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شــرایط بی ثبات امــروز اقتصاد کشــور با اینکه 
دستیابی و دسترسی به چشم اندازها و هدفگذاری ها 
را برای شرکت های تولیدی و صنعتی به امری بسیار 
دشوار تبدیل کرده است و حتی باعث شده که بسیاری 
شرکت ها از پیگیری طرح های توسعه ای خود نیز باز 
بمانند، اما همچنان شــرکت هایی در کشــور وجود 
دارند که با وجود تمامی سنگ اندازی های خارجی و 
خود تحریمی های داخلی، نه تنها به نفع اقتصاد کشور 
و منافع ملی خوش می درخشند بلکه از چشم انداز و 
موقعیتی که در آینده برای خود ترسیم کرده اند، جلو 
می زنند. از جمله این شــرکت ها می توان به شرکت 
فکور صنعت تهران اشاره کرد که در بیست وپنجمین 
دوره همایش معرفی شرکت های برتر سال ایران که 
از سوی ســازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، 
توانست افتخار آفرینی کند. در واقع شرکت  مهندسی 
فکور صنعت و محمدوحید شیخ زاده عالوه براینکه بار 
دیگر در لیســت 100 مدیر و شرکت برتر ایران قرار 
گرفتند، بلکه از مهندس شیخ زاده به عنوان مدیرعامل 
یکی از 5 شــرکت پیشــرو و حضور فکور صنعت در 
میان 10 شرکت رشد سریع تقدیر شد. اما آنچه جای 
مباهات دارد این اســت که این شرکت با تمرکز بر 
ســودده بودن و افزایش بهره وری توانسته نسبت به 
رتبه 93 در ســال 1400، 26 پله ارتقا پیدا کند و به 
رتبه 67 نائل آید. نکته جالب توجه اینکه حضور در 
بین 80 شرکت برتر ایرانی اگرچه چشم اندازی بود که 
از سوی این شرکت تا سال 1405 ترسیم شده بود، 
اما شرکت فکور صنعت تهران توانست در سال 1401 
و 4 سال زودتر از آنچه تصور می کرد، به رتبه پایین تر 

از 70 دست پیدا کند.
سطحبلوغشرکتها،فاکتورمهمپیشروبودن

فکور صنعت تنها شرکت پیمانکاری است که جزو 
100 شــرکت برتر در میان بانک ها، پتروشیمی ها، 
فوالدی ها و دیگر شــرکت های تولیدی قرار گرفته و 

روحیه جمعی، نوآوری و سرمایه های انسانی در این 
شرکت باعث شده برند بسیار خوبی از فکور صنعت در 
کشور ایجاد شود. این شرکت در رتبه بندی سازمان 
مدیریت صنعتی در سال 99 نیز موفق به کسب رتبه 
99 از 500 شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
شــد و عنوان شرکت پیشرو را نیز به خود اختصاص 
داد. در رتبه بندی سال 1400 نیز این شرکت توانست 
با تمرکز بیشتر بر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری، 
رتبه 93 را در میان 100 شــرکت برتر ایران به خود 
اختصاص دهــد. اما حاال این شــرکت در میان 70 
شرکت برتر و تاثیرگذار و همچنین 10 شرکت پیشرو 
قرار دارد. معیار اصلی در انتخاب شرکت های پیشرو، 
تغییر رتبه فروش شرکت های فهرست 100 شرکت 
برتر ایران طی چهار ســال اخیر اســت که از جمله 
آنها می توان به وجود اطالعات شرکت در رتبه بندی 
IMI-100 برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن 
تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان ده نبون 
شرکت اشاره کرد. این درحالی است که پس از انجام 

مراحل فوق، فهرست به دست آمده توسط کمیته ای 
از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد بررسی 
قرار گرفته و 10 شــرکتی که بهترین نتایج را کسب 
کرده باشــند، به عنوان شــرکت پیشرو شناسایی و 
معرفی می شوند. در انتخاب شرکت های پیشرو، این 
کمیته به سطح بلوغ شــرکت ها توجه ویژه ای دارد. 
در مورد شــرکت های بالغ، تغییر مثبت رتبه فروش 
با حتی حفظ جایگاه دارای اهمیت بیشــتری است. 
در واقع هدف ســازمان مدیریــت صنعتی به عنوان 
زیرمجموعه وزارت صمت از رتبه بندی که اتفاقا کامال 
اختیاری و به صورت داوطلبانه از ســوی شــرکت ها 
انجام می شود تا خود را محک بزنند، تولید اطالعات 
بنگاه های بزرگ اقتصادی و شفاف سازی فضای کسب 
و کار، میزان اثرگذاری شــرکت ها در اقتصاد ملی و 

گسترش رقابت بین بنگاه هاست.
فروشفکورصنعتنسبتبهسالگذشته

تقریبادوبرابرشد
در این خصوص معاون توســعه بازار شرکت فکور 
صنعت تهران به »جهان صنعت« گفت: روش انتخاب 
10 شرکت پیشرو براســاس یک سری معیارهاست 
که از ســوی ســازمان مدیریت صنعتی مدنظر قرار 
می گیرد. از جمله آنها می توان به تغییر رتبه فروش 

طی 4 سال اخیر به عنوان پارامتر اصلی اشاره کرد.
ســهیل باقریان اظهار کرد: اگر شرکتی در رقابت 
رتبه بندی برای 3 ســال متوالی حضور داشته باشد، 
رتبه فروش او منفی نشده باشد و در این دوره زیان ده 
نیز نباشد، جزو شرکت های پیشــرو خواهد بود. در 
نهایت کمیتــه ای وجود دارد کــه خبرگان صنعت 
در آن حضور دارند و نتایجی که کســب می شود را 
صحه گــذاری می کنند و براســاس آن، نتایج اعالم 
می شود. به هر شکل ما نه تنها در سال 1400 بلکه در 
سال جاری نیز طبق بررسی سازمان مدیریت صنعتی 
و باتوجه به عدد فروش 116 هزار و 22 میلیارد ریالی 

و سایر پارامترها، در میان 10 شرکت پیشرو در کشور 
قرار گرفتیم. نکته مهم اینکه عدد فروش فکور صنعت 

نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
معاون توسعه بازار شرکت فکور صنعت تهران بیان 
کرد: هدفگذاری ما در برنامه استراتژیک خودمان این 
بود که تا ســال 1405 به صورت تدریجی و طی هر 
ســال، به رتبه 80 تا 85 در بین 100 شــرکت برتر 
ایران دست پیدا کنیم. اما به واسطه عملکرد مطلوب 
شــرکت در ســال مالی 1400، رتبه ما از چیزی که 
در چشــم انداز دیده بودیم، پا را فراتر گذاشــت و در 
نهایت توانستیم به جایگاه باالتری دست پیدا کنیم، 
به عقیده بنده این موضوع برای مجموعه فکور صنعت 

جای فخر و مباهات دارد.
شماشرکتهایبزرگیهستید!

در این راستا مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی 
روز دوشــنبه خطاب به شرکت های برتر ایران اظهار 
کرد: شما شرکت های بزرگی هستید چرا که در سال 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در توسعه تولید و 
داخلی ســازی محصوالت و خدمات حوزه اقتصادی 
کشــور نقش آفرینی، اشــتغال آفرینی و کارآفرینی 
کرده ایــد و موجب توســعه بهره وری، فــن آوری و 
نوآوری های منحصر بفرد شــده و ارزش افزوده خلق 
کرده اید و با سودآوری در کنار پرداختن به مسئولیت 
اجتماعــی و رفــع محرومیت ها، مشــتری محوری 
کرده اید، صادرات محور بوده اید و در حفظ جایگاه و 

رتبه و ارتقای آن خستگی ناپذیر تالش کرده اید.
ابوالفضــل کیانی بختیاری خاطرنشــان کرد: در 
کنکاش علل برتری شــرکت های برتر ایران در این 
25 ســال در آموخته هایی اســتخراج شده است که 
برای دیگران چــراغ راه خواهد بود. کیانی بختیاری 
افزود: این شــرکت ها فرهنگ ســازمانی ایده آل رقم 
زده اند و کارگروهی منســجم انجام داده اند، راهبری 
شــرکتی شایسته و مطلوب داشته اند، نیروی انسانی 

توسعه یافته و هوشمند به کار گرفته و در نگهداشت 
آنها کوشــا بوده انــد. آینده پژوهی کســب و کار و 
سناریوســازی های مطلوب انجام داده اند و اما برای 
بزرگتر شــدن و رقابت بین المللی ناگزیر به توجه به 

ابرروندهای جهانی هم هستند.
اهدافرتبهبندیشرکتها

معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی 
و مدیر مرکز رتبه بندی شــرکت های برتر ایران نیز 
در این همایش اندازه و رشــد شــرکت، سودآوری و 
عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار 
را از جمله دســته بندی های اصلی IMI-100 برای 
ارزیابی شــرکت ها عنــوان کرد که هر یک شــامل 
شاخص های مختلفی هستند. مجید درویش افزود: 
در رتبه بندی عالوه بر اینکه جایگاه هر شــرکت در 
فهرست های عمومی نشان داده شده، جایگاه شرکت 

در گروه صنعتی مربوط نیز مشخص می شود. 
مدیر مرکز رتبه بندی شرکت ها با اشاره به اهداف 
ســازمان مدیریت صنعتی از رتبه بندی شرکت های 

بزرگ ایران گفت: تولیــد اطالعات بنگاه های بزرگ 
اقتصادی و شفاف ســازی فضای کسب و کار، میزان 
اثرگذاری شرکت ها در اقتصاد ملی و گسترش رقابت 

بین بنگاه ها از جمله اهداف رتبه بندی است.
تالشبرایتوسعهنظامرتبهبندی

در ادامه همایش، ســیدمهدی نیازی، قائم مقام 
وزیر صمت نیز اعالم کرد: توســعه نظام رتبه بندی 
باعث طیف بندی قوانین و مقررات شــده که به طور 
مثــال در وزارت صمت این موضوع در حال پیگیری 
اســت و در برنامه ها نقش خود را ایفا می کند و برای 
همه کســب و کارها در حال پیاده سازی و پیگیری 
اســت. قائم مقام وزیر صمت افزود: دولت به زودی 
نظــام رتبه بندی را بــرای بنگاه هــای برتر ملی که 
براساس شــاخص های وزارت صمت هماهنگ شده، 
اجرایی می کند تا خدمات دســتگاه های دولتی برای 

این بنگاه ها به صورت ویژه پیگیری شود.
وی خاطرنشــان کرد: شــرکت های بزرگ نقش 
مهمی در اقتصاد کشــور ایفــا می کنند که این نوع 
بنگاه ها حکمرانی متفاوتی دارند و نقش پیشــران را 
در اقتصاد بازی می کنند که حفظ و توسعه فعالیت 
آنهــا، به عنوان نکتــه ای قابل توجه بــرای دولت و 
حاکمیت است خوشبختانه اجتماعات خوبی توسط 
بنگاه های بزرگ با محوریت انجمن ها و کنسرسیوم ها 
در حال پیگیری است تا برنامه های حاکمیت با این 
بنگاه ها همراستا باشد. نیازی تصریح کرد: عدم توازن 
در برخی از عرصه ها نظیر رشــته فعالیت ها، مناطق 
و... مشــاهده می شــود که برای حل این مشکل از 
شرکت های بزرگ در حال گرفتن برنامه های عملیاتی 
هســتیم. وی تاکید کرد: ظرفیت خوبی که در این 
مراســم ایجاد شده و ســهم قابل توجهی از اقتصاد 
کشــور را به خود اختصاص داده باید همکاری قابل 
توجهی را شــکل داد تا در نهایــت موانع برای این 

بنگاه ها برطرف شود.



درهمایشرتبهبندیسال1401شرکتهایبرترایرانIMI-100مشخصشد

فکـور صـنعت فراتر از هدفگـذاری ها
ارتقای 26 پله ای با افزایش بهره وری




