﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛــﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺸــﻮﻕﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺸــﻮﻕﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﻌﻤﺖﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨــﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ
ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﺑــﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ
ﺭﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫــﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻫــﺪﺍﻑ ﺍﺻﻞ44
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷــﺪﻩ،
ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻛﻤﺘــﺮ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻧﻴﻤﻪﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ
ﻧﻴــﺰ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﻭﺍﺣﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺩﺭ
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ.

 ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻣﻌﻈﻤﻰ ،ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ
ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﺳﻜﺎﺭ  2017ﺑﻪ
ﺍﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩﻯ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﻭﺍﻗﻒ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ

ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﻌﻈﻤــﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ
) (GDPﻛﺸﻮﺭﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺁﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﭘــﻰ ﺁﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﺸــﻮﺭ
ﻛﺎﻫــﺶ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻭ ﻫﺮ ﻛﺴــﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ.
ﺍﮔــﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ  10ﺳﺎﻝ ﺍﺯ
ﺳﻨﺪ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺯ  1404ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺭﺷﺪ 8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺑﺮﺳﻴﻢ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻛﻨﻮﻥ 4ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ
ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ
 1404ﺳــﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ
ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻈﻤﻰ ﺑﻪ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 2016ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻴﻦ 186ﻛﺸــﻮﺭ  171ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻀﺎﻯ
ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺻﺪﻕ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ،
ﻣﻬﺎﺭﺕﺁﻣﻮﺯﻯ ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ...ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﺩﻫﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ
ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﺭﻥ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺍﺷــﻴﺎء ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2022ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
2022ﻣﻴــﻼﺩﻯ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺗــﺮﻯ ﻭ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺷــﻴﺎء ﻋــﺪﺩ  14/4ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ
ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 90ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ 80ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠــﻰ ﻣﺤﻤــﺪﻯ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ  70ﺳــﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷــﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﮔﺮ
ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻯ 2ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ  35ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ
ﻣﻰﻛﺸــﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ  GDPﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺩ ﻧﺮﺥ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ 7ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ 10ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ
ﻃــﻮﻝ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  76ﺗﺎ  83ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ 167ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ 4/2ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  83ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ 631/ 5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺭﺷــﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ 3/5ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ 8ﺩﺭﺻﺪﮔﻔﺖ:
ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫــﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺛﺮﻭﺕﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺭﻭﻧﺰﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻧﻰ ،ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ .ﺳﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﺯﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻛﻨﺪ؟ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻭﻥ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﻭﻥﺑﻨﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺍﺳــﺖ .ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﮔﻔﺖ:
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﺴــﺎﺩ ،ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺳﺖﻭﭘﺎﮔﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻧﺖﺩﻫﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  190ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ  118ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴــﻢ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ،ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎ،
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻫﺎ
ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ،
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺰﻭﻣﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦﺭﻭ ،ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ
ﺷﺮﻭﻉ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺮﺳﻨﺪ
ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ 8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺤﻤــﺪﻯ ﺑﻪ  5ﺑﻌﺪﻯ ﻛﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻧــﻮﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﭘﺬﻳــﺮﻯ ،ﺗﺤﻮﻝﭘﺬﻳﺮﻯ ،ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ
ﺩﺍﻧﺶﮔﺮﺍﻳﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻞﮔﺮﺍﻳﻰ ﺍﺑﻌﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
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