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اهمیت نظارت بر موسسات خیریه 
جدیدا مشاهده شده صدور مجوز برای 
موسسات خیریه در کشور به صورت پراکنده 
صادر می شود. به غیر از سازمان بهزیستی، 
وزارت کشور و نیروی انتظامی نیز مجوز 
فعالیت این موسسات را صادر می کنند که این 

اقدام نظارت بر آنها را دشوار می کند.
 به نظر می رسد، راه حل مشکل اعطای مجوز موسسات خیریه این 
است که وزارت کشور تنها مجوز ان جی او هایی که مربوط به خودش است 
را صادر کند و صدور مجوز موسسات خیریه به سازمان بهزیستی سپرده 
نمی شود، این سازمان می تواند بر روی آنها نظارت بهتری داشته باشد. 
در حال حاضر 28هزار موسسه خیریه در کشور مجوز دریافت کرده اند 
که با اعمال نظارت سازمان بهزیستی دست کم می توان روش های 
دریافت های پول این موسسات را مورد بازبینی قرار داد. ضروری می نماید 
تا دستورالعملی در مورد نحوه جمع آوری کمک های مردمی ازسوی این 
موسسات تصویب شود و فعالیت آنها ضابطه مند شود و تحت نظارت 
دستورالعمل ها باشد. در فرآیند جذب مشارکت های مردمی این خود مردم 
هستند که از طریق مراکز مردم نهاد، موسسات خیریه، مراکز غیرانتفاعی 
که ازسوی خود آنها اداره می شود این کمک ها را جذب می کنند. 
شرکت های سرمایه گذاری که از موهبت های جامعه بهره مند می شوند 
باید در خدمت به جامعه احساس مسولیت کنند برای مثال شرکت های 
خودروسازی که باید نسبت به مسولیت اجتماعی شان ترغیب شوند و آن را 
بپذیرند. این در حالیست که افرادی که توانمندی مالی دارند و دارای منابع 
اقتصادی و مالی هستند در راستای مسئولیت اجتماعی عالقه مند به کمک 
به افراد نیازمند هستند. این شرکت ها و افراد خیر امروزه با مشکلی بزرگ 
مواجه شده اند آن هم فقدان نظارت بر موسسات خیریه و تشکل هایی که 
به نام کمک به مردم وجه قابل توجهی را جمع آوری می کنند اما نظارت 
مستمری بر عملکرد مالی آنها صورت نمی گیرد. این شرایط به شکلی در 
میان خیران عدم اطمینان ایجاد نموده که اخیرا مشاهده می شود خیران 
و نیکوکاران شخصا اقدام به پرداخت هزینه به نیازمندان می نمایند که این 
عمل می تواند مشکالتی را ایجاد نموده و شان افراد نیازمند رعایت نشود. 
در صورتی که اگر با نظارت و کنترل، کمک ها و منابع مالی و کمک های 
مردمی در موسسه ای توانمند جمع آوری شود آنها با در اختیار داشتن 
امکانات علمی و عملی هم امکان مدیریت صحیح منابع مالی را دارند و هم 
به حفظ شان افراد نیازمند توجه می نمایند. ضمن اینکه با مدیریت صحیح 

توانمندان امروز می توانند خیران و نیکوکاران آینده باشند.
سیدرضا جمشیدی 
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قیمت خودرو  و بازار ارز؛ سوار االکلنگ شب عید
در حالی رییس کل بانک مرکزی خبر از آرامش در بازار ارز 
را اعالم کردکه قیمت خودرو در روزهای نزدیک عید روند 

صعودی طی می کند.
»ولی اهلل سیف« پس از جلسه هیات دولت اظهار کرد: 
مهمترین عاملی که منجر به این آرامش شده، جلوگیری 
از عملیات خالف در معامالت ارزی در کشور بوده است. وی 
افزود: بانک مرکزی سال گذشته دستور العملی هایی در این 
رابطه ابالغ کرد، ولی متاسفانه توجهی به آن نشد؛ امروز 
با اقداماتی که انجام شده از طریق انتظامی و جلوگیری از 
اقدامات صرافی های غیرمجاز و معامالت در فضاهای خاص 
که عملیات خرید و فروش انجام می دادند و با لفظ، قیمت ها 
را جابجا می کردند، می بینیم که آرامش به بازار ارز کشور 
برگشته است و این روند ادامه خواهد داشت. رییس شورای 
پول و اعتبار ادامه داد: استمرار این روند آرامشی را که در 

روزهای اخیر شاهد بودیم به بازار ارز بازگردانده است.
این در حالیست که همزمان با کاهش نرخ ارز، قیمت 
برخی خودروهای داخلی در بازار افزایش یافته است. به 
نظر می رسد با نزدیک شدن به عید، مطابق هر سال، قیمت 
خودروها نیز رو به افزایش گذاشته است. بازار خودروی ایران 
دوباره راه آشفتگی را در پیش گرفته است؛ آنگونه که رفتار 
خودروسازان داخلی و واردکنندگان و دالالن نشان می دهد، 
بازار این بار هم در نبود یک ناظر قدرتمند و البته دارای 
قدرت واکنش سریع، راه خود را در پیش گرفته و این کاالی 
مصرفی مردم را به بهانه نزدیک شدن به عید به هر قیمتی 
به مصرف کنندگان می فروشد. اکنون نه خبری از اظهارنظر 
شورای رقابت است و نه وزارت صنعت، تدبیر ی برای بازار 

درهم ریخته خودرو نشان داده است.

مدیرعامل شرکت داروسازی رازک:
نوآوری و عرضه محصوالت جدید و 

با کیفیت  هدف »رازک« است

ایران خودرو پیشتاز در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال  



2 ویژه نامه غرب استان تهران

 سال شانزدهم  شماره4۲75    یکشنبه  6 اسفندماه ۱396 

خبر

صدای محله

بازارچه نوروزی خیریه نیکان برگزار می شود
منیژه بازیار،پایگاه خبری دانستنی آنالین- بازارچه نوروزی 
خیریه نیکان در روزهای 10 و 11 اسفند ماه جاری برگزار می شود.

موسسه خیریه نیکان ماموت اقدام به برگزاری بازارچه نوروزی خیریه 
نیکان کردخ است. روزهای سخت و پرکار فقط با همراهی و یاری داوطلبانی 
سپری می شود که دلشان می خواهد اوقات فراغتشان در کارهای خیر 
مشارکت داشته باشند. این بازارچه خیریه در روزهای پنجشنبه و جمعه، 
10 و 11 اسفندماه جاری از ساعت 9 صبح تا 9 شب میزبان خیران و 
نیکوکاران خواهد بود.  محل بازارچه در شهرک غرب، میدان صنعت، 

ابتدای خیابان ایران زمین، کانون فرهنگی قدس واقع است.
 

برگزاری اولین اجالس ملی چهره های ماندگار 
مدیریت و کارآفرینی 

میالد تکسیبی-  اولین اجالس ملی چهره های ماندگار مدیریت 
و کارآفرینی سال 1396 با حضور چهره های ماندگار کارآفرین و 

بعضا جوان این روزهای کسب و کار برگزار می گردد.
بر اساس این گزارش، این اجالس با محوریت های »پنج الگوی موفقیت 
مدیران در کشور«، »نشست حقوقی حمایت از کارآفرینان« و »تقدیر از 
برترین های کشور در سال 1396« برگزار می شود و ضمن تقدیر از چهره 
های ماندگار و بعضا جوان این روزهای کسب و کار اقدام به طرح موضوعات 
نوین در این عرصه می نماید. گفتنی است؛ این اجالس 15 اسفند ماه 

جاری برگزار می شود.

*روی صحبتم با شهرداری منطقه 21 است. شاید موضوع »موش های 
آدمخوار« یک مزاح باشد؛ اما عدم رسیدگی به موش زدایی در منطقه 
موجب شده تا موش های منطقه به شدت بزرگ جثه شوند و با تعداد 

زیادشان ایجاد ترس و دلهره در میان ساکنان منطقه نمود اند. 
*عبور کامیون ها و ماشین های سنگین در بزرگراه لشگری) جاده 
مخصوص کرج( موجب بر هم زدن امنیت و آرامش ساکنان منطقه شده 
و ایجاد آلودگی صوتی و آالیندگی کرده اند. خواهش میکنم در این مورد 

پیگیری الزم انجام شود. 
*دود ناشی از کارخانه های منطقه 21 و بوی بد آنها در شبها، عرصه را به 

روی ما تنگ کرده. خواهش می کنم در این مورد رسیدگی شود
*دربلوار ایران خودرو جنوبی ، در ساعات پایان روز تجمع دستفروشان 
باعث اختالل در رفت و آمد ساکنین و ترافیک در این بلوار می شود که با 

وجود خودروهای انضباط شهری هرروز شاهد این مشکل هستیم.
*در روزهای بارندگی  جوی های آب و معابر منطقه در خیابان جاری 
می شود و حجم بسیار زیادی اشغال و زباله باعث آلودگی و زشت شدن 

سطح منطقه شده خواهشمنداست مسئوالن محله رسیدگی کنند.

شرکت سهامی البراتوارهای رازک در سال 1343 )1964 
میالدی( با نام شرکت سهامی البراتوارهای فایزر ایران 
تحت مالکیت شرکت فایزر آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد. 
»دکتر احمد کرباسی« بیش از 8 سال است که به عنوان 

مدیرعامل رازک مشغول است. 

دکتر کرباسی مدیر عامل رازک از فعالیت خود در طی این 8 سال 
چنین می گوید : سال 88 که وارد رازک شدم، شرکت با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم می کرد. ولی با لطف و عنایت الهی و 
زحمات تمام کارکنان، خوشبختانه امروز در جایگاه مطلوبی قرار 
 گرفته است؛ بطوریکه در 6 سال گذشته برترین شرکت گروه 
بوده ایم. امروزه علیرغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی در طی این 
چند سال  500 نفر همکار داریم در حالیکه 8 سال قبل حدود 300 
همکار داشتیم. تنها شرکت دارویی هستیم که در طول چند سال 

گذشته به طور دوشیفت کار کرده ایم.  
تحویل  را  آن  که  سالی  از  شرکت  فروش  افزود:  وی 
گرفتیم چندبرابر شده  اما واقعیت این است که نگران بازار 
ارز هستیم. سعی کرده ایم مسائل سیاسی و حاشیه ای وارد 
موضوع تولیدمان نشود. ما باید فعالیت مان بر طبق فرمایشات 
رهبری تولیدملی باشد. متاسفانه امروزه بحث نقدینگی به 
کسی  زبان  از  را  این  شده.  تبدیل  جدی  موضوع   یک 

می شنوید که 30 سال عمرش را در صنعت گذرانده است.
مدیرعامل رازک درباره بازدید دکتر روحانی از رازک می گوید: 
این ابتکار هم که رییس جمهوری تصمیم گرفتند بعد از تحویل 
سال از کارگران یک صنعت بازدید کنند کار پسندیده ای است. 
از کل صنعت قرعه به نام صنعت دارو افتاد و از کل صنعت دارو، 

ما در شرکت رازک این افتخار را داشتیم که به رییس جمهوری و 
همراهانشان خیر مقدم بگوییم. دالیل خوبی هم داشتیم؛ چراکه 
از 60 قلم دارو  برای اولین بار رونمایی می شد. به گونه ای برنامه 
ریزی شد که کل فضای این بخش که قبال هزار متر بود در کمتر از 
صد روز به 2 هزار و 50 متر افزایش یابد. البته بازدید دکتر روحانی 
مزیت ریالی به همراه نداشت؛ چراکه از مشکالت دولت باخبر 
هستیم. فعالیت شش مجموعه سرمایه پذیر زیر نظر رازک موجب 

شده تا نام رازک به عنوان یک هلدینگ مطرح شود.

zتقلب در مکمل های ورزشی با نام رازک
کرباسی اظهار می کند: به دلیل خوشنام بودن رازک عده ای 
سودجو دست به تقلب داروهایی با نام این برند کرده اند. رازک 52 
سال پیش توسط یک شرکت آمریکایی تاسیس شد. این شرکت 
اعتبار خوبی در دنیا دارد و همین دلیل خوبی برای جاعالن دارو 
است تا از نام این برند و رازک سودجویی کنند. سه چهار سال پیش 
پرونده جعل مکمل های ورزشی را آغاز کردیم و همچنان در دست 

بررسی است. عالوه بر آن در چند وقت اخیر متوجه شدیم تعدادی 
از داروهای تزریقی که در دامپزشکی مورد مصرف دارد نیز به نام 
رازک جعل و عرضه می شود. تعدادی از این نمونه ها را توانسته اند 

در اصفهان جمع آوری کنند. 

zنقدینگی واقعا بزرگترین مشکل ماست
سوال: اگر گردش پول روانترشود و مطالبات شما را بدهند ،بازهم 

مشکل نقدینگی دارید؟
اگر مطالبات ما را بدهند خوب است. درست است اگر گردش 
نقدینگی روانتر شود و چرخش پول را داشته باشیم مساله خاصی 
نخواهیم داشت. البته یکی از چالش های اصلی ما همان پول است 
و اینکه سیاست های ارزی نامشخص است و ما نمی دانیم واقعا سه 
ماه بعد چه اتفاقی می افتد. لذا پول ملی فقط از طریق تولید بیشتر 

و صادرات باید تقویت شود 

zافزایش سهم بازار
در خاتمه وی درباره افزایش سهم رازک در بازار چنین می گوید: 
همه این تالش ها باید منتج به کسب سهم بیشتر در بازار بشود. 
برای اینکه به این هدف برسیم اعتقاد به رقابت و نوآوری داریم. ما 
به معنای واقعی تالش می کنیم که هم در درون هلدینگ خودمان 
و هم در درون مجموعه تولیدکنندگان دارویی کشوری به گونه 
ای حرکت کنیم که واقعا نوآور باشیم. به این معنا که نگاهمان 
به محصوالت هایتک است که ارزآوری بیشتری برای کشورمان 
دارد. باید پایش کنیم و این اتفاق نمی افتد مگر با نوآوری و عرضه 
محصوالت جدید و با کیفیت. از این بابت مخاطبان از محصوالت ما 

راضی بوده اند و ما به کیفیت مان افتخار می کنیم. 

مدیرعامل شرکت داروسازی رازک:

نوآوری و عرضه محصوالت جدید و با کیفیت  هدف »رازک« است

برگزاری بزرگترین رویداد تبلیغات ایران در دانشگاه تربیت مدرس
بزرگترین رویداد تبلیغات ایران 14 اسفندماه سالجاری با حضور 500 نفر از 
دست اندرکاران و بازیگران عرصه تبلیغات کشور در دانشگاه تربیت مدرس 

برگزار می شود.
هوشمند سفیدی رئیس جشنواره تبلیغات ایران با اعالم این مطلب گفت: امسال 
 این رویداد با استقبال خوب و بیشتر »کانون های تبلیغات و آگهی« و»روابط 
عمومی ها«مواجه شده و هر روز شاهد پیوستن تعداد بیشتری به عرصه رقابت برای 

تصاحب »شاهین« نماد جشنواره تبلیغات ایران هستیم.
سفیدی مهمترین تغییرات دوره سوم جشنواره تبلیغات ایران را تشریح کرد و گفت: 
یکی از این تغییرات، باز شدن عرصه رقابت به روی فعالیت هایی همچون طراحی 

گرافیک و معماری نظیر طراحی غرفه نمایشگاهی، طراحی فروشگاهی و چیدمان 
فروشگاهی، چاپ و بسته بندی و فعالیت های ترویج فروش است.

وی تغییر در رویکرد چیدمان داوری را از دیگر تغییرات این دوره دانست و گفت: در این 
راستا، عدم بکارگیری صاحبنظرانی که در آژانس های تبلیغاتی فعال هستند، مدنظر قرار 
گرفته است. رئیس جشنواره تبلیغات ایران دیگر تغییر دوره سوم را تصمیم به تقدیر از 
هر دو برنده احتمالی شامل تولیدکننده و سفارش دهنده اثر در صورت مشارکت هر دو 

در بخش مسابقه عنوان کرد.
وی توجه به تبلیغات استارتاپی را از رویکردهای جدید جشنواره دانست و گفت: در این 
راستا، قرار است فعالیت های این شرکت ها جداگانه بررسی شود و مورد تقدیر قرار گیرند. 

سفیدی به بازنگری در شاخص های ارزیابی آثار تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: کمیته علمی 
جشنواره با مسئولیت دکتر محمود محمدیان طی دو جلسه فشرده نسبت به این کار 
اقدام کرده  است. سفیدی با دعوت از کانون های آگهی و تبلیغات و روابط عمومی به 
مشارکت در بخش آموزش جشنواره گفت: امسال چهار کارگاه آموزشی تحت عنوان 
»تبلیغات خالق«، »تبلیغات در فضای مجازی«، »طراحی و تولید محتوای پیام های 
تبلیغاتی«، و انتخاب موثر رسانه ها در کمپین تبلیغاتی با تدریس چهار مدرس برجسته 

برگزار خواهد شد.
او با تشکر از دفتر تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از همراهی 

این دفتر برای حضور فعاالنه کانون های آگهی و تبلیغات در دوره سوم خبر داد.
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خبر گزارش

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو  در 24 و 
25 بهمن ماه جاری در مرکز همایش های بین المللی برج 

میالد برگزار شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، پنجمین همایش بین المللی صنعت 
خودرو ایران در 2۴ تا 25 بهمن ازسوی سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران 

برگزار شود. 
صنعت خودروی ایران در دو سال اخیر با سرمایه گذاری های 
جدید مشترک با خودروسازان معتبر جهانی و سرمایه گذاری 
روی طراحی پلت فرمهای جدید، گامی بلند به سمت جهانی 
شدن برداشته است. همراهی زنجیره تامین داخلی )از تولید مواد 
اولیه مورد نیاز تا طراحی و تولید قطعات و مجموعه های مورد 
نیاز صنعت خودرو و لجستیک متناسب با آنها( با شرکت های 
خودروسازی کشور، شرط الزم موفقیت در این مسیر است. 
کنفرانس امسال به موضوع راهکارهای توسعه این زنجیره برای 

رقابت پذیری در سطح بین المللی پرداخت.
زنجیره تامین رقابت پذیر

زنجیره تامین تمامی زنجیره از تولید و تهیه مواد اولیه تا 
ساخت قطعات، همبندی مجموعه ها و لجستیک تمامی آنها به 
خودروساز است. زنجیره تامین رقابت پذیر، زنجیره تامینی است 
که در شرایط متعادل شده با رقبای خارجی در کشور و بازارهای 

هدف، قابلیت رقابت دارد.
محورهای همایش

1- مزیت های نسبی و توانمندی های تولیدکنندگان مواد و 
قطعات در کشور

مزیت های نسبی سرمایه گذاری در زنجیره تامین ایران
توانمندی های موجود در زنجیره تامین ایران

فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره تامین ایران
2- همپایی با فناوری های روز و چشم انداز آن

3-  عوامل کلیدی پیوست فناوری در رقابت پذیری
۴- نقش تولیدکنندگان مواد و قطعات در طراحی و تکوین 

خودرو
5-  نقش دولت ها در توسعه و تعالی زنجیره تامین

6 - الگوهای معماری در زنجیره تامین
7- مدل های مالی و اقتصادی در توسعه و تعالی زنجیره تامین

گفتنی است؛ ریاست این کنفرانس را مهندس بهزاد اعتمادی 
بر عهده داشتند و دبیر اجرایی همایش بر عهده دکتر مجتبی 

نظری و دکتر امیرحسن کاکایی بود.

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو  برگزار شد
 صنعت خودروی ایران؛

 گامی بلند به سمت جهانی شدن

شهروندان منطقه ۲۱ تهران:
احساس امنیت نمی کنیم

شهروندان منطقه 21 واقع در غرب تهران نسبت 
به آالیندگی شدید کارخانجات این منطقه، نداشتن 
احساس امنیت و رفت و آمد کر کننده خودروهای سنگین 

معترضند.
اینطور که پیداست مشکالت تهران را پایانی نیست، به خصوص 
مناطق حاشیه ای شهر که به دلیل نزدیک بودن به مناطق 
صنعتی و همچنین رفت و آمد افراد غیربومی مشکالتشان 
دوچندان شده است. در این میان، منطقه 21 تهران به دالیل 
متعددی، دارای مشکالت شهری فراوانی است که به نظر می رسد 
رفع و حل آنها از اختیار نهادهای دخیل در مدیریت شهری خارج 
است و شهرداری و شورای شهر در حد رفع برخی از مشکالت 
روبنایی و امور جاری منطقه قادر به تاثیرگذاری نیستند. از این رو، 
الزم است نهادهای دیگری نیز مانند وزارت دفاع، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی برای حل 

معضالت مناطق حاشیه ای تهران، وارد گود شدند.
در همین راستا، یکی از مسئوالن شورایاری محله شهرک 
دانشگاه از شهرک های منطقه 21 تهران به مشکالت زیست 
محیطی این محله اشاره کرد و گفت: بافت منطقه 21 عمدتاً 
پادگان، کارخانه، شهرک های مسکونی و اتوبان است. حدود 170 
کارخانه در سطح منطقه داریم که تولید آالینده و ماشین های 
سنگین و کامیون ها به واسطه رفت و آمدشان در کارخانه ها 
مشکالت عدیده ای را برای ساکنان شهرک ها ایجاد می کنند. 
صدای پادگان ها و خالی کردن زباله هایشان در شهرک و رفت و 

آمدهای  زیادی  از مشکالت محله ماست.
او گفت: شهرک دانشگاه از سه طرف دیوار جبری دارد و 
باالجبار محصور شده و اگر دیوار شرقی را برداریم دچار مشکل 
می شویم و این موضوع موجب شده از تمامی امکانات و خدمات 
شهری محروم باشیم. همچنین نقشه های فاضالب شهرک 
مفقود شده و به علت قدمت شهرک بسیاری از لوله کشی آب 
و فاضالب آن پوسیده است. جمعیت شهرک باالی 10 هزار 
نفر است ولی هیچ ارگان  انتظامی در شهرک مستقر نیستند و 
باتوجه به رفت و آمد افراد گوناگون و غیر ساکن در شهرک، اهالی 

احساس امنیت نمی کنند.
همچنین یکی ازمسئوالن در محله 22بهمن نیز با اشاره 
به مشکالت این شهرک کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی 
،امکانات رفاهی مناسب و عدم روشنایی کافی درتعدادی از 
خیابان های این شهرک  را از مشکالت عدیده ساکنان این 
محله عنوان کردند.    بجاست مدیریت شهری با نگاه ویژه ای به 
مشکالت منطقه 21 در صدد رفع این عوامل برآمده و آرامش و 

آسایش را برای شهرندان این منطقه فراهم کند.

قیمت خودرو و بازار ارز؛ سوار االکلنگ شب عید
ادامه از صفحه اول

اکنون، موضوع تنها بازار خودروهای وارداتی نیست؛ بلکه 
داستان به بازار خودروهای داخلی هم گره خورده است 
و پیش از هر گونه تصمیمی در خصوص ثبت سفارش 
واردات خودرو و باز شدن یا بسته ماندن آن، تعرفه ها 
، حاال خودروسازان داخلی هم دست به کار شده اند و 
قیمت را مدام افزایش می دهند؛ به خصوص اینکه آمار 
حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از  واردات خودرو 

طی ماههای اخیر را خودروسازان دولتی انجام داده اند 
باید منتظر ماند و دید که دولت چه تصمیمی راجع به 
تعرفه خودروهای داخلی و واردات خودرو خواهد گرفت 
و در نهایت، چه سرنوشتی برای بازار خودروهای داخلی 
و وارداتی رقم خواهد خورد. آیا باالخره ناظری برای بازار 
خودرو تعیین خواهد شد و اگر اکنون شورای رقابت طبق 
قانون مسئولیت بازار خودرو را به عهده دارد، وظایف خود 

را به درستی انجام خواهد داد یا خیر.

گفت وگو با علی   هارونی مدیر عامل مجموعه گردشگری بین المللی هودین و هورام 

 گردشی در فرهنگ و سنت ایران  

مجموعه گردشگری بین المللی هودین و 
هورام در منطقه 21 و در کیلومتر 5 روبروی 
تهرانسر با پذیرش میانگین روزانه 800 نفر 
در ساعات10/30 دقیقه صبح تا12/30 دقیقه 
بامدادشب همه روزه میزبان گردشگران ایرانی 

و خارجی است. 
وجه تمایز این مجموعه عدم تشابه آن با 

مجموعه های دیگر است. کلنگ تاسیس 
مجموعه بین المللی گردشگری هودین و 
هورام ابتدای 93 زده شد و در تاریخ 8 مرداد 
95 افتتاح شد. استاد نقیبیان پدر خاک و 
چوب ایران در ساخت و معماری این مجموعه 

زحمت زیادی کشید. 
این دو نام که اسامی فرزندان مدیریت این 

مجموعه هست از نام های اصیل ایرانی- 
اسالمی گرفته شده؛ بطوریکه هودین به 
معنای نیک سرشت و دین حق و هورام به 
معنای رام شده حق است.  هارونی دلیل دایر 
کردن این مجموعه در منطقه 21 حمایت های 
شهردار وقت دکتر سلیمی و دیگر دسترسی 
به اتوبان های اطراف مانند نیایش، آزادگان و  

شهید ستاری بوده است. 
این امر موجب دسترسی آسان گردشگران 
بالخصوص تورهای خارجی به مجموعه شده 
است. سومین عامل آن، محیط امن و نظامی و 

مردم خونگرم این منطقه است.  
 وی عنوان کرد این مجموعه به وسعت 
تقریبی یک هکتار شامل پارکینگ، کارواش، 
کافه تریا، بازارچه صفویه، آشپزخانه آسیای 
شرقی، باغ ویال، حوضچه ماهی قزل آال، مطبخ 

خانه با سبک معماری یزدی، قهوه خانه، 
خشک شویی اختصاصی، استخر، فواره های 
موزیکال، سونای خشک و بخار سنتی، حمام 
سنتی، حمام نمک، غار سنگی، رستوران ها، 
کلینیک تخصصی دندانپزشکی و لیزر پوست، 
نمای بیرونی دربرگیرنده 8 مجسمه مفاخر و 
مشاهیر ایران، نمای خارجی ترکیبی از نماهای 

ابیانه و ماسوله است.  
گفتنی است؛ پرسنل این مجموعه از میان 
اهالی بومی منطقه 21  به عنوان تنها فرد 
نان آور خانواده و دارای مدرک دیپلم به باال 
انتخاب شده اند  و کلیه مواد اولیه و مصرفی این 
مجموعه از کسبه های تهرانسر تامین می شود 
که این کار عمل به فرمایش مقام معظم رهبری 
در تحقق شعار سال»اقتصاد مقاومتی و ایجاد 

اشتغال و کسب و کار« است.

مراسم تشییع شهید گمنام 
در منطقه 21 تهران

مریم شقاقی ،دنیای اقتصاد غرب تهران-   مراسم تشییع، خاکسپاری 
و وداع با پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت 

حضرت فاطمه زهرا)س( و آغاز دهه دوم فاطمیه در منطقه21 برگزار شد.

بر اساس این گزارش، شهردار منطقه با بیان اینکه در منطقه 21، سه مکان، 
متبرک به وجود شهدای گمنام است، افزود: این بار افتخار میزبانی شهید 
گمنام با درخواست شورایاری محل و با پیگیری معاونت امور اجتماعی و 

فرهنگی این منطقه در شهرک انصار فراهم شد.
رحمانی افزود: سخن گفتن از مقام و جایگاه شهدا همواره خارج از توان 
کالم و بیان است و شاید بهترین تعریف در جایگاه ایشان همان چراغ فروزانی 
است که بر تارک عرش می درخشد و فرا روی رهروان مسیر هدایت پرتو 

افشانی می کند. شهردار منطقه21  ادامه داد: شهدا به جهان دیگر شتافتند 
تا از سراب دنیای فانی به حقیقت محض الهی بپیوندند و با شهادت سرخ 

خویش، نهال سبز اسالم ناب محمدی)ص( را آبیاری کنند.
گفتنی است؛ مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام راس ساعت9صبح 
روز سه شنبه مورخ یکم اسفندماه از محل چهارراه صدف تهرانسر آغاز و در 
مسیر میدان کمال الملک در میان گل و گالب باران اقشار مختلف مردم به 

سمت شهرک انصار تشییع شد.
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مشروح مطالب را در 
پایگاه خبری دانستنی 

آنالین مطالعه کنید.

 گروه صنعتي ایران خودرو که بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه و 
طالیه دار صنعت خودرو کشور به شمار مي رود، توانسته در شاخص هاي 
مختلف تولید،  کیفیت،  خدمات پس از فروش و طراحي و توسعه محصول 

گام هاي مهمي را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد.  
در سال جاري گروه صنعتي ایران خودرو توانست با ایجاد پایگاه تولید محصول 
در شهر سمنان و کرمانشاه گام مهمي را در ایجاد اشتغال در این مناطق و 

جلوگیري از مهاجرت نیروي کار جوان به سمت شهرهاي بزرگ بردارد.
با بهره برداري از خط تولید در شهر سمنان 150 نفر به صورت مستقیم 
مشغول به کار شدند که اشتغال غیرمستقیم در بخش هاي خدماتي را نیز باید 
به این رقم افزود. سایت تولید در سمنان در فاز نخست تولید سمند را در دستور 

کار داشت که در پاییز سال جاری تولید پژو پارس نیز به آن اضافه شد.
همچنین با بهره برداري از کارخانه ایران خودرو کرمانشاه با ظرفیت اسمی 
ساالنه تولید 30 هزار دستگاه و در دو شیفت کاري تعداد زیادي از جوانان جویاي 
کار این شهر مشغول به کار شده اند.. ایجاد کارخانه ایران خودرو کرمانشاه از 
مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بوده است که در سال جاري 
به بهره برداري رسید. در فاز نخست این  کارخانه و در یک شیفت کاری، با ایجاد 
300 شغل به صورت مستقیم،  ساالنه 15هزار دستگاه پژو پارس تولید می شود 
که این میزان در دوشیفت کاری به ساالنه 30 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

zتیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید
توسعه محصول و عرضه محصوالت جدید از رویکردهاي اصلي ایران خودرو 
است. در سال جاري محصوالت جدید تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با موتور 
توربورشارژ، پارس اتوماتیک، 207i اتوماتیک و هایما اس.5 به بازار عرضه شده 
است. طراحي مجدد و تولید این محصوالت به صورت کامل با توان و تخصص 

کارشناسان گروه صنعتي ایران خودرو محقق شده است.
پژو 2008 ، محصول مشترک ایران خودرو و پژو نیز در سال 96 روانه بازار شد. 
از دیگر گام هایي که گروه صنعتي ایران خودرو در سال 96 در مسیر خودروساز 
شدن برداشته امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بین المللي براي طراحي و 

تولید پلتفرم محصوالت جدید است.
براساس این قرارداد که میان ایران خودرو،  معاونت علمی-فناوری ریاست 
جمهوری، قطعه سازان، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، شرکت پینین 
فارینا ایتالیا، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان 
امضا شد، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی ایران 
خودرو توسط برترین های صنعت خودروی جهان آغاز شد. پیش بیني مي 
شود نخستین محصول این قرارداد دو و نیم سال آینده وارد بازار ایران شود و در 
10 سال آینده، 23 محصول جدید روي دو پلتفرم طراحي شده تولید خواهد 

شد که تکیه در تولید محصوالت جدید بر قطعه سازان داخلي خواهد بود.

در سال 96، به منظور پیگیري اجراي مفاد قرارداد بین المللي ایران خودرو 
با طراحان برتر جهاني،  نخستین نشست طراحان پلتفرم جدید ایران خودرو 

نیز برگزار شد.
zخدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش یکي از شاخص هاي اصلي در تعیین میزان رضایت 
مشتریان از محصول است. ایساکو امسال در بین ۴0 شرکت خودروساز داخلی 
و خارجی برای هشتمین دوره متوالی در ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود، 
موفق به کسب جایگاه نخست شده است. از سویي دیگر،  طبق گزارش ارزیابي 
شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران،  ایساکو بر اساس برنامه ریزی یک ساله  
در زمینه افزایش سرعت ارایه خدمات و کاهش زمان تعمیرات خودرو در 
شبکه نمایندگي ها موفق شد، زمان تعمیرات در شبکه خدمات پس از فروش 
ایران خودرو را به 1.8 روز کاهش دهد و به رشد قابل توجهی در این حوزه دست 
یابد. بر اساس نتایج ارزیابي هاي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، 
رضایت  مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو، در بهار 96 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 25 امتیاز افزایش یافته است. طبق گزارش شهریور 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شاخص رضایت مشتریان ایساکو 
که در بهار سال گذشته عدد 711 را نشان می داد در سه ماهه ابتدای سال 96 
به 736 رسید و شرکت ایساکو با بهبود عملکرد خود باز هم موفق به افزایش 

چشمگیر رضایت مشتریان شد.
zصادرات محصوالت

توسعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهداف و 
رویکردهاي اصلي ایران خودرو است. ایران خودرو درصدد است تا با توسعه و 
تنوع بخشي به محصوالت و ارتقاي کیفیت بتواند سهم مناسبي را در بازار جهاني 
کسب کند. برهمین اساس، در سال 96 تعدادي از محصوالت ایران خودرو به 
بازار کردستان عراق معرفي شد، با اخذ استانداردها و مجوز الزم براي ورود، بازار 

کردستان به روي محصوالت ایران خودرو گشوده خواهد شد.
افزودن سمند به سبد تولیدات در اسکندریه نیز از دیگر اقدامات ایران خودرو 
در بخش صادرات است. در سال جاري 1000 دستگاه سمند در این خط تولید 
و روانه بازار عراق مي شود. عالوه بر سمند، در حال حاضر محصول پژو پارس در 
اسکندریه عراق تولید مي شود. این محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان حمل 

و نقل عمومي کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.
از سوي دیگر،با توجه به استقبال مشتریان در بازار کشورهاي هدف، آپشن 
بندي به عنوان بخشي از فرآیند فروش خودرو در کشورهاي صادراتي ایران 
خودرو درآمده  که با همکاري شرکت تولید خودروهاي سفارشي ایران خودرو 
)آپکو( تامین نیاز و خواست مشتریان به عنوان یکي از اهداف و اولویت هاي اصلي 

ایران خودرو در این کشورها دنبال مي شود.
zقرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شرکت مشترک

یکي دیگر از اقدامات ایران خودرو در عرصه مشارکت هاي بین المللي در سال 
96 عقد قرارداد همکاري با مرسدس بنز در قالب شرکت مشترک بود. قرارداد 
ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای 
تجاری میان این دو شرکت به امضا رسید. قرارداد خودروهای تجاری که امضا 
شده شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 
خودروهای تجاری است. این شرکت، به صورت انحصاری مسئولیت فروش 
محصوالت تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت. همچنین شرکت 
دوم که قرار داد آن در ماه آینده نهایی می شود، مسئولیت تولید را برعهده دارد 
و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.

zستاره هاي کیفي محصوالت
افزایش کیفیت محصوالت تولیدي از طریق بهبود مستمر در فرآیندها و 
زنجیره تامین و تولید، رکن اصلي فعالیت در ایران خودرو به شمار مي رود. به 
ویژه در سال هاي اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید و دستیابي به سطح تولید 
یکنواخت و اقتصادي، ارتقاي کیفیت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي 

فعالیت هاي ایران خودرو بوده است.
بعد از کسب ستاره براي محصوالت در سال گذشته، در سال 96 نیز به طور 
میانگین در هر ماه ستاره اي به ستاره هاي کیفیت محصوالت ایران خودرو 
افزوده شده است. در فروردین ماه امسال سورن از یک ستاره عبور کرده و 
دوستاره کیفیت را کسب کرده است. گزارش اردیبهشت ماه منتشر شده 
از سوي شرکت بازررسي و استاندارد ایران مبین افزایش ستاره هاي تندر 

اتوماتیک ایران خودرو بود.
در این گزارش تندر اتوماتیک ایران خودرو از سطح کیفي 3ستاره به ۴ستاره 
ارتقا یافته است. در این میان شرکت ایران خودرو با ارائه طرح فیس لیفت تندر، 
موسوم به تندرپالس، رویکردي مستمر و همه جانبه ایي را در استمرار مسیر 
ارتقاء کیفیت محصوالت رنو تولیدي خود در پیش گرفته است. تندر پالس در 

اولین ارزیابي خود توانست ۴ ستاره کیفیت را از آن خود کند.
محصول دناپالس نیز در اولین حضور در ارزیابي هاي شرکت بازرسي 
کیفیت و استاندارد ایران توانست سه ستاره کیفیت را کسب کند. پیش بیني 
مي شود، در ماه هاي آینده و با اجراي پروژه هاي بهبود مستمر کیفیت روي 
این محصول جدید، جایگاه این خودرو در رده بندي خودروهاي تولید داخل، 

از رتبه فعلي نیز باالتر برود.
درسال 96 محصولH30  کراس نیز موفق به کسب دوستاره کیفیت شد.

 همچنین پژو 2008 نخستین محصول شرکت ایکاپ در آخرین ارزیابی 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با کسب ۴ ستاره کیفی در صدر جدول 
رده بندی خودروهای تولید داخل قرار گرفت. این خودرو دربین خودروهاي 
تولیدي کشور در باالترین سطح کیفي قرارگرفت و به عنوان کم ایراد ترین 

خودرو تولید داخل شناخته شد.
zورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه

گروه صنعتي ایران خودرو به منظور تنوع بخشي در ابزار هاي تامین مالي 
خود، براي نخستین باردر سال جاري، تعداد6 هزارو 500 دستگاه خودروي 
دنا را در بورس کاالي ایران عرضه مي کند. این تعداد 25 درصد از تولیدات دنا 
است. از اهداف عرضه دنا در بورس کاال استفاده از معافیت مالیاتي 10 درصدي 
مالیات بر درآمد حاصل از فروش،  شفافیت در قیمت و معامالت، انتشار اوراق 
سلف موازي استاندارد در مسیر تامین مالی جدید و آزاد سازی قیمت خودرو 
است. افزایش صادرات ارزآور، افزایش سهم تولید داخل در محصوالت که منجر 
به خروج ارز از کشور مي شود و آغاز تولید و عرضه محصوالت جدید که باعث 
اشتغالزائي در ایران خودرو مي شود از جمله اقداماتي است که در سال هاي 
اخیر در گروه صنعتي ایران خودرو کلید خورده و در سال96 با جدیت بیشتري 
دنبال شده است.گروه صنعتي ایران خودرو در سال 1396 اهتمام خود را به 
 کار بسته تا در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال نقش مؤثر و 

شایسته اي را ایفا کند.

ایران خودرو پیشتاز در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال

با هفت پله صعود؛ ایساکو برترین شرکت خدمات خودرویي در جمع صد شرکت برتر ایران
شرکت خدمات پس از فروش ایران  خودرو، )ایساکو( با هفت پله صعود در رده بندی شرکت های برتر ایران، در 

همایش IMI100، برترین ارائه کننده خدمات پس از فروش خودرویي در جمع صد شرکت برتر ایران شد.

شرکت زامیاد به عنوان برترین خودروساز تجاری کشور براساس سیاست های و استراتژی گروه خودروسازی 
سایپا مبنی بر حضور پررنگ شرکت های توانمند، هم زمان با برگزاری نمایشگاه خودرو زاهدان محصوالت ون 

مسافری، کشنده استرالیس، وانت پادرا و پیکاپ لوکس ریچ را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داد.

 X200 روی پلتفرم CVT به گزارش روابط عمومی مگاموتور، پروژه نصب و کالیبراسیون گیربکس
)خودروهای ساینا و کوییک( و پوشش استانداردهای جدید، توسط شرکت مگاموتور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 21، دکتر رباطی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در 
جلسه نظارت ستادی منطقه21 با تاکید بر ایجاد روحیه مشارکت در بین شهروندان گفت: یکی از ضرورت های 
اصلی به منظور اداره هرچه بیشتر شهر، شناسایی کامل نقاط قوت و ظرفیت های موجود است تا بتوانیم روحیه 
مشارکت را در مدیریت شهری باال ببریم؛ این امر موجب می شود عالوه بر تولید ثروت و بهبود مدیریت در شهر، انرژی و زحمات 

مدیران شهری به نحو چشمگیری افزایش یابد.

شرکت ماموت خودرو در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو که روز سه شنبه 2۴ بهمن با حضور محمد 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار شد، حضوری فعال 

داشت.

به گزارش سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در دیدار با خانم هلنا سانگلند سفیر سوئد در جمهوری   
اسالمی ایران گفت: سایپا آمادگی کامل و صد در صدی برای گسترش سطح همکاری ها با شرکت ولوو را دارد 
و این آمادگی صرفا برای بازار ایران نیست بلکه آماده همکاری در سطح بازار منطقه ای به ویژه همسایگان 

کشورمان هستیم.

جمعی از خبرنگاران تخصصی خودرویی کشور به دعوت گروه بهمن  طی یک  سفر 3 روزه از مجموعه کارخانه 
ها و خطوط پیشرفته خودروسازی گریت وال  و هاوال در شهر بائودینگ چین دیدن کردند. برنامه سفر و بازدید 

این گروه، برای آشنایی بیشتر با محصوالت و تکنولوژی های برتر روز کمپانی گریت وال بود.

شرکت نفت پارس به عنوان اولین تولید کننده روانکارهای دریایی در ایران وتأمین کننده بخش اعظم نیاز ناوگان 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران برای نخستین بار در کشور موفق به دریافت 
تأییدیه کیفی روغن سیلندر با نام پارس اقیانوس 5070 قابل کارکرد در انواع موتورهای دریایی 2 زمانه  با سرعت 

پائین از شرکت وارتسیال شد.

شهردار منطقه 22 با تأکید بر سرعت گرفتن بحث های اجرایی و عملیاتی توسعه خطوط ریلی و حمل و نقلی منطقه،   
گفت: به دلیل جمعیت پذیری باال و پتانسیل های زیادی که حوزه تفرجگاهی و دانشگاهی در منطقه 22 وجود دارد، 

توسعه و ارتقا ناوگان حمل و نقلی منطقه بیش از گذشته به شدت احساس می شود.   

به گزارش روابط عمومی شرکت اطلس خودرو، در هفتمین دوره المپیاد فني منطقه خاورمیانه سال 2018   
شرکت کیا موتورز که در کشور امارات برگزار گردید، این شرکت موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد. معین 
مباشري مربي آموزش فني شرکت اطلس خودرو به عنوان نماینده ایران در این المپیاد توانست مدال برنز این 

دوره از مسابقات را از آن خود کند..

شرکت خودروسازان راین بنا دارد با عرضه سدان جدید Vela V5 وارد عرصه جدیدی از تولید محصوالت 
اتومات در بازار داخل شود این خودرو که گفته می شود همان راین V5 است ، بناست این بار با ظاهری جدید و 

گیربکس اتوماتیک در خط تولید خودروسازان راین به تولید برسد.

پرشیاخودرو همچون گذشته، این بار نیز حامی فدراسیون سوارکاری در برگزاری مسابقات بین المللی شد. 
مسابقاتی که با حضور بهترین های این ورزش در مجموعه بام تهران برگزار شد. پرشیاخودرو که همواره حمایت 

خود را از ورزش، سالمت و محیط زیست نشان داده حامی اصلی این رویداد بین المللی بود. 

 ریگان خودرو در چهاردهمین دوره نمایشگاه خودرو اصفهان که با رونمایی از  چند مدل جدید ب ام و، لوکسژن 
و سانگ یانگ برگزارشد، شرکت کرد.

 این نمایشگاه یکی از رویدادهای مهم خودرویی کشور به شمار می رود که با حضور حداکثری خودروسازان و 
شرکت های واردکننده، به عنوان محلی برای اعالم برنامه های آتی شرکت ها شناخته می شود.

شرکت صنعتی آما با ارائه بهترین محصوالت مصرفی جوشکاری، در »بیستمین نمایشگاه بین المللی فوالد 
کیش« که 8 و 9 اسفند ماه 1396 برگزار خواهد شد، حضوری فعال خواهد داشت. این شرکت در حال حاضر 

بزرگترین واحد تولید  کننده مواد مصرفی جوشکاری در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه محسوب می شودد.

در بیستمین سال همایش سازمان مدیریت صنعتی در سال 1396، شرکت صنایع تولیدی کروز، یکبار دیگر 
در فهرست 100 شرکت برتر ایران قرار گرفته و با 12 پله صعود، جایگاه 50 آن مرکز رتبه بندی را به خود 

اختصاص داده است. 

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنالین- سازمان مدیریت صنعتی از 
سال 1377 رتبه بندی شرکت های  برتر ایران را هر سال انجام داده است. 
این رتبه بندی با الهام از  رسالت سازمان با فراهم کردن آمار و اطالعات 
شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری 
از کسب و کار اقتصادی کشور ارائــه می دهد و به مدیران بنگاه های 
اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و 
درک دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های 

اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
این سازمان در سال جاری نیز به رتبه بندی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های 

اقتصادی کشور اقدام و نتایج آن را منتشر کرده است.

در مقدمه گزارش سازمان مدیریت صنعتی آمده است:سازمان مدیریت صنعتی 
رتبه بندی سال1396 شرکت های برتر ایران )براساس اطالعات سال مالی1395 
( را برای بیستمین سال متوالی تهیه کرده است. این فهرست با الهام از رسالت 
سازمان با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی 
کشور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی کشور ارایه می دهد و به مدیران، 
سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک دقیق تری از 
مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

در فهرست تهیه شده از 500 شرکت ایران ، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های 
بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کالن ملی در 

شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان مدیریت صنعتی بوده است.
 به عبارت دیگر، از آن جایی که رونق و رکود بزرگترین شرکت های ایران، به دلیل 
وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین به سرعت در کلیه سطوح اقتصاد کشور 
آثار خود را بروز خواهد داد، سازمان مدیریت صنعتی با تهیه این فهرست تالش 

کرده است که تصویری ساالنه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی 
تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف 

در کنار یکدیگر ارائه دهد. 
پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاه های اقتصادی و در پی آن کل 
و  قوت  نقاط  از  و صحیحی  کامل  گروی شناخت  در  اقتصاد کشور 
ضعف فعالیت های اقتصادی بنگاه های کشور است و از آن جایی که قوت 
و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند، در 
 این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور با یکدیگر 
زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و 
سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران 
برای  شود.  تازه  زوایایی  از  کار  و  کسب  فضای  شناخت  جهت  در 
آدرس به  برتر  لیست شرکت های  ودریافت  بیشتر  اطالعات   کسب 

www.danestanyonline.ir مراجعه کنید.
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