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ورود دومین هواپیمای برجامی 
تا دو هفته آینده
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۱/۲درصد رشد اقتصادی
از محل بهره وری

6

بانک های ایرانی با بهره سودآورند نه ارائه خدمات
نعمت زاده در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی مطرح کرد
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سرمقاله

 مدیریت چگونه گفتن
 )قسمت دوم(

چهارش��نبه گذش��ته و در قسمت اول 
)چگونه گفتن( نوش��تم که انتخاب واژه ها 
بس��یار مهم اس��ت و ه��ر کلمه ب��ا خود 
محتوای��ی را حمل می کن��د که با دیگری 
متفاوت اس��ت و مفه��وم ویژه ای را به ذهن مخاط��ب منتقل می کند. 
دوم اینک��ه محتوای مطلب گفته ش��ده دارای چه ویژگی های علمی و 
عملی اس��ت؟ و حرف های ما باید بتوانند ان��رژی الزم را به کارکنان و 
همچنین به صورت 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 

2توجه کنیم...
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 نگاه اقتصاد دولتی
در واگذاری های اصل 44

گفت وگوی روز

یی
میا

 کی
ضل

الف
ابو

س: 
عک

رییس جمهوری اس��المی ایران در ب��دو ورود به 
زاهدان گفت: اجرای ۵۵ طرح وعده داده ش��ده در 
سفر استانی سال ۹۳ هیات دولت به مردم سیستان 

و بلوچستان گام مهمی در تحقق وعده هاست. 
به گزارش خبرنگار اعزامی گس��ترش صنعت به  
سیستان و بلوچستان حس��ن روحانی سه شنبه در 
بدو ورود به فرودگاه بین المللی زاهدان با بیان اینکه 
بسیار خوش��حالم از اینکه بار دیگر به استان مرزی 
و مهم سیس��تان و بلوچستان س��فر کرده ام گفت: 
گازرس��انی به زاهدان یک��ی از مهم ترین طرح هایی 
 اس��ت که امروز افتتاح می ش��ود. امید اس��ت تمام 
وعده های داده شده به مردم سیستان و بلوچستان 
به ط��ور کامل محقق ش��ود. تاکن��ون ۵۵ طرح از 
مجموع طرح های وعده داده ش��ده در سفر استانی 
س��ال ۹۳ هیات دولت به سیس��تان و بلوچس��تان 
محقق شده است. مسئوالن باید برای محقق کردن 
تمام اهداف مورد نظر مردم این استان تالش کنند. 
رییس جمهوری به همراه ش��ماری از مس��ئوالن 
ارش��د کش��وری از جمله معاونان رییس جمهوری، 
وزرای صنع��ت و مع��دن و نفت و معاون��ان وزرای 
ارتباطات و راه و شهرس��ازی صبح سه ش��نبه وارد 
ف��رودگاه بین المللی زاهدان ش��د و افتتاح باند دوم 
فرودگاه بین المللی زاهدان، کارخانه مس چهل کوره 
نص��رت آب��اد، ۳۳۳ ط��رح مختل��ف مخابراتی در 
سیستان و بلوچستان و ۸۱ کیلومتر از بزرگراه های 
اس��تان و کلنگ زنی خط انتقال گاز از ایرانشهر به 
زاهدان از طری��ق ویدئوکنفرانس ازجمله مهم ترین 
برنامه ه��ای س��فر ی��ک روزه رییس جمه��وری به 
زاهدان اس��ت. در آیین گشایش پروژه های صنعتی 
و معدنی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار ش��د، 
پروژه های توس��عه نس��ل ۳و ۴ و فناوری های نوین 
مخابرات��ی با س��رمایه گذاری ۱۶۰میلی��ارد تومانی 
اپراتوره��ای تلفن هم��راه به بهره برداری رس��ید و 
۶۰۰سایت نسل ۳و۴در سیستان و بلوچستان آغاز 
به کار کرد. همچنی��ن از مهم ترین پروژه هایی  که 
در این س��فر به بهره برداری رس��ید کارخانه تولید 
کنسانتره مس چهل کوره است که یکی از ۳۶پروژه 
اقتصاد مقاومتی در س��ال جاری است. این پروژه با 
سرمایه گذاری ۱۴۰میلیارد تومان و ۸میلیون یورو 

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 کارخانه های 
فرآوری مس ظرفیت تولید کنس��انتره مس کشور 

را ۱۶هزار و ۷۰۰ تن در سال افزایش خواهد داد. 
گ��زارش  ش��نیدن  از  پ��س  رییس جمه��وری 
س��رمایه گذاری 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 
بهره برداری از این معدن و سایر پروژه های 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 ۵۶ اینچ در س��ال ۱۳۸۴ مصوب و 
در ش��هریور ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید. همچنین 
تصوی��ب گازرس��انی به ۳۰۰هزار خانوار ش��هری و 
روستایی در شهرستان های زاهدان، چابهار، خاش، 
زابل، کنارک و گازرسانی به صنایع موجود با اعتبار 
یک میلی��ارد و ۸۰۰میلی��ون دالر از محل بند »ق« 
تبصره ۲ قانون بودجه از برکات سفر نخست دولت 
تدبیر و امید به این استان در سال ۹۳ بوده است. 

سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۱۸۷هزار 
و ۵۰۲ کیلومترمربع و بیش از ۲میلیون و ۸۰۰هزار 
نفر جمعیت پهناورترین اس��تان کش��ور محسوب 
می ش��ود. رییس جمهوری در آیی��ن بهره برداری 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 طرح های جدید در بن��در چابهار افتتاح 

می ش��ود و ظرفیت این بن��در از ۵/۲میلیون تن به 
۵/۷ میلیون تن خواهد رسید. 

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت رییس دولت 
تدبی��ر و امی��د با تاکی��د بر ویژگی های 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 ۲ س��ال اخیر ۱۲۰ه��زار نفر از 
نوجوانانی که به مدرس��ه نمی رفتند جذب مدارس 
ش��ده اند. در بهداش��ت و درمان نیز از ۶هزار پروژه 
برای س��المت در کشور ۶۰۰پروژه برای این استان 

است که یا اجرا شده یا در حال اجراست. 
روحانی با اش��اره به توس��عه معادن کشور ادامه 
داد: ده ها معدن ارزش��مند در این اس��تان از طال و 
م��س و آهن وج��ود دارد باید مع��ادن را اباد کنیم 
تا جوان ها مش��غول کار ش��وند و توسعه استان رقم 
بخ��ورد. تمام ت��الش دولت در سیاس��ت داخلی و 
خارجی و برجام توس��عه اشتغال بوده و این مسئله 
نیاز به سرمایه گذاری، آموزش، تحرک و تالش دارد 

که زمینه آن در استان فراهم شده است. 
وی راه اندازی راه آهن چابهار تا زاهدان را بس��یار 
حائز اهمی��ت خواند و تصریح کرد: در تالش��یم تا 
این پروژه بزرگ به ثمر برس��د. راه آهن 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. رییس جمهوری از گازرسانی به چابهار و زابل 
و تمام شهرس��تان های 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 بنگاه های اقتصادی 
اس��ت. امروز این وعده محقق ش��د و باید برای این 

کار بزرگ از همه تشکر کنیم. 

عضو جدید  هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی 
که از مدیران دفاتر منطقه ای 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��ه ای س��ازمان مدیریت صنعتی ب��ا معظمی، 
مقرر ش��د یکی از مدیران دفاتر منطقه ای 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 ۹۵/۰۷/۱۹ ش��رکت س��ازمان مدیریت 
صنعتی )س��هامی خ��اص( و بر اس��اس وکالتنامه 
ش��ماره ۴۰۷/ص/۹۵ م��ورخ ۹۵/۰۲/۱۵ ش��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 می شوید.

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از کارخانه صنایع 
غذایی مینو شرق زاهدان بازدید کرد. 

در ای��ن بازدید محمدرضا نعم��ت زاده از آخرین 
برنامه ه��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 ۱۳۷۲ 
در زاهدان آغاز ب��ه کار کرده و در حال حاضر روزانه 
۶۰تن انواع بیسکویت و تافی و فرآورده های حجیم 
ش��ده برپای��ه ذرت را تولید می کن��د. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از محل نصب ماش��ین آالت 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 می یابد. 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 نعمت زاده در حاش��یه بازدید از واحد 
تولیدی پلیم��ر پاکت پرند زاهدان ب��ه خبرنگاران 
افزود: دولت برای توس��عه سیس��تان و بلوچستان 
برنامه ه��ای زی��ادی دارد که با گاز رس��انی به این 
استان روند توسعه استان سرعت زیادی می گیرد. 

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 می کند 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��ین آالت است که با 
تامین اعتبار الزم روند س��اخت این کارخانه شتاب 

می گیرد. 
نعمت زاده درباره تولید کیس��ه های پلی پروپیلن 
در اس��تان نیز اظهار کرد: سیستان و بلوچستان دو 
کارخانه س��یمان دارد که کیسه های سیمان مورد 
نیاز خود را از اس��تان های دیگ��ر تامین می کردند 
ک��ه با افتتاح این کارخانه در فروردین آینده تامین 
کیسه های مورد نیاز کارخانه های تسهیل می شود. 

کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان با سرمایه گذاری 
۲/۴ میلیون 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 

بهره برداری 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 ۲ کارخانه 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 
اولویت های صنعتی و معدنی دولت است. 

همچنی��ن محمدرض��ا نعم��ت زاده در دی��دار با 
روس��ای س��ازمان های 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 فرصت های 
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 کرده ایم تا دوباره این کارخانه 

را احیا کنیم. 
نعم��ت زاده درب��اره اح��داث کارخانه الس��تیک 
در اس��تان نی��ز تصریح کرد: دول��ت در مکان هایی 
ک��ه هیچ ک��س به دلیل ب��دی آب و ه��وا حاضر به 
س��رمایه گذاری نیست وارد ش��ده و سرمایه گذاری 

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 
راه ان��دازی کنی��م.  وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
اظهار امیدواری کرد با تامین منابع مالی زمینه های 

توسعه صنعتی استان بیش از گذشته فراهم شود.

انتصاب عضو جدید هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی

بازدید وزیر صنعت از صنایع غذایی

گزارش »گسترش صنعت« از سفر هیات استان مرزی شرق کشور نشان داد 

تحقق 55 طرح از وعده های دولت در سیستان و بلوچستان

در طرح جامع حمل ونقل پیش بینی شده که در سال ۱۴۰۹، ۳۰ درصد 
حمل بار و مس��افر به وس��یله حمل ونقل ریلی انجام ش��ود. بااین حال، در 
بخش صنایع ریلی در ایران همچون بس��یاری از صنایع دیگر با مش��کل 

کمبود سرمایه روبه رو هستیم.

حرکت مترو
نیازمند اسکناس های سبز

»گسترش صنعت« روش های تامین هزینه پروژه های ریلی 
را بررسی کرد

مغز متفک��ر طراحی یکی از ویژه ترین شاس��ی بلندهای جهان به تازگی 
نس��بت به نبود توازن میان حضور خانم ها و آقایان در صنعت خودروسازی 
اعتراض کرده است. جری مک گاورن، مدیر طراحی لندروور پررنگ نبودن 
حضور زنان در صنعت خودرو را ضربه ای به این صنعت می داند. او که روی 
جدیدترین مدل های این نش��ان تجاری کار می کند خواستار حضور بیشتر 

زنان در صنعت خودروسازی شده است.
مک گاورن دراین باره گفت: مدت هاست به این فکر می کنم که ما از نبود 

نیروی کافی زن در بخش طراحی رنج می بریم و ضربه می خوریم.

طراحی خودرو
ظرافت  زنانه می خواهد

حضور کمرنگ زنان در صنعت خودرو

امیرعلی امینیان
 infrastructure@sanatnewspaper.com
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ــراى افزايش  ــارت گفت: ب ــدن و تج ــر صنعت، مع وزي
ــرايطى  بهره ورى نياز به تصميم جمعى داريم. در چنين ش
ــفانه سيستم بانك هاى كشور فلج هستند. بانك هاى  متاس
ــه مى دهند به  ــه ارائ ــور ها از محل خدماتى ك ــر كش ديگ
ــند و بانك هاى ايرانى با نزول، بهره و... به  سودآورى مى رس

سودآورى مى رسند. 
ــترش صنعت ، با اينكه در سند چشم انداز  به گزارش گس
ــد 8 درصدى اقتصاد پيش بينى شده اما اكنون  1404 رش
ــرايط فعلى،  ــت كه با ش ــده اس تنها 4 درصد آن محقق ش
ــتين راهكار  ــخت خواهد بود. نخس ــيدن به اين رقم س رس
ــى توجه به نظام و الگوهاى مديريتى در كشور است  اساس
ــو را اصالح كنيم نمى توان به  ــا زمانى كه نتوانيم اين الگ و ت

آينده اقتصادى كشور چندان اميدوار بود. 
ــازمانى  ــتا، چهاردهمين همايش تعالى س ــن راس در اي
ــفند با حضور  ــوع «تعالى در خدمت جامعه» 9 اس ــا موض ب
محمدرضا نعمت زاده  وزير صنعت، معدن و تجارت، منصور 
ــترش و نوسازى صنايع  ــازمان گس معظمى  مديرعامل س
ايران (ايدرو)، رويا طباطبايى  رييس سازمان ملى بهره ورى 
ــازمان مديريت  ــران، محمدعلى محمدى  مديرعامل س اي
ــوزه در مركز  ــد و متخصصان اين ح صنعتى، مديران ارش

همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار شد.
  نياز به تصميم جمعى

ــان اينكه بهره ورى  ــدن و تجارت با بي ــر صنعت، مع وزي
ــد آمار  ــت، گفت: هر چن ــازمانى اس ــه تعالى س خمير ماي
ــش صنعت به  ــت اما در بخ ــور پايين اس بهره ورى در كش
ــم. در حال حاضر  بهره ورى  ــت يافته اي بهره ورى خوبى دس

نيروى كار بهتر از بهره ورى سرمايه در كشور است. 
ــتر مطالعات بى حاصل  ــفانه بيش نعمت زاده گفت: متاس
ــتند. آيا فقط با توصيه  مى شود مشكالت كشور را حل  هس
كرد؟ اين در حالى است كه اكنون نياز به آمار و ارقام اجرايى 
ــى كنيم. براى فعاليت  ــائل را موشكافانه بررس داريم تا مس
جدى بايد تعارف را كنار گذاشت چراكه با تعارف نمى شود 
ــالمت جامعه را به وجود آورد. براى  ــوردارى كرد و س كش
ــالمت جامعه و پرهيز از دروغگويى، تهمت و افترا  حفظ س

بايد از دانشگاه ها شروع كنيم. 
ــر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه براى افزايش   وزي
ــفانه  ــه تصميم جمعى داريم، گفت: متاس ــره ورى نياز ب به
ــتند. اين در حالى است  ــتم بانك هاى كشور فلج هس سيس
ــه ارائه مى دهند به  ــه در دنيا بانك ها از محل خدماتى ك ك
ــفانه بانك هاى ايرانى با نزول،  ــود آورى مى رسند. متاس س
ــند. به عنوان نمونه براى باز  ــودآورى مى رس بهره و... به س
ــطه بانك ها يك روزه  ــى» كه مى توان به واس كردن «ال.س
ــاله  ــرد در بانك هاى ايرانى مدت زمان يك س ــل ك آن را ح
ــت واقعيات را شفاف سازى و برخى  صرف مى شود. نياز اس

اختيارات را به ديگران واگذار كنيم. 
 به گفته نعمت زاده براى اجراى درست مديريت نيز بايد 
تعارف را كنار گذاشت. همان كارى كه رييس جمهور براى 
ــب بانك مركزى  ــت در جي ــش تورم كرد و گفتند دس كاه
ــم كرد چراكه اين دزدى از خزانه خواهد بود و امروز  نخواهي
اثر آن را در جامعه مى بينيم. اين در حالى است كه براى رفع 
ــاره به بنگاه هاى  ــورد جدى نكرده ايم.  وى با اش ركود برخ
ــكالتى مواجه  ــدارى نيز با مش ــادى گفت: در بنگاه اقتص
ــبختانه بنگاه هاى موفقى را نيز داريم. سوال  هستيم. خوش
من اين است كه چرا بايد در بخش بازرگانى و صادرات دچار 

ضعف باشيم و نتوانيم آن گونه كه بايد كار را پيش ببريم.
  نياز به مشوق هاى صادراتى

ــم با اشاره به  ــيه اين مراس نعمت زاده همچنين در حاش

ــدگان به عنوان  ــار براى صادركنن ــاص نيافتن اعتب اختص
ــوق هاى صادراتى گفت: متاسفانه به دليل كمبودهاى  مش
دولت نتوانستيم تخفيف اعتبار الزم را براى صادركنندگان 
ــتيم. اميدواريم در  ــرمنده آنها هس اخذ كنيم و از اين رو ش
ــرايط را براى صادر كنندگان بهبود  ــال آينده بتوانيم ش س

ببخشيم. 
ــت از مجلس شوراى اسالمى براى در نظر  وى با درخواس
گرفتن رديف ويژه اى براى مشوق هاى صادراتى بيان كرد: 
ــالمى كه بودجه سال آينده  ــوراى اس از مجلس محترم ش
ــه رديف ويژه اى را براى  ــب مى كند، تقاضا داريم ك را تصوي
ــرد و حمايت هاى الزم در  ــوق هاى صادراتى در نظر گي مش
اين زمينه از جمله حضور در بازارها و نمايشگاه هاى جهانى 

را مدنظر قرار دهد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه چند سالى 
است كه صادركنندگان از حمايت هاى الزم محروم بوده اند، 
گفت: به هر حال چند سالى است كه صادركنندگان به دليل 
ــاير هزينه هاى كلى كشور از  پرداخت  يارانه هاى نقدى و س
حمايت هاى الزم محروم هستند، بنابراين از مجلس شوراى 
اسالمى تقاضا داريم هر چند مختصر رديف ويژه اى را براى 
ــادرات غيرنفتى در نظر  ــوق هاى صادراتى در بخش ص مش

گيرد. 
ــد صادراتى  ــركت هاى توانمن ــكيل ش نعمت زاده از تش
ــا معاون اول  ــه اى ب ــتا جلس ــر داد و افزود: در اين راس خب
ــاى الزم در حال  ــد و پيگيرى ه رييس جمهورى برگزار ش

انجام است. 
ــداف اصل44  ــه ميزان به اه ــه اينكه چ ــخ ب وى در پاس
نزديك شده ايم، بيان كرد: اين مسئله مربوط به وزارت امور 
ــخگو  ــت و آنها بايد در اين زمينه پاس اقتصادى و دارايى اس

باشند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش ديگرى 
ــده،  ــر اينكه بخش صنعت چه ميزان خصوصى ش مبنى ب
ــود دارد كه  ــش صنعت وج ــر واحدى در بخ ــزود: كمت اف
ــش واحدهاى دولتى  ــد. در بخ نيمه دولتى باقى مانده باش
ــدارد، بنابراين در عمل  ــز به طور تقريبى واحدى وجود ن ني
ــركت دولتى در بخش صنعت وجود ندارد و اگر به ندرت  ش
ــكالت در  ــد به دليل مش ــته باش واحدهايى نيز وجود داش

واگذارى است. 
 اتصال به شبكه هاى جهانى

ــازمان گسترش و  منصور معظمى، رييس هيات عامل س
ــازى صنايع ايران   ضمن تبريك جايزه اسكار 2017 به  نوس
اصغر فرهادى گفت: تمامى كارشناسان اقتصادى بر اين امر 
ــتند كه اكنون بهره ورى و جذب سرمايه خارجى  واقف هس
ــت. با توجه به اينكه كشورمان داراى  ــور مطلوب نيس كش
ــود كه چطور  ــت بايد به اين فكر ب ــاى خوبى اس ظرفيت ه

مى توان سرمايه هاى بالقوه را بالفعل كرد. 
ــص داخلى  ــه توليد ناخال ــى زمانى ك ــه معظم به گفت
(GDP) كشورى افزايش مى يابد در واقع قدرت اقتصادى 
ــى آن رفاه افزايش  ــت كه درپ ــور افزايش يافته اس آن كش
ــور  خواهد يافت و ناهنجارى هاى اقتصادى و اجتماعى كش
ــش و رضايتمندى مردم افزايش مى يابد. از اين رو  براى  كاه
ــور همه مسئول هستيم  ارتقاى توليد ناخالص داخلى كش
ــئوليت را بپذيرد.  ــى در جايگاه خود بايد اين مس و هر كس
ــيم ديگر نيازى به  ــر بتوانيم خودمان  ناظر خودمان باش اگ
نيروهاى امنيتى و انتظامى نخواهيم داشت و در اين حالت 
ــرمايه و  ــود كه نتيجه آن س ــا جايى مصرف مى ش هزينه ه
رضايتمندى بيشتر خواهد شد.   رييس هيات عامل سازمان 
ــازى صنايع ايران با بيان اينكه 10 سال از  ــترش و نوس گس
ــم انداز 1404 مى گذرد كه قرار است تا پايان آن  سند چش
به رشد 8 درصدى برسيم، افزود: اكنون 4 درصد آن محقق 
ــد تا سال  ــيدن به اين رش ــده كه با اين حركت كند رس ش
ــيدن به  ــخت خواهد بود. يكى از مولفه هاى رس 1404 س
ــد روابط بين الملل و تعامل با جهان است و نيازمند  اين رش
ــتيم تا براساس آن نياز ها  و خواسته هاى خود  گفت وگو هس
ــتلزم آن  را به زبان ديپلماتيك بيان كنيم. اين موضوع مس
است كه نخست بيشتر كار كنيم و دوم سيستماتيك عمل 
ــاخص هاى جهانى از اقتصاد ايران نيز  كنيم.  معظمى  به ش
اشاره كرد و افزود: متاسفانه شاخص آزادى اقتصادى ايران 
ــور 171 شده است.  ــال 2016ميالدى بين 186كش در س
ــاخص ها ازجمله شاخص فضاى  اين موضوع براى ديگر ش

كسب وكار و اقتصاد دانش بنيان نيز صدق مى كند. 
ــازمان گسترش و نوسازى صنايع  رييس هيات عامل س
ــازمان ها براى حركت به سمت  ايران  به ضرورت آمادگى س
انقالب صنعتى چهارم اشاره كرد و گفت: پيامد هاى انقالب 
صنعتى چهارم بسيار گسترده است به گونه اى كه آموزش، 
مهارت آموزى، بهداشت، سالمت و... را دگرگون خواهد كرد. 
ــكل گيرى ساختار هاى  درواقع انقالب صنعتى چهارم به ش
ــازمان دهى و مديريت سراسر شبكه ارزش در  جديد در س
ــاخت هاى مدرن  ــا بهره بردارى از زيرس ــع توليدى ب صناي
اطالعات و ارتباطات و آخرين فناورى هاى روز اشاره دارد. 

ــازمان گسترش و نوسازى صنايع  رييس هيات عامل س
ــوالت مبتنى بر اينترنت  ــران به برآورد حجم بازار محص اي
ــاره كرد و افزود: در سال  ــياء در سال 2022ميالدى اش اش
ــرى و مزيت رقابتى  ــد حاصل از برت ــالدى درآم 2022مي
ــون دالر خواهد بود. در  ــدد 14/4 تريلي ــياء ع اينترنت اش
ــور وجود  ــتگاه موبايل در كش ــال حاضر 90ميليون دس ح
دارد و اين در حالى است كه جمعيت كشور 80ميليون نفر 
ــت. با اين شرايط توجه به انقالب صنعتى چهارم يكى از  اس

ضرورت هاست. 

ــد  ــت، بنگاه هاى اقتصادى براى رش معظمى معتقد اس
راهى جز اتصال به شبكه هاى جهانى ندارند. به گفته وى در 
شرايط پسابرجام موفق به انعقاد 6 قرارداد خودرويى شديم 
ــكل  ــار اين تصميمات را مردم به ش ــفند آث كه از پايان اس

ملموس خواهند ديد. 
 بهره ورى با رشد درونزا

ــازمان مديريت  ــل س ــدى، مديرعام ــى محم محمدعل
صنعتى به رابطه نرخ رشد اقتصادى و توليد ناخالص داخلى 
ــاره كرد و گفت: به عنوان نمونه اگر نرخ اقتصادى كشور  اش
ــال طول مى كشد تا ارزش  ــال باشد 70 س يك  درصد در س
ــود. همچنين اگر  ــور دو برابر ش توليد ناخالص داخلى كش
نرخ رشد اقتصادى در كشورى 2 درصد باشد 35 سال طول 
ــد تا ارزش GDP آن كشور دوبرابر شود و درنهايت  مى كش
ــد اقتصادى 7 درصد شود تا 10سال آينده  اگر عدد نرخ رش

ارزش كل توليد ناخالص داخلى كشور دو برابر مى شود. 
ــور در  ــد اقتصادى كش به گفته محمدى، ميزان نرخ رش
ــه 167ميليارد دالر  ــا توجه ب ــال هاى 76 تا 83 ب ــول س ط
ــال   83 به بعد  ــت. از س ــادرات نفت 4/2 درصد بوده اس ص
ــد  ميزان صادرات نفت 5 /631ميليارد دالر بوده و نرخ رش
ــيده است.  اقتصادى كاهش يافته و به حدود 3/5 درصد رس
ــان مى دهد به ازاى منابع بيشتر، كشورمان  اين آمارها نش
به نرخ رشد اقتصادى كمترى رسيده است. حال اين سوال 

مطرح است كه ما با منابع كشور چه مى كنيم؟
ــازمان مديريت صنعتى با اشاره به دو اقدام  مديرعامل س
ــيدن به نرخ رشد اقتصادى 8 درصدگفت:  ضرورى براى رس
ــا و امكانات ثروت آفرينى  ــت كه از دارايى ه يك راه اين اس
ــتر به كار ببريم و  ــرمايه حاصل را براى توليد بيش كنيم و س
راه دوم اين است كه از سرمايه بيشترى براى سرمايه گذارى 
استفاده كنيم. با توجه به اينكه منابع مورد نياز در كشور به 
ــرمايه گذاران  ــدار كافى  وجود ندارد از اين رو توجه به س مق
ــراى باال  ــت.  وى افزود: ب ــى از ضرورت هاس ــى يك خارج
ــته باشيم تا بتوان از  ــد درونزا داش بردن بهره ورى بايد رش
ــرمايه هاى درونى، مازاد سرمايه به وجود آورد. سوال اين  س
ــرمايه، زايش سرمايه  ــت كه چه سازمانى مى تواند از س اس
داشته و آن را تبديل به سرمايه هاى چند برابرى كند؟ عوامل 
موثر بر موفقيت سازمان دو دسته عوامل قابل كنترل درون 
ــازمانى و عوامل غيرقابل كنترل برون بنگاهى و محيطى  س
ــت. محمدى با اشاره به فضاى مناسب كسب وكار  گفت:  اس
ــاد، مقررات دست وپاگير و رانت دهى وجود  در اين   فضا فس
ــاى اقتصادى با دولت  ــرايط تعامل بنگاه ه ندارد. در اين ش
ــت كه فضاى كسب وكار كشور  وجود دارد. اين در حالى اس
ــت. شرايط خوبى  ــور رتبه 118 شده اس در بين 190 كش
ــم بنگاه بهره ور  ــوزه نداريم. براى اينكه بتواني ــن ح را در اي
ــته باشيم.  ــيم بايد نظام مديريت بهره ور داش ــته باش داش
ــازمان از مدير گرفته تا  نظام مديريت بهره ور تمام اجزاى س
تكنيك ها و روش ها را در بر مى گيرد. براى حركت به سمت 
ــتم ها،  ــاختار هاى مديريتى، سيس بهره ورى ابتدا بايد از س
ــروع كنيم كه در مدل  ــازمان ش فرآيندها  و قابليت هاى س
ــيدن به اين هدف توانمندساز ها  ــازمانى براى رس تعالى س
ــده است.  محمدى معتقد است، اينكه  يا قابليت ها لحاظ ش
ــرمايه جديد را در اختيار كدام نظام مديريت قرار دهيم،  س
ــته  اهميت زيادى دارد؛ اگر نظام مديريت بازده پايينى داش
باشد لزومى ندارد سرمايه جديدى در اختيار آن قرار گيرد. 
ــاختار و نظام هاى مديريتى  ــن رو، اصالحات بايد از س از اي
ــود و تا زمانى كه سازمان ها به سطح تعالى نرسند  شروع ش

اميدى براى رسيدن به رشد 8 درصدى  نيست. 
ــير تعالى  ــازمان ها را در مس ــدى به 5 بعدى كه س  محم
ــوآورى و ارزش آفرينى  ــاره كرد و گفت: ن ــرار مى دهد اش ق
ــرى، تحول پذيرى، يادگيرى و  ــتريان، انتقاد پذي براى مش
ــازمان را در  ــت كه س دانش گرايى يا عمل گرايى ابعادى اس

مسير تعالى سازمانى قرار مى دهد. 

براى افزايش بهره ورى 
نياز به تصميم جمعى 

داريم، متاسفانه 
سيستم بانك هاى 
كشور فلج هستند. 
اين در حالى است 

كه در دنيا بانك ها از 
محل خدماتى كه ارائه 
مى دهند به سود آورى 
مى رسند. متاسفانه 
بانك هاى ايرانى با 
نزول، بهره و... به 
سودآورى مى رسند

محمدرضا نعمت زاده 

چند سالى است كه 
صادركنندگان از 

حمايت هاى الزم محروم 
بوده اند. در اين راستا 
جلسه اى با معاون اول 
رييس جمهورى برگزار 
شد و پيگيرى هاى الزم 
در حال انجام است

منصور معظمى

در سال 2022ميالدى 
درآمد حاصل از برترى 

و مزيت
 رقابتى اينترنت 

اشياء
 عدد 14/4 تريليون

 دالر خواهد 
بود

محمدعلى محمدى 

فضاى كسب وكار كشور 
در بين 190 كشور 

رتبه 118 است.
 براى اينكه 

بتوان بنگاه بهره ور 
داشت بايد نظام 

مديريت بهره ور داشته 
باشيم

مديريت علم و صنعتمديريت علم و صنعت6

نعمت زاده در چهاردهمين همايش تعالى سازمانى:

بانك هاى ايرانى با بهره سودآورند نه ارائه خدمات

1/2درصد رشد اقتصادى 
از محل بهره ورى

رييس سازمان ملى بهره ورى گفت: در 
كشورهايى كه داراى منابع طبيعى مانند 
ــطح بهره ورى آنها  ــتند س نفت و گاز هس
خيلى پايين نيست.  به گزارش گسترش 
ــزدى افزود:  ــا طباطبايى ي صنعت، روي
مشكل كشورهايى همچون ايران پايين 
بودن بهره ورى سرمايه است به ويژه اينكه 
ــتيم و از فناورى هاى  درگير تحريم هس

ــانى  ــروم بوده ايم.  وى افزود: اكنون بهره ورى نيروى انس جديد مح
ــال 1990ميالدى.  ــور ما برابرى مى كند با بهره ورى ژاپن در س كش
ــالدى را 100 در  ــال 2014مي ــر بهره ورى نيروى كار ژاپن در س اگ
ــت كه خيلى  ــانى ما اكنون 65 اس نظر بگيريم، بهره ورى نيروى انس
ــيدن به بهره ورى نيروى  ــور ژاپن براى رس با ژاپن فاصله نداريم. كش
ــال و كره جنوبى 16 سال تالش كردند تا به  ــانى موردنظر 21 س انس
اين هدف برسند.  وى گفت: بيش از يك سوم رشد اقتصادى چين در 
ــال هاى 2000 تا 2014ميالدى از طريق بهره ورى حاصل  فاصله س
ــط رشد اقتصادى  ــت، در هند 2/6 درصد از 6 درصد متوس ــده اس ش
ــد اقتصادى خود را  ــوده و مالزى 1/2 درصد رش ــل بهره ورى ب از مح
ــت آورده است.  رييس سازمان ملى  ( 5/1 ) از طريق بهره ورى به دس
ــط 4/3 درصد داشته و  ــد اقتصادى متوس بهره ورى گفت: ايران رش
ــت. در برنامه  ــت آمده اس ــد از محل بهره ورى به دس 1/2 واحد درص
ــد 8 درصد  اقتصادى از  ــده كه 35 درصد از رش ــم پيش بينى ش شش
محل بهره ورى تامين شود.  طباطبايى يزدى گفت: كره جنوبى براى 
ــازان در مرز دانش براى رقابت با اروپا و امريكا  قرار گرفتن خودروس
ــازان ما  ــدت از آنها حمايت مى كند و اگر مى خواهيم خودروس به ش

پيشرفته شوند بايد كمك كنيم. 

كسب 3 تنديس سيمين
 و 8 تنديس بلورين

ــازمانى (مدير  ــز تعالى س ــر مرك مدي
ــازمانى) گفت:  ــى س ــى تعال ــزه مل جاي
ــادى در چهاردهمين  ــاى اقتص بنگاه ه
ــازمانى موفق به كسب  همايش تعالى س
ــيمين و 8 تنديس بلورين  3 تنديس س
ــترش صنعت،  ــزارش گس ــدند.  به گ ش
ــماعيلى رخ، مدير مركز تعالى  مهدى اس

سازمانى (مدير جايزه ملى تعالى سازمانى) در چهاردهمين همايش 
ــه»  بيان كرد:  ــوع «تعالى در خدمت جامع ــازمانى با موض تعالى س
ــركت بزرگ كه در سطح تنديس  ــازمان و ش ــال از ميان 15 س امس
ــركت كرده بودند  در بخش  ــازمانى ش در فرآيند جايزه ملى تعالى س
ــركت توليدى  ــتان» و «ش ــركت فوالد خوزس ــاخت و توليد «ش س
ــارگاد» در بازه  ــش خدمات «بانك پاس ــان» و در بخ صنعتى فراس
ــيمين شدند. وى  ــب تنديس س امتيازى 601 تا 650 موفق به كس
ــعه معادن و صنايع معدنى خاورميانه  (ميدكو)،  ــركت توس افزود:  ش
ــازى 501 تا 550  ــان  در بازه امتي ــروه مپنا  و  مجتمع فوالد خراس  گ
ــازمانى  ــد، تنديس بلورين جايزه تعالى س ــاخت و تولي در بخش س
ــا 500 امتياز  ــازه امتيازى 451 ت ــد. همچنين در ب ــب كردن را كس
ــى و ساخت برق  ــركت پااليش نفت تهران»، «شركت مهندس «ش
ــركت طراحى مهندسى و تامين قطعات  و كنترل مپنا» (مكو)، «ش
ــاپكو) و «شركت استام صنعت» در بخش ساخت  ايران خودرو» (س
ــهامى بيمه ايران» در بخش خدمات  موفق به  ــركت س و توليد و «ش
ــب تنديس بلورين شدند.  به گفته اسماعيلى رخ  در سال جارى  كس
ــور  در 5 بخش «ساخت و توليد»،  ــازمان و شركت بزرگ كش 71 س
«خدمات»، «سالمت»، «آموزش» و «بخش عمومى» با خودارزيابى 
ــاس الگوى تعالى سازمانى و به اجرا  گذاشتن برنامه هاى بهبود،  براس
ــازمانى بودند. عالوه بر اين  30  متقاضى دريافت جايزه ملى تعالى س
شركت متقاضى دريافت تقديرنامه و 26 شركت نيز متقاضى كسب 
ــد.  وى افزود: در  ــى در فرآيند اين  جايزه بودن ــى تعهد به تعال گواه
ــور 1300 بار در اين فرآيند مورد  14سال گذشته سازمان هاى كش
ــوت و زمينه هاى قابل بهبود نظام هاى  ــى قرار گرفته و نقاط ق ارزياب

مديريتى آنها شناسايى شده و بهبود يافته است. 

توسعه شبكه آب و فاضالب ايران 
با مشاركت آلمانى ها

ــور از آمادگى  ــل آبفاى كش مديرعام
ــاركت  وزارت نيرو براى همكارى و مش
ــى به ويژه در حوزه  ــركت هاى آلمان با ش
انتقال دانش و فناورى توسعه شبكه آب 

و فاضالب كشور خبر داد. 
ــانى  ــگاه اطالع رس ــزارش پاي ــه  گ ب
ــاون)  حميدرضا جانباز،  وزارت نيرو (پ

ــترك ايالت  ــتمين همايش مش ــور در هش ــل آبفاى كش مديرعام
ــا مديران آب و فاضالب ايران با بيان  ــتفالن آلمان» ب «نوردراين وس
اينكه تعريف بازار و كار مشترك مى تواند از مهم ترين دستاوردهاى 
اين نشست باشد گفت: فرصت خوبى است كه پس از امضاى برجام 
ــطه  ميان متخصصان آب و فاضالب ايران و آلمان ارتباطات بى واس
ــده تا از فناورى هاى روز كه  ــتقيمى ايجاد و زمينه اى فراهم ش و مس
ــركت هاى آلمانى از آن برخوردارند، بهره مند شويم.  مديرعامل  ش
ــركت مهندسى آبفاى كشور تاكيد كرد: طراحى و اجراى خطوط  ش
ــتفاده از شبكه هاى هوشمند، ابزار دقيق، هوش  انتقال طوالنى، اس
ــراى بازچرخانى و  ــاى جمع آورى فاضالب ب ــى و فناورى ه مصنوع
ــاورزى از چالش هايى  ــن آب بخش هاى مختلف صنعت و كش تامي
ــته ايم و اكنون براى مواجه شدن با اين  ــته نداش ــت كه در گذش اس
ــژه آلمان  ــورها به وي ــاير كش ــتحكام تعامل با س موارد نيازمند اس

هستيم. 

خبر
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