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ارزیابی از وضعیت فعلی، نقطه سرآغاز
محمدعلی محمدی/مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی●

عنوان  به  امــروزه  آنچه 
برای  بدیهــی  موضوعــی 
همگان مشخص شده، این 
اساسی  پایه های  که  است 
توســعه  اصلــی  ارکان  و 
اقتصــادی و اجتماعی هر 
ســازمان های  ای،  جامعه 
تشــکل های  و  حرفــه ای 

موجود در آن کشــور هســتند. این مدیران سازمان ها 
هستند که آینده تشکیالت خود را معماری می کنند و 
به نوعی پشتوانه ای برای جامعه خود محسوب می شوند؛ 
در واقع دستاوردهای این افراد است که موجب افزایش 

امنیت در فضای اقتصادی می شود.
برای ایجاد یک »کل« خــوب، نیازمند قرارگیری دو 
»خوب« در کنار یکدیگر هستیم که اولی »اجزا« خوب 
اســت و دومی  »پیوند« خوب بین اجزاست. اگر با نگاه 
سیستمی  به موضوع پرداخته شود، بی تردید برای ایجاد 
جامعه ای توسعه یافته، مقدمتا سازمان های توسعه یافته 
مــورد نیاز اســت و آن چیزی که این ســازمان ها را به 
تشکیالتی توسعه یافته تبدیل می کند، انسان های توسعه 
یافته و متعالی هستند. به همین خاطر هم بیان می شود، 
انسان های متعالی شالوده پیشرفت یک جامعه هستند و 
نگاه و تدبیر آنها، جامعه را به جلو حرکت می دهد. حال 
سوال اینجاســت که اگر یک سازمان تصمیم به ترسیم 
مسیر تعالی خود گرفت، از چه طریق به این مهم دست 
خواهد یافت و نقطه شــروع حرکت کجــا خواهد بود؟ 
بی تردید نقطه شروع در »ارزیابی« است. وقتی می خواهیم 
بدانیم به کجا می خواهیم برسیم، باید در ابتدا کامال آگاه 
شویم که کجا هستیم. لذا برای دستیابی به آن، نیازمند 
قضاوت های علمی  و ارزشی خواهیم بود و در این رابطه 
به بسترها و اقتضائات جامعه نیز توجه داشته باشیم. در 
این راســتا، »ارزیابی عملکرد« و مطالعه دســتاوردها و 
خروجی های سازمان با چند پارامتر می تواند از اصلی ترین 
اقدامات باشــد: اولی افزایش بهره وری و دیگری افزایش 

منابع مالی.

در پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی عنوان شد:

حرکت بر مدار معمول؟
اگر بخواهیم تحلیلی نســبت به چشم انداز اقتصادی کشور در سال 97 ارائه دهیم، بیراه 
نخواهد بود تا نیم نگاهی نیز به روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران در سال های گذشته داشته 
باشــیم. از سال 68 به این سو، میانگین رشد اقتصادی ایران عددی حدود 3.9 درصد بوده 
است. رشدی که از پتانسیل اقتصادی کشور و همچنین به صورت مقایسه ای با کشورهایی 

دارای وضعیت مشابه کمتر بوده است.
 صفحه 2 

نقش مهم عوامل محیطی
تعالی ســازمانی منحصر به بنگاه ها و کسب وکارهای اقتصادی نیست بلکه بخش عمومی 
نظیر حوزه سالمت و آموزش را نیز شامل می  شود. تعالی سازمان ها و ارگان های مختلف 
در سیســتم اقتصادی و اجتماعی کشــور بسترســاز توســعه ملی و بهبود بهره وری در 
عرصه های مختلف خواهد بود. برگزاری جایزه ملی تعالی یکی از مجاری اصلی در تحقق 

چنین اهدافی است.
 صفحه 3 

مدل مبتنی بر تجارب موفق سازمان ها
الزمه توســعه اقتصادی عملکرد مناســب اجزای مختلف بنگاه ها و سازمان های اقتصادی 
و حتی نهادهای آموزشــی و تصمیم ســاز دولتی است. همه بخش های مختلف باید با بهبود 
سطح عملکرد خود و فرآیندهای موجود، به حداکثر کارایی و بهره وری ممکن برسند. بدون 
شک قرار گرفتن اجزای مختلف سیستم اقتصادی در جایگاه بهینه خود نوید بخش توسعه 

اقتصادی و حضور پرقدرت در بازارهای جهانی خواهد بود. 
 صفحه 2 

خبر

به گزارش دنیای اقتصاد، پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با حضور مقامات، مدیران ارشد 
ســازمان ها و متخصصان این حوزه و مدیران ســازمان مدیریت صنعتی، 7 اسفند ماه 96 در مرکز 
همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این همایش نتایج یکسال تالش مرکز تعالی سازمانی 
سازمان مدیریت صنعتی ارائه و جایزه ملی تعالی سازمانی به سازمان ها و شرکت های سرآمد کشور 
اعطا شد. جایزه ملی تعالی سازمانی از سال 1382 در چارچوب برنامه های توسعه کشور و با هدف 
ارتقای بهره وری و توسعه نظام های مدیریت در شرکت ها و سازمان های کشورمان، معرفی شد. سازمان 
مدیریت صنعتی در ارزیابی های جایزه ملی تعالی سازمانی با کمک تیمی از ارزیابان حرفه ای، فعالیت ها 
و نتایج ســازمان های متقاضی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. در 15 سال گذشته 
بیش از هزار و چهارصد ســازمان ایرانی از نزدیک ازجانب ارزیابان تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار 
گرفته اند و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود نظام های مدیریتی آنها شناسایی شده است. در سال 
1396، 16 ســازمان در سطح تندیس، 35 سازمان در سطح تقدیرنامه برای تعالی و 19 شرکت در 
ســطح گواهی تعهد به تعالی اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی ســازمانی کرده اند. از این 
تعداد 13 شــرکت در سطح تندیس، 25 شرکت در سطح تقدیرنامه و 14 شرکت در سطح گواهی 

تعهد به تعالی اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در پنج ســال اخیــر )95- 1391( برگزاری جایزه ملی تعالی ســازمانی، تعداد ســازمان های 
حاضــر در فرایند جایزه ملی تعالی ســازمانی از لحاظ ابعاد ســازمانی، 68 درصد ســازمان های 
بــزرگ )بــاالی 150 نفــر(، 22 درصد ســازمان های با ابعاد متوســط )بین 50 تــا 150 نفر( 
 و 10 درصــد ســازمان های کوچــک )زیــر 50 نفر( بــوده اند. بــا توجه به بخــش بندی های 
جایزه ملی تعالی سازمانی، در حوزه ساخت و تولید 38 درصد، در حوزه خدمات 58 درصد و در 
حوزه های آموزش و سالمت و بخش عمومی در مجموع چهار درصد در فرایند جایزه ملی حاضر 
بوده اند.  پس از ارزیابی های انجام شده 11 سازمان و شرکت موفق به دریافت تندیس، 25 شرکت 
موفق به دریافت تقدیرنامه و 15 شــرکت موفق به دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی ســازمانی 
شدند. دستیابی به رشد اقتصادی از طریق توسعه قابلیت های سازمانی و ارتقای سطح بهره وری، 
از مهم ترین اهداف اقتصادی کشــور به شــمار می آید و سازمان مدیریت صنعتی با اعطای جایزه 
ملی تعالی سازمانی به دنبال کمک به توسعه فضای رقابتی و مسابقه ای سالم برای اثبات قابلیت 
و شایستگی سازمان های ایرانی از طریق ارزیابی و معرفی سازمان هایی است که در تحقق اهداف 

مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور می کوشند.

سازمان های سرآمد ایرانی پیشرو اقتصاد جامعه هستند

اگر بخواهیم در سال 97 تحولی را در رشد اقتصادی کشور 
ایجاد کنیم، به طور کلی باید در دو حوزه روابط بین الملل 
و بهره وری در داخل تغییراتی را ایجاد کنیم. این دو حوزه 
بــه مواردی همچون نظام بانکــی، رفتار بودجه ای دولت، 
سیاســت های ارزی، روابط بین الملل و شوک های بیرونی 

اقتصاد تقسیم می شوند. 
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مدل مبتنی بر تجارب موفق سازمان ها
الزمه توســعه اقتصادی عملکرد مناســب اجزای 
مختلــف بنگاه ها و ســازمان های اقتصــادی و حتی 
نهادهای آموزشــی و تصمیم ســاز دولتی است. همه 
بخش های مختلف باید با بهبود ســطح عملکرد خود 
و فرآیندهــای موجود، به حداکثر کارایی و بهره وری 
ممکن برسند. بدون شک قرار گرفتن اجزای مختلف 
سیســتم اقتصادی در جایگاه بهینه خود نوید بخش 
توسعه اقتصادی و حضور پرقدرت در بازارهای جهانی 

خواهد بود. چهارچوب در نظر گرفته شده در جایزه تعالی ملی یک مدل مبتنی بر تجارب 
موفق سازمان ها و قابل استفاده برای همه بنگاه ها است. در خدمت آقای منوچهر نجمی 
عضوکمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی هستیم تا به کالبدشکافی وضعیت تعالی 
سازمانی در کشور و بررسی چالش ها و فرصت های موجود در آن بپردازیم. نجمی اعتقاد 
دارد کارکرد مناســب سازمان ها در حقیقت داشتن باور و اعتقاد به مدل های موفق و 
حرکت در جهت تحقق آن ها است. او موانع اصلی در تحقق تعالی سازمانی در کشور را 
به موانع درون سازمانی و موانع محیطی در فضای کسب وکار کشور تقسیم بندی می کند.

z تعالی سازمانی در بخش های عمومی جامعه مثل سالمت و آموزش را چگونه ارزیابی
می کنید؟

مدل تعالی سازمانی یک مدل چهارچوب مدیریتی است که مبتنی بر تجارب موفق 
ســیر سازمان ها اســت. بنابراین این مدل قابل  استفاده تمامی سازمان ها و ارگان های 

فعال در سیستم اقتصادی است که بخش عمومی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
z آیا می توان مباحث و مفاهیم تعالی سازمانی در سطح بنگاه ها را موثر بر اقتصاد کشور

دانست؟
درصورتی که ما محیط کالن حاکم بر بنگاه ها یا به تعبیری شرایط محیطی و قوانین 
و مقررات موجود در سیستم اقتصادی را به درستی تعریف کرده باشیم، آنچه درنهایت 
باعث رشــد و توسعه کشور می شود عملکرد بنگاه ها خواهد بود. اگر بنگاه ها در سطح 
باالیی از کارآیی و بهره وری به فعالیت خود ادامه دهند و از تجارب موجود در هر حوزه 
بهره الزم را ببرند بدون شک بیشترین نفع نصیب سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.

zنقش جایزه ملی تعالی در عملکرد بنگاه ها چگونه بوده است؟
تصور می کنم جایزه تعالی ملی نقش بسزایی در افزایش دانش مدیران و بالطبع تربیت 
مدیران حرفه ای داشــته است. بدون شک این عملکرد مدیران در سازمان ها و بنگاه ها 
اســت که موجب جهت دهی مناسب به ســمت الگوهای بهینه می شود. بازخورد ما از 
برگزاری این جایزه و مدیرانی که به درســتی چهارچوب موردنظر را به کار می گیرند، 

بیانگر تاثیر قابل مالحظه مدل ما در بهبود عملکرد سازمان ها دارد.
zالزمه استقرار تعالی سازمانی در بنگاه های اقتصادی چیست؟

گام اول در تحقق این فرآیند رسیدن به این باور است که مدل های مطروحه در این 
زمینه می تواند به بهبود فرآیندهای سازمان کمک کند. مدل های پیشرو، در بسیاری 
از مواقع مدل ســاده ای نیســتند اما حاصل تجربه موفق یک سازمان یا بنگاه هستند. 

بنابراین اگرچه مسیر سخت است اما یقیناً شدنی است
zمهم ترین موانع در بهبود کیفیت و تعالی سازمانی چیست؟

بخشــی از موانع بیرونی است که در محیط کســب وکار وجود دارد. مثل قوانین و 
مقررات حاکم بر نظام های کســب وکار، بخشــی دیگر از موانع نیز مربوط به مســائل 
درون ســازمانی اســت که در اکثر مواقع با ایجاد یک نظام آموزشــی و انگیزه بخشی 
به بدنه ســازمان قابل رفع است، اما الزمه تحقق تعالی سازمانی، همراهی هر دو گروه 
عوامل، یعنی هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی اســت که همت بنگاه ها و تصمیم 

سازان کالن کشور را می طلبد.

دکتر منصور معظمی /معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت و ●
رییس هیات عامل »ایدرو«

اگر بخواهیم در سال 97 تحولی را در رشد اقتصادی کشور 
ایجــاد کنیم، به طور کلی باید در دو حوزه روابط بین الملل 
و بهره وری در داخل تغییراتی را ایجاد کنیم. این دو حوزه 
به مــواردی همچون نظام بانکی، رفتــار بودجه ای دولت، 
سیاســت های ارزی، روابط بین الملل و شوک های بیرونی 
اقتصاد تقســیم می شوند. در راســتای ایجاد تحول باید از 
ظرفیت های موجود بهره گرفته شــود. یکی از آنها ظرفیت 

برجام است و دیگری ظرفیت های اقتصاد داخلی. 
از ظرفیت برجام در ســال 95 به خوبی اســتفاده شد به 
طوری که صادرات نفت کشور را به 2/5 میلیون بشکه در روز 
رســید و رشد اقتصادی 12/5 درصدی که مرهون صادرات 
نفت بود، حاصل شــد و از سوی دیگر سرمایه گذاری هایی 
در بخش های مختلف اقتصاد کشــور اتفاق افتاد. می بینیم 
که بســیاری همچنان به برجام انتقاد می کنند، باید از این 
افراد پرســید اگر برجام نبود چه اتفاقی برای اقتصاد کشور 
می افتاد؟ آیا این صادرات نفت قابل دسترس بود؟ آیا رشد 
اقتصادی دو رقمی  حاصل می شــد؟ آیــا این فرصت برای 

بنگاه ها ایجاد می شد؟
اما در حوزه ظرفیت های داخلی اقتصاد کشــور نیازمند 
افزایش ظرفیت و توسعه زیرساخت ها هستیم. این افزایش 
ظرفیت از مســیر افزایش ســرمایه گذاری حاصل می شود. 
افزایش سرمایه گذاری نیز یا از سیستم بانکی ناشی می شود 
یا از خارج کشور. همه شاهدیم که سیستم بانکی پاسخگوی 
نیاز سیستم تولیدی و اقتصاد کشور نیست. هیچ تولید کننده 

داخلی نمی تواند با نرخ سود 18 درصد و با این وضعیت رشد 
اقتصادی، فعالیت خود را گسترش دهد و به اقتصاد کشور 
کمک کند. پس تنها راه پیش رو برای توســعه ظرفیت ها و 
ایجاد رشد اقتصادی بحث سرمایه گذاری خارجی و تقویت 

ارتباطات بین المللی است. البته بسیاری این 
حرف را معادل بی توجهی به اقتصاد داخلی 
و نگاه ما به دســتان خارجی ها می دانند، اما 
آن چیــزی که از نظر ما درســت و حقیقت 
اســت، باید بیان شود. یک ارتباط منطقی و 
در راستای دستیابی ما به اهداف اقتصادی با 
نظام بین المللی به هیچ وجه برخالف اصول 
و ارزش های ما نبوده، بلکه ما را برای رسیدن 

به آن یاری می کند.
 ما باید هزینــه رفتارهای خود را کاهش 

دهیم. هیچ لزومی  به این نیســت که در مورد موضوعی که 
به حوزه و مســوولیت ما ارتباطی ندارد، صحبت کنیم. اگر 
موضوعی درباره مســائل سیاسی و ارتباطات خارجی است 
باید وزارت خارجه که متخصص و متولی آن اســت، درباره 
آن صحبت کرده و نظرات خود را بیان کند. اگر مســاله ای 
امنیتی و نظامی  اســت بایــد نیروهای نظامی  ما درباره آن 
نظر دهند و مسائل اقتصادی را هم اقتصاددانان ما باید حل 
کنند.تداخل این ها موجب افزایش هزینه ها است، عده ای در 
دنیا کشــور ما و مواضع ما را رصد می کنند و رفتارهای ما 
درجه ریسک و اعتبار ما را مشخص می کند. ما باید بتوانیم 
از ظرفیت های اقتصادی کشــور بهره ببریم و رضایت مردم 
را تامین کنیم. حداقل در صنعت خودرو در دو ســال اخیر 

می بینیــم که باالترین میزان رضایت مردم در خودروهایی 
است که با مشارکت و همکاری خارجی ها تولید شده است.      
هفته گذشــته اجالس 100 شرکت برتر کشور را برگزار 
کردیم. این بنگاه ها و ســایر شــرکت های ما پتانســیل ها 
و ظرفیت هــای فراوانی دارند کــه نیازمند 
توســعه، بزرگ شــدن و افزایش سرمایه و 
تولید هســتند. قدرت رقابت و برندسازی در 

بزرگ شدن است. 
موضوع دیگر این است که بتوانیم به صورت 
مشارکتی تولید و فعالیت کنیم. این موضوع به 
بنگاه های ما کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. 
بحث merging لزوما به معنای ادغام نیست. 
امروز ما شاهدیم که شرکت رنو، نیسان و اپل 
را خریداری می کند. شرکت رنو ساالنه تنها 
4 میلیون خودرو تولید می کند، اما با خرید این شــرکت ها 
تولید خود را به 10/5 میلیون خودرو در سال رسانده و بنا 
دارد با افزایش تولید در سال 2020 به بزرگترین تولیدکننده 
خودرو در جهان تبدیل شــود. ما هم می توانیم با مشارکت 
شــرکت ها و بنگاه ها این کار را انجام دهیم و از این طریق 
هم قدرت رقابت خــود را باال ببریم و هم هزینه های خود 

را کاهش دهیم. 
نکته دیگر اســتفاده از تکنولوژی هــای جدید و انقالب 
دیجیتال در بنگاه ها اســت. ما نمی توانیــم و نباید از این 
انقــالب جدید باز بمانیــم. کارخانه هاو بنگاه ها در ســایر 
کشورهای جهان به ســرعت در حال به روزرسانی خود با 
آخرین تکنولوژی ها هســتند و تولید کننده ما هم باید به 

این سمت حرکت کند.
 یکــی دیگر از آفت ها و نکاتی که باید به آن توجه کنیم 
خالی شــدن بدنه دولت است. متاسفانه بسیاری از مدیران 
و نیروهای کیفی کارشناسی به دلیل برخی رفتارها چه در 
داخل دولت و چه در بیرون آن، از بدنه دولت جدا شده اند. 
باید بپذیریم که اکثر مدیران کشــور به عنوان سرمایه های 
انسانی کشور باید حفظ شوند و از توانمندی های آنها استفاده 
شود. به این منظور، ما در سال گذشته طرح مشترکی را با 
ســازمان مدیریت صنعتی برای تربیت 500 مدیر با کالس 
جهانی شــروع کردیم که بنا بود 50 درصد هزینه های آن 
را نیز ما تامین کنیم، اما متاســفانه استقبالی که ما انتظار 
داشــتیم، صورت نگرفت. در حــال حاضر نیز این طرح در 
جریان است و سازمان مدیریت صنعتی آمادگی دارد، بدون 
هیچ چشمداشــتی آموزش های خوبی را در اختیار مدیران 
بنگاه ها قرار دهد. یکی از چالش های ما این است که به طور 
مثال نمی دانیم دو ماه دیگر چه اتفاقاتی در حوزه بین المللی 
بــرای اقتصاد ایران و به تبــع آن بنگاه های ما می افتد، در 
اینجاســت که وجود یک مدیر توانمند و مجرب که قابلیت 
اتخاذ تصمیمات اســتراتژیک و انطباق با شرایط جدید را 

داشته باشند، بسیار ضروری است. 
 در هر حال ما نیازمند تبادل افکار و همکاری و همراهی 
تمامی  بخش ها چه دولتی و چه خصوصی هســتیم. انتظار 
بر این بود که مرکز مدیران در ســازمان مدیریت صنعتی 
این کار را انجام دهد، اما متاسفانه به نظر می رسد، این امر 
محقق نشده اســت. امیدوارم با همکاری یکدیگر، در سال 

1397 شاهد روزهای بهتری برای اقتصاد ایران باشیم. 

فرشاد فاطمی/ عضو هیات علمی  دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه شریف●
اگــر بخواهیم تحلیلی نســبت به چشــم انداز 
اقتصادی کشــور در ســال 97 ارائه دهیم، بیراه 
نخواهد بود تا نیم نگاهی نیز به روند رشد بلندمدت 
اقتصاد ایران در سال های گذشته داشته باشیم. از 
سال 68 به این سو، میانگین رشد اقتصادی ایران 
عددی حدود 3.9 درصد بوده است. رشدی که از 
پتانسیل اقتصادی کشــور و همچنین به صورت 
مقایســه ای با کشــورهایی دارای وضعیت مشابه 
کمتر بوده اســت. اما بــا این وجود آن چیزی که 
در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 

نوسانات رشد است که در طول این سال ها حوالی این عدد به وقوع پوسته است، علی 
الخصوص بعد سال 90 که بر اساس گزارش های آماری رسمی کشور در بازه ای 5 ساله 
شاهد یک رکود بسیار شدید و عین حال یک رشد بزرگ در سال 95 بوده ایم. برای 
تبیین یک پیش بینی در خصوص نرخ رشد در سال 97، باید به این موضوع پرداخته 
شود که چه عوامل و محرک هایی موجبات آن رکود یا این رشد در دو سال 95 و 96 
شده اند و بر اساس تحلیل آن پارامترها، تصویری را از سال 97 ترسیم کنیم. واقعیت 
این اســت که اگر کشور می توانست عقب ماندگی خود از نرخ های رشد بلند مدت را 
که طی ســال های بعد از 86 پدید آمد، در ســال های بعد از 90 جبران کند و به رقم 
میانگین بلندمدت خود نزدیک شود، امروزه درآمد سرانه ایرانیان 20 درصد بیش از 
میزان کنونی بود. اعداد و ارقام نشان می دهند که ما در یک بازه حدودا 10 ساله، از 
کانال رشــد بلندمدت خود خارج شده ایم و اگر بخواهیم این عقب ماندگی را جبران 

کنیم، قطعا ارقامی  بسیار بیشتر از نرخ رشد میانگین را نیاز خواهیم داشت.
رشد اقتصادی باال در سال 95 و 96 را در دو عامل عمده باید جست وجو کرد. اولی 
رفــع محدودیت های مالی و تحریم ها پس از برجام بود که زمینه افزایش صادرات را 
فراهــم آورد. دومی نیز به ظرفیت های خالی بخش های تولیدی مربوط بود که باعث 
شد امکان رشد سریع تولید و بهره گیری از گشایش صورت گرفته برای بنگاه ها پس 

از برجام وجود داشته باشد. چه در پتروشیمی، چه در خودروسازی، چه صنایع فلزی 
و معدنی و غیره. دو عامل اصلی که در سال 95 از ظرفیت خود استفاده کردند از این 
رو در سال 96 رشد اقتصادی با شدتی کمتر ادامه یافت که احتماال در سال 97 نیز 
کمتر خواهد شد. در بخش صنعت نفت نیز پس از برجام تولید و صادرات ما به سقف 
سابق خود رسید و احتماال در ادامه نیز حوالی همان میزان نوسان می کند. در مورد 
افزایش تبادالت تجاری نیز اگر به صورت ماهانه با ماه مشابه سال قبل مقایسه شود، 
این ارقام روندی افزایش داشته است و به جز دوران تحریم ها که دوره ای خاص بود، 
در نیمه 95 و 96 اندکی کاهش پیدا کرده است و پس از آن تداوم رشد متوقف شده 
و میزان مبادالت، خارجی تقریبا تثبیت شده است. در خصوص ظرفیت های خالی نیز 
با استخراج اطالعات شرکت های بورسی می توان دریافت که پس از رکودهای سنگین 
ســال های 91 و 92، در سال 95 تولید به سمت افزایش گام برداشته است و در 96 
نیز وضعیت نسبت به زمان مشابه در سال قبل بهبود یافته است، به نحوی که امروزه 
می توان گفت که در تمامی  صنایع، در دو سال اخیر تقریبا به ظرفیت های تولید نزدیک 
شده ایم. به این ترتیب، اگر نوآوری در تولید، تامین مالی و گسترش بازارها در صنایع 
و شــرکت ها رقم نخورد و بخواهیم بر اســاس روند همیشگی حرکت کنیم، بعید به 
نظر می رسد که در سال جدید به رشدی بیش از میانگین نرخ بلندمدت دست یابیم.

سرمایه خارجی برای توسعه ظرفیت داخلی

حرکت بر مدار معمول؟
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گفت وگوادامه از صفحه اول

نقش مهم عوامل محیطی
تعالی سازمانی منحصر به بنگاه ها و 
کسب وکارهای اقتصادی نیست بلکه 
بخش عمومی نظیر حوزه سالمت و 
آموزش را نیز شامل می  شود. تعالی 
ســازمان ها و ارگان های مختلف در 
سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور 
بسترساز توسعه ملی و بهبود بهره وری 
در عرصه های مختلــف خواهد بود. 

برگزاری جایزه تعالی ملی یکی از مجاری اصلی در تحقق چنین اهدافی 
است. به دیدار آقای سید مسعود همایون فر عضوکمیته علمی و داوری 
جایزه ملی تعالی سازمانی رفتیم تا در حضور ایشان به بررسی تاثیر این 
جایزه بر تعالی سازمانی کشور بپردازیم. همایون فر اعتقاد دارد اگرچه 
بخش سالمت تحرکی مناسب در زمینه تعالی داشته است، اما آموزش 
کشور در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است که به عنوان بخش 
مهم در تامین ســرمایه انسانی کشور باید در این زمینه تغییر نگرش 
اساسی دهد. او همچنین عالوه بر تائید حرکت درونی سازمان ها در جهت 
تحقــق اهداف تعالی، بیان می کند که نقش قوانین و مقررات محیطی 
درحرکت سازمان ها به سمت تعالی سازمانی بسیار حائز اهمیت است.

z جایگاه تعالی سازمانی عمومی و مرتبط با جامعه مثل سالمت و
آموزش را چگونه ارزیابی می کنید؟

بخش سالمت در حوزه تعالی سازمانی قدمتی به اندازه یک دهه دارد. 
ده سال پیش این بخش به طورجدی روی نظام های مدیریتی خودکار 
کرد و اســتانداردهای مناسبی را در بیمارستان ها پیاده سازی کردند. 
همچنین وزارت بهداشت نقش مؤثری در این زمینه داشت و یک دوره 
در جایــزه تعالی جایگاه قابل توجهی را از آن خود کرد. از حدود 5-4 
ســال پیش یک استاندارد بسیار مناسب توسط وزارت بهداشت برای 
بیمارستان ها و رتبه بندی آن ها به اجرا گذاشه شد که مدل اجرایی آن به 
مدل جایزه ملی بسیار نزدیک بود. این مدل در سطح کامل تر و با داشتن 
استانداردهای بهداشتی و سالمت بیشتر موجب شده تا بیمارستان ها به 
سمت آن گرایش داشته باشند. عملکرد بخش سالمت در این حوزه به 
حدی قابل قبول است که می توان در حوزه های عمومی آن را سرآمد 
دانســت. اما آموزش به عنوان یک بخش بسیار مهم در فرآیند توسعه 
کشور عملکرد مناسبی نداشته است، البته ما در این زمینه حداکثر تالش 
خود را می کنیم و امیدوار هستیم آن ها نیز استقبال کنند و از رویه های 
موجود استفاده کنند. بعضی بخش ها مثل نیروی انتظامی نیز برای یک 
دوره حضور پرقدرتی داشــتند و نیروی انتظامی و دانشگاه آن در این 
جایزه شرکت کردند اما در حال حاضر حضورشان کم رنگ تر شده است.

z تاثیر جایزه ملی تعالی سازمانی در سیستم اقتصادی کشور چگونه
بوده است؟

ما توانستیم معرف و آموزش دهنده نظام های مدیریتی باشیم. انباشت 
تجربیات موفق و تربیت ارزیابان مجرب و بادانش که بتوانند سازمان ها 
را از ابعاد گوناگون موردبررسی قرار دهند از دیگر اقدامات ما درزمینه 
گسترش فرهنگ تعالی سازمانی بوده است. گسترش فرهنگ مشارکتی 
سازمان ها و مشاوره مدیریتی هم از دیگر دستاوردهای ما بوده است. طی 
این سال ها به بسیاری از شرکت ها کمک کردیم تا به اهداف و شاخصه ای 

خود دست یابند و به طورکلی بهره وری سازمانی را افزایش دهیم.

ارزیابی از وضعیت فعلی، نقطه سرآغاز
اینکه یک ســازمان چگونه در زمینــه ارزیابی به موفقیت 
دست یافته است، به توانمندی ها و قابلیت های آن سازمان باز 
می گردد. این توانمندی ها و قابلیت های موجود در آن سازمان 
است که آنها را وارد مسیری بی انتها از رشد و تعالی می کند و 
موجب بهبود می شود. حال اگر بخواهیم در زمینه توانمندی 
نیروی انسانی، به سازمان ها کمک کنیم از طریق چه مسیری 
میسر است؟ مدیریت کیفیت فراگیر یکی از این ابزارهاست و 
به نوعی ماحصل مدل های TQM و TQC محسوب می شود. 
شعار مدیریت کیفیت فراگیر این است که اگر شما بخواهید 

کودک سالم داشته باشید باید مادر سالم داشته باشید.
اینکه برای شــروع از کــدام مدخل به موضوع ورود کنیم، 
نیازمند یک تشــخیص درست اســت تا از ابزار درست، در 
زمان درســت و به نحو درست اســتفاده شود. مساله ای که 
یکی از وظایف رهبران یک ســازمان است که تغییر را بتواند 
در ســازمان تحت امر خود ایجــاد کند. وظیفه ای که نیاز به 
بصیرت اســتراتژیک و آینده نگری دارد تا یک مدیر قبل از 
آنکه به پیچی برسد، سازمان خود را استادانه و با آمادگی از 
آن مرحله عبور دهد. ضمن اینکه توانایی شناسایی فرصت ها 
را نیز داشــته باشــد. یک رهبر استراتژیست و قوی، رهبری 
اســت که به درستی فرصت های پنهان در آینده را تشخیص 
می دهد و قابلیت ها و توانمندی های سازمان خود را متناسب 
بــرای بهره گیری از فرصت های آینده تنظیم می کند. چیزی 
که در واقع، یکی از نقاط مشترک سازمان های بزرگ محسوب 
می شــود. قطعا »آگاهی« از فرصت های بزرگ کفایت بخش 
نیســت و صرفا شــرط الزم محسوب می شــود، درحالی که 
قدرت و قابلیــت بهره گیری از فرصت، از نقش پررنگ تری 

برخوردار است.
متعالی شدن و رشد، نتیجه یک لحظه خاص نیست و خون 
دل ها و رنج های متعددی را باید متحمل شــد تا سازمانی به 
نقطه مطلوب خود برســد. جیــم کالی در کتاب »از خوب تا 
عالی« بیان کرده اســت که سازمان ها زمانی به مراحل باالی 
تعالی رســیده اند که دو پشــتوانه قوی داشته اند، اولی نظم 
و دومی بردباری. نظم، بنیان و اســاس استقرار یک سیستم 
و جامعه اســت. به نظر می رســد که در کنار این دو پارامتر 
جیم کالی، باید پارامتر انرژی را نیز افزود. اگر انرژی و منابع 
کافی وجود نداشته باشد یک سازمان نمی تواند به مسیر خود 
ادامه دهد و دچار خستگی می شود. لذا به همین خاطر است 
که ســازمان ها به 4 گونه تقسیم می شوند که در یک طرف 
ماهیت انرژی و در طرف دیگر شــدت انرژی قرار گرفته اند و 
ســازمان های بزرگ و موفق، آنهایی هستند که دارای شدت 
انرژی باال و نیز ماهیت انرژی مثبت هســتند. هرگونه حالت 
دیگری به جز این وضعیت، سازمان را از بهره گیری از حداکثر 
ظرفیت خود دور می کند و در بلندمدت برای آن ســازمان، 

چیزی جز زوال متصور نخواهد بود.

پانزدهمین همایش تعالی سازمانی 7 اسفندماه جاری با حضور 
مدیران و مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت 
صنعتی و جمعی از مدیران عامل بنگاه های پیشرو تعالی کشور در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد. در 
حاشیه این همایش یک پنل تخصصی نیز با هدف شناخت بیشتر 
مســیر پیشرفت و تعالی شرکت ها و سازمان های سرآمد کشور با 

حضور مدیران سازمان های برگزیده تشکیل شد. 
در ابتدای این پنل دکتر بهمنی مدیرعامل شرکت مهندسی و 
ساخت توربین مپنا )توگا( به سابقه 20 ساله این شرکت در ساخت 
توربین های بخاری و گازی نیروگاه های کشور اشاره کرد و گفت: 
»در سال های اخیر کمپرسور و برخی تجهیزات نفت و گاز را برای 
صنایع نفتی و پتروشیمی ها و نیروگاه ها تولید کرده ایم و بر اساس 
برآوردها حدودا 60 درصد برق کشــور توسط توربین هایی که ما 
با همکاری شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا در اختیار 
نیروگاه ها قرار داده ایم، تولید می شــود.« دکتر بهمنی در ادامه به 
وضعیت شاخص های عملکردی شرکت اشاره و بیان کرد: » شرکت 
ما در آخرین رده بندی 100 شــرکت برتر که هفته گذشته اعالم 
شــد، با صعودی 7 رتبه ای نسبت به سال قبل به مقام 93 دست 
یافت و میزان فروش شــرکت در سال گذشــته، 1220 میلیارد 

تومان بوده است«. 
در ادامه این پنل مهندس محمد کشانی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان، از فعالیت ها و دستاوردهای شرکت خود گفت. کشانی 
بیان کرد: »شــرکت فوالد خوزستان یکی از شرکت های شناخته 
شده صنعت فوالد است که طی 4 دهه اخیر در این زمینه فعالیت 
می کند. شرکت ما با دارا بودن 9500 نفر نیروی کار درون شرکت 
و شرکت های زیرمجموعه، برای 13500 نفر به صورت غیرمستقیم 
ایجاد اشتغال کرده و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان محصوالت 
میانی فوالد است.« او در ادامه ضمن اشاره به ارتقا ساالنه تولیدات 
شرکت، این افزایش تولید را نه به دلیل افزایش ظرفیت که ناشی 
از افزایش بهره وری تولید و کارکنان با توجه به همان ظرفیت های 
پیشین دانست. کشانی ادامه داد: »ما برای صادرات محصوالت خود 
با چالش های زیادی روبه رو بودیم اما با برنامه ریزی مناسب، گام های 
مهم و موثری نیز برداشــتیم به طوری که در ســال گذشته، یک 
میلیون و 900 هزار تن از سه میلیون و 600 هزار تن محصوالت 
تولیدی را صادر کردیم و در سال جاری بالغ بر 2 میلیون و 600 

هزار تن صادرات به 17 کشور جهان داشته ایم«. 
پــس از آن نوبت به دکترمحمدرضا ظهیــر امامی،  مدیرعامل 
شــرکت فراسان رسید که ضمن تشکر از حضار و برگزارکنندگان 
همایش تعالی سازمانی به بیان فعالیت های شرکت خود بپردازد. 
او اشاره کرد که مجموعه فراسان با 32 سال قدمت از 3300 نفر 
نیروی کار در 18 شرکت تشکیل شده است. او بیان کرد: »امروز 
موفق به صادرات ماشین آالت و خدمات فنی و مهندسی گسترده 

به کشــورهای مختلف از جمله کره جنوبی، ترکیه و اخیرا لتونی 
شده ایم«. 

در ادامه نشســت مدیران عامل این ســه شــرکت به سواالت 
دکترمنوچهر نجمی، مجری و برگزارکننده پنل پاسخ دادند. 

z سوال اول درباره چگونگی آشنایی آن ها با تعالی سازمانی و  
دیدگاه آنها نسبت به این موضوع مطرح شد. 

کشــانی: آشنایی من با این همایش و موضوع تعالی سازمانی از 
سال 84 بود. ما برای ارتقا عملکرد خود و افزایش فروش و سودآوری 
شرکت ها نیازمند بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها هستیم. از این 
رو ارتقا تعالی سازمانی را به عنوان یکی از اهداف خود قرار داده ایم.

بهمنی: مــا از دوره ابتدایی برگــزاری، در این همایش حضور 
داشــتیم و از همان ابتدا اثرات آن را در بهبود عملکرد ســازمان 
مشــاهده کردیم. ظهیرامامی: خاطرم هســت که در سال 82 در 
دفترم نشســته بودم و به دنبال گمشده ای در مجموعه خود بودم 
که از ســازمان صنایع و معادن تماس گرفتند و ارزیاب های آن ها 
برای معرفی این جایزه و ویژگی های آن به شــرکت ما آمدند. ما 
از همان سال در این همایش شرکت کردیم و در 12 دوره از 15 

دوره همایش موفق به دریافت جایزه شدیم. 
z سوال دوم این بود که آیا برای همراهی سازمان خود با  

استانداردها، با مقاومت و چالش هایی روبرو بودید؟ 
ظهیرامامــی: ما یک شــرکت خانوادگی هســتیم و از این رو 
با چالش های زیــادی روبه رو نبودیم. البتــه همه اعضا مثل من 
ریســک پذیر نیســتند و برخی مقاومت ها وجــود دارد، اما همه 
می دانیــم که برای بهبود عملکرد خود و ارتقا ســازمانی نیازمند 

ارزیابی مستمر هستیم.
کشانی: خوشبختانه ما مثل یک خانواده هستیم و اشتیاق برای 
شــرکت در این ارزیابی در همه اعضا وجود دارد و در ســال های 

آینده هم ادامه دارد. 
بهمنی: مقاومتی به معنای منفی آن نداریم، ولی طبیعتا هر کار 
جدیدی با موانعی روبه رو می شود. ما برای اینکه با مشکلی روبه رو 
نباشیم فرهنگ سازی درستی را انجام داده ایم و دوره های زیادی 
را برای آشــنایی و آموزش کارکنان برگزار می کنیم. خوشبختانه 

موضوع تعالی سازمانی در شرکت ما کامال جاافتاده است. 
z سوال سوم نجمی این بود که صدای مشتریان خود را چگونه  

می شنوید ؟
بهمنی: صدای مشتری برق به سرعت شنیده می شود و با قطعی 
و خاموشی خود را نشان می دهد. عالوه بر این شخصا و به همراه 
ســایر مدیران برنامه ای برای بازدید از ســایت ها دارم. همچنین 
سیستمی اینترنتی برای ارتباط با مخاطبان، سمینارهای ارتباط با 
مشتری و ... نیز برای این موضوع داریم. در دوره تحریم مشکالتی 
داشــتیم اما در حال حاضر ســهم بازار بزرگی داریم و مشتریان 
شناخته شده ای در اروپا و سایر نقاط جهان داریم که خود نشان 

دهنده رضایت مشتریان ماست. 
کشــانی: ما از طریق ارزیابی های دوره ای و همراهی محصول تا 
مصرف کننده نهایی سعی می کنیم از مشتریان خود فیدبک بگیریم. 
رشــد صادرات ما در سال های اخیر و به ویژه سال جاری نیز نشان 

از کیفیت خوب محصوالت ماست. 
ظهیرامامی: ما از روش های مشــخصی مثل دریافت پیام های 
تلفنی، ایمیل و ... نظرات مشــتریان را دریافت می کنیم. شرایطی 
فراهم شــده که تمامی کارکنان در جریان نظرات مشتریان قرار 

گیرند.
zسه مشکل اصلی کسب و کار چه مواردی هستند؟  

ظهیر امامی: میزان سفارشات دریافت شده، میزان مطالباتی که 
می توانیم دریافت کنیم، خالقیت در توسعه بازارهای جدید کسب 

و کار و تجاری سازی نوآوری های جدید. 
بهمنی: بزرگترین مشکل ما قوانین و مقررات است. در حالی که 
بر اســاس قوانین، تعرفه واردات کامل توربین 20 درصد است در 
سال گذشته عده ای با تعرفه صفر درصد و بدون پرداخت مالیات 
ارزش افزوده 9 درصدی توربین وارد کشور کرده اند. این در شرایطی 
است که تولیدکننده باید 9 درصد مالیات پرداخته و 4 درصد تعرفه 
را برای واردات اجزا مورد نیاز بپردازد. کمبود نقدینگی نیز یکی از 

چالش های اصلی ماست.  
z سوال بعدی نیز این بود چه توصیه ای به مدیران و سایر فعاالنی  

که در اینجا حاضرند درباره بحث تعالی سازمانی دارید؟
ظهیرامامــی: صنعت و ســازمان را خود درســت بشناســند؛ 
نیازمندی های عملی را شناســایی و با کســب اطالعات الزم در 
بحــث تعالی ســازمانی آن را عملیاتی کنند و از نیروهای کارآمد 
استفاده کنند. بهمنی: توصیه من در قالب خواهش است، دستیابی 
به صادرات به راحتی نیســت و مسووالن ما باید اهداف مشخص 
و ثابتی برای بازارهای صادراتی داشته باشند و تغییر مکرر رویه و 

قوانین را شاهد نباشیم.
کشــانی: خیلی کوتاه عرض کنم قطعا اگر شرکت هایی که در 
عرصه تعالی سازمانی فعال نیستند، وارد این حوزه شوند خودشان 

به خوبی تفاوت ها را احساس خواهند کرد.  

در پنل تخصصی همایش ملی تعالی سازمانی مطرح شد

لزوم توجه به تعالی سازمانی برای ارتقا عملکرد
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نگاه دریافت کنندگان تندیس سیمین

دکتر مجید بهمنی/ مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا)توگا(●
با توجه به این که حدود شــش دوره در جایزه ملی تعالی شرکت کردیم، 
باید اذعان کرد که این رویه و رویکرد در ارزیابی و اعطای جایزه ملی تعالی، 
به صورت سیستماتیک توجه ما را به تمامی جنبه های بااهمیتی که می تواند 
باعث رشد تعالی سازمان شود جلب کرده و تمرکز ما را معطوف این حوزه ها 
کرده اســت. به صورت کلی می توان گفت این جایزه بر اســتراتژی های ما، 
برنامه های فروش و نتیجه های مورد انتظارمان تأثیر فراوانی داشــته است. 
جایز ملی تعالی ســازمانی درواقع فرآیندی از ارزیابی شــرکت های فعال و 
برتر در ابعاد گوناگون از رضایت مشــتری و ســودآوری پایدار گرفته تا رضایت کارمندان و وفاداری 
آن ها اســت. این یک رویکرد شایسته محور در فرآیند تصمیم سازی دولت است که باید به بدنه این 
مراســم متصل شود. چنین رویکردی ضمن ایجاد رقابت سالم بین سازمان ها، باعث توسعه ملی در 

ابعاد مختلف نیز خواهد شد.

مهندس محمد کشانی/ مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان●
اگر رشــد اقتصادی را متاثر از افزایش تولید یا درآمد ســرانه ملی بدانیم، 
می توانیم بگوییم که مفاهیم بنیادین ده گانه در ویرایش 1396 تعالی سازمانی 
و بطــور خاص ارزش افزایی برای مشــتریان و به تعبیری ارائه محصوالت و 
خدمات بر اساس نیازها و انتظارات مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی، محور 
توســعه و رونق اقتصادی خواهد بود، لذا توجه به مفاهیم تعالی سازمانی در 
بلند مدت موجب ارتقای بهره وری به طورعام و به طور خاص موجب افزایش 
تولید و ثروت خواهد شد. در سایر مفاهیم بنیادین، هم افزایی ناشی از شراکت 
ها، کسب نتایج پایدار و توجه ویژه به سرمایه های انسانی و در مجموع دوراندیشی و الهام بخشی و 
یکپارچگی و نظام مندی، موجب زمینه های رشد و توسعه اقتصادی، از آن هم فراتر، موجب توسعه و 
پایداری اجتماعی و زیست محیطی نیز خواهد شد. مهم ترین تاثیر فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، 
اشاعه فرهنگ خودارزیابی و شناسایی زمینه های بهبود در سازمان ها و البته ایجاد نگرش سیستمی 

و نظام مند نمودن رویکردهای اتخاذ شده تا رسیدن به نتیجه نهایی می باشد.

دکتر محمدرضا ظهیر امامی/ مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی فراسان●
مهم تریــن ثمره جایزه ملی تعالی ســازمانی، افزایــش بهره وری و درجه 
رقابت پذیری سازمان ها اســت. حرکت در چهارچوب معیارهای این جایزه، 
به مثابــه هم حرکتی بنگاه ها با معیارهای جهانی و انجام بهینه ســازی الزم 
در ابعاد گوناگون است. همچنین حضور در این رقابت، به معنای آشنایی با 
آخرین دســتاوردهای علمی و مدیریتی در سطح بنگاه ها است. به  طور حتم 
استفاده از مدل های تعالی سازمانی در کلیه حوزه ها ازجمله آموزش، سالمت، 
حمل و نقل و حوزه خدمات در کنار بخش صنعت می تواند توسعه عمومی در 
سیستم اقتصادی را به ثمر آورد. گسترش فرهنگ تعالی سازمانی موجب افزایش رقابت پذیری بنگاه ها 

در عرصه کسب  و کار شده و تضمینی برای استمرار حضورشان در بازار خواهد بود.

برندگان تندیس بلورین در سال 1396

شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

شرکت پتروشیمی پارس

شرکت کارگزاری بیمه سایپا

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا )پارس(

شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا - پرتو

شرکت گاز استان مازندران

شرکت سایپا یدک

دریافت کنندگان تقدیرنامه برای تعالی در سال 96

شرکت بیمه دیشرکت پاالیش نفت بندرعباس

شرکت حمل و نقل ریلی رجاشرکت صنعتی نیرومحرکه

شرکت گاز استان ایالمشرکت سازه پویش

شرکت گاز استان فارسشرکت فوالد امیرکبیر کاشان

شرکت آلومینای ایرانشرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شرکت توکا رنگ فوالد سپاهانشرکت ریل پرداز سیر

شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکهشرکت کارت اعتباری ایران کیش

شرکت کاشی مرجانشرکت گاز استان مرکزی

شرکت گسترش و توسعه بهپرورشرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران

مجتمع ذوب و احیاء روی قشمشرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودروشرکت فوالد سیرجان ایرانیان

شرکت سمند ریلسازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا

دریافت کنندگان گواهی نامه تعهد به تعالی در سال 96

شرکت توکا ریلشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیانشرکت صنعت فوالد شادگان

شرکت سرمایه گذاری هالل احمر ایرانشرکت لوله گستر خادمی

شرکت گاز استان بوشهرشرکت ایده پردازان صنعت فوالد

شرکت نقش اول کیفیتشرکت آب کوثر 116

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوندشرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشرکت پرداخت اول کیش )جیرینگ(

نتایج ارزیابی های جایزه  ملی تعالی سازمانی در سال1396
برندگان تندیس سیمین

 در سال 1396


