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انفورماتیک راهبر
به شبنم وابسته نیست

مدیر عامل ش����رکت انفورماتیک راهبر درباره
ادام����ه فعالیت این ش����رکت پس از حذف طرح
ش����بنم گفت :شرکت انفورماتیک راهبر به شبنم
وابسته نیست.
 ش����رکت
ایس��نا -محمود اعالیی گفت:
آوری اطالعات
انفورماتیک راهبر یک شرکت فن
است که هیچ وابس����تگی برای ادامه بقا و کسب
درآمد به شبنم ندارد.
 این ش����رکت قدمت  22ساله دارد و
وی افزود:
های وزارت بازرگانی سابق به حساب
جزو شرکت
آی����د که در اجرای اصل  44قانون اساس����ی
می
واگذار شد.
مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر توضیح
واگذار شده
داد :این ش����رکت به نهادهای عمومی
اس����ت و به دلیل آنکه در زمان اجرای اولیه طرح
شبنم دولتی بود ،بعد از واگذاری پشتیبانی فنی
طرح را بر عهده گرفت.
اعالیی در پاس����خ به سوالی مبنی بر دریافت
بودجه در زمان دولتی بودن این ش����رکت گفت:
انفورماتیک راهبر ن����ه حاال و نه در زمان دولتی
کرد ،اما زمانی که دولتی
بودن ،بودجه دریافت نمی
بود ،اگر درآمد و س����ود بیش از میزان پیش بینی
کرد ،آن مبلغ به حساب خزانه
شده کس����ب می
شد.
دولت واریز می
گفتنی است که با دستور وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،برچسب شبنم از مرحله ثبت سفارش
بینی
کاال حذف شده اس����ت وکارشناسان پیش
ای برای حذف کامل
کنند که این کار مقدمه
می
طرح شبنم از فرایند توزیع کاالست.
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دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطالعات برگزار شد

انتظاری :نظام صنفی رایانهای فرمانداری  ITطراحی کند
روسای س���ازمان نظام صنفی رایانهای ،دبیر شورای عالی
فضای مجازی و جمع���ی از مدیران فناوری اطالعات دولتی و
خصوصی کش���ور و همچنین اس���تادان دانشگاهی ،صبح روز
چهارش���نبه  27آذرماه در مح���ل همایشهای کتابخانه ملی
ایران گردهم آمدن���د و در دومین همایش راهبری و مدیریت
فناوری اطالعات ،به بررس���ی آسیبهای حوزه کارفرمایی در
اجرای پروژههای  ،ITبرونس���پاری خدمات ،تاثیراستفاده از
چهارچ���وب  CMMI-ACQو افزایش توان کارفرمایی در
اکتساب محصوالت پرداختند.
فناوران -محمدحس���ن انتظاری ،دبیر شورای عالی فضای
مجازی که به عنوان س���خنران کلیدی دومین همایش راهبری
و مدیری���ت فناوری اطالعات در این مراس���م حضور یافته بود،
راهبری  ITرا یکی از مهمترین مسائل این حوزه خواند و گفت:
برگزاری چنین همایشهایی میتواند بس���یاری از مشکالت
فناوری اطالعات را در کشور برطرف کند.
انتظاری ،درخصوص وظایف ش���ورای عالی فضای مجازی
در موضوع راهبری گفت :با توجه به توس���عه فناوری اطالعات،
شورای عالی فضای مجازی باید در بخشهای مختلف اجتماعی،
اقتصادی و سیاس���ی هماهنگی به وجود آورد .وظیفه اصلی ما
هدایت و راهبری در حوزه فضای مجازی کشور است.
او با بیان اینکه شورا به دنبال طراحی یک راهبرد برای فضای
مجازی کشور اس���ت ،تاکید کرد :شورا به عنوان سیاستگذار
در فعالیته���ای اجرایی وارد نخواهد ش���د و بخش خصوصی
باید مجری این طرحها باش���د .دبیر شورای عالی فضای مجازی
درخصوص واگذاری طراحی "طرح فرمانداری  "ITبه سازمان
نظام صنفی رایانهای گفت :درخواست من از سازمان نظام صنفی
رایانهای ،طراحی این فرمانداری اس���ت تا شورا بتواند با تصویب
آن ،زمینه را برای اجرای طرح در کش���ور فراهم کند .با توجه به
امکاناتی که در اختیار این صنف و شرکتهای توانمند  ICTقرار
دارد ،امیدواریم شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم.
انتظاری در ادامه به هدایت فناوری اطالعات در کشور اشاره
و اظهار کرد :باید هدایت فناوری اطالعات در کش���ور را از تمام
ابعاد آن توس���عه داد .ما چنین فعالیتی را آغاز کردیم که بسیار
پیچیده است .متاسفانه در حال حاضر ما در بحثهای اجتماعی،
سیاس���ت مدونی که بتوانیم آن را به کار بگیریم ،نداریم و باید
چنین سیاستهایی را تدوین کرد.
راهبری و مدیریت ،حلقه مفقوده فاوای ایرانی
در این مراس���م ،لیال الریجانی ،ریی���س دبیرخانه دومین

همای���ش راهب���ری و مدیریت فناوری اطالعات ،با اش���اره به
فعالیته���ای دبیرخانه و اهداف اولی���ن دوره همایش گفت:
اسفندماه سال گذشته ،اولین دوره همایش راهبری و مدیریت
فناوری اطالعات با هدف فرهنگس���ازی در این حوزه برگزار و
در آن چارچوبهای  ITکشور معرفی شد.
الریجانی ،درخص���وص رویکرد این همایش گفت :رویکرد
ما درهمایش دوم ،ارتقای ظرفی���ت کارفرمایی در پروژههای
فناوری اطالعات است.
او ب���ا تاکید براینکه موضوع راهب���ری و مدیریت فناوری
اطالعات ،حلقه مفقوده حوزه  ICTکشور است ،افزود :سازمان
نظ���ام صنفی رایانهای این موضوع را به عنوان حلقه مفقوده در
وضعیت فناوری اطالعات شناسایی کرده و امیدواریم برگزاری
چنین همایشهایی باعث توس���عه جایگاه فناوری اطالعات در
کشور شود.
الریجانی در ادامه به فعالیتهای دبیرخانه همایش اش���اره
و تاکی���د کرد :با برگزاری اولین همای���ش راهبری و مدیریت
فناوری اطالعات ،س���اختار دبیرخانه را شکل دادیم و توانستیم
سلس���له فعالیتها را به صورت ی���ک برنامه دربیاوریم .دراین
همایش انجمنهای علمی ،س���ازمانهای دولتی و نیمه دولتی
نیز حضور دارند.
افزایش وابستگی به IT
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ،برگزاری
ساس���له همایشهای راهب���ری و مدیریت فناوری اطالعات را
آغازگرحرکته���ای علمیدر صنف  ICTبرش���مرد و گفت:

 E-GOVERMANCEیا هم���ان فرمانداری الکترونیکی
در حوزه فناوری اطالعات ،از جمله مباحثی اس���ت که با ماهیت
فعالیتهای صنفی ما تفاوت دارد و بیشتر جنبه علمیرا به خود
اختصاص داده است.
آزاده داننده با اش���اره به فعالیتهای کمیسیون استاندارد
سازمان برای برگزاری این همایش افزود :رسالت سازمان نظام
صنفی رایانهای اس���تان تهران این اس���ت که با برگزاری چنین
همایشهایی به توس���عه ظرفیتهای علمیو فرهنگی در حوزه
فناوری اطالعات کمک کند.
او در ادامه به تش���ریح فلس���فه فرمان���داری حوزه ICT
پرداخت و تاکید کرد :فرمان���داری فناوری اطالعات میتواند
انتظارات بازارهای مالی را به دس���تاوردهای اقتصادی بنگاهها
تبدیل کند.
رییس دومین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطالعات،
به نیاز روزافزون کش���ور در توسعه فناوری اطالعات اشاره کرد و
افزود :هر روز کشور به مقولهای به نام  ITوابستهتر میشود .برای
رفع نیازها باید این مقوله در کشور توسعه پیدا کند.
داننده همچنین به استقبال صورت گرفته از اولین همایش
راهبردی و مدیریت فناوری اطالعات اش���اره کرد و گفت :سال
گذش���ته استقبال خوبی از همایش صورت گرفت و امروز سعی
داریم از تجارب افراد در این حوزه بهرهمند ش���ویم .باید ادبیات
مدیریت فناوری اطالعات را در کشور جا انداخت.
برخورد تقلیدی ،تبلیغی و تحمیلی با IT
در ادام���ه این همایش ،عل���ی دقایقی و صاحب آقاجاری به

مباحثی در مورد برونسپاری خدمات در حوزه فناوری اطالعات
بنگاههای اقتصادی نفتی ارایه دادند.
آقاجاری در مورد اهمیت مدیریت ریس���ک در قراردادهای
برون س���پاری  ITگفت :فقدان مدیریت ریسک موجب از دست
رفتن منافع حاصل از مزیت رقابتی و اخالل در مس���یر ش���غلی
میشود.
وی افزود :مساله برونس���پاری به عنوان یک روش دارای
اهمیت است .اما راهحل همیشگی نیست .در واقع میتوان گفت
برونسپاری فعالیت حوزه  ITدر بنگاههای اقتصادی الزاما یک
مزیت محسوب نمیشود.
علی آذرکار ،رییس شورای سیاستگذاری دومین همایش
راهبری و مدیریت فناوری اطالعات و نایب رییس کمیس���یون
استاندارد و تدوین مقررات نصر تهران نیز در مورد افزایش توان
کارفرمایی در اکتس���اب محصوالت و خدمات مباحثی را عنوان
کرد و گفت :سازمانهایی که نیازمند سرویس خدماتی هستند
از دو طریق توس���عه درون س���ازمانی و استفاده از توان خارج از
سازمان ،نیاز خود را مرتفع میکنند.
وی افزود :اکتس���اب یا خرید دستیابی به خدمات از طریق
برونسپاری است.
آذرکار درباره اهمیت و دالیل برون س���پاری خدمات گفت:
اقتصادی نبودن انجام کار توسط خود سازمان ،دسترسی نداشتن
به فناوریهای مورد نیاز ،وجود قوانین الزام آور و برخی مسایل
دیگر از جمله دالیل برون سپاری خدمات است.
وی افزود :البته ناگفته نمامد که براساس آمار منتشر شده 20
تا  25درصد برونسپاریها در سال اول به شکست میانجامد.
آذرکار همچنین در همای���ش راهبری و مدیریت فناوری
اطالعات در مورد مدل  ، CMMI-ACQمش���کالت فراایند
خرید و اکتساب مباحثی را مطرح کرد.
در همینح���ال مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات
س���ازمان قضایی به بررسی آسیبهای حوزه کارفرمایی
های فناوری اطالعات پرداخت و
در تعری���ف و اجرا پروژه
گفت:متاسفانه پروژههای فناوری اطالعات به آن نتایجی
که میخواستیم نرسیده است.
هادیخانی افزود :پیمانکاران حوزه فناوریاطالعات
زبان فنی قوی دارن���د که اگر کارفرمایان نتوانند ارتباط
خوبی با آن ایجاد کنند ،شکست پروژه دور از انتظار نیست.
وی همچنی���ن عنوان کرد :برخورد با فناوری اطالعات در
کش���ورمان تقلیدی ،تبلیغی و تحمیلی است که باید این
برخورد اصالح شود.

پنجره

برندگان جایزه السیتکس معرفی شدند

مرکز کیفیتهای برتر برندهای شاخص جایزه السیتکس
را معرفی کرد.
فناوران -بنابر اعالم مرک���ز کیفیتهای برتر ،از میان
ش���رکتهایی که در بخش سیر تعالی سازمانی ثبت نام کرده
بودند 46 ،نامزد در نهایت موفق به کس���ب مقام برترینهای
سال السیتکس ،نش���ان تعالی سازمانی ،مدال الکترونیکی
کیفیت برتر ،گواهینامه دیجیتالی میل به تعالی و احراز اصالت
اعتبار(اعتماد) شدهاند.
مرکز کیفیتهای برتر همچنین اعالم کرد که به س���بب
شرایط ویژه اقتصادی و به دلیل نبود امکان احراز تداوم اعتبار
سیستمها ،اعالم نتایج ارزیابیهای صورت گرفته مشروط به
دوام سیس���تمها بوده و حال که روزنه امیدی بوجود آمده و
سیس���تمها به شرایط نسبتا عادت کرده اند ،نتایج ارزیابیها
را اعالم میکند.
برگزیدگانالسیتكسبطورکلیعبارتنداز:مرکزتحقیقات
فاوای دانش���گاه صنعتی شریف ،وزارت نیرو ،کتاب اول ،بنیاد
امور بیماریهای خاص ،تسهیل گستر ،صباپیامک ،رجیران،
ایرانهاس���ت ،رادکام ،موسس���ه فرهنگی تسنیم نور ،ایران
س���رور ،فکس دات آی آر ،جواهربازار ،دنیا کامپیوتر ،دیجی
کاال ،آریانیک ،پشتیبانان پردازش آسمان ،گروه شرکتهای
آواژنگ ،فراکارانت ،خبرگزاری اقتصادی ایران ،س���ازین وب،
فناوری اطالعات کاس���پید ،سنا دیتا ،ایکسب ،کیمیاهاست،
داده ورزان پارس س���ی ام اس ،شاپ کیپر ،پارس کدرز ،اتاق
مدیریتارتباطبامشتری،شهرسختافزار،تجارتالکترونیک
صبا ،راس���خون ،نانو پارس ،ایران دی ان ان ،وب کاران ،ایران
تجارت ،مدیر هزاره س���وم ،نسل جوان مشهد ،کرمان ،118
آرمانی سنتر ،سرور پارس ،ایسام ،موسسه بین المللی خیریه
امام حسین(ع) ،آراد پرداز ،بیمه ایران ،سازمان زمین شناسی
و اكتشافات معدنی كشور.

نظرسنجی مردمیبرای معرفی
برندهای محبوب

دبیرخانه جش���نواره برند برندهای برتر محبوب مصرف
کنندگان ،در حال آماده سازی شرایط برای اجرای نظرسنجی
مردمیاین جشنواره است.
فناوران -جعفر اسدی ،قایم مقام اجرایی جشنواره برند
با اعالم روشهای نظرس���نجی ،شامل نظرسنجی اینترنتی،
تلفنی ،پیامکی و حضوری گفت :بسترهای الزم برای دریافت
نظرت مردمیاز طریق این چهار روش در حال آماده س���ازی
است .وی گفت :پیش بینی میشود که بخش قابل مالحظه ای
از نظرات مردمیاز طریق سایت اینترنتی جشنواره به آدرس
 www.iranTopBrands.orgجمع آوری شود.

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﻨﺪ

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻴﻦ  580ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﺮﻧﺰﻳﻦ ،ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻬﻤﻴﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺮﻙ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﺪﺭ  90ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﺮﻧﺰﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻮﺗﻮﺭ  TU5ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﺷــﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳــﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯ ﺍ ﻑ  7ﮔﻮﺍﻫﻰ
ﺍﺷــﺘﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ
ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻳﻜﺲ ﻳﻮ  7ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻓﻖ  ،1404ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﭘﻨﺞ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ
ﻣﻠﻰ ﺩﻭ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻳﻜﻪ ﺯﺍﺭﻉ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻠﺖ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ  30ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ
ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ،ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻥ،
ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻭ ...ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳــﺒﺪ
ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻭ ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  93ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﻭ ﭘﻠﺖﻓﺮﻡ ﻣﻠﻰ،
ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ  90ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺩﺭ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﻧﺎ ،ﻭﺍﻧﺖ ﺳﻤﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﻳﻮ  90ﻭ ﺭﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﻫﻢ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ
ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ  4ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻯ ﺍﻑ 7
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﻜﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ،ﺩﻧﺎ ﺑﺎ
ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺩﺳﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﻧﺎ ﺩﻳﺴﻜﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺍﻯ ﺍﺱ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﺍﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻰ ﻳﻮ ﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻳﻮ ﺍچ ﻭﻯ ﺟﻰ  2ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ 4
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻧﺖ ﭘﻰ ﻳﻮ ﻭﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ،
ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﺎﺭ 600

ﻭ  700ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺭﺍﻧــﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝﻫــﺎﻯ ﻫﺎچ ﺑﻚ ﻭ ﻟﻮﻛــﺲ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺗــﻮﺭ ﺍﻯ ﺍﻑ  4ﻭ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﺭﺍﻧﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗــﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻭ ﺑﺼﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍﻧﺎﻯ ﻫﺎچ
ﺑﻚ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺯﻯ ،ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺭﺍﻧﺎ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﻋﺎﺑﺮ
ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ،ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﻮﻁ ﺁﻥ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻨﺪﺭ  90ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﮋﻭ  206ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﺪ
ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﻯ ﺍ ﻡ
ﺍﺱ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﮋﻭ  206ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻯ ﺳﻰ ﻳﻮ ﻭ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺵ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻚ ﭘﮋﻭ
ﻣﻰﺁﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﺎﺯﻯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﻚ ﭘﮋﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 90ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ  126ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  696ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ
ﺩﻭﻡ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ  100ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ،ﭘﺮﻓﺮﻭﺵﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﻪ
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ  80ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮﻋﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻓﺮﻭﺵ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮﻭﺵ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﭘﻜﻮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺭﺍﻧﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺎﺭﺱ 405 ،ﻭ ﺳﻤﻨﺪ ﺑﻪ  100ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ  206ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  90ﺩﺭﺻﺪ
ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍﻧﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ  100ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻰ ،ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺷــﺘﺎﺏ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ

ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﭼﻮﻥ ﺭﺍﻧﺎ ،ﺳﻮﺭﻥ ﻭ ﺩﻧﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﻭﻧﺪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ،
 105ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺑﻪ  13ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  193ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺳﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ
ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ  90ﻣﻌﺎﺩﻝ  6425ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  68ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﺭﻭﺳﻴﻪ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ  70ﺩﺭﺻﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻛــﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻫﺪﻑ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ.
ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺨﺴــﺖ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ  56,3ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻳﺪﻛﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺯ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ؛ ﻣﮕﺮ
ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  44ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻟﻐﻮ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻯ ﺳﻴﻠﻮﺭﺍﺳﺘﺎﻳﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ
ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ
ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ .ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ،ﺍﺭﺗﻘﺎ،
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﺴﺎﻛﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  57ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ  51ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  80ﺩﺭﺻﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ 77 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻧﻔﺲ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺶﺗﺮﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ
ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ
ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ.

