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سهم ايران از اقتصاد داوش بىیان چقدر است؟
زضحالی کِ تطاساس آهاضّای ضسمومی زض حما

کطاٍضظیً ،اًَ ٍ ...هَفقيت ّای تسميماضی

حاضط ّ 3عاض ضطکت زاًص تٌياى ٍ تيمص اظ 30

تِ زست آٍضزُ است ٍ تا ضضمس امازضا

پاضک علوی ٍ فٌاٍضی زض کطَض فمامالميمت همی

ّوطاُ تَزُ اهما هميمعاى امازضا

کٌٌس  ،سْن ايطاى اظ تماظاض همْماًمی امازضا

ّوچٌاى ترص تسياض ًاچيعی اظ اقمتمصمازی

ايمطاى

هحصَال زاًص تٌياى ٍ اقتصماز زاًمص تمٌميماى

هْاًی زاًص تٌياى است.

چقسض است؟

ّوچٌيي تاٍهَز توام تالش ّا ٍ تمقمَيمت

زضحالی کِ تطاساس آهاضّا ضسوی هااٍى علمومی

ضطکت ّای زاًص تٌياى زض کطَض ٍ اضائمِ

ٍ فٌاٍضی ضئيس هوَْض زض حا حاضط ّ 3معاض

تطذی تسْيال

زٍلتی تِ ايي ضطکمت ّما

ضطکت زاًص تٌياى ٍ تيص اظ  30پاضک علوی ٍ

هاًٌس ٍام ٍ هاافی  15سالِ گمومطکمی اهما

فٌاٍضی زض کطَض فااليت هی کٌٌس اها سْن ايمطاى

ّوچٌاى سْن ايطاى اظ ايي تماظاض همْماًمی

اظ تاظاض هْاًی اازضا هحصَال زاًص تٌياى ٍ

اقتصاز زاًمص تمٌميماى حمتمی ًسمثمت تمِ

اقتصاز زاًص تٌياى چقسض است؟

کطَضّای ّوسايِ ٍ هٌطقِ ًيع تسياض کوتمط

تطاساس آهاض تاًک همْماًمی هميمعاى امازضا

است .تطای هثا تمطاسماس آهماض تماًمک

هحصَال زاًص تٌياى زض سما  2011زض کم

هْاًی هيعاى اازضا

زاًمص

هْاى تيص اظ ّعاض ٍ  933هيلياضز زالض تَزُ است

تٌياى اظ کطَض تطکيِ زض سا  2011تيص اظ

ٍ زض ّويي سا هيمعاى امازضا

همحمصمَال

هحصَال

يک هيلياضز ٍ  921هيليَى زالض ( تيص اظ  3تمطاتمط

سَز هْاًی فمااملمِ تسميماضی زاضز .تمطاسماس

هيليَى زالض تَزُ کِ ايي عسز ًيع ًسثت تمِ

آهماضّممای تمماًمک هممْمماًممی همميممعاى اممازضا

زٍ سا قث ضضس تيمص اظ  350هميملميمَى

زاًص تٌياى اظ ايطاى تٌْا کوی تيص اظ  652هيليَى

ايطاى) ٍ اظ سْن کطَض هالعی تيص اظ  61هيليماضز

زالض تَزُ است ٍ تِ ايي تطتية سهم ایران از

ٍ  126هيليَى زالض ( 932تطاتط ايطاى) تَزُ است.

هحصَال

این بازار پر سود جهانی تنها  /0/0درصد

الثتِ تطاساس آهاضّای تاًک همْماًمی همقمايسمِ

 2010تا  2011تيص اظ  68هيليَى زالض افمعايمص

اها زض ايي تيي کسام کطَضّا تيطتطيي سْمن

ايطاى زض سا ّمای گمصضمتمِ

زاضتِ استّ .وچٌيي آهاضّای اضائِ ضسُ ضسمومی

هْاًی ٍ تْتطيي هايگاُ ضا اظ ًرط اازضا

زاًص تٌياى اظ ايطاى تيمي سما ّمای

است .الثتِ طی سا ّای گصضتِ کطَض اظ ًمرمط

آهاضّای اازاض

هايگاُ اازضا هحصَال زاًص تٌياى زض ظهيٌِ

ًسثت تِ سا قث ضضس هٌاسثی ضا ًطاى هی زّمس

ًطاى هی زّس کِ هيعاى امازضا

ّای هرتلف هاًٌس هٌْسسی ،پعضکمی ،فمٌماٍضی،

اها ايطاى ّوچٌاى تاٍضٍز هسی تِ ايمي تماظاض پمط

زاًص تٌياى ايطاى زض سا گصضتِ ًيع حمسٍز 900

همحمصمَال

زالضی ضا ًطاى هی زّس.

هحصَال زاًص تٌميماى ٍ اقمتمصماز ايمي
هحصَال

زاضًس؟ تطاساس آهاضّای تاًک

هْاًی زض سما  2011کطمَض چميمي تما
اذتالف تسياضی ًسثت تِ کطَضّای زيگمط

کطًر

( 0202دالر)

 (0200دالر)

 (0200دالر)

ایران

148200480

810170252

522222222

آمریکا

081857428100

081072278804

084770844828

چیه

828245847848

817028114820

121881842212

ترکیٍ

0702427212

0500822071

0575222804

اوگلستان

15741870858

85208420882

87748585140

تاًک هْاًی سْن چيي اظ تاظاض هْاى 505

شاپه

000287027804

008877122180

002800772210

هيلياضز زالض ٍ سْن آهطيکا  148هميملميماضز

مالسی

15220407421

80008588128

80002004848

زالض تَزُ است زض ضطايطی کِ سْن ايمطاى

َىذ

02248808208

00472870188

00828087282

جذيل مقایسٍ صادرات محصًالت داوص بىیان بیه چىذ کطًر در دي سال  0202تا 0202

ٍ حتی آهطيکا هايگاُ ًرمسمت امازضا
هحصَال

زاًص تٌياى ضا زض اذتياض زاضمتمِ

است ايي کطَض تيص اظ  457هيليماضز زالض
اازاض

زاضتِ است ٍ هميمعاى امازضا

آهطيکا  145هميملميماضز زالض تمَزُ اسمت.
ّوچٌيي زض سا ً 2012يع تمطاسماس آهماض

تٌْا حسٍز  900هيليَى زالض تَزُ است.
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بازدیذ کارگريٌ تخصصی ارگًوًمی اوجمه مذیریت کیفیت ایران
از ضرکت ماضیه سازی یاقًت تبریس
کارگريٌ تخصصی ارگًوًمی اوجمه
مذیریت کیفیت ایران بٍ َمراٌ دبیر
اوجمه مذیریت کیفیت ایران با َذف
ارائٍ دستايردَای وظام مذیریت
کیفیت در سطح اعضای حقًقی اوجمه
در زمیىٍ ارگًوًمی ،از بخش َا ي
ساله َای تًلیذ ي محصًل شرکت
ماشیه سازی یاقًت تبریس تًلیذ کىىذٌ
اوًاع

تریلرکفی

سٍ

محًر،تریلر

چادری ي تریلر کاوتیه در تاریخ 22
مرداد 39بازدیذ ومًدوذ.
اعضای اوجمه مذیریت کیفیت ایران از
بخص َای تًلیذ ،تحقیق ي تًسعٍ ي اوبار ي
خظ روگ ي قسمت َای دیگر کارخاوٍ بازدیذ

ي پس از آن در وطستی با مذیران مجمًعٍ
بٍ بحث ي گفتگً پرداختىذ.
در ایه وطست آقای مُىذس قاسمی
مذیرعامل ماضیه سازی یاقًت
تبریس؛ضمه خًش آمذگًیی با اضارٌ بٍ
پتاوسیل َای باالی گريٌ در زمیىٍ ساخت
اوًاع تریلر اظُار داضتىذ ،ایه کارخاوٍ با
بُرٌ گیری از مذرن تریه تکىًلًشی ريز
اريپا ي رعایت مختلف کىترل کیفی خغًط
تًلیذی مغابق با استاوذاردَای ريز بٍ
یکی از ياحذَای فعال صىعتی کطًر
تبذیل ضذٌ است .
ماضیه سازی یاقًت تبریس با دار بًدن
ساله َای تًلیذ ساختٍ ضذٌ بٍ مساحت
 04444متر مربع ي داضته ماضیه آالت
آلماوی ي خظ روگ از  81تا  00متر ي خظ
ضات بالست مذرن ي خریذ دستگاٌ َای

EWMآلمان ،

جًش  CO2ساخت
مامًریت
دارد تریلرَای با کیفیت مًرد ویاز
صىایع مختلف داخلی ي خارجی را در
کطًر تامیه ومایذ.
آقای مُىذس امامی ؛دبیراوجمه
مذیریت کیفیت ایران ؛ ضمه ابراز
خًضىًدی از پیطرفت َا ي فعالیت َای
صًرت گرفتٍ تًسظ متخصصان داخلی
ضرکت ماضیه سازی یاقًت تبریس ي
پريشٌ َای تًسعٍ ای ایه ضرکت ،بر
َمکاری ي تعامل بیطتر کارگريٌ
ارگًوًمی ي اوجمه مذیریت کیفیت
ایران با ضرکت ماضیه سازی یاقًت

تبریس ابراز آمادگی ومًدوذ.
در ادامٍ آقای دکتر سلمان زادٌ عضً
َیات علمی داوطگاٌ ي مذرس
ارگًوًمی ي آقای مُىذس خلجی
دبیرکارگريٌ ارگًوًمی اوجمه
مذیریت کیفیت ایران  ،در خصًظ
ارگًوًمی در فرآیىذ عراحی محصًل
ي محیظ کار ي مسایای آن جُت
حاضریه ٰمذیران ي بخطُای ضرکت
یاقًت تبریس بٍ ارائٍ سخىراوی
پرداختىذ.
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گسارش مرکس آمار ایران از رضذ اقتصادی؛فعالیت صىعتی کمتریه رضذ اقتصادی را در کطًر دارد
هطکع آهاض ايطاى ضٍظ 11هطزاز گمعاضش هموم

اذيط ًطخ ضضس گطٍُ فااليت ّای ذسهاتی هٌفمی

هٌتطط ضسُ است کِ زٍلت حسي ضٍحاًی کِ يمک

تالش ّای تسياضی ضا تطای ضکستمي فامای

تٌسی ذَز اظ ًطخ ضضس اقتصازی زض سا  92ضا

 0.9زضاس ٍ ًطخ ضضس فااليت ّای اٌاتی هٌفی

سا است سکاى ّسايت کطَض ضا تمطعمْمسُ زاضز،

ضکَز ٍ ضًٍق اقتصازی کطز.

هٌتطط کطز .تطاساس ايي گعاضش تاظُ ًطخ ضضمس

 4.5زضاس تَزُ اسمت .ايمي زازُ

هحصَ ًاذالص زاذلی ( تِ قيومت تماظاض) زض

ّای هسيس هطکع آهماض ايمطاى زض

سا  1392هٌفی  2/2زضاس تمَزُ اسمت ٍ تمط

ٍاق ًطاى هی زّس زض تيي فاالميمت

ّويي اساس ًطخ ضضس هحصَ ًاذالص زاذلمی

ّای اقتصازی زض کطَض فمامالميمت

تسٍى ًفت هٌفی  2زضاس تَزُ استّ .وچمٌميمي

ّای اٌاتی کوتطيي هميمعاى ضضمس

ايي گعاضش ًطاى هی زّس فااليت ّمای گمطٍُ

اقتصازی ضا زض سا  1392زاضمتمِ

کطاٍضظی زض سا گصضتِ تيطتطيي ضضس ضا زض

است.

تيي فاالميمت ّمای اقمتمصمازی زاضمتمِ اسمت.

ّوچٌيي ايي گعاضش هی تَاًس تاييس

طثق گعاضش هطکع آهاض ايطاى ًطخ ضضمس گمطٍُ

کٌٌسُ تحث ضکَز تَليس ٍ اٌمامت

فااليت ّای کطاٍضظی زض سما گمصضمتمِ 1.2

ضسيس زض کطَض ٍ کاّص سمطعمت

زضاس تَزُ استٍ .لی تِ همع فمامالميمت ّمای

ضًٍس پيططفت کطمَض زض همقماتم

کطاٍضظی زض سا ً 1392طخ ضضس زيگط فااليت

کطَضّای زيگط تاضس .الثتِ گعاضش

ّای اقتصازی هٌفی تَزُ است .تطاساس گعاضش

اذيط هطکع آهاض ايطاى زض ضطايمطمی

عضًیت َم افسا در اوجمه مذیریت کیفیت

زستاٍضزّای پيازُ ساظی هسيمطيمت زاًمص،
کيفيت ،سَزآٍضی ،ضضس ٍ تْطُ ٍضی است.
هسيطيت زاًص ،تط يازگيطی قث اظ عو  ،زض
حيي عو ٍ تاس اظ عو تاکيس هیکٌس؛ کمِ
چٌيي ضٍيکطزی تطای همسيمطيمت کميمفميمت
ضطٍضی است
زض اضظياتی ّای کيفيت ،سمطمم همسيمطيمت
زاًص هَضز تَهِ قطاض هیگيطز .تمِ عمٌمَاى
ًوًَِ چٌسيي سَا زض پطسطٌاهِ EFQMتِ
طَض هطرص تِ هسيطيت زاًص پطزاذتِ ٍ زض
پمماسممد تممِ تممطذممی اظ سممَاال زيممگممط،
ظيطساذت ّا ٍ عولکطز هٌاسة زض هسيطيمت
زاًص اهتياظ زاضز.
تا تَهِ تِ اثطترطی قات هالحرِ همسيمطيمت
زاًص زض اضتقاء کيفيت ،ضمطکمت فمٌماٍضاى
هسيطيت علن ّن افعا تِ عامَيمت اًم مومي
هسيطيت کيفيت ايطاى زضآهمسُ تما تسمتمطی
هٌاسثی تطای تطٍيم همسيمطيمت زاًمص تما
ّمموممکمماضی ايممي اًم مموممي فممطاّممن ضممَز.
اّساف ٍ هاهَضيت ّای ضمطکمت فمٌماٍضاى
هسيطيت علن ّن افعا اظ ايمي قمطاض اسمت:
«فٌاٍضاى هسيطيت علن ّمن افمعا »تمِ طمَض
حطفِ ای زض حَظُ زاًص فااليت هیًمومايمس.
ضايستگی هحَضی «فٌاٍضاى هسيطيمت عملمن
ّن افعا »تط اساس «ساهاًِ زاًص ّن افمعا »
ضک گطفتِ کِ ًِ تٌْا تِ لحاظ هثاًی ًرمطی

تسياض استَاض است ،تلکِ اتااز عوملمی آى
تسياض گستطزُ ،زقيق ٍ پيطتطفتِ است.
مأموریت
يکی اظ هْن تطيي هسائ هاهاِ ها ،هسائ
علویاست کِ زضسطَح هرتلف اظ تطًاهِ
ضيعی فطزی گطفتِ تا هسيطيت ساظهاىّما
ٍ هسيطيت هاهاِ تِ ضک ّای هرتملمفمی
تطٍظ هی کمٌمس .اگمط تمتمَاًميمن سمطمم
عوَهی زاًص ضا اضتقا زازُ ٍ ّسمتمِ ّمای
زاًطی ضا تطای پطتميمثماًمی اظ تصموميمن
گيطیّا ضک زّين ،تسياضی اظ هسمائم
ها ح هیضَز.
هاهَضيت »فٌاٍضاى هسيطيمت عملمن ّمن
افعا«تالش تطای اي از الگَّمای شّمٌمی
هطتطک هثتٌی تط زاًص تما کميمفميمت ٍ
اضتقای کيفيت تصويوا است .ضاّمثمطز
اًتراب ضسُ تطای اً ام ايي هماهمَضيمت،
کمموممک تممِ »اسممتممقممطاض سمماهمماًممِ
زاًص«ضساظهاىّا ٍ يما ّمومکماضی تما
ساظهاىّا زض »تَليس ٍ اًتمطماض زاًمص «
است.
سايت فٌاٍضاى هسيطيت علن ّن افعا
www.hamafza.co

ساهاًِ عوَهی ّن افعا

www.hamafza.ir

معرفی کتاب

زًيای اقتصاز زٍ کتاب هسيس زض حَظُ

هیياتٌس ٍ ظحواتطاى تط تاز هیضٍز .هَلف ايي

هسيطيت هٌتطط کطز« .قَاعس هسيطيت »عٌَاى

کتاب کاضش ضا تا ططح ايي پطسص ضطٍع

اًتطاضا

کتاتی است تِ قلن هَ اٍئي کِ تا تطهوِ عليطضا

هی کٌس کِ تا تَهِ تِ زِّ ّا پژٍّص زضتاضُ

اتَالفتحی هٌتطط ضسُ ٍ «فطآيٌس تصوينگيطی زض

فطآيٌس تصوينگيطی ٍ اّويت تٌيازيي آى تطای

هسيطيت »عٌَاى کتاتی است کِ استفي فيتع هطالس

کسة ٍ کاض چطا ٌَّظ تسياضی اظ تصويوا

تاليف ٍ هْطزاز هاليی تطهوِ اش کطزُ است .

کليسی هسيطيتی تِ ضکست هٌتْی هی ضًَس؟

ذالاِ کتاب قَاعس هسيطيت ايي است کِ زض

پژٍّص اً ام ضسُ زض ايي کتاب تِ زًثا

زًيای قسين ،ضٍاتط تسياض ضفاف تَز؛ هسيطاى

ضٍضي کطزى هَاب ّای ايي پطسص کليسی

اظ هغع ذَز تْطُ هی گطفتٌس ،کاضکٌاى اظ

استً .قص هحَضی فطآيٌس تصوين گيطی زض

تاظٍّای ضاى .تِ کاضکٌاى ،ااال فطات تفکط زازُ

هسيطيت ٍ ًيطٍّايی کِ زض ّعاضُ هسيس تِ آى

قسض

ًویضسً :راض ّا ضسيس ،ضغ ّا سازُ ٍ تطَيق ٍ

ضک هی زٌّس ّن هَضز تحث کتاب ذَاّس

تٌثيِ ّا اطيم ٍ تسٍى پيچيسگی تَزًسّ .وِ ايٌْا

تَز.

تاعث ضسُ تَز کاض تطای هسيطاى ،آساى ٍ تطای
کاضکٌاى سرت ٍ ًاذَضايٌس تاضس .زض زًيای
هسيس ،هسيطاى ،قسض

هثتٌی تط ظٍض ذَز ضا اظ

زست زازُ اًس .زٍضُ زستَضّا ٍ ًراض ّای ضسيس
پاياى يافتِ است  .تاْس ،تطَيق ،تطغية ٍ
تاثيطگصاض ی ،هْاض ّای هسيسی ّستٌس کِ
هسيطاى تايس آًْا ضا تِذَتی ياز تگيطًس.
هحَض هثاحث کتاب «فطآيٌس تصوين گيطی زض
هسيطيت » ّن تطضسی عل ًاکاهی تطذی هسيطاى
تٌگاُ ّا است کِ تِ ًتاي ی غيطقات اًتراض زست
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