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انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران در ســـومین 
کرســـی نظریـــه پـــردازی را بـــا حضـــور اســـاتید 
و دانـــش آموختـــگان برجســـته بـــه مبحـــث 
ــل  ــرای حـ ــع بـ ــی صنایـ ــای مهندسـ راهکارهـ

ــت. ــور پرداخـ ــائل روز کشـ مسـ
بنابـــر ایـــن گـــزارش، ضـــروت نقـــش آفرینـــی 
مهندســـی صنایـــع در چالـــش هـــای روز کشـــور 
ــه علمـــی  ــای کمیتـ ــر از اعضـ ــم تقدیـ در مراسـ
ـــی  ـــی مهندس ـــن الملل ـــس بی ـــن کنفران چهاردهمی

صنایـــع در تیرمـــاه 97 مطـــرح شـــد.
ــم  ــای مهـ ــان دیدگاه هـ ــرم در بیـ ــاتید محتـ اسـ
ـــکار  ـــه راه ـــان و ارائ ـــن گفتم ـــداوم ای ـــر ت ـــود ب خ
ـــت و  ـــه دول ـــع ب ـــی صنای ـــه مهندس ـــوی جامع از س

ـــتند. ـــد داش ـــی تاکی ـــرایط کنون ـــروج از ش ـــرای خ ـــت ب حاکمی
ـــگان  ـــش آموخت ـــگاه و دان ـــاتید دانش ـــاس، از اس ـــن اس ـــر ای ب
ـــاد  ـــی، نه ـــش دولت ـــال در بخ ـــع فع ـــی صنای ـــته مهندس برجس
قانـــون گـــذاری و بخـــش خصوصـــی کـــه دارای تجربیـــات 
ارزشـــمند در حـــوزه مباحـــث کالن کشـــور هســـتند جهـــت 
ـــوت  ـــان دع ـــای ارزشمندش ـــدگاه و راهکاره ـــان دی حضـــور و بی

ـــت. ـــده اس ـــل آم ـــه عم ب
ـــد  ـــد عبارتن ـــی باش ـــث م ـــوال و بح ـــورد س ـــه م ـــی ک محورهای

از:
ـــی  ـــد و تجـــارت بحران ـــاد، تولی 1. آیـــا شـــرایط فعلـــی اقتص
ـــی  ـــع کنون ـــران از وض ـــاد ای ـــات اقتص ـــای نج ـــت؟ راهکاره اس

ـــع ـــان صنای ـــان مهندس از زب
ــارت. در  ــد و تجـ ــاد، تولیـ ــه اقتصـ ــتمی بـ ــگاه سیسـ 2. نـ
ـــاد  ـــوان اقتص ـــی ت ـــه م ـــور چگون ـــر کش ـــال حاض ـــرایط ح ش

ایـــران را مهندســـی کـــرد؟
3. وفـــور کاال یـــا کنتـــرل قیمـــت؟ مهندســـین صنایـــع از 

ـــور  ـــی کش ـــرایط کنون ـــد در ش ـــت از تولی ـــای حمای مکانیزم ه
ـــد. ـــی گوین م

ــرده  ــری کـ ــه تغییـ ــان چـ ــذر زمـ ــد در گـ ــوم تولیـ 4. مفهـ
ـــع آوری  ـــرای جم ـــع ب ـــان صنای ـــنهادهای مهندس ـــت؟ پیش اس
نقدینگـــی ســـرگردان و محبـــوس شـــده و هدایـــت آن بـــه 

ســـمت تولیـــد
5. آیا باز هم تحریم ها را می توان دور زد؟

ـــی  ـــی خارج ـــات روان ـــل و عملی ـــانه ای داخ ـــای رس 6. خطاه
از نـــگاه مهندســـان صنایـــع. )هـــر اطـــالع رســـانی شـــفاف 

ـــت( ـــازی نیس س
ـــاد  ـــازی اقتص ـــاوم س ـــی و مق ـــاد مقاومت ـــازی اقتص ـــاده س 7. پی

ـــع ـــی صنای ـــه روش مهندس ب
8. اشـــتباهات اســـتراتژیکی کـــه امـــروز بیـــش از گذشـــته 

بایـــد از آنهـــا پرهیـــز کـــرد
ـــالل  ـــی ح ـــرایط کنون ـــا در ش ـــه ه ـــک وزارتخان ـــا تفکی 9. آی

ـــت؟ ـــکالت اس مش
ــازمان   ــی و سـ ــای اجرایـ ــتگاه هـ ــاختار دسـ ــدر سـ 10. چقـ

جامعه مهندسی صنایع به کمک اقتصاد کالن آمد 

رونمایی از راهکارهای انجمن 
برای توسعه صادرات

ــوع  ــا موض ــن ب ــی انجم ــن گردهمای 51می
توســعه  و  اســتاندارد  صنایــع،  مهندســی 
ــوی  ــورای گفتگ ــکاری ش ــا هم ــادرات ب ص
دولــت و بخــش خصوصــی در اتــاق بازرگانی 
ــر ایــن گــزارش، در  ــران برگــزار شــد. بناب ای
آســتانه روز ملــی صــادارت )29 مهــر( و 

ــتاندارد ... ــی اس ــا روز جهان ــی ب همزمان
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هفت فاز بازار ارز تا رسیدن 
به آرامش

اســـتاد دانشـــکده مهندســـی صنایـــع دانشـــگاه 
ــومین کرســـی  ــران در سـ علـــم و صنعـــت ایـ
ـــه توســـط انجمـــن مهندســـی  ـــردازی ک ـــه پ نظری
ـــت  ـــریح هف ـــا تش ـــد، ب ـــزار ش ـــران برگ ـــع ای صنای
ـــر  ـــه ب ـــات ارزی ک ـــه اتفاق ـــرای مجموع ـــاز ب ف
بـــازار ایـــران گذشـــته اســـت، راهکارهایـــی را 
ـــا  ـــران ب ـــاد ای ـــی اقتص ـــیر کنون ـــه مس ـــرای ادام ب
ـــازار ارز  ـــت در ب ـــر اعتمادســـاز دول مجموعـــه تدابی

ـــرد.... ـــوان ک عن

همایش دانشجویی مهندسی صنایع 
در ایستگاه شانزدهم

دانشــجویی  همایــش  شــانزدهمین 
مهندســی صنایــع در 28 و 29 آذرمــاه در 

دانشــگاه الزهــرا برگــزار شــد.
در ایــن همایــش تجــارب مختلفــی در زمینــه 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــب و کاره ــازار کار و کس ب

ــه دانشــجویان منتقــل شــد. ــن رشــته ب ای
ارســال  طریــق  از  تجربــه  انتقــال  ایــن 
باالتــر... مقاطــع  دانشــجویان  مقــاالت 

راهکارهای نجات اقتصاد

 اعتمادسازی دغدغه اصلی 
همــگان می داننــد کــه اقتصــاد نــه تنهــا خــود 
سیســتمی متشــکل از اجــزاء گوناگــون و درهــم 
تنیــده اســت، بلکــه تعامــات کامــا نزدیکــی نیــز بــا 

ــت دارد. ــه و سیاس ــتم جامع سیس
در شــرایط فعلــی کشــور، مســاله از حــد راه حل هــای 
اجتماعــی  مســائل  و  گذشــته  اقتصــادی  صرفــا 
وجــود  بــه  بنیادی تــری  مشــکات  و  مهم تــر 
ــد کــه فرهیختــگان و دســت انــدرکاران بایــد  آمده ان

ــد. ــا بپردازن ــه آن ه ب
ــش  ــه نظــر برســد افزای ــاید ب ــه، ش ــوان نمون ــه عن ب
از  جلوگیــری  بــرای  عاملــی  می توانــد  ارز  نــرخ 
خــروج ارز و افزایــش صــادرات باشــد، و هــر چنــد تــا 
حــدودی هــم چنیــن اثــری بــه طــور کامــا بخشــی 
و نــه سیســتمی مشــهود اســت، امــا تاثیــرات عمیــق 
عوامــل روانــی در جامعــه، مانــع از اثرگــذاری ماندگار 

ایــن عامــل بــه تنهایــی خواهــد شــد.
تریــن  اصلــی  بایــد  اعتمــاد عمومــی  بازســازی 
دغدغه هــا بــرای همــه، از جملــه فرهیختــگان، و بــه 
ــردم  ــد. م ــتگذاری باش ــت اندرکاران سیاس ــژه دس وی
تولیــد  چــرخ  بخواهنــد  کــه  ســرمایه گذارانی  و 
را دوبــاره بــه راه بیاندازنــد اکنــون بــه سیســتم 
اقتصــادی بیمــار و غیرقابــل پیــش بینــی کشــور در 

می نگرنــد. اعتمــاد  از  ســطح  پایین تریــن 
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ــم و  ــگاه علـ ــع دانشـ ــی صنایـ ــکده مهندسـ ــتاد دانشـ اسـ
ـــه  ـــردازی ک ـــه پ ـــی نظری ـــومین کرس ـــران در س ـــت ای صنع
ـــا  ـــد، ب ـــزار ش ـــران برگ ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــط انجم توس
ـــه  ـــات ارزی ک ـــه اتفاق ـــرای مجموع ـــاز ب ـــت ف ـــریح هف تش
بـــر بـــازار ایـــران گذشـــته اســـت، راهکارهایـــی را بـــرای 
ـــر  ـــه تدابی ـــا مجموع ـــران ب ـــاد ای ـــی اقتص ـــیر کنون ـــه مس ادام

اعتمادســـاز دولـــت در بـــازار ارز عنـــوان کـــرد.
 روزهـــای کنونـــی اگرچـــه بـــا رونمایـــی از بســـته 
سیاســـت های ارزی جدیـــد دولـــت، بـــازار ارز بـــا آرامـــش 

شـــده  مواجـــه  نســـبی 
ــم  ــوز هـ ــا هنـ اســـت، امـ
امـــا و اگرهـــای بســـیاری 
ــار  ــره و تـ ــای تیـ در فضـ

وجـــود دارد.
ـــی  ـــتاد دانشـــکده مهندس اس
ــع دانشـــگاه علـــم  صنایـ
در  ایـــران  صنعـــت  و 
ســـومین کرســـی نظریـــه 
توســـط  کـــه  پـــردازی 
ـــع  ـــی صنای ـــن مهندس انجم
ایـــران برگـــزار شـــد، بـــا 
ـــرای  ـــاز ب ـــت ف ـــریح هف تش

مجموعـــه اتفاقـــات ارزی کـــه بـــر بـــازار ایـــران گذشـــته 
ـــی اقتصـــاد  ـــه مســـیر کنون ـــرای ادام ـــی را ب اســـت، راهکارهای
ـــازار ارز  ـــت در ب ـــاز دول ـــر اعتمادس ـــه تدابی ـــا مجموع ـــران ب ای

عنـــوان کـــرد. 
مهـــدی غضنفـــری، بـــا برشـــمردن فازهـــای شـــکل گیری 
ــت:  ــاری گفـ ــال جـ ــازار ارز در سـ ــت بـ ــش و مدیریـ چالـ
ــه  ــبت بـ ــده نسـ ــرح شـ ــادات مطـ ــه انتقـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــاری و  ــال جـ ــدای سـ ــت در ابتـ ــت های ارزی دولـ سیاسـ
نظـــر بـــه وجـــود نســـخه های مشـــابه در دولت هـــای 
ــای ارزی، دولـــت  ــا بحران هـ ــه بـ ــرای مواجهـ ــته بـ گذشـ
ـــه  ـــد ک ـــه را شـــکل ده ـــازار ثانوی ـــت ب ـــم گرف ـــره تصمی باالخ
ـــادالت  ـــز مب ـــا مرک ـــادی ب ـــابهت زی ـــد مش ـــر می رس ـــه نظ ب
ــت  ــه دولـ ــود کـ ــدوار بـ ــوان امیـ ــس می تـ ارزی دارد؛ پـ
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــنیده باش ـــان را ش ـــدای کارشناس ص
ـــان  ـــر زم ـــش از ه ـــد بی ـــاالن اقتصـــادی بای ـــان و فع کارشناس
ـــری، دیدگاه هـــای خـــود را در رابطـــه بـــا چالش هـــای  دیگ
اقتصـــادی، بـــه گـــوش دولـــت برســـانند؛ بـــه خصـــوص 
اینکـــه نامـــه اســـاتید حـــوزه اقتصـــاد نیـــز در فرمایشـــات 
ـــس  ـــد و پ ـــع ش ـــری واق ـــورد پیگی ـــری م ـــم رهب ـــام معظ مق
ـــا  ـــاتی را ب ـــا جلس ـــت ت ـــم گرف ـــت تصمی ـــرا دول از آن ظاه

آن هـــا برگـــزار کنـــد. 
مدل هفت فازی برای بازار ارز

طـــراح مرکـــز مبـــادالت ارزی افـــزود: اقتضـــای برخـــورد 

ـــت.  ـــاوت اس ـــی متف ـــی کم ـــر زمان ـــکل ارزی در ه ـــا مش ب
ــر  ــی ظاهـ ــای گوناگونـ ــده در فازهـ ــن پدیـ ــع ایـ در واقـ
می شـــود. لـــذا اکنـــون بـــا ایـــن ســـوال مواجـــه هســـتیم 
ـــه کاری  ـــتیم و چ ـــه ای هس ـــا مرحل ـــاز ی ـــه ف ـــه االن در چ ک
بایـــد انجـــام دهیـــم. براســـاس آنچـــه در دو بحـــران ارزی 
اخیـــر در کشـــور تجربـــه کردیـــم می تـــوان گفـــت کـــه 
چالـــش ارزی مـــا از شـــروع تـــا پایانـــش، عمومـــا هفـــت 

فـــاز را در برمی گیـــرد.
وی تصریـــح کـــرد: در فـــاز اول کـــه پیش آگهـــی اســـت، 
خـــروج  اولیـــه  عالیـــم 
بـــازار ارز از ثبـــات را بـــه 
ــد.  ــی دهـ ــدار مـ ــا هشـ مـ
متاســـفانه دولت هـــا در ایـــن 
مرحلـــه معمـــوال انـــکار و 
ـــد  ـــش می گیرن ـــب را پی تکذی
یـــا ممکـــن اســـت مداخلـــه 
کوچـــک ارزی و ســـکه ای 
داشـــته باشـــند. یعنـــی دولـــت، 
نوســـان موجـــود در ایـــن 
مرحلـــه را یـــک نوســـان 
ـــی  ـــد؛ در حال ـــک می دان کوچ
از روش هـــای  کـــه اگـــر 
ــه  ــا متوجـ ــم قاعدتـ ــتفاده کنیـ ــی اسـ ــمند پیش بینـ هوشـ
ـــاز  ـــاید آغ ـــت. ش ـــدی اس ـــی، ج ـــش آگه ـــن پی ـــویم ای می ش
ـــان در  ـــر از طوف ـــت خب ـــن اس ـــوده و ممک ـــونامی ب ـــک س ی

راه باشـــد.
ـــوان  ـــت ارز عن ـــکار قیم ـــش آش ـــاز دوم را جه ـــری، ف غضنف
ـــج  ـــه تدری ـــت ارز ب ـــاز، قیم ـــن ف ـــرد: در ای ـــان ک و خاطرنش
بـــاال و باالتـــر رفتـــه، و بعضـــا موجـــب می شـــود برخـــی 
ـــده  ـــارج ش ـــت خ ـــت دول ـــگار کار از دس ـــه ان ـــد ک ـــایعه کنن ش
ـــا آن  ـــازار را ب ـــه ب ـــدارد ک ـــار ن ـــی در اختی ـــت ارز کاف و دول
ـــز  ـــت نی ـــه دول ـــود ک ـــن ب ـــر ای ـــه بدت ـــا نکت ـــد؛ ام ـــرل کن کنت
ـــار  ـــن رفت ـــس ای ـــرد؛ پ ـــکوت ک ـــایعات س ـــن ش ـــل ای در مقاب
ـــه  ـــم ب ـــت تصمی ـــم دول ـــی ه ـــه گاه ـــود؛ البت ـــبی نب متناس
ـــی  ـــه خیل ـــت ک ـــازار گرف ـــکه در ب ـــتر دالر و س ـــروش بیش ف
موثـــر نبـــود و موجـــب خـــروج منابـــع از دســـت بانـــک 

ـــد. ـــزی ش مرک
ــم از  ــی بازهـ ــن فضایـ ــفانه در چنیـ ــه داد: متاسـ وی ادامـ
ـــان  ـــا کارشناس ـــت ب ـــنود دول ـــت و ش ـــه و گف ـــل، مقایس تحلی

و فعـــاالن اقتصـــادی خبـــری نبـــود. 
وزیـــر اســـبق صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، در ادامـــه بـــه 
ـــاهد  ـــاز ش ـــن ف ـــت: در ای ـــت و گف ـــوم پرداخ ـــاز س ـــریح ف تش
ـــت  ـــه دول ـــوی ک ـــه نح ـــم، ب ـــازار ارز بودی ـــرج در ب ـــرج و م ه
رو بـــه انجـــام اقدامـــات امنیتـــی آورد و کار صرافی هـــا را 
ممنـــوع اعـــالم کـــرد و معامـــالت کنـــار خیابـــان رونـــق 

جامعه مهندسی صنایع به کمک اقتصاد کالن می آید ادامه از صفحه 1رسمقاله، ادامه از صفحه 1
آماده تغییر شرایط فعلی هستند؟

11. بازاندیشـــی مدیریـــت هـــا، بازتعریـــف ماموریـــت هـــا، 
بازمهندســـی ســـاختارها )چابکـــی و بهـــره وری چگونـــه؟(

ـــازمان ها  ـــی و س ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــت، دس ـــد دول ـــش جدی 12. آرای
ــا  ــم هـ ــت تحریـ ــام و بازگشـ ــکا از برجـ ــروج آمریـ ــا خـ در پسـ

ـــد؟ ـــد باش ـــه بای چگون
ـــی  ـــاعت 15 ال ـــرداد از س ـــنبه 28 م ـــی، روز یکش ـــداد علم ـــن روی ای
ـــع  ـــی واق ـــت صنعت ـــازمان مدیری ـــای س ـــش ه ـــز همای 18 در مرک

ـــد. ـــزار ش ـــم برگ ـــان نه ـــر، خیاب ـــهرک والفج ـــدای ش درابت

در سومین کرسی نظریه پردازی مهندسی صنایع مطرح شد؛

هفت فاز بازار ارز تا رسیدن به آرامش

مهــم تریــن حرکت هــا و اقدامــات بایــد در 
ــراه  ــردم، هم ــتگی م ــی و همبس ــت همدل جه
ــان  ــی ایش ــی و میهن ــات مل ــت تعلق ــا تقوی ب
)کــه البتــه منافاتــی نیــز بــا تعلیمــات اســامی 

ــود. ــرا ش ــی و اج ــدارد( طراح ن
الزمــه چنــان سیاســتگذاری های سیاســت مدارانه ای، 
مقابلــه جــدی بــا فســاد گســترده اســت؛ اقدامی 
ــه  ــش از آنچ ــر و بی ــیار جدی ت ــا بس ــه یقین ک
ــه  ــای مســئول از جمل مشــهود اســت از نهاده
مجلــس و بــه ویــژه قــوه قضائیــه انتظــار 
مــی رود و متاســفانه بــه نظــر نمی رســد در 
ایــن ارکان، تــوان و یــا اراده چندانــی بــرای آن 

وجــود داشــته باشــد.
و  کســب وکار  ایجــاد  مقدمــات  تســهیل 
ــاد  ــب اعتم ــره جل ــای آن و باالخ ــود فض بهب
ــات  ــه ثب ــت ک ــرو آن اس ــرمایه گذاران در گ س
و  اقتصــادی  سیســتم  شــرایط  در  نســبی 
ــد  ــردم بتوانن ــا م ــد ت ــود آی ــه وج ــی ب اجتماع
دارایی هــای خــود را از بازارهایــی غیرمولــد 
ماننــد ســکه و ارز بــه ســمت تولیــد برگرداننــد.

شــرایطی  چنــان  بــه  دســتیابی  آنکــه  بــا 
در کوتــاه مــدت میســر نخواهــد بــود، امــا 
چــاره ای هــم جــز آن مشــاهده نمی شــود. 
بازنگــری  ایــن مســیر  در  اقدامــات  اولیــن 
قوانیــن و آیین نامه هــا و ساده ســازی آن هــا، 
ــد  ــی و آزادی قانونمن ــفافیت اطاعات ــاد ش ایج
ــون و  ــامحه قان ــدون مس ــرای ب ــانه ها، اج رس
ــد  ــت از تولی ــان، حمای ــب متخلف ــه مناس تنبی
و ســرمایه گــذاران اســت تــا حرکــت تدریجــی 

ــرد. ــکل گی ــات ش ــمت ثب ــه س ب
بــی ثباتــی و آینــده مبهــم سیاســی و اقتصــادی 
ــه خیرخواهــی  ــد نســبت ب ــک ســو و تردی از ی
قــدرت در  تاثیرگــذار و صاحــب  مســؤوالن 
حــال حاضــر، شــدیدا مانــع هرگونــه تحــرکات 
اقتصــادی مفیــد و موثــر می شــود. بــا تشــخیص 
ســره از ناســره، شناســایی افــراد شایســته و دانــا 
کــه بتواننــد جایگزیــن دســت اندرکاران ناالیــق 
ــاالن  ــردم و فع ــر م ــوان نظ ــاید بت ــوند، ش ش
اقتصــادی را جلــب و نســبت بــه آینــده امیــدوار 

کــرد.
ــوی  ــش معن ــادی و آرام ــایش م ــد آس ــه امی ب

ــران ــردم ای م

دکتر شکوری گنجوی
عضو هیات علمی 
دانشکده مهندسی صنایع 
دانشگاه تهران
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ـــی  ـــی و قضای ـــتگاه های امنیت ـــه دس ـــن اینک ـــت؛ ضم گرف
ـــکل وارد  ـــل مش ـــه ح ـــک ب ـــرای کم ـــدند ب ـــور ش ـــز مجب نی
ـــد  ـــد و تحدی ـــا تهدی ـــن فض ـــا در ای ـــوند. طبیعت ـــه ش صحن
ـــرای  ـــزار شـــاید ب ـــن دو اب شـــدت گرفـــت کـــه اســـتفاده از ای
ــرای  ــا بـ ــد امـ ــوب باشـ ــت خـ ــازار بطورموقـ ــرل بـ کنتـ
ــار را  ــاز چهـ ــری فـ ــت. غضنفـ ــب نیسـ ــدت مناسـ درازمـ
ـــد  ـــت و تاکی ـــباتی دانس ـــا محاس ـــی ی ـــذاری تصادف قیمت گ
کـــرد: دولـــت نـــرخ 4200 تومانـــی را بـــرای هـــر دالر 
در ماه هـــای نخســـتین ســـال جـــاری اعـــالم کـــرد، در 
حالیکـــه شـــاید هوشـــمندانه ایـــن بـــود تدبیـــر بیشـــتری 
ـــت  ـــار دول ـــی در اختی ـــا ارز کاف ـــرا طبیعت ـــی داد زی ـــرج م بخ
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــا و خدمات ـــه کااله ـــه هم ـــوان ب ـــه بت ـــود ک نب
دلیـــل رانـــت ارزی مشـــتری شـــده بودنـــد ارز داد. حتـــی 
ـــه  ـــود ب ـــته نب ـــود شایس ـــود ب ـــم موج ـــن ارزی ه ـــر چنی اگ
ـــد  ـــول انجامی ـــه ط ـــاه ب ـــا 4 م ـــود. تقریب ـــته ش ـــراج گذاش ح
تـــا دولـــت ایـــن مشـــکل را دریافـــت و باالخـــره بـــازار 
ثانویـــه و گروه بنـــدی کاالهـــا را بـــه رســـمیت شـــناخت. 
شـــاید از همـــان ابتـــدا مـــی شـــد بـــا شـــنیدن حـــرف 
ـــن  ـــادالت ارزی ای ـــز مب ـــرداری از مرک ـــان و الگوب کارشناس

ـــرد. ـــذ ک ـــر اخ ـــات را زودت تصمیم

 
ایـــن عضـــو انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران، اظهـــار 
ـــت  ـــازی اس ـــیر، اعتمادس ـــن مس ـــم در ای ـــاز پنج ـــت: ف داش
ــی از  ــم، یعنـ ــرار داریـ ــاز قـ ــون در آن فـ ــم اکنـ ــه هـ کـ
ــیده ایم، ولـــی  ــه آرامـــش نســـبی رسـ ــان بـ یـــک طوفـ
ـــا  ـــه آی ـــود دارد ک ـــن وج ـــت ای ـــی از باب ـــم نگران ـــوز ه هن
ـــه  ـــت ب ـــن اس ـــم ممک ـــوز ه ـــا هن ـــده ی ـــام ش ـــان تم طوف
شـــکل دیگـــری ظاهـــر شـــود، چـــرا کـــه هنـــوز هـــم 
ـــاز  ـــا وارد ف ـــاد م ـــود دارد. اقتص ـــام وج ـــای ابه ـــی ابره برخ
ـــل  ـــور کام ـــه ط ـــوز ب ـــه هن ـــه البت ـــده  ک ـــی ارز ش چندنرخ
ـــل  ـــاد کام ـــه اعتم ـــتیابی ب ـــرای دس ـــت. ب ـــده اس ـــت نش تثبی
ــادی  ــل اقتصـ ــای مکمـ ــته هـ ــد بسـ ــازار ارزی بایـ در بـ
ـــگ  ـــرای هماهن ـــه ب ـــی ک ـــته های ـــود. بس ـــال ش ـــریعا اعم س
ـــازار  ـــا ب ـــی ب ـــی و پول ـــی، مال ـــای کاالی ـــایر بازه ـــردن س ک

ارز طراحـــی شـــود.
وی معتقـــد اســـت کـــه اطـــالع رســـانی از اهمیـــت ویـــژه ای 
ـــرایطی  ـــن ش ـــد در چنی ـــردان بای ـــت و دولتم ـــوردار اس برخ
بطـــور مرتـــب بـــا مـــردم ســـخن گفتـــه و مشـــکالت را 
ـــد  ـــرایط بای ـــن ش ـــه در ای ـــن اینک ـــد. ضم ـــی کنن ـــاره جوی چ

ـــرد  ـــورت گی ـــران ص ـــاد ای ـــژه از اقتص ـــت وی ـــن مراقب چندی
ـــور  ـــری وف ـــد و دیگ ـــه تولی ـــی ب ـــق بخش ـــی رون ـــه یک ک
ـــدن  ـــر ش ـــگ ت ـــا تن ـــت ب ـــی اس ـــت. بدیه ـــازار اس کاال در ب
حلقـــه تحریمهـــا، ایـــن دو هـــدف بایـــد بیشـــتر مـــورد 
توجـــه دولـــت باشـــند. از همـــه مهمتـــر رســـیدگی بـــه 

ـــت. ـــردم اس ـــت م معیش
ـــم را  ـــاز هفت ـــدن و تجـــارت ف ـــت، مع ـــبق صنع ـــر اس وزی
ـــک نرخـــی دانســـت و آن را کاری بســـیار  ـــه ارز ت رســـیدن ب
مشـــکل و نیازمنـــد فرماندهـــی اقتصـــادی قـــوی و نیـــز 
از بیـــن بـــردن اتالفهـــا و ناکارآمدی هایـــی دانســـت کـــه 
ـــد.  ـــود دارن ـــا وج ـــاد م ـــای اقتص ـــای ج ـــت در ج ـــالها اس س

نتیجه نهایی جهش ارزی چه خواهد بود؟
ـــع  ـــی صنای ـــکده مهندس ـــی دانش ـــات علم ـــو هی ـــن عض ای
ـــه  ـــن پرســـش ک ـــه ای ـــت در پاســـخ ب ـــم و صنع دانشـــگاه عل
ـــود، پاســـخ داد:  ـــی جهـــش ارزی چـــه خواهـــد ب نتیجـــه نهای
ـــک  ـــری ارز و در ی ـــه براب ـــای دو س ـــه جهش ه ـــه اولی نتیج
ـــه  ـــش فاصل ـــروت و افزای ـــی ث ـــال جابجای ـــاه، عم ـــان کوت زم
ـــب  ـــای کس ـــی در فض ـــش نااطمینان ـــار افزای ـــی در کن طبقات
ـــا  ـــارت مبن ـــای تج ـــب و کاره ـــه، کس ـــوده و در ادام و کار ب
و کم ریســـک را گســـترش خواهـــد داد؛ بـــه نحـــوی کـــه 
ـــه و  ـــش یافت ـــور کاه ـــدت و تولیدمح ـــرمایه گذاری بلندم س
ـــش واردات  ـــادرات و کاه ـــت ص ـــش موق ـــت، افزای در نهای

ـــد زد.  ـــم خواه را رق
ـــرمایه  ـــتر س ـــروج بیش ـــه خ ـــبت ب ـــی نس ـــراز نگران ـــا اب وی ب
گفـــت: از جملـــه دیگـــر آثـــار نهایـــی جهـــش نـــرخ ارز 
ــر  ــران را درگیـ ــاد ایـ ــته اقتصـ ــای گذشـ ــه در ماه هـ کـ
ــی  ــت و رانت جویـ ــترش رانـ ــه گسـ ــوان بـ ــرده، می تـ کـ
ـــش  ـــار و من ـــر روی رفت ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــرد ک ـــاره ک اش
ـــی کار  ـــد و اصول ـــوال قانونمن ـــه معم ـــادی ک ـــاالن اقتص فع
ـــار  ـــه از آث ـــن اینک ـــذارد. ضم ـــی بگ ـــر منف ـــد، اث ـــی کنن م
اقتصـــادی آن در دهک هـــای ضعیـــف و ســـپس  نتایـــج 

ـــود.  ـــل ب ـــد غاف ـــز نبای ـــی آن نی ـــی اجتماع منف
ـــورس  ـــرایطی در ب ـــن ش ـــا در چنی ـــت: بعض ـــری گف غضنف
ــره  ــف زنجیـ ــای مختلـ ــاس حلقه هـ ــل تمـ کاال و در محـ
 هـــای تولیـــدی و اقتصـــادی ممکـــن اســـت تعارضـــات 
ــوزه  ــال در حـ ــد، مثـ ــود آیـ ــه وجـ ــدیدی بـ ــع شـ منافـ
ـــت  ـــدون مدیری ـــع ب ـــیمی؛ در واق ـــوالد و پتروش ـــروش ف ف
ـــت  ـــت ران ـــن اس ـــا ممک ـــن حوزه ه ـــت در ای ـــح دول صحی
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معلومــات در حــوزه نظــر و قــدرت عملکــرد در 
ــع را  ــدس صنای ــدی مهن ــل، توانمن ــوزه عم ح

تشــکیل مــی دهــد.
ســطح توانمنــدی در هــر یــک از تخصص هــای 
ــش،  ــه دان ــه مولف ــق س ــب تلفی ــه در قال 4گان
ــی  ــه مهندس ــش آموخت ــارت دان ــش و مه بین
صنایــع قابــل مــدل کــردن و بررســی می باشــد.

میــزان آگاهــی از فرایندهــا، الگوهــا و ابزارهــای 
ــش  ــطح دان ــاله س ــل مس ــرای تحلی ــود ب موج
ــوزه  ــای ح ــص ه ــع در تخص ــدس صنای مهن

ــد. ــی کن ــری م ــدازه گی ــل را ان تحلی
ــو و  ــد، الگ ــا و تشــخیص فراین درک موقعیت ه
ابــزار مناســب جهــت تحلیــل موقعیــت، ســطح 
ــای  ــص ه ــع در تخص ــدس صنای ــش مهن بین

ــد. ــری می کن ــدازه گی ــل را ان ــوزه تحلی ح
ــق  ــل از طری ــوزه تحلی ــارت در ح ــطح مه س
ــاده  ــرا و پی ــع در اج ــدس صنای ــی مهن توانای
ســازی فراینــد، الگــو و ابــزار در موقعیــت مــورد 

اندازه گیــری می شــود. نظــر 

ــع  صــرف منابــع و حصــول حداکثــر نتیجــه از مناب
ــگاه خاصــی  ــا بن ــت ی ــه صنع ــی منحصــر ب مصرف
ــن ســطح بهــره  ــن یافت ــا اهمی ــروزه ب نیســت و ام
وری، مهندســی صنایــع امــری ضــروری و حیاتــی 

ــود. ــی ش محســوب م
ســال 2017 در آمریــکا، مشــاغل مربــوط بــه 
ــی  ــاغل مهندس ــد مش ــت 17 درص ــن کیفی تضمی
صنایــع را بــه خــود اختصــاص داد. پــس از آن 
حــوزه شــش ســیگما بــا 11 درصــد و تولیــد نــاب 
بــا 7 درصــد، در رتبــه هــای بعــدی قــرار داشــتند.

ــان  ــاالنه مهندس ــد س ــط درآم ــک متوس ــم این ه
ــه از  ــت ک ــزار دالر اس ــکا، 84 ه ــع در آمری صنای

ــت. ــر اس ــی باالت ــای مهندس ــته ه ــایر رش س
 بــازار کار بــرای مهندســان صنایــع در دهــه آینــده 

بهتــر از امــروز خواهــد بــود.
در آمریــکا تــا ســال 2026، تعــداد مشــاغل مرتبــط 
ــع 10 درصــد افزایــش خواهــد  ــا مهندســی صنای ب

یافــت.
نقــش هــای ســنتی مهندســی صنایــع حداقــل تــا 
یــک دهــه آینــده همچنــان تقاضــای خــود را حفــظ 
ــت  ــانی اس ــده از آن مهندس ــا آین ــرد ام ــد ک خواه

کــه بــه دنبــال افــق هــای نــو باشــند.
ــد  ــه دانــش تولی ــع خــود را ب اگــر مهندســان صنای
نــاب، شــش ســیگما، تحلیــل پیــش بینانــه، تحلیــل 
ــری ماشــین و هــوش مصنوعــی  کالن داده، یادگی
ــد، اســتخدام پذیــری خــود را افزایــش  مجهــز کنن

مــی دهنــد.
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در حلقه هـــای ابتدایـــی یـــا میانـــی و یـــا انتهایـــی شـــکل 
ـــه  ـــراد و ن ـــی از اف ـــب گروه ـــادآورده نصی ـــروت ب ـــرد و ث بگی

ـــد.  ـــان کن ـــه آن هم
سایه مبارزه با احتکار بر سر اقتصاد ایران

وی بـــا اشـــاره بـــه مجموعـــه تحـــرکات دولـــت بـــرای 
مبـــارزه بـــا احتـــکار در شـــرایط کنونـــی اقتصـــاد ایـــران 
ــی  ــروری و حیاتـ ــکار کاری ضـ ــا احتـ ــورد بـ ــزود: برخـ افـ
اســـت و مفســـد اقتصـــادی بایـــد بـــه حداکثـــر مجـــازات 
ـــه  ـــر دو نکت ـــال تذک ـــن ح ـــا در عی ـــود. ام ـــه ش ـــی تنبی قانون
ــالم  ــت اعـ ــه علـ ــت بـ ــن اسـ ــی ممکـ ــت. گاهـ الزم اسـ
ـــا  ـــراد ب ـــی اف ـــادی برخ ـــتهای ارزی و اقتص ـــگام سیاس دیرهن
ـــند  ـــام داده باش ـــود را انج ـــادی خ ـــابق، کار اقتص ـــررات س مق
ـــد  ـــه بای ـــند ک ـــته باش ـــی نداش ـــت جوی ـــب و ران و قصـــد تخری
حقـــوق مکتســـبه آنهـــا را رعایـــت نمـــود؛ ضمـــن اینکـــه 
ـــت  ـــه وضعی ـــد ک ـــد کن ـــد رص ـــت بای ـــان دول ـــور همزم بط

ـــتراتژیک و  ـــای اس ـــه کااله ـــور )چ ـــی کش ـــودی کاالی موج
چـــه کاالهـــای واســـطه ای و مصرفـــی( از حـــد اســـتاندارد 
ـــار و  ـــاره انحص ـــود دوب ـــن ش ـــر چنی ـــه اگ ـــد ک ـــر نباش کمت
ـــم  ـــس ه ـــت؛ پ ـــد گرف ـــکل خواه ـــیاه ش ـــازار س ـــت و ب ران
بایـــد بـــا محتکـــران و فرصـــت طلبـــان مبـــارزه کـــرد و 
ـــر  ـــب ذخای ـــی مراق ـــای قانون ـــویق فعالیته ـــا تش ـــد ب ـــم بای ه
ـــد.  ـــر نباش ـــد نظ ـــن دو م ـــی از ای ـــط یک ـــود و فق ـــور ب کش
ــا  ــران بـ ــاد ایـ ــون اقتصـ ــم اکنـ ــت: هـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــک  ـــا ی ـــورد ب ـــه برخ ـــت ک ـــه اس ـــدی مواج ـــائل چندبع مس
ـــد.  ـــاد باش ـــایر ابع ـــن س ـــده گرفت ـــه نادی ـــر ب ـــد منج ـــد نبای بع
ـــود  ـــای خ ـــد کااله ـــد بای ـــه تولی ـــر چ ـــه اگ ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب
ـــت  ـــازمان حمای ـــوی س ـــده از س ـــن ش ـــت تعیی ـــق قیم را طب
ـــس  ـــد، پ ـــیب ببین ـــد آس ـــز نبای ـــده نی ـــا تولیدکنن ـــد، ام بفروش
شـــاید برخـــی از تولیدکننـــدگان محتـــاج حمایت هـــای 
بیشـــتری باشـــند تـــا رونـــد تولیـــد کارخانـــه ای و ایجـــاد 

ـــردد. ـــادی برگ ـــه روال ع ـــی ب ـــودی کاالی موج
ـــرایط  ـــرد: در ش ـــد ک ـــع تاکی ـــی صنای ـــته مهندس ـــتاد رش اس
ـــامل  ـــور کاال )ش ـــی و وف ـــودی کاالی ـــرل موج ـــی کنت کنون
مـــواد اولیـــه، کاالهـــای واســـطه ای، قطعـــات، محصـــول 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــد بـ ــال آن( بایـ ــده و امثـ ــاخته شـ سـ
ــال  ــری و دنبـ ــت پیگیـ ــوی دولـ ــدی از سـ ــت جـ سیاسـ
ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــد کاری ک ـــوان نبای ـــچ عن ـــه هی ـــی ب ـــود؛ یعن ش
ـــت  ـــف و نوب ـــردم در ص ـــراردادن م ـــا ق ـــم و ی ـــمت کوپنیس س
ـــه  ـــواد اولی ـــود م ـــا کمب ـــات ب ـــه کارخانج ـــا اینک ـــم و ی بروی
ـــی از  ـــر عالیم ـــه اگ ـــوند؛ چراک ـــه ش ـــطه ای مواج ـــا واس و ی
ـــی کار از  ـــود، یعن ـــردم داده ش ـــه م ـــازار ب ـــودن ب ـــادی ب غیرع
ـــد  ـــود خواهن ـــز وارد گ ـــده و دالالن نی ـــارج ش ـــادی خ روال ع

ـــد.  ش
وی افـــزود: بعـــد از اینکـــه طوفـــان چالـــش ارزی تمـــام 
ـــده  ـــا مان ـــه ج ـــه ب ـــت، صحن ـــار رف ـــار کن ـــرد و غب ـــد و گ ش

از حادثـــه، تعـــداد کـــم یـــا زیـــادی از صنایعـــی را نشـــان 
ـــردم در  ـــده ای از م ـــا ع ـــد و ی ـــیب دیده ان ـــه آس ـــد ک می ده
ـــی  ـــی برخ ـــد؛ حت ـــکل گردیده ان ـــار مش ـــود دچ ـــت خ معیش
ـــه  ـــری مواج ـــدی ت ـــکالت ج ـــا مش ـــا ب ـــا مطمئن از دهک ه
شـــده اند. در مقابـــل ممکـــن اســـت عـــده ای هـــم ثـــروت 
بـــادآورده بـــه دســـت آورده باشـــند کـــه اینجـــا بایـــد بـــا 
ــری  ــا روش دیگـ ــی و یـ ــت های مالیاتـ ــتفاده از سیاسـ اسـ
ـــن  ـــرایطی ممک ـــر ش ـــال در ه ـــت. بهرح ـــا رف ـــراغ آنه ـــه س ب
اســـت بـــه شـــکلی رانـــت شـــکل بگیـــرد و مبـــارزه بـــا 
ـــد.  ـــت باش ـــگی دول ـــتور کار همیش ـــد در دس ـــا بای ـــن رانته ای
ـــان  ـــت طوف ـــس از فرونشس ـــت پ ـــی دول ـــر اصل ـــه دیگ وظیف
ارزی، حمایـــت از عقـــب افتـــادگان صنعتـــی بـــا کمـــک 

ـــت. ـــور اس ـــع کش ـــان صنای مهندس
آیا ارز دوباره گران خواهد شد؟

ـــد  ـــا نبای ـــت: قاعدت ـــوال گف ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــری در پاس غضنف
مجـــددا چنیـــن وضعیتـــی رخ دهـــد. از حـــاال بـــه بعـــد 
ـــد  ـــر خواه ـــات ظاه ـــا و خدم ـــش ارزی در کااله ـــه جه نتیج
شـــد و تـــورم بیشـــتری شـــکل مـــی گیـــرد. کاالهـــای 
تجـــارت پذیـــر فـــورا ســـیگنال افزایـــش را از جهـــش ارز 
ـــالف  ـــا اخت ـــم ب ـــر ه ـــارت ناپذی ـــای تج ـــد و کااله ـــی گیرن م
ـــال  ـــد را دنب ـــن رون ـــه همی ـــن ماه ـــا چندی ـــه ی ـــد ماه ـــاز چن ف
ـــول  ـــازار پ ـــازار کاال، ب ـــراغ ب ـــد س ـــس االن بای ـــد. پ ـــی کنن م
و ســـرمایه و امثـــال آن رفـــت و آن هـــا را متعـــادل کـــرد 
و البتـــه همـــه ایـــن افزایش هـــای قیمتـــی در کاالهـــا و 
خدمـــات بـــه معنـــای تضعیـــف تـــوان اقتصـــادی مـــردم 

ـــت. ـــکاران اس ـــران و بی ـــوق بگی ـــژه حق بوی
ـــد  ـــت ارز بای ـــدد قیم ـــش مج ـــورد افزای ـــه داد: در م وی ادام
ـــه و ممکـــن  ـــش یافت ـــه ارز افزای ـــت آن اســـت ک ـــت واقعی گف
ـــه  ـــا هم ـــد. ام ـــته باش ـــدد نداش ـــز مج ـــد خی ـــال قص ـــت فع اس
عوامـــل موثـــر بـــر افزایـــش نـــرخ ارز همچنـــان بیدارنـــد 
ـــک  ـــه ی ـــت ک ـــت آنس ـــتند. حقیق ـــب هس ـــغول تخری و مش
محاســـبه خیلـــی خیلـــی ســـاده نشـــان مـــی دهـــد کـــه 
ـــورمان،  ـــاد کش ـــده در اقتص ـــای تباهن ـــود فراینده ـــل وج بدلی
هـــر روز پـــول ملـــی بـــا نـــرخ نیـــم در هـــزار، کاهـــش 
ـــن  ـــه همی ـــی ارز ب ـــرخ حقیق ـــر ن ـــان دیگ ـــه بی ارزش دارد و ب
مقـــدار بطـــور روزانـــه افزایـــش می یابـــد و 1.0005 برابـــر 
ـــک  ـــه ی ـــت و ن ـــت اس ـــک حقیق ـــن ی ـــه ای ـــود؛ البت ـــی ش م
ـــه  ـــال ب ـــی فع ـــد ول ـــی ده ـــش رخ م ـــی افزای ـــت! یعن واقعی
ـــرخ  ـــی ن ـــودش. یعن ـــع خ ـــه موق ـــا ب ـــدد ت ـــی پیون ـــت نم واقعی
حقیقـــی ارز  بـــا نـــرخ واقعـــی ارز فـــرق می کنـــد. نتیجـــه 
ـــال  ـــد س ـــر چن ـــس از ه ـــی ارز پ ـــرخ حقیق ـــرانجام ن ـــه س آنک

ـــی ارز. ـــرخ واقع ـــود ن ـــی ش ـــار م یکب

ـــه  ـــه ب ـــا ک ـــل م ـــوری مث ـــرای کش ـــی دالر ب گران
ـــات دارد  ـــت، تبع ـــته اس ـــه وابس ـــواد اولی واردات م
ــورهایی  ــرای کشـ ــادرات، بـ ــر صـ ــی دالر بـ ــر گرانـ تأثیـ
ـــن  ـــد، بنابرای ـــی دارن ـــاری مثبت ـــراز تج ـــه ت ـــت ک ـــوب اس خ
ـــه واردات  ـــوده و ب ـــی ب ـــراز تجـــاری منف ـــه ت ـــا ک در کشـــور م
متکـــی اســـت گرانـــی دالر پـــس از مدتـــی تأثیـــر منفـــی 
خـــود را بـــر روی صـــادرات نشـــان خواهـــد داد، بنابرایـــن 
گرانـــی دالر نمی  توانـــد توســـعه صـــادرات را بـــه دنبـــال 

ـــد.  ـــته باش داش
ـــی  ـــن مهندس ـــس انجم ـــب رئی ـــجاعی، نای ـــا ش ـــید علیرض  س
ـــردازی  ـــه پ ـــران در حاشـــیه ســـومین کرســـی نظری ـــع ای صنای
ـــع و مســـائل  ـــا موضـــوع مهندســـی صنای ـــع ب مهندســـی صنای
ـــادی« در  ـــود اقتص ـــگار »ن ـــا خبرن ـــو ب ـــور، در گفتگ روز کش

رونمایی از راهکارهای انجمن برای 
توسعه صادرات

51میــن گردهمایــی انجمــن بــا موضــوع مهندســی 
صنایــع، اســتاندارد و توســعه صــادرات بــا همــکاری 
ــی در  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفتگ ش

اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد.
ملــی  روز  آســتانه  در  گــزارش،  ایــن  بنابــر 
ــی  ــا روز جهان ــی ب ــر( و همزمان ــادارت )29 مه ص
ــی  ــرد مهندس ــون راهب ــر(، پیرام ــتاندارد )22 مه اس
ــی و  ــت رقابت ــعه مزی ــق و توس ــت خل ــع جه صنای
راهکارهــای پیشــنهادی انجمــن مهندســی صنایــع 
ــی  ــرایط فعل ــادرات در ش ــعه ص ــرای توس ــران ب ای

ــت. ــورت گرف ــخنرانی ص ــور س کش
از جملــه ارائــه کننــدگان ایــن نشســت علمــی، مــی 
تــوان بــه دکتــر حســین ســالح ورزی، نایــب رئیــس 
اتــاق بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران 
ــه دوم  ــی نیم ــن گردهمای ــه اولی ــود ک ــاره نم اش

ســال 97 انجمــن را میزبانــی نمــود.
همچنیــن، دکتــر مهــدی فتــح الــه، رییــس انجمــن 
ــا  ــید علیرض ــر س ــران و دکت ــع ای ــی صنای مهندس
شــجاعی، نایــب رییــس و دبیــر انجمــن مهندســی 
صنایــع ایــران نیــز در ایــن نشســت علمــی حضــور 

داشــت.
گردهمایــی در بعــد از ظهــر روز یکشــنبه؛ 22 مهــر 
ــع  ــی صنای ــاق بازرگان ــی 18 در ات ــاعت 15 ال از س

ــران برگــزار شــد. معــادن و کشــاورزی ای
در حاشیه 51 مین گردهمایی انجمن:

توصیه خانه معدن ایران به مهندسان 
صنایع جوان

هیــات مدیــره خانــه معــدن ایــران در پنجــاه و 
یکمیــن گردهمایــی انجمــن مهندســی صنایــع 

ایــران در محــل اتــاق ایــران حاضــر شــدند.
دکتــر حســین ســاح ورزی نایــب رئیــس 
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پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه گرانـــی دالر چـــه تأثیـــری 
بـــر صـــادرات دارد اظهـــار داشـــت: در ابتـــدای امـــر، بـــاال 
ـــد  ـــدگان خواه ـــرای صادرکنن ـــادی ب ـــت زی ـــن دالر جذابی رفت
ـــه دارد  ـــاه ادام ـــی کوت ـــا مدت ـــوع ت ـــن موض ـــا ای ـــت، ام داش
ـــد  ـــه، تولی ـــواد اولی ـــدن م ـــران ش ـــل گ ـــه دلی ـــد از آن ب و بع
محصـــوالت نهایـــی بـــرای صادرکننـــدگان گـــران تمـــام 

می شـــود.
ــرای  ــادرات، بـ ــر صـ ــی دالر بـ ــر گرانـ ــزود: تأثیـ وی افـ
ــی  ــاری مثبتـ ــراز تجـ ــه تـ ــت کـ ــوب اسـ ــورهایی خـ کشـ
ـــی  ـــاری منف ـــراز تج ـــه ت ـــا ک ـــور م ـــن در کش ـــد، بنابرای دارن
بـــوده و بـــه واردات متکـــی اســـت گرانـــی دالر پـــس از 
مدتـــی تأثیـــر منفـــی خـــود را بـــر روی صـــادرات نشـــان 
خواهـــد داد، بنابرایـــن گرانـــی دالر نمـــی  توانـــد توســـعه 

صـــادرات را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.
معـــاون برنامـــه ریـــزی وزیـــر اســـبق صنعـــت معـــدن و 
ــرایط مـــراودات  تجـــارت، خاطرنشـــان کـــرد: آمریـــکا شـ
ـــن  ـــت، در ای ـــرده اس ـــورها را ســـخت ک ـــر کش ـــا دیگ ـــران ب ای
ـــادرات کاال  ـــر روی ص ـــزش را ب ـــد تمرک ـــت بای ـــرایط دول ش
ـــوع  ـــه تن ـــذارد و ب ـــی بگ ـــش خصوص ـــط بخ ـــات توس و خدم
ـــی  ـــدف صادرات ـــورهای ه ـــدد کش ـــی و تع ـــای صادرات کااله
ـــت  ـــرده و از آن حمای ـــک ک ـــی کم ـــش خصوص ـــوی بخ از س
ـــکا در  ـــه آمری ـــت ک ـــن اس ـــن ای ـــی م ـــش بین ـــرا پی ـــد. زی کن
ـــای  ـــادرات کااله ـــر روی ص ـــتر ب ـــا را بیش گام اول تحریم ه

بخـــش دولتـــی متمرکـــز می کنـــد.
ـــود  ـــه »ن ـــز ب ـــور نی ـــاری کش ـــراز تج ـــورد ت ـــجاعی در م ش
ــتم  ــادی« گفـــت: مـــن خیلـــی خـــوش بیـــن نیسـ اقتصـ
ــیم و  ــته باشـ ــی داشـ ــاری مثبتـ ــراز تجـ ــال، تـ ــه امسـ کـ
ــود  ــال می شـ ــاه اعمـ ــان مـ ــه از آبـ ــی کـ ــا تحریم هایـ بـ
قطعـــا تجارت هـــای خارجـــی مـــان تحـــت تأثیـــر قـــرار 
می گیـــرد، بنابرایـــن بـــه یـــک دیپلماســـی تجـــاری قـــوی 

ـــه  ـــت ب ـــم و دول ـــاز داری ـــش رو نی ـــرایط پی ـــا ش ـــب ب متناس
ســـرعت بایـــد بـــرای تدویـــن و اجـــرای ایـــن دیپلماســـی 

اقـــدام کنـــد.
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه در ســـه ســـال اخیـــر 
همچنـــان  دولـــت  صـــادرات  از  حمایـــت  بســـته های 
ــعار دادن کاری را از  ــه داد: شـ ــت، ادامـ ــده اسـ ــته مانـ بسـ
ـــد  ـــال بای ـــد. مث ـــل ش ـــد وارد عم ـــه باب ـــرد، بلک ـــش نمی ب پی
ــم،  ــر کنیـ ــتر و قوی تـ ــود را بیشـ ــاری خـ ــای تجـ رایزن هـ
ـــی  ـــای دولت ـــم کارمنده ـــی آن ه ـــزن بازرگان ـــدود رای ـــا مع ب
ـــی، کاری از  ـــت شناس ـــا فرص ـــد ت ـــدی دارن ـــگاه کارمن ـــه ن ک
ـــراد  ـــد اف ـــن کار نیازمن ـــرای ای ـــا ب ـــه م ـــی رود بلک ـــش نم پی

توانمنـــد در بخـــش خصوصـــی هســـتیم.
ـــدن و  ـــت مع ـــزی وزارت صنع ـــه ری ـــبق برنام ـــاون اس مع
ـــل  ـــه دلی ـــره ب ـــا ک ـــل ب ـــورد متقاب ـــورد برخ تجـــارت در م
ـــم  ـــن ه ـــت: ای ـــان داش ـــران، بی ـــت از ای ـــع واردات نف من
ـــاید  ـــردد. ش ـــی گ ـــر م ـــور ب ـــی تجـــاری کش ـــه دیپلماس ب
رفتـــار متقابـــل جوابگـــو نباشـــد، بایـــد در رابطـــه بـــا 
ـــگان  ـــور نخب ـــا حض ـــر ب ـــاق فک ـــی ات ـــن موضوعات چنی
ایجـــاد شـــود و تصمیمـــات الزم و هوشـــمندانه ای در 
ـــال  ـــور مث ـــه ط ـــود. ب ـــه ش ـــی گرفت ـــن اتفاقات ـــورد چنی م
ـــران باخـــت  ـــه، ای ـــا ترکی ـــه ترجیحـــی ب در موضـــوع تعرف
ـــه  ـــی را ب ـــازات خوب ـــت امتی ـــه توانس ـــل، ترکی و در مقاب
دســـت آورد زیـــرا ترکیـــه بـــر اســـاس یـــک مـــدل 
ـــم  ـــازی را ه ـــرد و ب ـــره ک ـــران مذاک ـــا ای ـــه ای ب حرف

ـــد. ـــده ش برن

ادامه از صفحه 4، توصیه خانه معدن ایران
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ــاورزی  ــادن و کش ــع مع ــی صنای ــاق بازرگان ات
ایــران، مهنــدس محمــود گوهریــن عضــو 
هیــات مدیــره خانــه معــدن ایــران، محمدرضــا 
و  ایــران  معــدن  خانــه  رییــس  بهرامــن 
رییــس  عالــی  مشــاور  پورفــاح  مهنــدس 
ــس  ــه ریی ــدی فتح ال ــر مه ــران، دکت ــاق ای ات
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و دکتــر 
ســید علیرضــا شــجاعی، نایــب رییــس و دبیــر 
انجمــن مهندســی صنایــع ایــران از جملــه 

ــد. ــت بودن ــن نشس ــخنرانان ای س
ــن نشســت،  ــران در ای ــه معــدن ای رییــس خان
ــل جــدی بخــش صنعــت و دانشــگاه  ــه تعام ب
و اعتمــاد کارآفرینــان بــه جوانــان تاکیــد کــرد 
ــران  ــروز ای ــان ام ــه جوان ــا ب ــت: نســل م و گف
زمیــن بســیار بدهــکار اســت و ســاماندهی 
ــت و  ــی اس ــزم مل ــد ع ــان نیازمن ــور جوان ام
دولــت بایــد نــگاه روشــنی بــه جوانــان داشــته 

باشــد. 
ــخ  ــزود: تاری ــان اف ــه جوان ــاب ب ــن خط بهرام
گــواه ایــن مدعاســت کــه عمومــا افــراد موفــق، 
افــرادی عــادی و معمولــی بودنــد کــه عطــش 
موفقیــت داشــتند وقتــی شــما تشــنه هســتید 
ــی  ــت های ــا موفقی ــد ت ــی داری و عطــش فراوان
ــی توانــد  ــچ چیــزی نم بدســت آوریــد، هی
باشــد. پــس همیشــه و در  جلــودار شــما 
ــب  ــنه ی کس ــد وتش ــاش کنی ــال ت ــه ح هم

ــید. ــا باش موفقیته
ــد  ــا تاکی ــز ب ــن نی ــود گوهری ــدس محم مهن
بــر روی چنــد جملــه ی کلیــدی جوانــان 
را بــه داشــتن امیــد و پشــتکار و جدیــت 
ــت:  ــرد. وی گف ــویق ک ــی تش ــیر زندگ در مس
ســخت تر  شــود،  باعــث  شکســت هایتان، 
ــان  ــی ت ــئول زندگ ــما مس ــد. ش ــاش کنی ت
ــه  ــور ک ــون همانط ــما، چ ــط ش ــتید، فق هس
فکــر مــی کنیــد، واقعیــت هــای زندگــی تــان 
ــی و  ــر قدیم ــن مدی ــازید. ای ــی س ــم م را ه
باتجربــه ادامــه داد: اگــر رویایــی در ســر داریــد، 
پــس تــوان بدســت آوردنــش را هــم داریــد. مــا 
همــواره درحــال پیشــروی هســتیم و درهــای 
ــد  ــی جدی ــا کارهای ــوند ت ــاز می ش ــد ب جدی
انجــام دهیــم، بنابرایــن تمــام رویاهایمــان 
می تواننــد بــه واقعیــت بپیوندنــد اگــر شــهامت 

ــیم. ــته باش ــا را داش ــردن آن ه ــال ک دنب
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الگــوواره کســب و کار آینــده بــرای 
مهندســان صنایــع

ــع  ــی صنای ــن مهندس ــی انجم ــن گردهمای 50می
ایــران روز یکشــنبه 31 تیرمــاه در هتــل پارســیان 

انقــا برگــزار شــد.
بنابــر ایــن گــزارش، موضــوع مــورد بحــث در ایــن 
گردهمایــی حــول پارادایــم کســب و کارهــای 
محیــط  در  صنایــع  مهندســین  بــرای  جدیــد 

ــود. ــارم ب ــل چه ــت نس صنع
ــاه از 16  ــنبه 31 تیرم ــی روز یکش ــن گردهمای ای
ــان  ــه خیاب ــاب ک ــل پارســیان انق ــی 19 در هت ال
طالقانــی، بیــن ولیعصــر و حافــظ واقــع مــی باشــد، 

برگــزار شــد.

ــت  ــازمان مدیری ــل س ــی مدیرعام ــل کیان ابوالفض
انجمــن  گردهمایــی  پنجاهمیــن  در  صنعتــی 
ــاره  ــران، طــی ســخنانی درب ــع ای مهندســین صنای
ــا،  ــت: پلتفرم ه ــده، گف ــای کســب و کار آین مدل ه
ــه داد:  ــرد. وی ادام ــد ک اقتصــاد را تســخیر خواهن
ــال 2016 و 2017،  ــر در س ــد برت ــج برن ــر پن ه
شــرکت های پلتفرمــی بودنــد و ســرمایه گذارها 
بــه  قائل انــد  ارزش بیشــتری  پلتفرم هــا  بــرای 
ــه  ــرکتی ک ــن 36 ش ــیا در بی ــه در آس ــوی ک نح
 31 دارنــد؛  ارزش  دالر  یک میلیــارد  از  بیــش 
پلتفــرم وجــود دارد کــه چیــزی حــدود 86 درصــد 
ــرم  ــرکت ها پلتف ــد ش ــن 81 درص ــت و در چی اس
هســتند و در هنــد نیــز از بیــن 9 شــرکِت بــاارزش، 

ــد. ــا پلتفرم ان ــای آنه 8 ت
 کیانــی اظهــار داشــت: بــرای مدیریــت پلتفرم هــا، 
مهارت هــای  بــا  انســانی  نیــروی  بــه  صنایــع 

از  متفــاوت  و  ویــژه 
ــد.  ــاز دارن ــته نی گذش
آمــوزش  نظام هــای 
ــت  ــی می بایس مهندس
ــای  ــب بارونده متناس
همســو  فناورانــه 
ــگاه های  ــند. دانش باش
ــر  ــی ب ــی مبتن پلتفرم

توســعه زنجیــره ارزش دانشــگاه، صنعــت، جامعــه 
در حــال شــکل گیری اســت. اگــر دانشــگاهی 
و  تغییــرات همــراه  ایــن  بــا  را  نتوانــد خــود 
هماهنــگ ســازد؛ از بیــن مــی رود یــا آســیب هایی 
کــرد:  تاکیــد  وی  می بینــد.  جبران ناپذیــر 
ــت  ــع می بایس ــی صنای ــوزش مهندس ــرد آم رویک
ــا و  ــده مدل ه ــته ای و دربرگیرن ــن رش ــرد بی رویک

باشــد. مهارت هــای مدیریــت مهندســی 

رئیس سازمان ملی بهره وری: 
دانشجویان مهندسی صنایع در شبکه ملی بهره وری فعالیت داشته و سفیر بهره وری باشند

بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه دانشـــگاه ایرنـــا، 
فاطمـــه پهلوانـــی دانـــش آموختـــه رشـــته مهندســـی 
صنایـــع و رئیـــس ســـازمان ملـــی بهـــره وری ایـــران 
ـــی  ـــجویی مهندس ـــی دانش ـــش مل ـــانزدهمین همای در ش
ــه در  صنایـــع گفـــت: مهندســـی صنایـــع زمانـــی کـ
ـــره وری  ـــی به ـــه مهندس ـــد، ب ـــذاری ش ـــه گ ـــکا پای آمری
معـــروف بـــود و تـــا دهـــه 70 مهندســـی بهـــره وری 
ــته  ــن رشـ ــای ایـ ــن گرایش هـ ــی تریـ ــی از اصلـ یکـ

محســـوب می شـــد.

ــزود:  ــرا، افـ ــگاه الزهـ وی در ایـــن همایـــش در دانشـ
ــو  ــره وری عضـ ــازمان بهـ ــتن سـ ــدون داشـ ــران بـ ایـ
ـــره وری را  ـــای به ـــه ارتق ـــوده و وظیف ـــی ب ـــره وری مل به
ـــس  ـــه مجل ـــا مصوب ـــال 88 ب ـــت. از س ـــته اس ـــز داش نی
ـــال 77  ـــد و از س ـــاد تمدی ـــن نه ـــران در ای ـــت ای عضوی
بطـــور رســـمی ســـازمان ملـــی بهـــره وری تاســـیس 

ـــد.  ش
ـــت  ـــره وری پرداخ ـــوم به ـــی از مفه ـــه تعریف ـــی ب پهلوان
ـــی و  ـــر بخش ـــوع اث ـــع مجم ـــره وری در واق ـــت: به و گف
ـــف اقتصـــادی بهـــره وری کـــه  ـــا تعری ـــی اســـت، ام کارای
ـــبت  ـــد، نس ـــی ده ـــط م ـــادی رب ـــد اقتص ـــه رش آن را ب

ـــت.  ـــتاده اس ـــه س ـــاده ب نه
ـــص  ـــد ناخال ـــاظ تولی ـــه لح ـــران ب ـــی ای ـــه پهلوان ـــه گفت ب
داخلـــی، بهـــره وری ســـرمایه و بهـــره وری کل از 
بســـیاری از کشـــورها نظیـــر هنـــد و چیـــن و مالـــزی 

ــت. ــر اسـ پایین تـ
ـــرای  ـــد ب ـــان معتقدن ـــیاری از اقتصاددان ـــت: بس وی گف
ـــزار  ـــد 750 ه ـــور نیازمن ـــد اقتصـــادی 8 درصـــد، کش رش
ــذاری  ــرمایه گـ ــت سـ ــه جهـ ــان بودجـ ــارد تومـ میلیـ
ــز  ــی نیـ ــرمایه های داخلـ ــه سـ ــد بـ ــا بایـ ــت، امـ اسـ

ـــود.  توجـــه ش
ـــد  ـــرد: رش ـــوان ک ـــره وری عن ـــی به ـــازمان مل ـــس س رئی
ـــد،  ـــاق می افت ـــیر اتف ـــور از دو مس ـــر کش ـــادی ه اقتص
افزایـــش ســـرمایه و بهـــره وری عوامـــل کل و در 
برنامه هـــای توســـعه بایـــد بـــه ایـــن مســـئله توجـــه 

ـــود.  ش
وی بـــا بیـــان ایـــن کـــه ســـازمان ملـــی بهـــره وری 
ـــزود:  ـــد، اف ـــد فعالیـــت کن بیـــش از یـــک نظـــام اداری بای
ـــن  ـــزه ای ـــت انگی ـــی و تقوی ـــروی کار داخل ـــه نی ـــکا ب ات
نیـــروی کار بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. آحـــاد 
ـــی در  ـــای سیاس ـــاح ه ـــدا از جن ـــد ج ـــه بای ـــردم جامع م

ـــد.  ـــالش کنن ـــور ت ـــعه کش ـــد و توس ـــت رش جه
ـــد  ـــره وری بای ـــی به ـــازمان مل ـــرد: س ـــان ک وی خاطرنش
در درجـــه اول بـــه عنـــوان یـــک ســـازمان بهـــره ور 
موفـــق شـــناخته شـــود تـــا بتوانـــد راهنمایـــی بـــرای 

ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی باشـــد. 

ـــن  ـــره وری در ای ـــی به ـــبکه مل ـــاد ش ـــه ایج ـــی ب پهلوان
ـــی  ـــجویان مهندس ـــت: دانش ـــرد و گف ـــاره ک ـــازمان اش س
ـــته و  ـــت داش ـــبکه فعالی ـــن ش ـــد در ای ـــی توانن ـــع م صنای

ـــند.  ـــره وری باش ـــفیر به ـــت س در حقیق
ــار داشـــت: مـــردم و مســـئوالن  ــان اظهـ  وی در پایـ
ـــر  ـــار یکدیگ ـــور در کن ـــد اقتصـــادی کش ـــرای رش ـــد ب بای
ــن  ــجویان در ایـ ــان و دانشـ ــد و جوانـ ــت کننـ حرکـ

حرکـــت نقـــش ویـــژه ای دارنـــد. 
ــد  ــع بایـ ــی صنایـ ــاخص های مهندسـ شـ

بیشـــتر تبییـــن و معرفـــی شـــوند 
ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــران در مجل ـــردم ته ـــده م نماین
انجمن هـــای  و  نشســـت ها  همایش هـــا،  گفـــت: 
مهندســـی صنایـــع وظیفـــه دارنـــد هویـــت مهندســـی 

صنایـــع را تقویـــت کننـــد. 
ـــید  ـــا، س ـــگاه ایرن ـــروه دانش ـــگار گ ـــزارش خبرن ـــه گ  ب
فریـــد موســـوی دانـــش آموختـــه رشـــته مهندســـی 
صنایـــع و رئیـــس فراکســـیون جوانـــان مجلـــس 
ــی  ــش ملـ ــانزدهمین همایـ ــالمی در شـ ــورای اسـ شـ
دانشـــجویی مهندســـی صنایـــع بـــا بیـــان ایـــن کـــه 
ایـــران در معـــادالت منطقـــه نقـــش بســـیار موثـــری 
ــگاه  ــن جایـ ــی ایـ ــل اصلـ ــرد: دلیـ ــار کـ دارد، اظهـ
ـــبب  ـــن س ـــه همی ـــت و ب ـــی اس ـــای مردم ـــارکت ه مش
قدرت هـــای منطقـــه تـــالش مـــی کننـــد تـــا ایـــن 

مشـــارکت را از بیـــن ببرنـــد. 

ــرا  ــگاه الزهـ ــل دانشـ ــش در محـ ــن همایـ وی در ایـ
ـــاختار  ـــی س ـــور کل ـــه ط ـــت و ب ـــات دول ـــزود: تصمیم اف
ـــک  ـــک ت ـــی ت ـــردی و اجتماع ـــی ف ـــی در زندگ حکومت
ـــراد  ـــذا تمـــام اف ـــت و ل اعضـــای جامعـــه اثرگـــذار اس
ـــند.  ـــته باش ـــارکت داش ـــات مش ـــد در تصمیم ـــه بای جامع
ـــت  ـــای فرص ـــارکت و اعط ـــه مش ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــی-  ـــه دین ـــک توصی ـــر از ی ـــه فرات ـــردم در جامع ـــه م ب
اخالقـــی اســـت، گفـــت: انجمـــن هـــای دانشـــجویی 
یکـــی از مهم تریـــن نهادهـــا جهـــت ســـازماندهی 

مشـــارکت های مردمـــی محســـوب می شـــوند. 
ـــرای  ـــع را ب ـــی صنای ـــای مل ـــش انجمن ه ـــوی نق موس
ــر  ــز موثـ ــی نیـ ــای مردمـ ــارکت هـ ــاماندهی مشـ سـ
ــن  ــد در ایـ ــا بایـ ــن انجمن هـ ــت: ایـ ــت و گفـ دانسـ

بـــاره تـــالش کننـــد. 
ـــاخص های  ـــت: ش ـــار داش ـــس اظه ـــده مجل ـــن نماین ای
ــتر تبییـــن و معرفـــی  ــد بیشـ ــع بایـ مهندســـی صنایـ
شـــوند، ایـــن همایـــش هـــا، نشســـت هـــا و انجمـــن 
ــت  ــد، هویـ ــه دارنـ ــع وظیفـ ــی صنایـ ــای مهندسـ هـ
ـــن  ـــه چنی ـــد. در نتیج ـــت کنن ـــع را تقوی ـــی صنای مهندس
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ـــز  ـــه نی ـــترده در جامع ـــی گس ـــارکت عموم ـــی مش اقدام
ــرد.  ــکل می گیـ شـ

ـــتگان  ـــع بازنشس ـــون من ـــه قان ـــاره ب ـــا اش ـــوی ب  موس
ادامـــه داد: فرصـــت بـــرای نقـــش آفرینـــی جوانـــان 
ــا  ــت هـ ــن فرصـ ــی از ایـ ــت و یکـ ــا اسـ ــز مهیـ نیـ
ــی  ــش آفرینـ ــت. نقـ ــجویی اسـ ــکل های دانشـ تشـ
درســـت، در ایـــن تشـــکل هـــا و کارهـــای گروهـــی 

شـــکل مـــی گیـــرد. 
 وی یـــادآور شـــد: وظیفـــه اصلـــی دانشـــجویان 
ـــری  ـــه فراگی ـــن وظیف ـــار ای ـــا در کن ـــت ام ـــن اس آموخت
ــد و ایـــن  ــر باشـ ــد موثـ ــز مـــی توانـ ــا نیـ مهارت هـ
ـــای  ـــکل ه ـــا و تش ـــن ه ـــن انجم ـــا در ای ـــارت ه مه

ــد.  ــت می آیـ ــجویی بدسـ دانشـ

مهندســـی صنایـــع تـــا کنـــون پیشـــرفت 
زیـــادی داشـــته اســـت

ـــرا  ـــگاه الزه ـــی دانش ـــاون فرهنگ ـــی، مع ـــدا گلیجان  ن
ـــن  ـــز در ای ـــش نی ـــردی همای ـــورای راهب ـــس ش و رئی
ـــع  ـــته مهندســـی صنای ـــه رش ـــن ک ـــان ای ـــا بی نشســـت ب
از ســـال 1377 تاســـیس شـــد، گفـــت: شـــانزدهمین دوره 
ـــدو  ـــته از ب ـــن رش ـــد، ای ـــی ده ـــان م ـــش نش ـــن همای ای
تاســـیس تاکنـــون عـــالوه بـــر دانشـــکده مهندســـی 
ـــیاری  ـــرفت بس ـــز، پیش ـــکده ها نی ـــایر دانش ـــرا در س الزه

ـــت.  ـــته اس داش
وی دلیـــل برگـــزاری ایـــن همایـــش را اشـــتیاق 
اعضـــای انجمن هـــای علمـــی دانشـــجویی دانســـت 
و گفـــت: انجمن هـــای علمـــی دانشـــجویی خواســـتار 
فرصتـــی بودنـــد تـــا توانمندی هـــای خـــود را در 

عرصـــه صنایـــع نشـــان دهنـــد. 
حمایـــت »ســـازمان ملـــي بهـــره وري 
ایـــران« از پایان نامه هـــاي دانشـــجویي در 

ــره وري ــوزه بهـ حـ
ـــرد  ـــران اعـــالم ک ـــره وري ای ـــي به ـــس ســـازمان مل  رئی
ــجویي  ــاي دانشـ ــازمان از پایان نامه هـ ــن سـ ــه ایـ کـ

ـــد. ـــت مي کن ـــي حمای ـــالت تکمیل ـــع تحصی در مقاط

اولویـــت پژوهشـــي ســـازمان  دارای  موضوعـــات 
ملـــي بهـــره وري ایـــران در قالـــب حمایـــت از 
پایان نامه هـــاي تحصیـــالت تکمیلـــي عبارتنـــد از:

و  اجتماعـــي  تاثیرگـــذار  عوامـــل  آسیب شناســـي 
فرهنگـــي در ارتقـــاي بهـــره وري کشـــور، 

بهـــره وري  ارتقـــاي  ســـازوکارهاي  بررســـي 
بخش هـــاي مختلـــف دولتـــي، خصوصـــي و تعاونـــي، 
ــت از  ــازماني در حمایـ ــگ سـ ــر فرهنـ ــي تاثیـ بررسـ

ــره وري؛  ــت و بهـ ــوآوري، خالقیـ نـ
طراحـــي مـــدل بهینـــه مدیریـــت دانـــش در بخـــش 

عمومـــي؛ 
تحلیـــل رونـــد شـــاخص هاي بهـــره وري اعـــم از 
ـــد در  ـــل تولی ـــرژي و کل عوام ـــرمایه، ان ـــروي کار، س نی

اقتصـــاد و بخش هـــاي نه  گانـــه اقتصـــادي؛ 
عوامـــل پیش  برنـــده و بازدارنـــده بهـــره  وري در هـــر 
بخـــش اقتصـــادي مبتنـــي بـــر چارچـــوب شـــاخص 

GCI؛
جانبـــي  منافـــع  و  هزینه  هـــا  ورود  و  محاســـبه 
بهـــره  وري؛  محاســـبات  بـــه   )externality(

اقتصادهـــاي  در  بهـــره وري  جایـــگاه  بررســـي 
ـــاد  ـــت اقتص ـــتاي حرک ـــنهاد در راس ـــان و پیش دانش بنی

ــان؛  ــاد دانـــش بنیـ بـــه ســـمت اقتصـ
ـــره  وري  ـــازماني به ـــاختارهاي س ـــي س ـــه تطبیق مقایس

ـــران؛  ـــالمي ای ـــوري اس ـــا جمه ـــا ب در دنی
ـــي  ـــره  وري مل ـــترش به ـــه در گس ـــگ جامع ـــش فرهن نق
ــر  ــي بـ ــزي ملـ ــر بودجه  ریـ ــزان تاثیـ ــي میـ و بررسـ

بهـــره  وري؛ 
ــیایي و  ــره  وري آسـ ــازمان بهـ ــرد سـ ــل عملکـ تحلیـ
ـــاي  ـــور ارتق ـــره  وري ایـــران به منظ ـــي به ســـازمان مل

اثربخشـــي فعالیت  هـــا؛ 
ـــع  ـــاخت جام ـــر س ـــي زی ـــازي و طراح ـــه آماده س مطالع

ـــره وري؛ ـــبکه به ـــال ش پرت
کاربرد هوش تجاري در بهره وري. 

ــات  ــب اطالعـ ــراي کسـ ــد بـ ــجویان عالقه منـ دانشـ
بیشـــتر مي تواننـــد بـــه بخـــش پژوهـــش در ســـایت 
ســـازمان ملـــي بهـــره وري ایـــران مراجعـــه یـــا بـــا 
شـــماره تلفـــن 02142391506 تمـــاس حاصـــل 

فرماینـــد.

همایش دانشجویی مهندسی صنایع در ایستگاه 
شانزدهم

دانشــجویی  همایــش  شــانزدهمین 
ــاه در  ــع در 28 و 29 آذرم مهندســی صنای

ــد. ــزار ش ــرا برگ ــگاه الزه دانش
در ایــن همایــش تجــارب مختلفــی در 
کارهــای  و  کســب  و  کار  بــازار  زمینــه 
ــجویان  ــه دانش ــته ب ــن رش ــا ای ــط ب مرتب

ــد. ــل  ش منتق
ایــن انتقــال تجربــه از طریــق ارســال 
و  باالتــر  مقاطــع  دانشــجویان  مقــاالت 
ــز  ــا نی ــرروی آن ه ــی ب ــی کارشناس بررس

صــورت گرفــت.
همایش هــای  گــزارش،  ایــن  بنابــر 
ــع از دهــه 70  دانشــجویی مهندســی صنای
هرســاله بــا مشــارکت و همــت دانشــجویان 
مقطــع کارشناســی ایــن رشــته از سراســر 

کشــور برگــزار می شــود.
و  مخاطبیــن  کــه  همایش هــا  ایــن  در 
شــرکت کنندگان اصلــی آن دانشــجویان 
تمامــی مقاطــع ایــن رشــته و اســاتید 
ــع دانشــگاه هــای سراســر  مهندســی صنای
کشــور هســتند، تــاش شــده اســت عــاوه 
بــر آشناســازی دانشــجویان کارشناســی 
ــزاری  ــن برگ ــی، ضم ــاالت پژوهش ــا مق ب
بــا  ســمینار  و  تخصصــی  کارگاه هــای 
ایــن  اســاتید  تخصصــی  ســخنرانی های 

ــوند. ــنا ش ــته آش رش
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دو رویداد ملی و بین المللی روی میز هیات مدیره انجمن 

شجاعی؛ عضو هیات مدیره شورای انجمن های علمی ایران 

ــع  ــی صنای ــن مهندس ــره انجم ــات مدی هی
و  پانزدهــم  کنفرانــس  برگــزاری  ایــران، 
ــردازی مهندســی  ــه پ ــومین کرســی نظری س
صنایــع را از جنبــه هــای مختلــف مــورد 

بررســی قــرار داد.
کنفرانــس پانزدهــم بــه عنــوان رویــدادی بین 
المللــی در بهمــن مــاه 97 برنامه ریــزی شــده 
اســت و ســومین کرســی نظریــه پــردازی در 
تــداوم نقــش آفرینــی جامعــه مهندســی 
ــع در چالش هــای روز کشــور، یکشــنبه  صنای

28 مــرداد برگــزار شــد.

ــر  ــس و دبی ــب رئی ــجاعی، نای ــا ش ــید علیرض س
ســوی  از  ایــران  صنایــع  مهندســی  انجمــن 
نماینــدگان انجمن هــای علمــی مختلــف کشــور بــه 
عنــوان عضــو اصلــی هیــات مدیــره شــورای انجمن 
ــران در دوره ششــم انتخــاب شــد. هــای علمــی ای

ــران  ــع ای ــدس صنای ــن مهن ــده انجم ــور نماین حض
ــه  ــی مای ــن شــورای مل ــار در ای ــرای نخســتین ب ب

ــت.  ــور اس ــی کش ــوزه مهندس ــات ح مباه
ــران  ــع ای ــی انجمــن مهندســی صنای ــط عموم رواب
ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه وی و همــه اســاتید، 
دانــش آموختــگان و دانشــجویان رشــته مهندســی 

صنایــع تبریــک گفــت.
ــای  ــن ه ــورای انجم ــات ش ــمین دوره انتخاب شش
ــدگان عضــو شــورا  ــا حضــور نماین ــران ب علمــی ای

از انجمن هــای علمــی سراســر کشــور برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ابتــدا هیــأت رئیســه 
انتخــاب و پــس از قرائــت آیاتــی از 
ــس  ــزارش رئی ــا گ ــد ب ــرآن مجی ق
شــورا و خزانــه دار جلســه ادامــه 
ــمین دوره  ــات شش ــت و انتخاب یاف
علمــی  هــای  انجمــن  شــورای 
ــه  ــد و نتیج ــزار ش ــز برگ ــران نی ای

ــد: ــل ش ــر حاص زی
♦ دکتــر مجیــد قاســمی )نامــزد انجمــن مدیریــت 

ایــران(
ــن  ــزد انجم ــدر )نام ــون ص ــد همای ــر محم ♦ دکت

ــران( ــای ای هوافض
♦ مهنــدس حســین مهریــان )نامــزد انجمــن 

مهندســی بهــره وری صنعــت بــرق ایــران(
♦ دکتــر بهــزاد قــره ریاضــی )نامــزد انجمــن هــای 
ــی  ــران و ایمن ــات ای ــالح نبات ــت و اص ــوم زراع عل

زیســتی ایــران(
اتحادیــه  )نامــزد  خاونــدکار  جلیــل  دکتــر   ♦
ــاری  ــوآوری و تج ــاوری، ن ــوزه فن ــای ح انجمن ه

ســازی(
♦ مهنــدس ســید علیرضــا شــجاعی )نامــزد انجمــن 

ــع ایران( مهندســی صنای
♦ دکتــر ســید حســین ســراج زاده )نامــزد انجمــن 

جامعــه شناســی ایــران(
 بــه عنــوان اعضــای اصلــی و دکتــر جعفــر حبیبــی 
)نامــزد انجمــن کامپیوتــر ایــران( و دکتــر حشــمت 
علــوم  انجمن هــای  )نامــزد  ســلطان  خلیفــه 
ــه  ــران( ب ــازمانی ای ــار س ــت رفت ــت و مدیری مدیری
عنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره جدیــد 

ــدند. ــورا انتخــاب ش ش

شایستگی های الزم برای نقش های جدید

4.0 Industry نقش مهندسین صنایع در

ــای  ــته ه ــام رش ــد تم ــع مانن ــی صنای مهندس
دیگــر در طــول زمــان دســتخوش تحــول 
ــد  ــروز بای ــع ام ــدس صنای ــت و مهن ــده اس ش
ــه در  ــد ک ــوردار باش ــی برخ ــتگی های از شایس

ــود. ــاز نب ــورد نی ــته م گذش
بــا ظهــور انقــاب صنعتــی چهــارم، مهندســان 
صنایــع بــه عنــوان حلقــه رابطــه بیــن مدیریت 
و تکنولــوژی مــی تواننــد نقــش هــای نوینــی را 

بــرای خــود تعریــف کننــد.
در ایــن عصــر صنعتــی جدیــد، تولیــد ســنتی 
تولیــد هوشــمند داده  بــه  را  جــای خــود 
اســت و مهندســان صنایــع مــی تواننــد عامــل 
هوشمندســازی تولیــد در محیــط هــای کاری 

ــند. ــود باش خ
جهــت دســتیابی بــه ترکیــب بهینــه ســه 
ــر  ــد در عص ــتم و فراین ــازمان، سیس ــل س عام
مهنــدس صنایــع  یــک  از   ،4.0  Industry
انتظــار مــی رود قابلیــت هــای زیــر را بــه 
ــد: ــه کن ــود اضاف ــارت خ ــش و مه ــره دان دای

♦ تحلیــل هــای پیــش بینانــه و برنامــه ریــزی 
بــر اســاس ایــن پیــش بینــی

♦ کار با کان داده ها
♦ نوآوری در سیستم ها و فرایندها

♦ کار با هوش مصنوعی
)IOT( توجه به اینترنت اشیا ♦

ــر  ــده ت ــر و پیچی ــر روز پویات ــاخت، ه ــت س صنع
ــز  ــن نی ــت تامی ــراه آن، صنع ــه هم ــود و ب می ش

پیچیــده تــر می شــود.
ــه  ــی، بل ــوه و سفارش ــد انب ــر تولی ــه عص ــروز ن ام

ــت. ــوه اس ــازی انب ــی س ــر سفارش عص
ــایبر  ــتم های س ــه Industry 4.0، سیس ــا ورود ب ب
خدمــت/  سیســتم های  و   )CPS( فیزیکــی 
محصــول )PSS( جــای سیســتم هــای ســنتی 

می گیرنــد. را  محــور  محصــول 
تحــت ایــن سیســتم هــا، اطالعــات کارکــرد همــه 
دســتگاه هــا و افــراد در لحظــه مخابــره مــی شــود 
ــوان حتــی  ــه کمــک تحلیــل کالن داده مــی ت و ب
احتمــال خرابــی یــک دســتگاه را پیــش بینــی کــرد 

و پیــش از خرابــی بــرای تعمیــر آن اقــدام کــرد.
ــد  ــزی تولی ــتوانه داده ای، برنامه ری ــک پش ــه کم ب
و  کالن داده هــا  براســاس  و  پویــا  شــکل  بــه 

می شــود. انجــام  پیش بینی هــا 
نقــش دانــش آموختــگان مهندســی صنایــع در 
ــزم  ــن مکانی ــی ای ــارم، طراح ــی چه ــالب صنعت انق
ــام  ــمند ن ــد هوش ــه تولی ــت ک ــتم هاس ــا و سیس ه
دارد و در واقــع کاربــرد ICT و تحلیــل داده جهــت 

ــد اســت. ــی تولی ــود کارای بهب
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