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مدیر عامل شرکت بافت آزادی در گفت وگو با  
ضمیمه»دنیای اقتصاد«:

فقدان نگاه صنعتی مانع کسب وکار 
درکشور است

وزارت تولید، رویایی در دسترس!
در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، آنچه همواره 
مورد توجه و اهمیت فراوان قرار می گیرد، توجه 
به محصوالت و کاالهایی است که در چرخه 
صنعت و اقتصاد کشور نقش کلیدی ایفا می 
کنند. تمرکز بر صنایع و محصوالت درآمدزا ، 
ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و برنامه ریزی برای 
جذب سرمایه گذار خارجی در چرخه اقتصاد یک کشور از جمله عواملی است 

که می تواند موجب شکوفایی اقتصادی شود.
حمایت از تولید ملی و تشویق به تولید، حمایت و پاسداری از اقتصاد کشور 
است. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تالش خود را مبنی بر هدایت 
سه موضوع صنعت ، معدن و تجارت تا سرمنزل مقصود که همان شکوفایی 
اقتصادی است به کار گرفته اما گستردگی اقدامات آنهم در سه بخش صنایع، 
معادن و تجارت، فعالیتی است که به سبب همان گستردگی ، ممکن است در 
برخی مواقع بی برنامه صورت بگیرد یا به طور همزمان و متوازن به موضوعات 
مرتبط با هر سه موضوع، توجهی نشود. به هرحال ادغام 3 فعالیت مهم 
صنعتی ، معدنی و تجاری که هر یک به نوبه خود می تواند پشتوانه اقتصاد 
مملکت باشد، کمی غیر اصولی بنظر می رسد و لزوم نگرش در تفکیک این 
سه فعالیت، موضوعی است که بهتر است هرچه زودتر مدنظر قرار گیرد تا 
پرداختن به موضوعات مرتبط با صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ناهمگون 

فعلی خارج شود .
از این رو شاید دور از انتظار نباشد که با توجه به اهمیت فراوان نقش تولید 
داخلی در شکوفایی اقتصادی و تامین معاش مردم، وزارتخانه ای ایجاد شود 
که صرفا به تولید و ترویج فرهنگ مصرف تولیدات داخلی بپردازد. اهمیت 
پرداختن به تولید ایرانی را نه فقط همزمان با سالی که به این عنوان نامگذاری 
شده، بلکه برای همیشه مورد تاکید قرار می دهد. ایجاد توازن بین قیمت و 
افزایش کیفیت وظیفه خطیری است که تنها می تواند از عهده وزارتخانه ای 
برآید که تمرکز خود را بر تولید و حمایت از کاالی وطنی معطوف کرده 
است. وزارت تولید در صورت شکل گیری، صرفا بحث تولید کاالی ایرانی و 
حمایت از آن را تا زمانی که مورد استفاده قرار گیرد، برعهده خواهد داشت 
و این حمایت که شامل اثبات بخشنامه ،جلوگیری از قاچاق کاال و واردات 
محصوالت مشابه داخلی،برطرف کردن مشکالت اعم ازاعتبارات مالی و 
بانکی، بیمه و مالیات و قوانین اداری و اعمال قوانین حمایتی در بخشنامه های 
حاکمیتی پیش روی تولیدکنندگان از یک سو و حمایت از خرید کاالی ایرانی 
که با رویکرد تشویق مصرف کننده به استفاده از کاالی ایرانی صورت می گیرد، 

در صورت استمرار، موجب ترجیح به استفاده از کاالی ایرانی خواهد شد.
* سیدرضا جمشیدی

 رحمانی شهردار منطقه 21:یادداشت

چرا مسئولیت اجتماعی برند 
مهم است؟

 فعاالن وکارشناسان خودرویی کشور در شرایط کنونی
 به این موضوع مهم تاکید دارند:

توسعه اقتصادی درگرو شکوفایی صنعت خودرو
 صفحه 2  صفحه 4  صفحه 3 

 صفحه 3 

قائم مقام مدیرعامل سایپا:
 ارائه خدمات آنالین 

در ارتقای رضایت مشتریان مؤثر است
رویدادهای دانشگاه علمی- کاربردی واحد 26 تهران

با افتتاح طرح »دو گاز« گره ترافیکی غرب پایتخت باز می شود 



2 ویژه نامه غرب استان تهران

 سال شانزدهم  شماره4353    سه شنبه  29خرداد 1397 

معرفی کتاب

پایگاه خبری دانستنی آنالین - بازاریابی و فروش دغدغه اصلی تمام 
بنگاه های اقتصادی است. پاسخ این دغدغه در مطالعه و بررسی رفتارها و 
واکنش های مشتریان و مصرف کنندگان در قبال تصمیمات و کنش های 

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و فعاالن بازار است.
چهار تصمیم یا کنش اصلی و مهم در هر بنگاه اقتصادی انتخاب یا طراحی 
محصول ، روش توزیع و پخش، اطالع رسانی وتبلیغات یا آمیزه بازاریابی 
معروف است . این  ) 4ps (و باالخره قیمت گذاری و هزینه یابی است که در 
ادبیات بازاریابی به مدل چهار پی  مدل در شرایط بازارهای امروز از چهار پی 

عمال به چهل پی توسعه و ارتقا یافته و کماکان معتبر است.
اگر تصمیمات بازاریابی مدیران ارشد و استراتژیست ها و صاحبان کسب 
و کار ها، در چهار زمینه فوق و در زمینه های وابسته و مربوط دیگر مانند 
خدمات ، بسته بندی، روابط عمومی ، محیط فیزیکی ، فرآیندها و .... در 
زمان و مکان و شرایط مناسب اتخاذ و اجرا شود ، فروش بسیار ساده و موفق 

خواهد بود.
به عبارت دیگر ، فروش، هنر و توانایی و مهارت بکار بستن تصمیمات 

درست در شرایط مناسب و به گونه ای صحیح است.
دکتر بلوریان تهرانی، مولف این کتاب ، پس از چهل سال تدریس و تحقیق 
و مشاوره، جوهره و مفهوم اصلی و بنیادی بازاریابی را با زبانی ساده و در خور 

استفاده تمام سطوح صنعتی، صنفی و دانشگاهی بیان نموده است.
ساختار کتاب شامل بخش های زیر است:

در بخش اول کلیات و مفاهیم اصلی بازاریابی در دو دید و مبحث کاالها 
و خدمات بیان شده است. هم چنین مفاهیمی مانند مدیریت خدمات در 
شرایط زمانی قبل از فروش ، هم زمان با فروش ، بدون فروش و بعد از فروش 
به تفکیک ارائه شده است. در بخش دوم ، انتخاب و تصمیم گیری برای 
تولید کاال بر اساس مزیت نسبی و توسعه آن با ایجاد مزیت رقابتی بحث 
شده است.  و شرایط آن بررسی گردیده است.)NPD(همچنین مفهوم 

توسعه محصول جدید. 
در بخش سوم روش های توزیع و پخش و نمایندگی ، انتخاب ، آموزش 
نیروهای فروش ، کنترل توزیع و پخش و استراتژی های پخش در 
محصوالت مختلف ارائه شده است.  های ) CAMPAIGN(در بخش 
چهارم تبلیغات و اطالع رسانی و روش های متقاعد سازی مصرف کننده و 

طراحی کمپین  تجاری مطرح شده است.
در بخش پنجم اصول و اهداف و روش های هزینه یابی ، انواع هزینه ها ، 
شرایط رقابت ، روش های تعیین قیمت ، هم چنین استراتژی های قیمت 

گذاری در شرایط مختلف بحث شده است.
مطالعه این کتاب همه با قلمی ساده و روان نگاشته شده ، می تواند برای 
دانشجویان ، فعاالن اقتصادی و همه عوامل و دست اندرکاران فروش ، 

بازاریابی ، تبلیغات و روابط عمومی مفید باشد.
عالقمندان به مطالعه و تهیه کتاب می توانند به انتشارات شرکت چاپ 

و نشر بازرگانی به آدرس خیابان کارگر، روبروی پارک الله مراجعه کنند.

کتاب اصول بازاریابی کاال و خدمات 
منتشر شد

قائم مقام گروه خودرو سازي سایپا در حوزه خدمات پس 
از فروش گفت : برای افزایش رضایت مشتری از محصول 
خریداری شده باید در ارائه خدمات نوین و پشتیبانی 
آنالین، فعال تر عمل کرده و تمام عناصر الزم را در حوزه 

خدمات پس از فروش به بهترین نحو ممکن اجرا کنیم.
به گزارش روابط عمومي سایپایدک، اردشیر امیني با بیان این 
مطلب افزود: در حال حاضر انتظارات مشتریان روز به روز در حال 
افزایش است و خریداران خواهان دریافت سطوح باالتری از 

پشتیبانی و خدمات هستند .
وي افزود: در پژوهش های مختلفی که در حوزه خدمات پس از 
فروش انجام می شود روی بعضی از عناصر مانند نصب، آموزش، 
تعمیر و نگهداری معمول، تعمیرات اضطراری، عرضه قطعه، 
خدمات نرم افزاری، گارانتی و پشتیبانی آنالین تاکید فراوانی 

شده است.
مدیرعامل سایپا یدک تصریح کرد: مشاوره تلفنی در مورد 

محصوالت، عنصر مهم پشتیبانی در بسیاری از صنایع است. 
کارشناسان محصول، به مشتریان مشاوره آنالین ارائه مي کنند 

تا محصوالت را موثرتر استفاده کنند.
 وی افزود: در پشتیبانی آنالین ما سعی می کنیم موثرترین 
راه را برای مشتریان خود انتخاب و ارائه دهیم. در بیشتر موارد 
با کمک های آنالین ما، مشتری می تواند علت بروز مشکالت 
خودرو را پیدا کند. به طوریکه شما با هزینه کمتر نسبت به 
مراجعه مستقیم به تعمیرگاه ها و تنها با یک تماس تلفنی می 

توانید مشکالت خودرویی خود را مرتفع سازید.
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا، پشتیبانی آنالین 
را در بخش نرم افزاری بسیار کارآمد دانست و افزود: در بخش 
خدمات، میزان قابل توجهی از درآمد از بخش نرم افزاری است. 
در حال حاضر بسیاری از این محصوالت نرم افزاری را می توان از 

راه دور پیگیري کرده تا نیاز مشتری رفع شود.
وی گارانتی را یک مزیت رقابتی در صنایع مختلف از جمله 
صنعت خودرو دانست و اظهار کرد: امروزه طوالنی تر کردن 
دوره گارانتی یکی از راه های حفظ سهم خودروسازان در بازار 
رقابتی است و این مهم نشان می دهد که ضرورت دیده شدن 
سهم گارانتی در پشتیبانی مطلوب از مشتری به خوبی درک 

شده است.
امینی خاطرنشان کرد: در طول عمر محصول، هزینه هاي 
خودرو ممکن است بیشتر از قیمت خرید اولیه محصول باشد 
و مثل یک کوه یخ که بخش بیشتر آن پنهان است. در نتیجه 
زماني که محصوالت پیچیده تر مي شوند و هزینه هاي پشتیباني 
افزایش مي یابند، مشتریان شروع به تقاضاي مقرون به صرفه و 

پشتیباني موثر مي کنند.

وي افزود: درک نیاز مشتری برای ارائه خدمات پشتیبانی 
مناسب تر و تدوین راهکارهای ویژه یک امر ضروری است اما 

بسیاری از شرکت ها از این مهم غافل هستند.
مدیرعامل سایپا یدک تصریح کرد: بی شک ارائه خدمات 
مناسب به مشتریان، بر موضوع قیمت گذاری و سود مجموعه 

اصلی تاثیر گذار خواهد بود. بیان این نکته ضروری است که 
بسیاری از خدماتی که باعث افزایش رضایت مشتریان از محصول 
می شود برای شرکت ها کم هزینه و حتی رایگان است مانند 
برخورد مناسب با مشتری در هنگام مراجعه و یا تماس تلفنی که 

هیچ هزینه ای برای شرکت ندارد.

قائم مقام مدیرعامل سایپا:

ارائه خدمات آنالین در ارتقای رضایت مشتریان مؤثر است

انتصاب های جدید در شهرداری منطقه 21
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه21، رحمانی شهردار این منطقه طی احکامی جداگانه 
به ترتیب آقایان مهدی قره خانی را به سمت سرپرست معاونت فنی و عمرانی، محمدرضا سالمی را 
به عنوان سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک و علی جنگروی را به سمت سرپرست اداره روابط 
عمومی منصوب کرد. همچنین از زحمات شهریار مهرافشار، غالمحسین سلمانی و محمدسیروان 

تخت فیروزه در  دوران مدیریتی شان تقدیر به عمل آمد.
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خبر گزارش

مریم شقاقی دنیای اقتصاد غرب تهران-  کارمندان  و 
کارگران به  عنوان یکی از موثرترین افراد شاغل درکشور ،دانش 
و تجربه خود را دراختیار کشــور قــرارداده و باید ازتالش های 
خستگی ناپذیر این قشر از جامعه به شکلی قدردانی و حمایت کرد.

به این منظور مدیرعامل شرکت گسترش  تجارت وسرمایه 
ایرانیــان در گفت وگویی با خبرنگار دنیای اقتصاد شــرایط و 
تسهیالت فروش اقســاطی کاالدر قالب تجار کارت را اینگونه 

شرح داد:
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان) سهامی عام( در 
سال 84 تاسیس و در سال 90 به صورت سهامی عام درآمد که 

سهام آن در بازار فرابورس با نماد تجار عرضه می شود.
رسالت این شرکت فروش اقساطی کاال که عموما لوازم خانگی 
با برندهای معتبر)سامسونگ( است به کارکنان سازمانها ،نهادها 
و ارگانها می باشــد.  وی افزود : طی تفاهم نامه و قراردادی که 
با ارگان ها و سازمانها منعقد شده  ،کارت اعتباری با نام »تجار 
کارت« در اختیار پرسنل سازمانها و ارگانها قرار داده می شود و 
کارمندان میتوانند بر اساس اعتبار سنجی صورت گرفته سازمان 
خود، از مبلغ 50میلیون تا ســقف 200میلیون ریال ملزومات 
زندگی را بصورت اقساط 12 تا 18 ماهه ازفروشگاههای اختصاصی 

در سراسرکشور  بخرند.
همچنین تمام کاال و محصوالتی که درفروشگاههای تجار به 
فروش می رسند از برندهای معروف بوده که اکثرآن در داخل 
ایران تولید می شوندوشامل کلیه محصوالت  لوازم خانگی و صوتی 
و تصویری سامسونگ،مبلمان و فرش و ساعت و زیورآالت است.

احمدی خاطر نشــان کرد:در سال حمایت ا زکاال و تولیدات 
ایرانی برآنیم عرضه گســترده کلیه محصوالت لوازم خانگی و 
صوتی و تصویری سامسونگ که در داخل کشوروبا تالش بیش 
از سه هزار نیروی شاغل تولید می شود را جامع عمل بپوشانیم 
 تــا تمام هموطنان از کاالی باکیفیت و مطابق تکنولورژی روز

 استفاده کنند.

سال گذشته تقریبا چنین روزهایی بود که خبر تعطیلی 
شرکت »داروگر« در برخی رسانه های داخلی منعکس شد 
که با بازتاب فراوانی نیز میان مردم و مسئوالن همراه بود. 
گفته می شد کار این شرکت معروف با حدود 90 سال سابقه 
فعالیت در زمینه تولید محصوالت بهداشتی به دلیل پاره ای 
مشکالت به تعطیلی کشیده ؛ آنهم در سالی که سال تولید 

ملی نامگذاری شده بود!
 اگرچه کمی بعد از انتشار این موضوع، خبر تکذیب شد 
اما همین اتفاق کافی بود که نام داروگر بعد از سالها دوباره 
به صورتی دیگر بر سر زبانها بیفتد بگونه ای که این برند 
معروف و معتبر طی سال گذشته در تیررس نگاه رسانه ها 

بوده و هست.
از آنجا که یکی از گالیه های مسئوالن شرکت ها و 
برندهای اینچنینی، شایعه سازی اصحاب رسانه و خبرنگاران 
بدون مراجعه به منبع آگاه و مطلع از فعالیت شرکت یا 
کارخانه مطبوعه شان است، پس از گذشت مدتی از  انتشار 
اخبار تعطیلی پیرامون شرکت داروگر، به مناسبت روز 
جهانی کارگر مجددا طی تماسی با مدیرعامل داروگر پیگیر 
وضعیت فعلی داروگر بودیم تا از اتفاقات رخ داده طی یکسال 

گذشته در این شرکت باخبر شویم. 
طی تماس های تلفنی مکرر با دفتر مرکزی این شرکت و 
پاسخگو نبودن روابط عمومی در خصوص موارد مطرح شده 
از سوی خبرنگار ما، مقرر شد موضوع تهیه خبر به صورت 
یادداشتی از طرف روابط عمومی شرکت، به سمع و نظر 
مسئوالن رده باالی شرکت داروگر برسد و متاسفانه پس از 
پیگیری مجدد، روابط عمومی شرکت داروگر اعالم کرد که 

مدیرعامل ، تمایلی به گفت و گو ندارد.
حساسیت موضوع و لزوم پیگیری فعالیت شرکت داروگر 
به عنوان یکی از قدیمی ترین برندهای فعال در زمینه 
تولیدات بهداشتی، همچنین رسالت رسانه در خصوص 
پیگیری و ارائه اطالعات صحیح به مخاطبان، موجب شد 
برای کسب دست کم بخشی از اطالعات، سری به سایت 
این شرکت بزنیم اما متاسفانه قسمت های اصلی این سایت 
همچون بخش اخبار و رویدادهای شرکت کامال خالی و در 
حال به روز رسانی است. بنابراین سئواالت ما درباره وضعیت 
کنونی داروگر بی جواب ماند ولی بنا بر رسالت خبری و 
شفاف سازی تا رسیدن به گزارش کامل و ارائه اطالعات 

صحیح موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

شاهین احمدی مدیرعامل شرکت گسترش تجارت 
و سرمایه ایرانیان:

»تجارکارت« تحقق رفاه خرید 
کارکنان  سازمان ها ،نهادها و ارگان ها

شایعه تعطیلی ، بی خود و بی جهت پا نمی گیرد؛

 رسانه پیگیر است،
 مسئوالن پاسخگو نیستند!

 رحمانی شهردار منطقه 21:

با افتتاح طرح »دو گاز« گره ترافیکی غرب پایتخت باز می شود 

 مدیر عامل شرکت بافت آزادی در گفت وگو با  ضمیمه»دنیای اقتصاد« تاکید کرد

فقدان نگاه صنعتی مانع کسب وکار درکشور است

منیژه بازیار-دنیای اقتصادغرب تهران-  
شهردار منطقه21 با اشاره به افتتاح پروژه 
تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید لشگری-
اندیشه گفت: افتتاح این تقاطع غیرهمسطح 
سهولت در سفرهای منطقه ای و فرامنطقه ای 

را به همراه خواهد داشت.

حسن رحمانی ، با اشاره به افتتاح 
پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه 
شــهید لشگری-اندیشه گفت: 
پــروژه »دوگاز« به دلیل اتصال 
محورهای شــهید خــرازی در 
منتهی الیه شمالی و به ترتیب شهید حکیم، آزاد 
راه تهران-کرج، شهید لشگری و فتح در منتهی 
الیه جنوبی و در ادامه اتصال به کمربندی شهریار، 
پــروژه ای قابل توجه با عملکردی ویژه در پهنه 

غرب پایتخت است.
وی افزود: بهره برداری از این تقاطع غیرهمسطح 
موجب سهولت بیشتری در سفرهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای می شود و قطعا با افتتاح سه پروژه 
فتح-گلها، لشــکری-ایران خودرو و فتح-ایران 
خــودرو و تقاطع های واقع در بزرگراه شــهید 
لشــگری در سال های اخیر شاهد روان تر شدن 
بار ترافیکی در ورودی غربی پایتخت و تسهیل در 
تردد خودروهای عبوری در این مسیرها بوده ایم و 
تنها گره ترافیکی غرب پایتخت تقاطع »دوگاز« با 
بزرگراه شهید لشگری است که با نام سه راه اندیشه 
شناخته  می شود و تنها نقطه مسبب ایجاد اختالل 

ترافیکی در این بزرگراه می باشد.
شــهردار منطقه 21 درباره مشخصات، میزان 
اراضــی تملیکــی، هزینه اجرایــی و مطالعات 
توجیهی  طرح پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه 
شهید لشگری-دوگاز گفت: در این طرح، بزرگراه 
شهید لشگری در تراز موجود باقیمانده و پروژه 
»دوگاز« بــه صورت روگذر عبور خواهد کرد که 
در این شــرایط کلیه دسترسی های این تقاطع 
تأمین خواهد شد، طول مسیر شمال به جنوب و 
برعکس تقاطع 1400متر است که هر مسیر آن 
دارای ســه باند حرکتی خواهد بود و دو دستگاه 
پل به طول ۷۶متر و عرض 20/5متر با عرشــه 
فلزی باکس و دال بتونی که بر روی 30شــمع 
ســتون به طول 22متر استوار است و ۶دستگاه 
رمپ و لوپ به طول 2000متر که تأثیرگذارترین 
آنها لوپ شمال غربی است حرکت شرق به جنوب 
را تأمین می کند و اصالح معابر موجود به طول 
1000متر به منظور تأمین حرکت جنوب به شرق 
و غرب به شمال خواهد بود. رحمانی یادآورشد 
میزان تملک این پروژه جمعاً 28921متر مربع 
است که شامل 2509 متر مربع ملک خصوصی 
کارخانه عالی نســب، 1۶9 متر مربع ملک آتش 
نشانی شهرداری، زمین بایر شهرداری 19404 
متر مربع و زمین بایر ملک خصوصی 1۷۷۷ متر 
مربع می باشدوهزینه اجرایی این پروژه بر اساس 
فهرست بهای سال 94 حدوداً 300 میلیارد ریال 
) در دو فاز ( برآورد شده است. وی افزود باتوجه 
به اهمیت جاده مخصوص به عنوان یکی از شریان 

های ورودی و خروجی شهر تهران، حجم باالی 
مراکز صنعتی در این منطقه و تردد وسایل نقلیه 
سنگین در این محور، آلودگی هوا و صوتی و اتالف 
زمان و سوخت هزینه های روانی ، جسمی و مالی 
بسیاری را برشهروندان تحمیل می کند که باتوجه 
به در نظر گرفتن دوره عمر طرح) حدود 20سال( 
، صرفه اقتصادی قابل مالحظه این پروژه به جهت 
کاهش هزینه های مذکور ، توجیه اقتصادی-  مالی 
آن است. درادامه معاون فنی و عمرانی شهرداری 
منطقه 21 به ویژگی های پروژه دوگاز اشاره کرد:
مهم ترین توجیهات فنی اجرای پروژه، تکمیل 
بودن حرکات بزرگراه دوگاز در تقاطع با فتح، حجم 
باالی دوربرگردان های موجود، کاهش ایمنی و 
سطح ســرویس و افزایش زمان سفر و مصرف 

سوخت در این محور بوده است.
بــا اجرای این پروژه، بــه تبع کاهش مصرف 
سوخت، شــاهد کاهش آالینده های مختلف از 
قبیــل؛ CO _HC_NOX  و کاهش آلودگی 
صوتــی و افزایش فضای ســبز در این محدوده 
خواهیم بود.  مهدی قــره خانی گفت:به لحاظ 
فرهنگی- اجتماعی نیز ، کاهش اتالف زمان، سبب 
افزایش رضایت مندی شهروندان و ارتقای سطح 
اعتماد آنان به مدیریت شهری و کاهش معضالت 
اجتماعی از قبیل تکدی گری و... در این محدوده 
خواهد شد. وی یادآورشداجرای استاندارد سازه 
پل در این منطقه، موجب تســهیل تخلیه شهر 
تهــران در مواقع ضروری خواهد بود که این امر 
در مبحث پدافند غیر عامل بسیار حائز اهمیت 

است وبه لحاظ بحث سالمت، مواردی که بیان 
شد به افزایش سالمت عمومی شهروندان منجر 
خواهد شد. معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه 
21یادآورشد: پروژه »دوگاز« از جهت معماری و 
شهرســازی، احداث تقاطع های غیر هم سطح 
مطابــق با اصول زیبا شناســی، موجب ارتقای 
کیفیت دید و منظر شهری خواهد بودو اجرای 
این پروژه آثار قابل مالحظه ای برارتقای کیفیت 
حمل و نقل در این محور خواهد داشت. از جمله؛ 
ارتقاء سطح سرویس شبکه معابر، افزایش سرعت، 
کاهش مصرف ســوخت و دیگر مواردی که به 
آن ها اشاره شد. وی ادامه داد: ایجاد تقاطع های 
غیر همسطح به خصوص در تقاطع های آزاد راه 
تهران-کــرج و جاده مخصوص و افزایش امکان 
دسترســی و انتخاب، موجب تجزیه حجم تردد 
به دسترسی های مختلف و کاهش تراکم ترافیک 
در نقاط خاص )در حال حاضر بزرگراه های فتح و 
لشگری( خواهد شد، ضمن اینکه امکان برقراری 
ارتباط به نقاط مختلف شهر از طریق بزرگراه های 

شهری را نیز فراهم خواهد ساخت . 
قره خانی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل 
پروژه تقاطع غیر همسطح »دوگاز« عالوه بر توسعه 
و تکمیل شبکه بزرگراهی منطقه و ایجاد ارتباط 
مؤثر و ارتقاء سطح ایمنی بین بزرگراه فتح با آزاد 
راه تهران-کرج شاهد سامان یافتن هرچه بیشتر 
جریان و کاهش بار ترافیک در این بزرگراه به عنوان 
یکی از اصلی ترین شریان های بزرگراهی در ورودی 

غرب کالن شهر تهران باشیم.

zکارخانه بافت آزادی را معرفی کنید؟ 
این کارخانه در سال 1343 تاسیس 
شده است وسابقه 54 ساله در صنعت 
نساجی وتولید انواع پارچه های کتان، 
راشل وگرد بافی توام با رنگرزی ،چاپ 
وخدمــات تکمیلــی دارد. در این 
کارخانه ابتدا نخ خریداری شــده ، 
ســپس بافندگی انجــام گرفته و 
درنهایت وارد حوزه های رنگرزی وچاپ می شویم. محصوالت 
ما در کارخانه بافت آزادی پارچه های پرده ای،لباسی ومحصوالت 

تبلیغاتی و پرچم است.
z سال جاری بنام سال حمایت ازکاالی ایرانی نام گذاری 

شده است است چه برنامه هایی برای تحقق بخشیدن به 
شعار امسال دارید؟

باید بر روی برنامه و بودجه مصوب کارخانه صحبت کنم. ما 
امسال یک برنامه وبودجه ای را در نظر گرفتیم که برای رسیدن 

به آن باید زیرساخت هایی را فراهم کنیم.
در بافت آزادی به دلیل قدیمی بودن کارخانه و ماشین آالت 
باید زیرساخت های الزم فراهم شده وبهینه سازی انجام گیرد 
واگر با همین ماشین آالت قدیمی کار کنیم هزینه تولید با توجه 
به سرعت پایین ماشین آالت  و نیاز بیشتر به نیروی انسانی برای 
این نوع و تعداد ماشین آالت نسبت به ماشین آالت مدرن تر ، 

برای ما بسیار باال خواهد بود .
موضوع دوم مشکالت تامین مواد اولیه شامل نخ ، رنگ و مواد 
تعاونی برای رنگرزی و چاپ است. در مورد نخ ها ، الیاف به دو 
صورت اصلی هستند:1( الیاف مصنوعی که پایه اش مشتقات 
نفتی است و ما در ایران تولید کننده این نوع الیاف هستیم . 2( 
الیاف طبیعی که عمدتا وارداتی هستند و یکی از آنها پنبه است. 
این الیاف بین سال های 1340 تا 1350 در ایران باحجمی بالغ 
بر 150 هزار تن درســال تولید می شده و نه تنها تمامی نیاز 
کشور از این تولید پاسخ داده می شد ، بلکه قسمتی از این حجم 
تولید به سایر کشورها نیز صادر می شد.  ولی امروز تولید پنبه 
در داخل کشــور به 14 هزارتن در سال هم نمی رسد و وقوع 
این اتفاق یعنی تولید پنبه در داخل کشور به یک دهم رسیده 
است. از  طرف دیگر نیاز به پنبه چند برابر  شده و همچنین هیچ 
برنامه ریزی برای تولید الیاف ویسکوز که نوع دیگری از الیاف 
طبیعی است ، در ایران نداریم. به طور کلی در بحث مواد اولیه 
در نخ40درصد تا 50درصد واردات داریم ودر بخش های رنگ 
بیش از 80 درصد واردات از کشورهای چین،کره وتایوان داریم.

 مســاله دیگر عدم ثبات نرخ ارز اســت که با توجه به نیاز 
واحدهای صنعتی به واردات مواد اولیه ، باعث عدم توانایی در 

خرید مواد مورد نیاز تولید می شود.
مساله سوم بازار است.سه مولفه در بازار نقش مهمی دارد : اول 
قیمت ، دوم کیفیت وسوم تنوع محصوالت که متاسفانه  نگاه 
خالقانه و علمی در بخش بازار نداریم. واردات بی رویه و قاچاق 
کاال تاثیر مهمی در قیمت ها ایجاد کرده وامیدواریم با اقدامات 
عملی که به جلوگیری از ورود قاچاق منجر می شود امسال قیمت 
ها متعادل شود در غیر اینصورت در این صنعت یا صنایع دیگر در 
موضوع بهای تمام شده توان رقابت با چین و در موضوع کیفیت 
توان رقابت با ترکیه را نخواهیم داشت .چون نگاه تکنولوژی محور 
به صنعت نساجی در ایران نداشته و نداریم ، امروزه این صنعت 
ضعیف شده جزو آخرین انتخاب رشته های دانشگاهی است و 
متخصص پرورانده نمی شود در نتیجه صنعت نساجی هر چه 
دارد از گذشته است و نگرانی از این بابت است که این صنعت با 

کدام متخصص می تواند به جلو برود؟
میر احمدی گفت: مهمترین چالش امروز ما نقدینگی است  در 
صنعت نساجی محصوالت به صورت مدت دار به مشتریان ارائه 
می شود که این امر نیاز به حجم باالیی از نقدینگی داشته که 
این نقدینگی امروز از ســوی بانک ها و موسسات پولی و مالی 
تامین نمی شود. اما با تمام این اوصاف باید برای افزایش تولید 

برنامه ریزی داشته باشیم.
مدیر عامل بافت آزادی یادآور شــد: شــرکت بافت آزادی 
 تاســال 139۶ با 25 تــا 30درصد توان تولید در ســال کار 
می کرده است که طی برنامه ریزی های بعمل آمده  تصمیم بر 
این اســت که امسال ظرفیت تولید را به 50 تا ۶0درصدو برای 

سال های آینده به ۷0 تا 80درصد برسانیم.
z امروزرقبای شما در بازار چه کسانی هستند وشما در این

بازار چه سهمی دارید؟
رقبا در 2 بخش دســته بندی می شــوند بخش اول رقبای 
دولتی و شبه دولتی هستند و یا بصورت دولتی اداره می شوند 
که 90 درصد ازآنها متاسفانه امروز تعطیل شده اند . شرکت های 
مانند  پوشــینه بافت قزوین،چیت ســازی ری،چیت سازی 
تهران،کارخانه ممتاز، نساجی مقدم ،نساجی قائم شهر و ... . حتی 
شرکت بافت آزادی هم تا سال قبل با نگاه دولتی کار می کرد .

دومین گروه رقبا بخش خصوصی هســتند که با امکانات و 
تکنولوژی و در اختیار داشتن متخصصان یک محصول خاص 
را به صورت بهینه تولید و به بازار عرضه می نمایند. البته متاسفانه 
بخشــی از این شرکت ها با عدم رعایت موازین قانون مالیاتی 
عمل کرده که  این موضوع موجب کاهش هزینه آنها شــده و 
درنتیجه  فضای غیر قابل رقابت را ایجاد می کند. ولی در بافت 
آزادی تمام مراحل درآمد و هزینه ها براساس قانون و تحت نظارت 
صورت می گیرد و این موضوع محدودیت اساســی در فضای 

رقابتی ایجاد می کند. به عنوان مثال به محض درخواست کد 
ملی از مشــتری برای ثبت در سیستم سامانه مالیاتی کشور ، 
مشتری عقب نشینی می کند. در صورتی که در برخی شرکت 
های  خصوصی فرآیندهای مقرر قانونی به گونه ای دور زده می 
شود ، پس مشتری هم راغب است با شرکت خصوصی کار کند 
تا با شرکت نیمه دولتی و این امر رقابت پذیری را از بین برده در 
نتیجه سهمی بزرگی از بازاررا از دست می دهیم. البته قصد داریم 
با بهره گیری از علم روز و تکنیک های بازاریابی و مشتری مداری 

راهکاری های جدید برای جذب مشتری بیشتر ایجاد کنیم.
z نسبت دولتی یا خصوصی بودن شرکت بافت آزادی

چگونه است؟
سهامداران عمده شرکت بافت آزادی سازمان تامین اجتماعی 
و شــرکت ســرمایه گذاری ملی ، خانواده میر احمدی و سایر 
سهامداران شــخصی )کارگران ( هستند . دو نهاد فوق ظاهرا 

خصوصی بوده اما به صورت خصولتی  هستندو ازسوی مدیران 
دولتی  اداره می شوند .

zمحصول شاخص بافت آزادی چیست؟ 
محصوالت بافت آزادی پارچه هایی از قبیل تور ساکا یا تور 
پشه بندی ، پارچه های لباسی ، پرده و پرچم های ملی و مذهبی 
بوده و امروزه عالوره بر محصوالت فوق پارچه های رومبلی نیز از 

مهمترین تولیدات این شرکت می باشد .
z برای تولید پرچم های تبلیغاتی چه میزانی را به عنوان حداقل

تعداد سفارش درنظر گرفته اید؟
حجم تولید باید به حدی باشد که توجیه اقتصادی داشته 
باشــد . ما باید محصوالت خودمان را به نهادهای مختلف اعم 
از شــهرداری ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی 

و برگزارکنندگان مراســم های ملی و مذهبی ارائه دهیم ، اما 
متاســفانه  واردات بی رویه در موضوع پرچم زیاد شده است 
و همین امر ما رابه ســوی مشتری های کوچک تر سوق داده 
اســت. حتی پرچم های باشــگاه های ورزشی مانند استقالل 
وپرسپولیس  نیز در کارخانه بافت آزادی تولید می شود.مشتریان 
امروز ما بزرگ نیستند و تولید پرچم در کارخانه بافت آزادی 
ضعیف شده است و تولید محصوالت دیگردر کنار پرچم، شرکت 

را تا به امروز سرپا نگه داشته است.
z موانع کسب وکار شما برای اینکه برند بافت آزادی یک

برند ویژه در کشور باشد چیست؟
مانع اصلی ما نبود نگاه صنعتی در کشور است. صنعت مجموعه 
ای از فرآیندهاست و اگر مولفه های این فرآیندهها با هم همخوان 
نباشد توجیهی برای فعالیت های صنعتی نیست. مثال بانک ها 
در صنایع چه نقشی دارند؟ آیا صنعت می تواند با بهره 18 تا 

22 درصدی به صورت پایه به عالوه رقم های کارمزد خدمات 
بانکی کار کند؟حاشیه سود صنایع چقدر است؟ بنده  از صنایع 
کشورهای اروپایی وآسیایی مختلفی بازدید کرده ام . بطور مثال 
در آلمان دولت  تمامی امکانات الزم برای تاسیس کارخانه اعم 
از ماشین آالت و انشعابات را فراهم کرده و شما فقط باید اثبات 
کنید که صنعت گر هستید ، بعد از آن تمام امکانات و حمایت ها 
از تولید صورت می گیرد. آیا در ایران چنین شــرایطی وجود 
دارد؟ خیر ، در ایران خود صنعتگر باید یکسال دوندگی کند تا 
فقط جواز تاسیس وانشعابات را بگیرد که  نه تنها یک ریال به 
او کمک نمی شود بلکه تمامی انرژی صنعتگر را قبل از شروع 
فعالیت عملیاتی و رسالت اصلی گرفته ایم . وزارت صنعت اعالم 
می کند که صنعتگر باید ۶5درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد 

و همچنین برای گرفتن وام )کمک مالی( عالوه بر تامین تضمین 
باید دو سال زمان صرف کند . گفتنی است در شرایط کنونی سند 
محل اجرای طرح به عنوان تضمین مورد قبول بانک ها نیست . 

در چنین شرایطی  صنعتگر دردش را به چه کسی بگوید؟
سازمان تامین اجتماعی سهم بیمه کارفرما را 23 درصد و 
کارگر را  ۷ درصد تعیین کرده است . چه یارانه برای صنایع در 
ایران وجود دارد ؟ عمال هیچ . سهم بیمه  تامین اجتماعی در 
کارخانه بافت آزادی ماهانه 120 میلیون تومان است . آیا این 
سازمان نمی توانست با واحدهای تولیدی و کارخانجات به گونه 
دیگر برخورد کند ؟ حسابرســی و دارایی به هیچ عنوان زیان 
هیچ شرکت را قبول نمی کنند وحتی اداره مالیات و دارایی در 
زمان زیان شرکت ها هم ازآنها مالیات گرفته و زیان شرکت ها 
را به هیچ عنوان نمی پذیرند. ما فقط شعار صنعت وحمایت از 
کاالی ایرانی می دهیم ولی در اصل با بروکراسی های موجود 

در دولت دست وپای صنعت گر را بسته ایم .
چــه حمایتی از صنعتگر بــرای صادرات کردیــم؟ بعد از 
فروپاشی شــوروی سابق کشورهای تازه استقالل یافته سهم 
بزرگی از محصوالت خودشــان را از ایران تهیه می کردند. از 
سال 13۷2 تا 13۷8 قالب محصوالت بافت آزادی به کشورهای 
دیگر صادر می شد . چه حمایتی از صادر کننده وچه رغبتی 
برای مشتریان خارجی که می خواستند از ایران خرید کنند 

، ایجاد شد؟
با توجه به قیمت ارز و در شرایط کنونی فضای صادرات در 
کشــور ما باز شده است واگر دولت بستر الزم برای صادرات را 
فراهم نکند ما باز هم در این عرصه شکست خواهیم خورد . 
بایداز کشورهای موفق الگوبرداری شود و از تجربه تجار استفاده 
شود. کشورهایی مانند چین و ترکیه در صادرات محصوالت خود 
با برنامه ریزی موفق بــوده اند و ایران این فضای رقباتی را از 
دســت داده است چون دولت هیچ گونه بسترسازی برای آن 

فراهم نکرده است.
تحریم ها کار کشــور ما را سخت تر می کند ،  شاید امروز 
بازکردن LC  بسیار سخت باشد و یا حواله امکان پذیر نباشد، 
امــا راه های دیگری وجود دارد . باید فضایی برای مشــتریان 
فراهم کنیم که رقم صادراتی را به هر شــکل ممکن به کشور 
بیاورند. بازرگانی در حد بین الملل و منطقه ای کار ســختی 
است وامروز برای ما سخت تر شده است. باید کمیته ای  ایجاد 
شود  تا از فضای خوب امروز که برای صادرات ایجاد شده است 
استفاده بهینه کرده و شرایط تهدید را به فرصت های مناسب 

تبدیل نماییم.
z کارخانه بافت آزادی به لحاظ کیفی در چه رده ای است 

وچقدر ظرفیت صادراتی دارد؟

از نظر کیفی بســیار باالتر از چین هســتیم . به عبارتی از 
محصوالت چینی با کیفیت تر بوده و با کمی اغماض می توانیم 
ادعا کنیم که با تالش و دقت کیفیت ما در حد کیفیت ترکیه 
است.البته در مقایسه قیمت می توان گفت از چین گرانتر و از 

ترکیه ارزانتر هستیم.
بنده فکر می کنم بوروکراسی اداری کشور روی صنعت تاثیر 
گذار است . دیدگاه ما به صنعت باید به گونه دیگر باشد وحمایت از 
صنعت خیلی می تواند به ما کمک کند . به رغم اهمیت نقدینگی 
در صنایع ، منظور از حمایت فقط پول و نقدینگی نیست و بعضی 
وقت ها مولفه های دیگری هم مهم است. اگر دوباره با صنعت 
ملی آشــتی کنیم معضل بیکاری حل می شود. با احداث هر 
کارخانه ای از صنایع کوچک گرفته تا متوسط و بزرگ تعداد 
زیادی از جوانان عزیز کشورمان مشغول به کار می شوند . به 
جای ایجاد جواز جدید و ارائه آمار و ارقام مبهم توسط دست 
اندرکاران می بایست صنایع موجود احیا گردد. حتی با استفاده 
از سرمایه های خصوصی می توانیم این صنایع را احیا نموده 
و مشــکالت زیادی را حل کنیم.  در صنعت نساجی ماشین 
آالت قابل توجهی بال اســتفاده و راکد شده که از سال 2008 

تا 2010 فعال نیستند . 
چرا این ماشین آالت امروز به صورت ضایعاتی خرید وفروش 
می شوند؟ در صنعت نساجی 40درصد تا 50درصدصنایع قابل 
احیا هستند. به سبب وجود اشتغال زایی بسیار باال در صنعت 
نســاجی ، در تمام دنیا برای حل معضل بیکاری کارخانجات 
نساجی فعال می شود . پس از جنگ جهانی دوم نمونه بارز این 
رخداد است . به نظرم برگزاری جلسه ای مشترک بین صاحبان 
بزرگ صنعت نساجی  کشور و مسئوالن تصمیم گیرنده برای 
بررسی مشکالت این صنعت بسیار راهگشا خواهد بود . اهلیت 

و شناخت در صنعت بسیار مهم است.
بنده از خانواده نساجی این مرزو بوم هستم و3 نسل نساجی 
پشت خانواده ماست . اما همین بنده حقیر کارآیی الزم در شرکت 

هواپیمایی، کارخانه غذایی ویا حتی تولید فرش را هم ندارم. 
به این منظور باید مســئولیت مدیریت واحدهای تولیدی، 
صنعتی و خدماتــی به افرادی شایســته در همان بخش یا 
صنعت ســپرده شــود که در آن زمینه دارای علم، تجربه و 

عملکرد مثبت باشند.
ان شــاهلل با کمک ، تالش و دقت هرچه بیشتر همکاران 
عزیزم در شرکت بافت آزادی در جهت پیشرفت این مجموعه 
قدم های بسیار خوبی برخواهیم داشت و درنهایت برای کشور 
عزیزمان ایران و تمامی صنایع که امروزه سنگرهای اقتصادی 
در حال مبارزه ناجوانمردانه هســتند ، آرزوی موفقیت روز 

افزون دارم .

دنیای اقتصاد غرب تهران- صنعت نساجی از زمانهای قدیم در کشورمان جایگاه ویژه 
وبرجسته ای داشته است به طوری که صادرات نخ والیاف پارچه ای ایران به سایر کشور های 
دنیا در اولویت بوده است.طی چند سال گذشته صنعت نساجی در ایران زمین با مشکالت 
ومعضالت متعددی روبرو شده است که وقوع این اتفاق در افول این صنعت مادر بی تاثیر 

نبوده است.در حقیقت بسیاری از کارخانجات صنایع نساجی کشورمان طی مدتی کوتاه 
تعطیل شده اند  وتعدادی هم که هنوز کار خود را ادامه می دهند با چالش های متعددی 
روبرو هستند. به منظور بررسی مشکالت وچالش های پیش روی صنعت نساجی ایران 
با علی میر احمدی مدیر عامل شرکت »بافت آزادی« گفت وگو کرده ایم تا از زبان وی در 

جریان معضالت صنایع نساجی کشورمان قرار بگیریم. علی میر احمدی مدیرعامل شرکت 
بافت آزادی از سومین نسل خانواده نساجی است،ایشان نزدیک به 12سال شخصا و 60 
سال به صورت خانوادگی در صنعت نساجی فعالیت داشته و در قسمت های مختلف تولید 

و  بازرگانی این صنعت مادر فعال است.
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یادداشت

سیف  اهلل جوان- مسئولیت اجتماعی برند 
 که به مسئـولیت اجتماعـــی شرکتـی 
 )corporate social responsibility(
و مخفف CSR هم معروف است، معموال به 
شرکت های بزرگ مرتبط می شود، نه کسب 
و کارهای کوچک اما از آنجایی که شرکت ها 
در هر اندازه ای در حال یادگیری و انطباق سریع با شرایط محیطی 
هستند، مسئولیت اجتماعی در کسب و کار امروزه به امری 
ضروری بدل شده است. مسئولیت اجتماعی به عبارتی استراتژی 
برند هوشمند است. چراکه سبب می شود مشتریان به حمایت از 
برند برآمده و سهم بیشتری از کیف پول خود را به برند اختصاص 
دهند تا از این طریق در فعالیت های خیرخواهانه برند ،که ممکن 
است شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، توسعه جوامع 

و بهبود زندگی کارکنان باشد، شرکت داشته باشند.

zمزایای مسئولیت اجتماعی برند برای کسب و کارها
در عصر حاضر استفاده از مسئولیت اجتماعی برند دیگر به عنوان یک 
گزینه انتخابی مطرح نیست، کسب و کارها امروزه ضرورت این مود را 
درک کرده اند و سعی می کنند در کمپین های بازاریابی خود بخشی را به 
مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. در ادامه مهم ترین مزایا آن برشمرده 
شده اند : شرکت ها چه از مسئولیت اجتماعی استفاده کنند و چه اینکار را 
نکنند، رشد خواهند کرد ؛ اما انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب می 
شود از روش های گوناگون پاداش بگیرد. این پاداش عالوه بر جنبه های 
معنوی، عواید مادی زیادی را نیز نصیب شرکت می کند. چرا که پس از 

مدتی مصرف کنندگان نیز در رویداد شرکت می کنند.
انسان ها ذاتا تحت تاثیر احساسات شان هستند، و مطالعات اخیر 
حاکی از آن است که افراد در هنگام خرید آنی و متاثر از احساسات 
تصمیم گیری می کنند. بنابراین وقتی مسئولیت اجتماعی ازسوی 
شرکت ها صورت می گیرد، افراد از طریق قوه های حسی خود با برند 
درگیر شده و نام برند در بخش حسی مغز آنها جای می گیرد. و زین پس 

هنگام خرید به صورت ناخودآگاه نام آن را به خاطر می آورند.
پتانسیلی که فعالیت های مسولیت اجتماعی دارد آن است که این 
فعالیت ها اگر مقطعی نبوده و طبق برنامه ریزی مدونی پیش برود، جریانی 
را به راه می اندازد که آوازه و خبرهای مربوط به آن کم کم در همه جا نشر 

پیدا می کند. این اتفاق از دو جنبه برای شرکت ها مفید است :
اول تبلیغات توصیه ای )دهان به دهان( : وقتی شرکتی دست به 
عمل نوع دوستانه و خیرخواهانه ای می زند، این عمل هر چه بیشتر 
خاص و تاثیرگذار باشد، سبب می شود افراد بیشتر در مورد آن صحبت 
کنند. ممکن است این صحبت ها از افراد داخل کمپین شروع شود 
و کم کم به دوستان و آشنایان آنها منتقل شود اما با گذشت زمان و 
انجام فعالیت های بیشتر، طبیعتا افرادی بیشتری به صحبت در مورد 
فعالیت های برند می پردازند. در چنین حالتی آنهایی که برند را می 
شناسند و از آن خرید می کنند به این انتخاب خود می بالند و با افتخار 
می گویند »من از مشتریان همیشگی .)نام برند شما( هستم «، آنهایی 
هم که آن را نشناسند به دنبال آن خواهند گشت تا بفهمند چه برندی 
پشت تمام این رویدادهای مهم و تاثیرگذار است و با شناخت این برند 
ممکن است بخواهند در فعالیت های آن مشارکت داشته باشند و نهایتاً 

به مشتری دائم این برند تبدیل شوند.
دوم روابط عمومی : تاثیر مهم بعدی که انجام کمپین های این چنینی 
دارند آن است که همیشه و از راه های گوناگونی در مورد آنها خبر سازی 
می شود. اگر موسسه ای دارای روابط عمومی قوی ای باشد، از جانب 
آنها و بدون آنکه تالش و هزینه ای بابت تبلیغات انجام دهیم ، نام برند 
به معرض نمایش درخواهد آمد و از طریق کانال های اطالع رسانی 
معرفی می شوند. همچنین اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
دارای بازخوردهای وسیعی باشد به عنوان سوژه ی خبرگذاری ها در 

خواهیم آمد. 

چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟

صنعت خودرو  به عنوان صنعتی تاثیرگذار وبزرگ 
بخش های مختلف کوچک وبزرگی را شامل می شود.
درحقیقت نقش صنعت خودرو در اقتصاد یک کشور 
انکار ناپذیر است به طوری که در بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته جهان برند کارخانه های خودروسازی معرف 
قدرت تجاری واقتصادی یک کشور محسوب می شود. 
صنعت خودرو  شبکه گسترده ای از روابط اقتصادی داخل 
کشورها و حوزه بین المللی را شکل می دهند که درصورت 
وجود بحران های اقتصادی کل این شبکه ها و در نهایت صنایع 
خودروسازی  با اثر پذیری از اتفاق های افتاده با بحران روبرو 
می شوند.  البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که 
خودرو سازان بزرگ مستقر در کشورهای پیشرفته قطعات و 
مواد اولیه خود را از کشورهای کمتر توسعه یافته تهیه می کنند و 
این روابط اقتصادی خود مقدمات یک شوک اقتصادی به صنایع 
کشورهای دیگر می شود.  موضوعی که باعث می شود این صنعت 
در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیر باشد تنوع صنایع وابسته 
به آن و قیمت باالی محصول نهایی است. این صنعت بزرگ در 

صورت نداشتن آینده نگری به حاشیه خواهدرفت. 
ساخت خودروهای با قیمت مناسب یا خودروهایی که امکان 
خرید از سوی قشر متوسط جامعه از طریق تسهیالت بانکی را 
دارند توام با استفاده از فناوری های جدید و افزایش ایمنی از 

عوامل موثر در افزایش تولید خودروها بوده است.
 به عنوان مثال در آمریکا بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
مالیات از محل فروش خودرو ها در این کشور بیش از 110 
میلیارد دالر درآمد برای دولت ایجاد کرده است و این در حالی 
است که بیش از 2 میلیون نفر به صورت مستقیم در شرکت های 
خودرو سازی در بخش های طراحی، توسعه، تولید و بازاریابی و... 

مشغول به کار هستند. 
 در واقع خودروسازان مطرح دنیا با شناخت نیاز بازار می توانند 
به سرعت به عالیق مشتریان خود پاسخ دهند. برای مثال حرکت 
خودرو سازان به سمت تولید پیک آپ ها و خودروهای شاسی بلند 
یا کراس اورها نتیجه تغییر ذائقه مشتریان بوده است. از طرف 
دیگرکاهش قیمت سوخت و ایجاد تسهیالت مناسب از طریق 
پرداخت وام یا پرداخت قسطی باعث جهش فروش خودرو 
درآمریکا شده است. پیش بینی می شود میزان فروش خودروها 
در آمریکا در سال 2018 با بیش از10 درصد رشد همراه باشد 
که در مقابل موجب جذب 10 درصدی نیروی بیشتر برای کار 

در این صنعت و صنایع وابسته به آن خواهد شد. 
ذکر این نکته مهم است که افزایش فروش خودرو از جوانب 
مختلف بر روی اقتصاد یک کشور تاثیر مثبت می گذارد و 
باعث صعودی شدن درآمد دولت از محل مالیات ها می شود. 
از سوی دیگر با افزایش میزان فروش خودرو، صنایع وابسته 
دربخش های مختلف با رونق روبرو خواهند شدکه وقوع این 
رخداد موجب رونق زنجیره های بعدی اقتصاد یک کشور 
می شود.  به منظور بررسی آثارصنایع خودروسازی بر اقتصاد 
کشورهای مختلف و بررسی وضعیت صنعت خودروسازی ایران 

واثرش براقتصاد کشور با دو تن از صاحب نظران وکارشناسان 
اقتصادی وخودرویی کشور گفت وگو کرده ایم تا نظر آنها را درباره 

این موضوع مهم مطلع شویم.

zاشتغال زایی وصادرات قطعه، نقاط قوت خودروسازی ایران
احمدپورفالح، مشاورعالی رئیس اتاق 
بازرگانی صنایع،معادن وتجارت ایران با 
بیاناینکه در کشورهای مختلف دنیا پس 
از سرمایه گذاری در حوزه مسکن، 
خودرو بیشترین ثروت جهانی را به خود 
اختصاص داده است ،گفت:کیفیت 
ساخت خودرو یک کشور نشان از جایگاه صنایع خودروسازی در 
آن کشور دارد. وی با بیان اینکه بسیاری از برندهای خودروساز 
دنیا در اروپا وآمریکا مدل های قدیمی خودروهای تولید شده 
خود را همچنان به عنوان یک نماد در موزه ها ونمایشگاه ها 
نگهداری می کنندگفت: برندهای معتبر خودروساز دنیا از طریق 
افزایش کیفیت وکارآیی توام با ارائه آپشن های جدید به مدل 
های تازه تولید شده خودرو های مختلف به نوعی در بازارهای 

فروش به رقابت می پردازند.
پورفالح با بیان اینکه خودروسازی در ایران سابقه طوالنی 
دارد افزود:متاسفانه خودروسازان ایرانی نسبت به سابقه ای 
که در تولید خودرو دارند به موفقیت درخور توجه ای دست 
پیدا کرده اند که وقوع این اتفاق از عوامل مختلفی نشات می 
گیرد. رییس اتاق بازرگانی ایران وایتالیا افزود:وقتی خودروهای 
مختلف خارجی با برندهای متفاوت بخواهند وارد کشور شوند از 
وارد کننده تعرفه های باالیی دریافت می شود که قیمت خودرو 
در داخل کشور را به نوعی افزایش می دهد و وقوع همین اتفاق 
موجب از بین رفتن فضای رقابتی در صنعت خودروی کشور 
می شود. وی گفت: طی 10 تا 15 سال اخیر با ورود خودروهای 
چینی وکره ای به بازار ایران به نوعی شاهد ارتقای کیفیت 
خودروهای ایرانی بودیم اما به نظر من هنوز به لحاظ کیفیت، 
خودروهای ساخت داخل کشور با استانداردهای بین المللی 
فاصله کمی دارند. پورفالح با بیان اینکه صنعت خودروی کشور 
در شاخص هایی همچون ایجاد اشتغال و صادرات قطعه به 
کشورهای دیگر گام های مهمی برداشته است، گفت:در اشتغال 
زایی وصادرات قطعات خودرو از ایران به سایر کشورهای دنیا 
صنعت خودروی کشورمان گام های مثبت وسازنده ای برداشته 
است. مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی صنایع،معادن وتجارت 
ایران تاکید کرد:صادرات یکی از مهم ترین اهداف صنایع 
خودروسازی در هرکشور است به طوری که اگر بازارهای هدف 
شناسایی شوند به طور قطع می توان درحوزه صادرات خودرو 

اقدامات موثری را انجام داد.
وی تاکید کرد: دریک برهه زمانی خودروهای ایرانی را می 
توانستید در کشورهای عراق،پاکستان،بالروس وسوریه پیدا 
کنید ولی در شرایط کنونی بیشتر خودروهای کشورهای جهان 

را خودروهای چینی وکره ای تشکیل می دهند. رییس اتاق 
بازرگانی ایران وایتالیا اضافه کرد: پس از اجرای برجام راه بسیاری 
از خودرو سازهای اروپایی همچون پژو و رنو به منظور حضور 
در ایران هموار شد اما با خروج آمریکا از برجام به نظر می رسد 
استمرار حضور خودروسازهای اروپایی در ایران با چالش هایی 
روبرو باشد که برای حل این معضالت باید راهکارهای مختلفی 

از سوی دیپلمات های ایرانی در نظر گرفته شود.

zسبقت چشم بادامی ها از صنعت خودروی کشور
محمدقلی یوسفی که از اساتید برجسته 
دانشگاه در حوزه اقتصاد وصاحب نظر 
بخش خودرو کشور است با اشاره به 
اینکه بیش از ۶0 صنعت به طور مستقیم 
وغیر مستقیم به صنایع خودروسازی 
صنعت  افزود:  هستند  وابسته 
خودروسازی ایران طی سال های گذشته به جز مقطعی کوتاه در 
اوایل دهه ۷0 به شکل نادرستی مدیریت شده است که همین 
موضوع در وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به خودروسازی ایران 
موثر بوده است. وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو در ایران سابقه 
طوالنی دارد تصریح کرد: بسیاری از کشورهای دنیا همچون 
چین وکره جنوبی زمانی که ایران صاحب صنعت خودروسازی 
توسعه یافته ای بود حتی از این صنعت هم برخوردار نبودند ولی 
در شرایط کنونی می بینیم که خودروهای کره ای وچینی بازار 
خودرو ایران را تسخیر کرده اند وشاهد صادرات چشم گیر 

خودروهای چینی وکره ای به بازار ایران هستیم.
یوسفی اضافه کرد: صادرات محصوالت صنعتی از مهم ترین 
اهداف هر کشور است اما در شرایط کنونی ایران با معضالت 
متعدد اقتصادی وصنعتی روبروست که صنعت خودرو هم از 

این قاعده مستثنی نیست
این استاد دانشگاه گفت: پس از اجرای برجام مجددا امیدها 
برای توسعه صنعت خودرو کشور با جوینت شدن خودروسازان 
ایرانی واروپایی با یکدیگر از سر گرفته شد اما با خروج آمریکا از 
برجام و احتمال بازگشت تحریم ها صدمات جبران ناپذیری به 

صنایع کشور وارد می شود. 

zسخن آخر
با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور درشرایط کنونی 
 با معضالت اقتصادی متعددی که از حوزه سیاست نشات 
می گیرد دست وپنجه نرم می کند به نظر می رسد باید با اتکا 
به توانمندی های متخصصان ایرانی درحوزه خودروسازی به 
نوعی همچنان بتوان چراغ صنایع خودروسازی ایران را روشن 
نگه داشت هرچند درشرایط کنونی انتقال تکنولوژی وفناوری 
روز دنیا به خودروسازان ایرانی بسیار مهم است که در پسابرجام 
این مهم در حال انجام است و درصورت بازگشت احتمالی 
 تحریم ها،دیپلماسی هوشمندانه می تواند گره از چالش 

خودرو سازی کشور باز کند. 

z برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم و نیمه شعبان
در دانشگاه علمی- کاربردی واحد 26 تهران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین، 
مراسم بزرگداشت مقام معلم و نیمه شعبان روز سه شنبه 
11 اردیبهشت ماه در دانشگاه علمی- کاربردی واحد 2۶ 

تهران با حضور اساتید این دانشگاه برگزار گردید.
در این مراسم که با قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و 
مدیحه سرایی به مناسبت فرارسیدن نیمه شعبان و 
والدت با سعادت حضرت ولی عصر)عج( آغاز شد، دکتر 
 عینی رئیس دانشگاه،درباره علم و مقام معلم و استاد 

سخنرانی کردند.
وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به آیات 
قرآن کریم درباره تزکیه و تعلیم و تربیت، اظهار کرد: خدا 
را شاکریم که در این شغل و حرفه، کاری که می کنیم 

یاددادن و توانمند ساختن انسان هاست.
در این مراسم از 4 استاد برگزیده این دانشگاه؛ استاد 

مهربانی. استادلهراسبی.استاد امیدی و استادرضوان تقدیر 
شد. همچنین در حاشیه مراسم هم برای تقدیر از مقام 

استادان به تمامی اساتید گل اهدا شد.

z برگزاری نمایشگاه فرهنگی - هنری در دانشگاه
علمی- کاربردی واحد 26 تهران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین، به 
همت دانشجویان دانشگاه علمی- کاربردی واحد 2۶ 
تهران، نمایشگاه فرهنگی- هنری در این دانشگاه برگزار 

شد.

z 26 بازدید دانشجویان دانشگاه علمی- کاربردی واحد
تهران از شرکت سازه گستر سایپا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین، روز 
سه شنبه هشتم خردادماه عده ای از دانشجویان مقطع 
کارشناسی رشته روابط عمومی دانشگاه علمی- کاربردی 

واحد 2۶ تهران در شرکت سازه گستر سایپا حضور یافته و از 
واحدهای مختلف این مجموعه بازدید و با مسئولین واحدها 

دیدار و گفت و گو کردند.
در این برنامه، آقای کوهنورد، مدیر ارتباطات این شرکت 
طی سخنانی فعالیت های حوزه ارتباطات  و واحدهای زیر 

مجموعه ارتباطات شرکت را معرفی کرد و رؤسای هر واحد 
از جمله؛ اداره روابط عمومی، اداره تشریفات و نمایشگاه ها 
و اداره پایش، فعالیت و عملکرد خود را به صورت علمی 
 و تجربی معرفی کردند و گزارشی از شرکت مذکور را 

ارائه دادند.

فعاالن وکارشناسان خودرویی کشور در شرایط کنونی به این موضوع مهم تاکید دارند

توسعه اقتصادی درگرو شکوفایی صنعت خودرو

رویدادهای دانشگاه علمی- کاربردی واحد 26 تهران

ساخت خودروهای با قیمت مناسب یا 
خودروهایی که امکان خرید از سوی قشر 
متوسط جامعه از طریق تسهیالت بانکی 
را دارند توام با استفاده از فناوری های 

جدید و افزایش ایمنی از عوامل موثر در 
افزایش تولید خودروها بوده است

پس از اجرای برجام مجددا امیدها برای 
توسعه صنعت خودرو کشور با جوینت شدن 
خودروسازان ایرانی واروپایی با یکدیگر از 
سر گرفته شد اما با خروج آمریکا از برجام و 
احتمال بازگشت تحریم ها صدمات جبران 

ناپذیری به صنایع کشور وارد می شود

همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان و روز کارگر، عالوه بر رونمایی از نخستین فاز ایران مال 
)بازار بزرگ ایران( و معرفی وجوه مختلف این پروژه، از پیمانکاران و کارگران فعال در آن 
قدردانی شد. ایران مال پروژه ای تجاری، فرهنگی، مذهبی، رفاهی و تفریحی است و این 

موضوع، مجتمع مذکور را متمایز از سایر مراکز خرید می کند.

معاون شــبکه خدمات شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از ارائه خدمات ویژه 
شرکت های ایساکو و امداد خودرو ایران، به هموطنان در لیالی متبرک قدر و بیست و 
نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( گسترده تر از پیش در فاصله سیزدهم تا هجدهم 

خرداد ماه ، خبر داد.

مهندس جهرودی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در جریان بازدید از غرفه زامیاد در 
سومین نمایشگاه دستاوردهای بهره وری شرکت های گروه خودروسازی سایپا گفت: 
قدرت و کیفیت شاسی وانت نیسان به حدی است که این محصول قدیمی شرکت زامیاد 

را در عرصه خودروهای تجاری سبک کشور بی رقیب کرده است.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، به دنبال محدودیت منابع انرژی و روندهای توسعه جهانی، 
پروژه توســعه موتور M15GSI )موتور بهبود یافته تیبا( با هدف کاهش مصرف سوخت 
 خودروهای X200 گروه ســایپا و بهبود پارامترهای عملکردی موتور در شرکت مگاموتور

کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 21، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
منطقه21 از اجرای طرح » یک لقمه مهربونی«در سطح این منطقه با هدف ارتقای سطح 
مشارکت های اجتماعی شهروندان و اشتراک شادی بین شهروندان با مددجویان به همت 

مرکز خدمات اجتماعی این معاونت در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع صنعتی ماموت، در راستای باز سازی مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه، ساخت ساختمان مدرسه روستای حسن سلیمان ازسوی موسسه خیریه 

»نیکان ماموت« در استان کرمانشاه پیشرفت قابل مالحظه ای دارد. 

مدیرعامل سایپا درباره وضعیت صنعت خودرو در سال جاری گفت: امسال سال بسیار 
سختی برای ما خواهد بود. ما از تحریم های قبلی عبور کردیم اما در شرایطی که تحریم های 
قبلی بسیار ساده تر از تحریم های جدید بود. چراکه بانک های خارجی حمله  آمریکا را به 

خودشان در گذشته تجربه  کرده اند و این بار با تجربه تر رفتار خواهند کرد.

شرکت نفت پارس در نهمین جشنواره ملي بهره وري در حضور مقامات مختلف کشوري، 
فعاالن اقتصادي و مدیران ارشد  واحدهاي تولیدي و خدماتي موفق به دریافت تندیس 
 سیســتم مکانیزه مدیریت نگهداري تعمیــرات )CMMS( و لوح تقدیر برترین توان 

اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه22، حوزه بســیج شهرداری منطقه 22 با 
گستراندن سفره ساده افطاری همزمان با شب میالد کریم اهل بیت حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( به احیای این سنت حسنه و میزبانی صدها نفر از شهروندان روزه دار در کنار 

دریاچه خلیج فارس پرداخت.

شرکت مدیران خودرو نسبت به ارائه نسخه جدیدی در مدل اتوماتیک تیپ جدید  ام 
وی ام ایکس22 مجهز به ESP و آپشن های رفاهی جدید اقدام کرد. این خودرو در 
کنار طراحی موفق خود از گســتره وسیعی از امکانات رفاهی خوبی برخوردار است که 
رانندگی را در شهر و در مسیرهای برون شهری با ضریب اعتماد باالتری برای راننده و سرنشینان میسر می کند.

 به گزارش روابط عمومی شرکت اطلس خودرو، معین مباشری مربی آموزش فنی شرکت 
اطلس خودرو، توانست عنوان بهترین متخصص در حوزه الکتریکی و الکترونیک را از آن 
خود کند. آقایان امیر اسالمی، جعفر مرادپور و معین مباشري اعضاي تیم اعزامي به این 

دوره از رقابت ها بوده اند.

طبق آخرین گزارش سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ) ISQI (، شرکت جهان 
نوین آریا - نماینده رسمی نیسان در ایران -، موفق شد یک بار دیگر به صورت متوالی 
 رتبه نخســت در زمینه رضایت مندی مشــتریان از خدمات پــس از فروش در میان  

شرکت های خودرویی کشور را کسب کند.

 اولین دستگاه از خودروهای مینی توسط پرشیاخودرو به خریداران این برند محبوب 
تحویل داده شد. نام مینی از سال 1959 میالدی وارد صنعت خودروسازی شد که در 
ابتدا این نام مختص مدل خودرو بود و از سال 19۶9 میالدی تا کنون به عنوان یک برند 

شناخته شده است. 

 با سرمایه گذاری مشترک شرکت ریگان خودرو و شریک خارجی شرکت، از این پس 
خودروی شاسی بلند کوپا در سه آپشن exclusive و royal و flagship در ارگ 
جدید بم با همکاری خودرو سازان راین تولید خواهد شد. شرکت ریگان خودرو در نظر 

دارد در سال 9۷ تعداد 4000 دستگاه خودرو را به متقاضیان عرضه کند.

شرکت الوان، فصل اول کارگاه های آموزشی ویژه استادکاران نقاش در کنار گردهمائی 
عاملین فروش ویژه شهرستان های شرقی کشور را در بهار 139۷ بر اساس برنامه از قبل 
اعالم شده برای شهرستان های درگز ، کالت و حومه؛ شهرستان های شیروان، قوچان و 

حومه و شهرستان های  بجنورد، گرمه ،جاجرم ، رازو جرگالن و اسفراین برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی آما، با توجه به وقوع حادثه مهیب زلزله در استان 
کرمانشاه و با توجه به نیاز هموطنان آسیب دیده ناشی از زلزله، شرکت صنعتی آما به 
منظور ابراز همدردی و همیاری با آســیب دیدگان ناشی از زلزله، هزینه چاپ تقویم و 
سررسید سال نو را به تهیه کانکس، سرویس بهداشتی، حمام و البسه برای هموطنان زلزله زده تخصیص داد.

مدیرعامل سایپایدک در دیدار با رؤساي انجمن هاي صنفي نمایندگي هاي سایپا تاکید 
کرد: با بررسي مجدد ظرفیت ها و مزیت هاي نسبي در شبکه نمایندگي ها و نیز توجه به 
اهداف و فرصت هاي قابل دســترس گروه خودروسازي سایپا، باید استراتژي مشارکتي 

قوي تر از گذشته جهت بهبود فضاي کسب و کار از طریق ارتقاء خدمات پس از فروش تهیه  و تدوین کرد.


