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 درگفت وگوی اختصاصی با مدیرعامل
 شرکت صنایع نساجی هالل ایران مطرح شد

افزایش کیفیت در کنار 
کاهش قیمت محصوالت

خبرنگاری
در دنیای کنونی و با وجود فناوری های 
ارتباطی و ابزارهای هوشمند متعدد در 
صحیح  اطالعات  به  سریع  دست یابی 
اغلب  امر  این  فوری،  و  اطمینان  قابل  و 
اصول  رعایت  با  که  خبرنگارانی  توسط 
فعالیت  نگاری  روزنامه  و  ای   حرفه 
می کند ممکن است.خبرنگارانی که با قبول خطرهای فراوان و مشکالت 
 شغلی و حرفه خود اخبار رویدادها را به سالمت به خوانندگان منتقل 
می کنند. آنهم در روزگاری که در دهکده جهانی اطالعات و فناوری نقش 

حیاتی و انکار ناپذیری ایفا می کند.
خبرنگاری، حرفه ای است که با رویداد و خبر سروکار دارد و تولید آن به 
شیوه های مختلفی به مخاطبین منتقل می شود. خبرباید ویژگی هایی 
داشته باشد و به شکل صحیح و ساده ای تولید و تنظیم و منتشر شود که 
مورد استقبال دریافت کننده خبر قرار گیرد. یک خبر خوب ویژگی هایی 
از قبیل صحت ، جامع بودن و سرعت در انتشار دارد. آنهم در شرایطی 
که فناوری نوین و رسانه های جدید قدرت انتخاب برای خوانندگان  و 
جویندگان خبر را میسر کرده اند. در این میان رسانه ای موفق است که 
شرایط عمومی و حرفه ای خبرنگار را فراهم  و دغدغه های خبرنگار را 
رفع کند . خبرنگاران نیز با تیزهوشی و دقت نقش ارتباطی خود بین 
مردم و مسئوالن را صحیح ایفا کنند.خبرنگار با ویژگی های حرفه ای ، 
تجربی و علمی به کشف حقیقت می پردازد و آن را در کوتاهترین زمان به 
مخاطبین منتقل می کند. خبرنگار با عشق و عالقه تمامی مشکالت را بر 
دوش کشیده و وارد عرصه جذاب ، در عین حال پرمخاطره خبرنگاری می 
شود .خبرنگار ضمن داشتن استعداد خدادادی و تجارب ارزشمند از هنر 
خبر نویسی ،  باشم خبری ، صبر و حوصله زیاد ، نگاه موشکافانه و دقیق 
به خبر جان می دهد.  خبرنگار با سرعت در تصمیم گیری و انتقال سریع 
خبر ، حساسیت کار اطالع رسانی را می داند و با شناخت نیاز مخاطب به 
دانستن سریع و به موقع خبرها ،به ضرورت سرعت و کیفیت در کار خبر 
رسانی مطلع است. خبرنگاربه مشکالت صنفی و دغدغه های اقتصادی، 
شغلی ، مسئولیت و اهمیت و ارزش کار خود واقف است و با تالش مثال 
زدنی نقش خود در اطالع رسانی دقیق ، صحیح ، سریع ، مسئولیت حرفه 
ای و اجتماعی را به بهترین شکل ممکن ایفا می کند. به همین منظور و به 
بهانه نزدیک شدن به روز خبرنگاران ، قدردان تالش این عزیزان هستیم  

سید رضا جمشیدیو به قلم آنها  ارج می نهیم.

همزمان با آغاز دورجدید تحریم ها شاهد خواهیم بودیادداشت

طرح مسائل و مشکالت شهری 
ازسوی مدیران  در فرمانداری تهران

بازدید و کاربینی دانشجویان
 دانشگاه علمی-کاربردی واحد26
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فعاالن ومسئوالن حوزه قطعه سازی خودرو 
درگفت وگو با »دنیای اقتصاد« تاکید کردند

قطعه سازان ایرانی در انتظار حل معضالت صنعتی ومالی

امتحان دشوار دیزلی کاران جاده مخصوص

به مناسبت روزخبرنگار صورت گرفت: 

بازدید  سرپرست روابط عمومی فرمانداری تهران از سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد درغرب تهران
علی جنگــروی  مدیرروابط 
تیم رســانه  به همراه  عمومی 
ای شــهرداری منطقه 21 ضمن 
بازدید ازتنها دفتر رسانه ای در 
جاده مخصوص بــا خبرنگاران 
وعکاســان و کارمندان پایگاه 
خبری دانستنی آنالین دیدار و 

گفت وگو کردند.
دراین دیدارابتدا سیدرضا جمشیدی  
مدیر مسئول پایگاه خبری  دانستنی 
آنالین  و سرپرســت روزنامه دنیای 
اقتصاد غرب تهران ضمن خیر مقدم و 
تشکراز توجه ویژه مسئوالن شهرداری 
منطقه به اصحاب رسانه ،همکاری و 
تعامل ادارات و سازمانها با رسانه ها 
را یکی از مهمترین عوامل درپیشبرد 
اهداف  و رسالت خبری عنوان کرد.

جمشیدی تاکید که دروابط عمومی 
و رســانه بخش اصلی ازبدنه اطالع 
رســانی کشور هستند که در تعامل 
و همدلــی با یکدیگر کیفیت اطالع 
رسانی رابهبود بخشیده  و در صحت 

رویداد نقش موثری دارند.
مدیــر مســئول گروه نشــریات 
دانســتنی بر اهمیت جایگاه روابط 
عمومی هادر کشــور تاکید و خاطر 
نشــان کرد در صورتی کــه روابط 
عمومی هــا در هماهنگی و اعالم و 
انعــکاس رویداد ها قوی عمل کنند 
،انتشار رویدادها از رسانه ها با کیفیت 

بیشتری صورت خواهد گرفت.
مدیرروابــط عمومی شــهرداری 
منطقه 21 به ارتباط با رســانه ها و 
حــوزه خبر تاکید کــرد و گفت در 

جهت اطالع رسانی صحیح و سالم 
باید ارتباطــات روابط عمومی ها با 
رسانه ها بیشتر شود. وی یادآور شد 
مدیران ارشد شــهرداری و شخص 
شهردار منطقه 21 نگاه ویژه ای به 
رســانه ها به خصوص رســانه های 

مکتوب دارند.
جنگــروی و همراهــان  در ادامه 
از بخش های  مختلف دفتر رســانه 
بازدید کرد و با کارشناسان و دبیران 
بخش های خبــری تولید و فنی به 
گفت وگو پرداختند. و از انعکاس به 
موقع  اخبــار و رویداد های منطقه 
در این رســانه ها ابراز رضایت کرد. 
و برای تیم خبــری و کارکنان این 
مجموعه رسانه ای آرزوی موفقیت 

و توفیق کرد.

تحریم و خودرو به عنــوان دو مقوله مهم واثرگذار 
در اقتصاد ایران همواره مورد توجه فعاالن،صنعتگران 
وحتی قشرهای مختلف مردم بوده است.درواقع با توجه 
به اینکه ایران از دیرباز در زمره کشورهای تولیدکننده 
خودرو قرارداشته است و طی سالهای متمادی سابقه 
همکاری با کمپانی های معتبــر خودرویی اروپایی 
وآسیایی را به منظور تولید ومونتاژ بهترین خودروها 
را دارد به نظر می رســد با نزدیک شدن به تاریخ 13 
مردادماه وآغاز دورجدید تحریم های خودرویی شاهد 
وقوع اتفاق های تازه در صنایع خودرو ایران باشیم.به 
طورقطع منظور از خودرو تنها به خودروهای سواری 
محدود نمی شود بلکه بخش اعظمی از وظیفه حمل 
ونقل در کشور را خودروهای سنگین برعهده دارند که در 
گزارش تهیه شده به چالش ها وارائه راهکارهای موجود 
به منظور عبورسازندگان ایرانی خودروهای سنگین از 
تحریم توجه شده است. صنعت خودرو در ایران همواره 
با فراز ونشیب های متعددی روبرو بوده است. با توجه به 
اینکه نمی توان ارتباطات بین المللی را از خودروسازی 
ایران به راحتی حذف کرد به جرات می توان به این نکته 
مهم اشاره کرد که در بزنگاه هایی که صنعت خودرو در 
ایران با تحریم روبرو شده است شاهد وقوع اتفاق های 
منفی ومثبت گوناگونی دراین صنعت مادربوده ایم. با 
اعمال دورجدید تحریم های آمریکا علیه صنعت خودرو 
ایران که از 15 مرداد اجرا می شود،خودروسازان ایرانی با 

مشکالت متعددی روبرو خواهند شد.
 ادامه درصفحه 2 

کارآفرینی را با یک چرخ خیاطی هدیه ای 
شروع کردم
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منیژه بازیار-  حوزه مقاومت بسیج شهید 
محمدتقی ارغوانی شهرداری منطقه21 با 
همکاری معاونت توسعه منابع انسانی این 
منطقه طبق سال های گذشته اقدام به برپایی 
»مدرسه تابستانی نشاط و تعالی« کرده است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه21، 
سید جاوید میرحبیبیان حسینی فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید محمدتقی ارغوانی این منطقه 
ضمن بیان خبر فوق گفت: »مدرسه تابستانی 
نشاط و تعالی ورودی غربی پایتخت« 23تیر تا 15 
شهریوربه مدت هفت هفته، در دو گروه دختران و 
پسران مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه فعالیت 

خواهد کرد.
میرحبیبیان افزود: برپایی اردوهای علمی-
آموزشی، کالس های قرآنی-مذهبی، دوره های 
پژوهشی و مهارت آموزی و بازدید از اماکن مذهبی 
از جمله برنامه های پیش بینی شده »مدرسه 

تابستانی نشاط و تعالی« در منطقه21 است.
 بازدید از مراکز پردازش و دفع زباله، سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، پارک 
ترافیک، آسمان نمای گنبدمینا، پارک فناوری، 
مجموعه باغ کتاب تهران، پارک ملی گیاه شناسی، 
کارخانجات بهنوش و مینو، پارک ارم، برج میالد، 
مجموعه سورتمه تهران، دریاچه شهدای خلیج 
فارس، دلفیناریوم، تله کابین توچال، زیارت 
امامزادگان سیدجعفر و سیده خاتون)س(، امامزاده 
صالح)ع( و امامزاده داود)ع( از دیگر برنامه های 
زیارتی؛ تفریحی؛ علمی و آموزشی »مدرسه 

تابستانی نشاط و تعالی« منطقه21 است.

آغاز به کار »مدرسه تابستانی 
نشاط و تعالی« در منطقه21

ادامه از صفحه اول
 وقتی صحبت ازتحریم صنعت خودرو در ایران 
می کنیم ذهن بسیاری از قشرهای مختلف جامعه به سوی 
سازندگان خودروهای سواری همچون ایران خودرو وسایپا 
می رود اما نکته مهم اینجاست که خودروهای سنگین 
بخش مهمی از صنایع خودروسازی کشور را تشکیل می 
دهند که غفلت از خودروهای تجاری در دوران تحریم 
آسیب های جبران ناپذیری را برفعاالن وصنعتگران این 

حوزه  وارد می کند.
درباره آثارمنفی تحریم صنایع خودروهای سنگین 
درایران ذکر همین نکته مهم کافی است که بدانیم 2 
کمپانی بزرگ رنوی فرانسه وایسوزوی ژاپن که نقش 
مهمی در تولید ومونتاژ خودروهای سنگین در ایران 
را داشتند با توجه به نزدیک شدن به زمان آغاز اعمال 
تحریم های آمریکا علیه ایران،کشور را ترک کردند.

درحقیقت 2 کارخانه آریا دیزل وبهمن دیزل که به 
ترتیب شریک تجاری رنو وایسوزوی درایران هستند 
درشرایط کنونی همکاری با شرکای چینی را در اولویت 
کار خود قرار داده اند هرچند نباید از ذکر این نکته مهم 
 غافل شویم که اگر هم شرکای چینی حاضر به همکاری 

با این کارخانه های تولید ومونتاژ خودروهای سنگین 
درکشورنشوند نمی توان چشم انداز روشنی را برای 
صنعت خودروهای تجاری در ایران متصوربود.   به 
منظوربررسی وضعیت صنایع خودروهای سنگین پس 
ازاعمال تحریم های آمریکا با کارشناسان وفعاالن این 
صنعت گفت وگو کرده ایم تا از نظر آنها درباره این موضوع 

مهم مطلع شویم.

z حمایت ازتولید ملی ونوسازی ناوگان،راهکار مقابله
با تحریم

افشین ظریفی کارشناس  
خودروهای دیزلی کشور که 
فروشندگان  از  خودش 
خودروهای سنگین است با 
بیان اینکه در شرایط کنونی 
خودروهای  نقدی  فروش 
سنگین امکان پذیر نیست، گفت: افزایش افسار گسیخته 
نرخ ارز موجب شده است تا متقاضیان از قدرت مالی الزم 
به منظور خرید نقدی خودروهای سنگین برخوردار 

نباشند.

وی تصریح کرد: خروج کمپانی های رنو وایسوزو ازایران 
آسیب های جدی را به صنایع خودروهای سنگین کشور 
وارد خواهد کرد. البته در برهه تحریم دالالن وسودجوبان 
بسیاری هستند که برای پر کردن جیب خود می خواهند 
در قیمت گذاری خودروهای سنگین نقش پررنگی 
داشته باشند وبه نظر من دولت باید خودش را از مقوله 
قیمت گذاری کنار بکشد تا شاهد حضور پررنگ دالالن 
و واسطه بازان در بازار خودروهای سنگین در زمان 

تحریم نباشیم.
این کارشناس حوزه خودروهای دیزلی اضافه 
کرد:متاسفانه در شرایط کنونی خرید نقدی خودروهای 
دیزلی در کشور به صفر رسیده است وبیشتر فعالیت 
فروشندگان در حوزه نوسازی است. ظریفی اضافه کرد: 
در ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور بیش از 30 درصد 
مازاد خودروهای سنگین داریم وتقسیم بار به درستی 
انجام نمی شود وکم کردن تعداد ناوگان یکی از راههای 
برون رفت از این چالش مهم است. وی با اشاره به اینکه 
خودروسازان دیزلی درارائه قیمت به مشتریان نیستند 
افزود: نوسانات ارزی موجب شده است تا دیزلی کاران 
نتوانند به مشتریان قیمت های ثابتی را بدهند که وقوع 

این اتفاق ناشی از آثار منفی تحریم است.
ظریفی با بیان اینکه کارخانه های ساخت خودروهای 
دیزلی در کشور به دنبال شریک تجاری چینی در دوران 
اعمال تحریم ها برصنایع خودروسازی ایران هستند 
گفت:با وجود تحریم ها امکان نقل وانتقال دریایی برای 
سازندگان خودروهای سنگین با چالش های متعددی 
روبرو خواهد شد به طوری که هیچ کشتی که برای ایران 
محصول وکاالیی را حمل کند بیمه به آن تعلق نمی 
گیرد که وقوع این اتفاق نقل وانتقال دریایی را پیچیده تر 

از گذشته می کند.
این فروشنده خودروهای سنگین در کشور تصریح 
کرد: در سال جاری که بنام سال))حمایت از کاالی 
ایرانی(( از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است 
از سوی مسئوالن اجرایی شاهد حمایتی به منظور تولید 

خودروهای دیزلی در کشور نبودیم.
وی اضافه کرد: درزمانی که تحریم اجرایی می شود 
مهم ترین راهکار برای مقابله با آن توجه به ظرفیت های 
داخلی واورهال کردن خودروهای سنگین دیزلی است 
چرا که وارد کردن قطعه به کشور نسبت به یک خودروی 

سنگین کامل در زمان تحریم راحت تر است.
ظریفی گفت: درزمان تحریم می توانیم در داخل 
کشور خودروهای چینی را بهینه کنیم بهره ببریم تا 
زمانی که تحریم ها برداشته شود.من مخالف واردات 
خودروهای سنگین اروپایی به کشور نیستم اما باید به 
این نکته هم توجه کنیم که واردات با این نرخ ارز باال در 
داخل کشور نه برای خریدار ونه برای وارد کننده صرفه 

اقتصادی دارد.
این کارشناس برجسته حوزه خودروهای دیزلی 
تاکید کرد: اگر خودروی سنگینی وارد کشور نشود باید 
راهکارهای مختلفی اتخاذ کرد که نگاه به توانمندی 
داخلی بهترین راهکار ونگرش است.حمایت از جوانان 
ایرانی می تواند منجر به تولید خودروهای دیزلی در 

کشور شود.

z کاهش خرید نقدی خودروهای سنگین با اعمال
تحریم ها

یوسف حسین نژاد لنگرودی 
مدیرعامل شرکت لیزینگ 
نقش  ایرانیان که  حکمت 
مهمی در نوسازی ناوگان 
خودروهای سنگین در کشور با 
اعطای تسهیالت بانکی دارد 
گفت:با خروج آمریکا از برجام موجب شده است تا 
کمپانی های خودروسازی اروپایی وآسیایی که به نوعی 
شریک تجاری کارخانه های خودروسازی سنگین در 

ایران هستند ارتباط خود را با طور کامل قطع کنند.

وی افزود:از سوی دیگر افزایش قیمت ارزومواد اولیه 
تا قبل از اعمال تحریم ها موجب صعودی شدن قیمت 
خودروهای سنگین شده است. حضور کمپانی های 
چینی در زمان اعمال تحریم ها در ایران با مشکالت 
متعددی همچون حمل ونقل وانتقال پول مواجه است 
هر چند تولید خودروهای چینی درفضای پساتحریم 
محتمل تر به نظر می رسد وافزایش قیمت خودروهای 

چینی در کشور حتمی است.
حسین نژاد اضافه کرد: به طور کلی در زمان اعمال 
تحریم ها کاهش تقاضای خرید خودروهای سنگین 
را پیش بینی می کنیم به طوری که ایجاد تورم فزاینده 
وفشارهایی که از سوی متقاضیان برای تحویل گرفتن 
خودروهای سنگین بر جو کارخانه های سازنده 
خودروهای سنگین حاکم است باال بردن قیمت ها 
خودروهای سنگینی را از سوی کارخانه های سازنده 
رقم زده است تا پیش از افزایش نرخ ارز واعمال تحریم ها 
ساخته شده اند که وقوع این اتفاق برای مشتریان چندان 

جالب نیست.
 مدیرعامل شرکت لیزینگ حکمت ایرانیان گفت: عدم 
پیش بینی مشتری از قیمت واقعی یک خودروی سنگین 
موجب کاهش تقاضا برای خرید می شود.در شرایط 
کنونی که خرید نقدی خودروهای سنگین بسیار کم 
شده است افزایش تقاضا برای خرید خودروهای سنگین 
از طریق لیزینگ پیش بینی می شود. وی افزود:کاهش 
تولید تولید کنندگان خودروهای دیزلی در کشور طی 
زمان اعمال تحریم ها محتمل به نظر می رسد اما لیزینگ 
می تواند یکی از ابزارهای مهم برای حل این معضل باشد 
تا جایی که افزایش تقاضا برای خرید خودروهای سنگین 

را رقم بزند.
حسین نژاد تصریح کرد: بی ثباتی نرخ ارز موجب عدم 
تناسب پرداخت تسهیالت لیزینگ با درآمد مشتریان 
می شود وبه همین دلیل شاهد کاهش چشمگیر خرید 
خودروهای صفر کیلومتر دیزلی در کشور خواهیم بود 
که وقوع این اتفاق به خرید وفروش خودروهای سنگین 

کارکرده کمک می کند.

zسخن آخر
بنابراین با توجه به نظرات فعاالن وکارشناسان صنعت 
خودروهای سنگین در کشور به نظر می رسد افزایش 
افسارگسیخته نرخ ارز از یک طرف و اعمال تحریم های 
خودرویی از طرف دیگر تا حدودی آثار منفی خود را بر 
حوزه های تولید،مونتاژ وفروش خودروهای سنگین در 
کشور خواهد گذاشت هرچند در دوران تحریم نباید از 
نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای سنگین از یک طرف 
وحمایت از توانمندی های داخل کشور به منظورساخت 

قطعات خودروهای دیزلی غافل شد.

همزمان با آغاز دورجدید تحریم ها شاهد خواهیم بود

امتحان دشواردیزلی کاران جاده مخصوص

ــر ــر اکب ــن و دکت ــتاد کاربی ــی اس ــا همراه ــه ب ــد ک ــن بازدی  در ای
 عینــی صــورت گرفــت، دانشــجویان در محــل ایــن کانــون حضــور
ــه تشــریح فعالیت هــای کانون هــای  بهــم رســانده و دکتــر عینــی ب
 آگهــی و تبلیغــات پرداختنــد و چگونگی فعالیــت تبلیغاتی در کشــور
 را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. عینــی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه
 کانون هــای تبلیغــات در اطالع رســانی و معرفــی فعالیت هــای
 اقتصــادی و تولیــدی و خدماتــی بــه جامعــه خاطــر نشــان کــرد: علم
ــه ــادی ب ــای اقتص ــت در فعالیت ه ــی موفقی ــل اصل ــه دو عام  و تجرب

ــت ــات اس ــرکت های تبلیغ ــا و ش ــژه کانون ه وی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین : دانشجویان رشته روابط 
عمومی در روز دوشنبه 25 تیرماه از شرکت سازه گستر سایپا بازدید به عمل 
آوردند . مهندس کوهنورد، رئیس بخش ارتباطات شرکت سازه گستر سایپا ضمن 
خیر مقدم به دانشجویان این رشته توضیح دادند که : شرکت سازه گستر به منظور 
مدیریت زنجیره تامین قطعات شرکت سایپا فعالیت می کند. بخش ارتباطات 
سازه گستر سایپا با داشتن 3بخش  مختلف  ازجمله :  مدیریت افکارسنجی ، 
مدیریت تشریفات نمایشگاه ها و مدیریت روابط عمومی، به طور مداوم در پی 

بهبود روابط داخلی و خارجی این شرکت است.  
در ادامه آقای موسوی مدیریت واحد تشریفات و نمایشگاه ها برای دانشجویان 
سخنرانی کردند. ایشان توضیح دادند که: مسئولیت هماهنگی و برگزاری 
سمینارها و همایشات شرکت سازه گستر سایپا و همچنین جشن ها و دیگر 
رویدادهای شرکت از جمله فعالیت های این بخش می باشد . تهیه بلیط های 
داخلی و خارجی مدیران، کارشناسان و کارمندان نیز از جمله اقدامات تعیین 

شده در این واحد است. 
آقای طاهرنژاد رئیس روابط عمومی سازه گستر سایپا نیز در مورد وظایف  
این واحد برای دانشجویان به تفسیر صحبت کردند. ایشان ضمن توضیحی 
در مورد تاریخچه شرکت سازه گستر از سال 1373تا کنون، به پیگیری 
فعالیت های خیریه این بخش، از جمله حمایت از سازمان محک )کودکان 
 سرطانی ( و کمک تجهیزاتی به مدارس و آموزشگاه های محروم کشور 

اشاره داشتند.
 وی گفت که تهیه گزارش و خبر برای شرکت و نشریه نارنجی سایپا در کنار 
پاسخگویی به نشریات و جراید کشور، یکی از وظایف این بخش تلقی می شود. 
آقای مهرور، رئیس بخش افکارسنجی و پایش شرکت سازه گشتر سایپا نیز در 

ادامه به معرفی خدمات و فعالیت های این بخش پرداختند.

 ایشان گفتند: واحد افکارسنجی و پایش برای 2 مقوله درون سازمانی و  بیرون 
سازمانی برنامه ریزی می کند. در بخش  درون سازمانی، تمام 750 نفر پرسنل 
شرکت به صورت یک جامعه آماری در نظر گرفته می شود پس از برگزاری همه 
پرسی ها و شناسایی نظرات و عقاید کارمندان در مورد شرکت، به دنبال رفع 
مشکالت درون شرکتی و رضایتمندی هر چه بیشتر همکاران از فضای کاری، 
اقدام می کنیم . در بخش برون سازمانی نیز با برگزاری نظر سنجی در نمایشگاه ها 
و سمینارهای شرکت، پس از پایش نظرات شرکت های زیر مجموعه با کمک 
اساتید و مدیران مجموعه   سعی در بهبود مشکالت و روابط همکاران برون 
سازمانی داریم در پایان ضمن تشکر مدیران سازه گستر سایپا از اساتید بزرگ، 
مسئوالن، دانشجویان و همچنین آقای سید رضا جمشیدی که ترتیب هماهنگی 

این نشست را دادند، با اهدای هدایایی قدردانی شد

 ســید رضــا جمشــیدی مدیــر عامــل شــبکه پذیــرش آگهــی،
 ایــن کانــون را بــه بازدیدکننــدگان معرفــی نمــود و دانشــجویان
ــرار ــی ق ــات و آگه ــای تبلیغ ــل کار کانون ه ــان مراح  را در جری
 داد. در ایــن بازدیــد دانشــجویان رشــته تبلیغــات از بخش هــای
 مختلــف ایــن کانــون بازدیــد نمــوده وکارشناســان بخش هــا بــه

ســواالت پاســخ دادند
 در پایــان طــی جلســه ای بــا حضــور دکتــر عینــی و جمشــیدی
ــات ــوده و موضوع ــرح نم ــود را مط ــواالت خ ــجویان س  دانش

ــت ــرار گرف ــل ق ــی و تحلی ــورد ارزیاب ــده م ــرح ش مط

سازه گستر سایپا ، میزبان دانشجویان رشته روابط عمومی

بازدید و کاربینی دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی واحد26
دانشجویان رشته تبلیغات دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 از کانون تبلیغاتی شبکه پذیرش آگهی بازدید کردند
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افشین اُروس خانی - در ادامه بررسی مشکالت و چالش های 
پیش روی صنعت نساجی ایران ضمن بازدید از خطوط تولید و 
مونتاژ و نمایشگاه دائمی، با مهندس ظاهر رستمی مدیرعامل 
شرکت نساجی هالل ایران که در کارنامه 32 ساله خود به عنوان 
دبیرکل جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، رئیس 
سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر ایران، عضویت در هیات 
مدیره شرکت سرمایه گذاری هالل احمر و مدیرعامل شرکت 
بازرگانی و نیز مدیرکلی بهزیستی استان تهران خدمت نموده 
است، به گفت وگو پرداخته ایم که توجه شما را به مشروح این 

گفت وگو و گزارش تصویری آن جلب می کنیم.

در ابتدای گفت وگو تمایل داریم ما را با پیشینه شرکت نساجی 
هالل ایران بیشتر آشنا کنید. 

این شرکت با بیش از 50 سال سابقه با عناوین و اسامی مختلف با شماره 
ثبت 5942  فعالیت داشته و در سال 1373 پس از خرید صد در صد سهام 
توسط جمعیت هالل احمر نام شرکت به شرکت صنایع نساجی هالل 
ایران تغییر یافته است . عالوه بر شعبه تهران دارای شعبه خوانسار در 

اصفهان می باشد.
در این شرکت 280 نفر در 13 سالن  با مساحت 53000 متر مربع 
اشتغال به کار دارند. با وجود بدهی کالن و عدم کیفیت تولیدات و نداشتن 
قدرت نقدینگی و رقابت در بازار تا سال 94 که بنده به عنوان مدیرعامل 
شرکت انتخاب شدم با تالش های صورت گرفته به لطف الهی امروز شرکت 
نه تنها بدهی نداشته بلکه نسبت به بازه زمانی 10 ساله قبل 40 درصد و در 
بازه زمانی95-96، 60 درصد افزایش تولید در کنار ارتقاء کیفیت داشته ایم 

و در بسیاری از محصوالت نیز حتی شاهد کاهش قیمت ها بوده ایم.     

با توجه به فعالیت های گسترده شرکت نساجی هالل ایران در 
خصوص ماموریت های شرکت بیشتر توضیح بدهید. 

ماموریت شرکت ما تامین اقالم اضطراری جمعیت هالل احمر و 
سازمان هایی همچون: نیروهای مسلح )ارتش، سپاه پاسداران، نیروی 
انتظامی(، سازمان مدیریت بحران، استانداری ها و عموم مردم تعریف شده 
که مردم عزیز جهت تهیه اقالم مورد نیاز خود به تعاونی مصرف مستقر در 
محل شرکت و 5 فروشگاه و نمایندگی در سطح کشور مراجعه می نمایند.

و طبق ماده 3 اساسنامه، موضوع فعالیت های شرکت عبارتند از :
الف : تولید انواع نخ ، پارچه ، پتو و به طور کلی هرنوع تولیدات نساجی و 

فروش محصوالت تولید شده .
ب : خرید و فروش و واردات انواع مواد اولیه و ماشین آالت و لوازم یدکی 

مورد نیاز .
ج : هرگونه واردات و صادرات و معامالت بازرگانی مجاز .

د:تولیدچادرامدادی، چادرمسافرتی و سایر ملزومات امدادی.

هـ : فعالیت آزمایشگاه شرکت به عنوان 
آزمایشگاه مستقل در جهت ارائه خدمات 
آزمایشگاهی به شرکتهای درخواست 

کننده آزمون .
بدین لحاظ شرکت نسبت به افزایش 
کیفیت و توان تولید محصوالت خود در 
جهت بهینه نمودن بازار فروش تولیدات 
و افزایش درآمد از محل فعالیت های جاری 
به منظور تامین هزینه ها و سوددهی ، 

برنامه ریزی نموده است .

با توجه به اینکه اشاره کردید که 
280 نفر پرسنل کارگری در این 
شرکت مشغول به فعالیت اند لطفا 
بفرمائید این پرسنل در چه بخش هایی 

اشتغال بکار دارند؟
1-  ستادی:

 شامل واحدهای برنامه ریزی، طراحی 
مهندسی ، امور مالی، امور اداری، کنترل 

کیفیت، آزمایشگاهی، بازرگانی
2- تولیدی: 

شامل واحدهای چادردوزی، پتوبافی، 
ریسندگی، قیطان بافی، پوشاک، پل و پایه.

چه فرآیندهایی برای تولید محصوالت شرکت وجود دارد؟
1- فرآیند تولید: 

 PVC ، DUP ، ،شامل دستگاه های بافنده، کوتینگ، چله کشی
PUY و خریداری نخ که با 40 نفر نیروی مستقیم در شهرستان خوانسار 

مشغول به فعالیت می باشد.  
2- فرآیند مونتاژ و پتوبافی:

که 240 نفر نیرو در بخش های پل و پایه، دوخت، و چاپ در جاده 
مخصوص تهران کرج اشتغال به کار دارند. 

محصوالت تولیدی شرکت نساجی هالل ایران به چند دسته 
تقسیم می شود؟

1- چادر:
 چادرهای امدادی در ابعاد  240،80،50،24،12،8،6،4متری

با ظرفیت تولیدی روزانه 400 تخته 12 متری و 800 تخته 8 متری
2- پتو:

 پتوهای نمدی یا سربازی با ظرفیت تولیدی روزانه 900 تا 1000 تخته 

2 نفره و تک نفره.
3- تهیه و تولید پوشاک، کوله پشتی، کیسه خواب، سرویس های 
بهداشتی صحرایی، کیف های آلومینیومی کمک های اولیه، کیف های 

کمری و...

شرکت شما در خصوص کسب رضایت مشتریان چه خط مشی 
و سیاست هایی را در پیش گرفته است؟ 

ارتقاء کیفیت، سرعت در تولید و قیمت مناسب 3 رویکرد اصلی ما در 
خط مشی ترسیمی شرکت می باشد. 

ما در حالی که قیمت اکثر محصوالت مان نسبت به سال 92 هیچ گونه 
افزایشی نداشته، با کیفیت باالتری هم در حال عرضه است و نکته بارز آن 

ایرانی بودن مواد اولیه و فرآیند تولید می باشد. 
تمامی محصوالت ما با حداکثر 5درصد سود به دست مشتریان می رسد 
و در شرایطی است که مشابه خارجی آن تقریبا 2 برابر قیمت محصوالت 
شرکت ماست.به عنوان مثال کوله پشتی مرغوب تولیدی این شرکت به 
قیمت 130.000 تومان عرضه می گردد که مشابه خارجی آن 300.000 
تومان می باشد. نیز چادر هالل به قیمت 700.000 تومان عرضه می گردد 
که قیمت مشابه وارداتی آن 3.000.000 تومان می باشد. در خصوص 
چادر راپال نیز همین طور میان قیمت عرضه ما و مشابه وارداتی آن اختالف 

یک میلیون تومانی وجود دارد.
ضمنا ما در تولید "پارچه کوردرا" که تا سال 95 وارداتی بوده است به 
خودکفایی رسیده ایم. الزم بذکر است تمامی محصوالت تولیدی این 
شرکت قابلیت تعویض و پیگیری دارد تا تمام حقوق مشتریان حفظ گردد.

آیا شما به عنوان مدیرعامل شرکت در زمینه ماموریت های 
اجتماعی مجموعه تحت مدیریت خود چشم اندازی ترسیم کرده و 

فعالیت هایی در این خصوص داشته اید؟

بله قطعا. شرکت ما با توجه به رسالت امدادی و کمک رسانی، در 
زمینه های عام المنفعه بیشترین حضور را داشته است. در جریان زلزله 
کرمانشاه، این کارخانه بصورت شبانه روزی در حوزه تولید، بارگیری، 
ارسال اقالم امدادی مناطق زلزله زده به ویژه چادر اسکان اضطراری، ست 
خواب، پتو، نایلون سنگری، کیف کمک های اولیه فعال بوده به نحوی که 
در حداقل زمان ممکن توانست با همت نیروهای امدادی در تدارک فوری 

اسکان اضطراری اولیه زلزله زدگان گامهای موثر بر دارد.
صنایع نساجی هالل ایران محل مراجعه غالب اشخاص حقوقی و 
حقیقی که قصد خرید و اهدای اقالم امدادی برای کرمانشاه داشتند، بود 
و با آغوش باز و حداکثر مساعی پاسخگوی انتقال محبت های بی دریغ 

مردم به آسیب دیدگان بود.
این شرکت در سنوات قبل در زلزله چین و بالیای طبیعی پاکستان، 
ازبکستان، جمهوری آذربایجان و همچنین آوارگان حمالت تروریستی 
عراق و سوریه مقادیر معتنابهی چادر و پتو به این کشورها صادر نموده 

است که این روند حسب درخواست آنها قابل استمرار و تأمین می باشد.

در پایان گفت وگو به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی 

خصوص  در  چنانچه  نساجی 
چالش های تولید در کشورمان 

سخنی دارید بفرمائید.
بله سخن در این زمینه بسیار 
است. بنده به عنوان یکی از مدیران 
مملکت که در بخش های مختلف 
سابقه خدمتی دارم همواره بر عقیده 
بوده ام که چالش های بخش اقتصاد 
و واحدهای تولیدی کشورمان به 

حوزه های زیر تقسیم می شود:
1- عدم فرهنگ سازی موفق و 
نهادینه نشدن الگوی مصرف ایرانی 

اسالمی:
با  ما  جامعه  که  سال هاست 
واسراف  مصرف گرایی  رویکرد 
نتوانسته ازمنابع ملی به نحوشایسته 
بهره برداری وصیانت کند.ضعف 
فرهنگسازی  وعدم  درمدیریت 
مصرف بهینه حوزه های بسیاری 
ازسرمایه های میهنی همانند آب را به 
مخاطره انداخته است. امروزه همین 
رویکرد یعنی انتظار برای رسیدن به 
نقطه بحرانی و بعد مدیریت آن همانند نوسانات ویرانگر بازار ارز صدمات 

جبران ناپذیری به مملکت ما وارد نموده است.
2- عدم بروزرسانی و اصالح قوانین جاری کشور:

بسیاری از قوانین کشور همانند قوانین نظارت بر حقوق و دستمزد 
مدیران، قوانین گمرک، قوانین تولید و... نیازمند بازنگری و اصالح جدی 
هستند چراکه متاسفانه در بسیاری از قوانین جاری کشور آینده نگری 
نشده و به صورت مقطعی و برای عالج لحظه ای چالش های کشور تدوین 
شده اند. همچنین قوانین بسیاری همچون حمایت از تولید کاالی ایرانی 
فرآیندهای دقیق کارشناسی را نگذرانده و بهره مندی از نظرات صاحبان 

اندیشه و متخصصین و کارآفرینان و کارفرمایان را ندارد.
3- چالش ها و موانع مالی در بخش تولید:

امروز سهم درآمد کشور از مالیات بخش تولید تنها 7 درصد است 
که در راستای تشویق و حمایت واقعی از واحدهای تولیدی میتوان آن 
را کاهش داد. سود تسهیالت بانکی که انتظار می رفت 2 الی 4 درصد 
باشد، متاسفانه بیش از سود و درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی 
شرکت هاست و عمال واحدهای تولیدی توان بازپرداخت تسهیالت با 
نرخ بهره بانکی جاری را ندارد و به همین دلیل با قاطعیت می توان گفت 
با رویه های جاری "سود در تولید نیست" و سرمایه گذاران رغبتی برای 

فعالیت در این بخش ندارند.
بنابراین "نجات واحدهای تولید از طلبکاران" رسالت بزرگی است 
که بر عهده سیاست گذاران و مدیران ارشد مملکت است. طلبکارانی 
همچون سازمان های مالیاتی، تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش 
افزوده، اداره کار، بانک ها و.... می بایست حداکثر مساعدت و تعامل را با 
واحدهای تولیدی داشته باشند. البته قابل ذکر است شرکت نساجی 
هالل احمر به لطف خداوند با همت مدیران و کارکنان خود هیچگونه 

بدهی معوق به اداره کار، تامین اجتماعی و سازمان مالیات ندارد و تمام 
اهتمام خود را بر شفاف سازی امور مالی خود قرار داده است و این 
درحالی است که این شرکت به هیچ عنوان از بودجه دولتی بهره مند 

نیست.
4- حمایت از کارفرما، سرمایه گذار، کارآفرین و پیمانکار در کنار حمایت 

از قشر کارگر:
همه ما قدردان زحمات خالصانه و دلسوزانه جامعه کارگری و این قشر 
زحمت کش جامعه هستیم. پیشرفت و توسعه کشور مرهون خدمات و 
کار شبانه روزی کارگران ما در تمامی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی 
است. لیکن آنچه که در این میان مورد غفلت قرار گرفته حقوق پیمانکار، 
کارفرما، کارآفرین و سرمایه گذار و یکجانبه گری در حمایت از جامعه 

کارگری است. 
اگر آنطور که شایسته است از حقوق این بخش از چرخه اقتصادی کشور 
حمایت نشود دیگر هیچ تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و 

اشتغال زایی وجود نخواهد داشت.
شایان ذکر است در شرکت نساجی هالل ایران حفظ شان و منزلت 
کارگر و پرهیز از هرگونه اجحاف در حق کارگر سرلوحه تمام امور قرار 
داشته و با تدبیر مدیران تا به امروز تمامی حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه 

و.... تمامی کارگران بدون وقفه پرداخت شده است.
5- شعار زدگی در تصمیمات و سیاست گذاری ها:

در تمامی کشورهای توسعه یافته در کنار کار و همت مضاعف، نظارت 
و ارزیابی و شفاف سازی عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی جزو 
جدایی ناپذیر و کلیدی  توسعه اقتصادی است که متاسفانه در کشور ما این 
رویکرد جای خود را به شعار و تشریفات سطحی و غیرموثر داده است که 
جالب توجه است که گاهی خود این شیوه نظارت و تصمیم سازی نه تنها 

موجب شفاف سازی نشده بلکه گره ای بر گره ها افزوده است.
6-  تحریم های خارجی به اندازه »خودتحریمی ها« موثر نیست.

ما باید واقعیت ها را بپذیریم و تحریم های خارجی را به عنوان یک 
عنصر مخرب و موثر در چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهیم. 
ولی همانطور که قبال اشاره شد "خود تحریمی ها" و ایجاد موانع در کنار 
افزایش هزینه ها که در داخل خود کشور، خودمان بر خود تحمیل می 

کنیم به مراتب مخرب تر است.
 بسیاری از افزایش قیمت های اخیر در کاالهای ساخت داخل که به 
بهانه نوسانات نرخ ارز صورت گرفته کامال بدون منطق و غیر منصفانه بوده 
و در نهایت آسیب آن متوجه مصرف کننده می باشد و نارضایتی عمومی 

را افزایش می دهد.
الزم بذکر است این واحد تولیدی در این تالطم افزایش قیمت ها، نسبت 
به سالهای قبل نه تنها افزایش قیمت نداشته بلکه بسیاری از قیمت ها ثابت 
و حتی کاهش هم داشته اند که "حقوق مصرف کننده" کامال رعایت و 

صیانت شده است.

شرکت  نساجی  هالل  ایران
درگفت وگوی اختصاصی با مدیرعامل  شرکت صنایع نساجی هالل ایران مطرح شد

افزایش کیفیت در کنار  کاهش قیمت محصوالت

ما باید واقعیت ها را بپذیریم و تحریم های خارجی را به عنوان یک عنصر مخرب و موثر در 
چرخه اقتصادی کشور مورد توجه قرار دهیم.  »خود تحریمی ها« و ایجاد موانع در کنار افزایش 
هزینه ها که در داخل کشور، خودمان بر خود تحمیل می کنیم به مراتب مخرب تر است. 
بسیاری از افزایش قیمت های اخیر در کاالهای ساخت داخل که به بهانه نوسانات نرخ ارز 
صورت گرفته کامال بدون منطق و غیر منصفانه بوده و در نهایت آسیب آن متوجه مصرف کننده  

است و نارضایتی عمومی را افزایش می دهد.

* دارنده گواهینامه ایزو 2000 – 9001 مدیریت کیفیت از موسسه DQS آلمان .
* عضویت درانجمن مدیریت کیفیت ایران .

* عضویت درانجمن تحقیق و توسعه )R&D( از وزارت صنایع و معادن .
* عضویت درانجمن صنایع نساجی ایران .

* اخذ مدرک IQNET از موسسه DQS آلمان .
. MIS نصب و اجرای سیستم های اطالعاتی یکپارچه *

* عضویت در انجمن متخصصان ایران
)D.N.W( دریافت تندیس زرین رضایتمندی مشتریان *
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اخبار کوتاه از فعالیت های اقتصادی جاده مخصوص

مشروح مطالب را در 
پایگاه خبری دانستنی 

آنالین مطالعه کنید.

گفت وگو

 یکی از مباحث مورد توجه کشور های پیشرفته 
اقتصادی، بنگاه های اقتصادی کوچک است. مشاغلی 
که با هزینه ها و نیروهای انسانی محدود، می تواند 
شروعی برای فعالیت های کالن تولیدی باشد.  در همین 
زمینه بهزاد بهاری راد خبرنگار پایگاه خبری دانستنی 
آنالین گفت و گویی با یکی از کار آفرینان زن کشور که 
به تازگی پا در این عرصه گذاشته اند ، انجام داده است 

که می خوانید. 

خانم عاطفه حسن زاده فارغ التحصیل رشته مهندسی 
کشاورزی دانشگاه است. وی فعالیت خود را در زمینه خیاطی 
به عنوان یک عالقه شخصی شروع کرد و اکنون به عنوان یک 

کارآفرین کوچک مستقل فعالیت می کند.
zچرا به دنبال رشته تخصصی خود نرفتید؟

 من از زمان دبیرستان به خیاطی عالقه داشتم اما به اصرار 
خانواده ام که همه تحصیل کرده بودند به دنبال رشته دیگری 
رفتم. در سال 86 فارغ التحصیل شدم و مثل همه فارغ 
التحصیل ها به دنبال کار گشتم ، اما در رشته خودم شغل 
مناسبی پیدا نکردم. اول به عنوان منشی در شرکتی استخدام 
شدم و کم کم با پیشرفت هایی که داشتم به عنوان کارمند 

فروش و سپس مدیر فروش فعالیت کردم. 
پس از به دنیا آمدن فرزندم دیگر امکان کار در شرکت را 
نداشتم و همچنین بیکار ماندن در خانه بسیار برایم سخت 
بود. به پیشنهاد و تشویق همسرم به کالس خیاطی نزد یکی 
از اقوام رفتم. در شروع کار حتی چرخ خیاطی هم نداشتم و 
مادربزرگم که شوق یادگیری مرا دیده بود یک چرخ خیاطی 
به من هدیه داد. یک چرخ سردوزی هم بصورت قسطی تهیه 

کردم و خیاطی را شروع کردم.
zبازار کارتان را چگونه به دست آوردید؟

در ابتدا برای دخترم لباس کودکانه می دوختم ، کم کم 
اطرافیان و دوستان هم از کارهای من استقبال کردند و سفارش 
کار گرفتم. سفارش ها به جایی رسید که دیگر شب ها هک 
خیاطی می کردم تا به موقع کارهای مردم را تحویل دهم. شروع 
به تبلیغات در شبکه های اجتماعی کردم که تاثیر بسزایی در 
فروش و شهرت کارهای من داشت ، اما با فیلتر شدن آن ها 

ضرر های زیادی داشتیم.
zاز چه زمانی تصمیم به فعالیت حرفه ای تر کردید؟

 چند نفر از خانم هایی که عمدتا از دوستانم بودند برای طراحی 
و دوخت لباس ها به کمک من آمدند. وقتی احساس کردیم 
 که کار در منزل جواب گو نیست ، این کارگاه را برای ادامه کار  

تهیه کردیم.
 در اینجا 7 نفر بطور مستقیم در حال کار هستند که 3 
نفر شان سرپرست خانوار هستند. افرادی هم برای فروش 

محصوالتمان به طور غیر مستقیم در حال فعالیت هستند. 

کارآفرینی را با یک چرخ خیاطی هدیه ای 
شروع کردم

فعاالن ومسئوالن حوزه قطعه سازی خودرو درگفت وگو با »دنیای اقتصاد« تاکید کردند

قطعه سازان ایرانی در انتظار حل معضالت صنعتی ومالی

   نمایندگي هاي مجاز شرکت ایران خودرو در هجدهمین نمایشگاه بین المللي 
خودرو،  قطعات و صنایع وابسته در شهر مشهد حضور فعالي خواهند داشت. 
هایما اس 7 و اس 5، اچ 30 کراس، دناپالس، پژو207 اتوماتیک هاچ بک و پژو 
پارس ال ایکس اتوماتیک، سورن اي ال ایکس و سمند EF7 دوگانه سوز از 
جمله محصوالت ایران خودرو است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

به منظور آشنایی دانشجویان رشته تبلیغات دانشگاه علمی کاربردی واحد    
26 تهران از روند فعالیت کانون های تبلیغات و آگهی، این دانشجویان از کانون 
آگهی شبکه پذیرش آگهی بازدید نمودند، سید رضا جمشیدی مدیر عامل 
این کانون ، دانشجویان این دانشگاه را در جریان مراحل کار یک کانون آگهی 

و تبلیغات قرار داد.

مدیر کیفیت شرکت سایپادیزل گفت: بر اساس اعالم شرکت بازرسی کیفیت    
و استاندارد ایران، کامیونت فوتون با انجام بهبود کیفیت، موفق به کسب دو 
ستاره کیفی شود که این دستاورد، نتیجه برنامه ریزی های جامع و مدون 

ارتقاء کیفیت در سایپادیزل است.

ماموریت شرکت نساجی هالل ایران تأمین اقالم اضطراری جمعیت هالل احمر 
و سازمان هایی همچون نیروهای مسلح )ارتش، سپاه پاسداران، نیروی 
انتظامی(، سازمان مدیریت بحران، استانداری ها و عموم مردم تعریف شده 
که مردم عزیز جهت تهیه اقالم مورد نیاز خود به تعاونی مصرف مستقر در 

محل شرکت و 5 فروشگاه و نمایندگی در سطح کشور مراجعه می نمایند.

شهرداري منطقه 22، درجشنواره تابستانی سالمند با هدف تبدیل شهر تهران 
به شهر زیست پذیر و با عنوان »دوشنبه های سالمندی« برنامه های ویژه ای 
را برای شهروندان سالمند برگزار می کند. طرح »دوشنبه های سالمندی« با 
اختصاص یک روز در هفته به سالمندان شهر، بستری برای حضور بهتر آنها 

در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و هنری فراهم می کند.

  استاندار تهران به منظور بازدید از واحدهای صنعتی و گفت و گو با مسئوالن 
و صنعتگران شهرستان قدس، روز اول مرداد ماه با هیأت همراه وارد این 
شهرستان شد. ایشان ابتدا با حضور در مزار شهدای شهر قدس و قرائت فاتحه 
به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. سپس از واحدهای صنعتی ماشین سازی 
اسماعیلی، دامداران، تکنوتک، اتحاد موتور، کاراگستر، خودروسازی ایران و فناوری صنعت 
 بازدید نموده، جهت شرکت در جلسه گفت و گو با مسئوالن و صنعتگران، در فرمانداری 

حضور یافت.

  طرح ساخت شهربازی و میدان پیاده روی در غرب تهران نهایی شد. این پروژه 
که فاز نخست آن در صحن علنی شورای شهر تهران معرفی و رونمایی شده، 
از طریق برگزاری یک فراخوان برای انتخاب طرح برتر »اتصال پهنه جنوبی 

دریاچه چیتگر به بوستان جنگلی چیتگر« پیش رفته است.

روز 11 تیر ماه حریق مهیبی کارخانه ی تولید رنگ فرهاد واقع در جاده 
مخصوص کرج را فرا گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین، 
آتش تمام این کارخانه را فرا گرفته و مغازه ها و خودروهای اطراف کاخانه نیز 
دچار حریق شدند. در این آتش سوزی عالوه بر خسارات مالی، افرادی نیز 

دچار سوختگی شدند.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال »حمایت از کاالی ایرانی« 
با کسب باالترین امتیاز در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات باز هم مقام 
اول این حوزه را از آن خود کرد. برمبناي نتایج ارزیابي شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران از عملکرد شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو در سال 

96، شرکت ایساکو برای نهمین سال متوالی مقام اول را در سطح کشور به دست آورد.

 HSE معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه21 از بازدید کارشناسان اداره
این معاونت از ساختمان های سرای محالت ورودی غربی پایتخت با هدف 
ارتقای سطح »شاخص هایHSE شهروندی« خبر داد. وي افزود: از الویت 
های مهم در این پایش سراسری می توان به شناسایی خطرات و ریسک های 

موجود در سطح ساختمان ها، ایمنی آسانسورها و ... اشاره کرد.

نخستین نمایشگاه بین المللی اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری 4 تا 7    
شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بزرگ بازار بزرگ ایران )ایران مال( 
برگزار می شود. این نمایشگاه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ایران برگزار و برپایی آن فرصتی بی بدیل برای فعاالن و دست 

اندرکاران این عرصه خواهد بود.

  مدیرعامل شرکت زامیاد: شرکت زامیاد در راستای افزایش رضایت مشتریان 
خود سعی دارد با گسترش شبکه خدمات و فروش قطعات اصلي در سراسر 
کشور، سفارش گذاري و تأمین انواع قطعات یدکي اصلي جهت توزیع در بازار 
و نیز ارائه قطعات با قیمت و تسهیالت مناسب به بازار، ضمن از بین بردن 

واسطه ها، مسیر دسترسي به قطعات اصلي محصوالت این شرکت را کوتاه تر کنند.

  در راستای تبادل تجربیات و به منظور افزایش بهره وری، جمعی از کارشناسان 
شرکت تراکتورسازی از مگاموتور بازدید کردند. جانشین مدیر برنامه ریزی 
تولید و تامین قطعات شرکت تراکتورسازی تبریز با مثبت ارزیابی نمودن این 
بازدید گفت: در شرایط اقتصادی حال حاضر شرکت هایی نظیر تراکتورسازی 
و مگاموتور می توانند در زمینه های تامین و تولید قطعات و همچنین اصالح فرایندها و زیرساخت 

ها همکاری های خوب و موثری با یکدیگر داشته باشند.

  به گزارش واحد ارتباطات و روابط عمومی، شرکت نفت پارس در دومین 
کنفرانس ملی ساخت ایران که با رویکرد حمایت از تولید ملی و 
رضایتمندی مشتری در مورخه 31 تیرماه 1397 در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، موفق به دریافت تندیس و نشان ملی ساخت 

ایران شد.

طرح مسائل و مشکالت شهری ازسوی مدیران در فرمانداری تهران
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری دانستنی 
آنالین: جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
شهروندان منطقه 5 تهران با حضور عیسی 
فرهادی فرماندار تهران، غالمحسین آرام 
معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران، 
مصطفی کواکبیان و حجت االسالم مهدی 
شیخ از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 

محل ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در این نشست مسائل و مشکالت مردمی، 
عمرانی و خدماتی شهر تهران مورد بحث و 
گفت وگو قرار گرفت. همچنین نمایندگان 
شهرداری و مسئوالن انتظامی و مدیران 
منطقه 5 تهران ، به توضیح درباره مشکالت 
و معضالت این محدوده پرداختند. کواکبیان 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی گفت : به حمداهلل با توجه به وسعت 

این منطقه مشکالت چندانی در حوزه 
مدیریت شهری وجود ندارد و از اقدامات 
صورت گرفته قدردانی کرد و اعالم کرد 
مشکالت محله کن را به طور ویژه پی گیری 

می شود.
مشکالت محله اکباتان، باغات در حال تخریب، 
مشکالت تردد و نوسازی منطقه 5 از جمله 
مسائل متعدد مطرح شده در این جلسه بودند. 

همچنین در بازدید فرماندار از شرکت های 
صنعتی غرب استان تهران، پروژه شناور 
 سازی و تجمیع چربی شرکت صنعتی بهشهر 
افتتاح شد. ضمنا در روزهای گذشته پروژه 
سیستم پایش لحظه ای ذرات هوا و تصفیه خانه 
بهداشتی شرکت مالیبل سایپا نیز ازسوی آقای 
 احمدوند، معاون برنامه ریزی فرمانداری تهران 

افتتاح شد.

به جرات می توان به این نکته مهم اشاره کرد که یکی از 
بزرگترین چرخه های تولیدی کشور را قطعه سازان خودرو 
تشکیل می دهند. افزایش تیراژتولید خودروهای داخلی 
ومونتاژ خودروهای خارجی،نشان از این واقعیت دارد که 
شرکت های قطعه ساز به طورمداوم وبدون توقف به تولید وبه 
روزرسانی محصوالت خود می پردازند. همزمان با محدودیت 
هایی که قطعه سازان در چند ماه اخیر برای حصول مواد اولیه 
وهمچنین مجادله برسر قیمت گذاری ها داشتند.برخی از این 
شرکت های قطعه ساز نیز پیشرفت ها ونوآوری هایی را در 

بخش خصوصی بدست آوردند.

zتبدیل تحریم ها به فرصت در جهت رشد صنعت قطعه سازی
مهدی یونسیان، مدیرعامل  پیشین شرکت 
مهرکام پارس که تامین کننده بعضی قطعات 
شرکت ساپکو است با بیان اینکه ماسیاستی 
را درجهت احترام به شعار امسال که 
))استفاده از کاال ومواد ایرانی(( است تعریف 
کردیم که بر اساس آن درصد زیادی از آن 
مواد اولیه ای  که از خارج کشور وارد می کردیم را بتوانیم  در داخل ایران 

تولید کنیم.
وی افزود:باشرکت های دانش بنیان وارد مذاکره شدیم ودستاوردی 
که این مذاکرات برای ما داشت،تولید مواد اولیه با قیمت مناسب تر 

وکیفیتی قابل رقابت با نمونه های خارجی بود.
یونسیان در توضیح  موضوع »قدرت قطعه سازان برای رفع نیاز خط 
تولید خودروسازان«گفت:در زمان تاسیس مهرکام پارس، توان تولید 
شرکت به تناسب مطالباتی بوده است که شرکت ایران خودرو از این 
شرکت انتظار داشته است اما به علت اینکه سرعت رشد ایران خودرو 
فراتر از این شرکت بوده است در شرایط کنونی  فقط در بعضی از اقالم 
تک سورس هستیم ودر بعضی موارد هم سایر شرکت های قطعه ساز 
برای تامین قطعات به ایران خودرو ورود کرده اند.  وی در زمینه اقدامات 
الزم جهت عبور از رکود در زمان تحریم های خارجی گفت:ما در سال 
گذشته برای حوزه تولید شرکت 2 برنامه کاربردی،کوتاه مدت وبلند 
مدت تعیین کردیم که با تعیین این برنامه ها استفاده بهینه از ظرفیت 
نیروی انسانی وامکاناتی که در اختیار داریم توام با بسترسازی های الزم 

برای تولید محصوالت جدید در دستورکار قرار گرفت. 
یونسیان در خصوص برنامه های شرکت مهرکام پارس در سال 
گذشته گفت:افزایش فروش شرکت مهرکام پارس در سال 96،کاهش 
توقف خطوط تولید شرکت ایران خودرو را به میزان 50 درصد کمتر 
از سال گذشته، کاهش ضایعات تولیدی شرکت به میزان 50 درصد 
کمتر از سال گذشته، رسیدن به نمره کیفی باالی 90 از سوی ساپکو از 

اعم فعالیت های شرکت در سال 96 بوده است. 
مدیرعامل  سابق شرکت مهرکام پارس با اشاره به اینکه سیستم 
کاری برنامه ریزی شده در سال گذشته را می توانیم برای سال جاری 
اجرا کنیم وهدف گذاری بهتری داشته باشیم افزود: باید برنامه ریزی 
های بلندمدتی را برای مقابله با مشکالت آینده در تامین قطعات 

ورسیدن به پوشش کامل خط تولید ایران خودرو انجام دهیم.
وی درباره سیاست های یک شرکت قطعه ساز در زمان تحریم،با 
استفاده از امکانات موجود برای حفظ استمرار کارکرد خط تولید گفت: 
ما محدودیت های پیش آمده را به عنوان یک فرصت می بینیم که 

بتوانیم با برنامه ریزی مناسب از این شرایط عبور کنیم.
یونسیان افزود:مطمئنا در شرایط خاص کنونی باید با استفاده از 
توانمندی ها وقابلیت هایی که داریم با پیگیری فرصت ها در مسیر رشد 

وپیشرفت قدم برداریم.

zاعطای مشوق های مالیاتی الزمه ادغام قطعه سازان
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
ایران با اشاره به اینکه که شرکت های 
خودروسازی با توجه به حجم نیازهای خود 
به واحد هایی که با تیراژ باال تولید می کنند و 
مجهز به واحد R&D   هستند سفارش 
قطعه می دهند گفت: راهکار افزایش توان 
تولیدی قطعه سازان کشور را درادغام و یکپارچه سازی 500 تا 600 

قطعه ساز طرف قرارداد با ساپکو , مگاموتور و سازه گستر است.
 وی تصریح کرد: با ادغام امکانات و ظرفیت های این واحد های 
تولیدی میزان قطعات مورد نیاز شرکت های خودروسازی تامین و 
تکمیل خواهد شد که الزمه آن اعطا مشوق های مالیاتی و تغییر نگرش 

مدیران واحد های تولیدی است .
نعمت بخش اضافه کرد: شرکت های خودروساز با وجود 
دشواری های کنونی همچون تامین ارز، بروکراسی و هزینه های 
سنگین گمرکی تمایل به واردات ندارند و به همین دلیل از این تغییر 
نگرش استقبال خواهند کرد مگر اینکه قیمت و کیفیت تولید قطعات 

داخلی رقابتی و به صرفه نباشد.

zافزایش کیفی قطعات خودرو در گرو توجه به دغدغه قطعه سازان
محمدرضا نجفی منش رئیس هیات مدیره 
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه  
قطعه سازان خودرو کشور  در خصوص ادغام 
واحد های تولیدی قطعه ساز به دلیل عدم 
توان کمی در تامین قطعات مورد نیاز 
خودروسازان اظهارکرد : خودروسازان کشور 
این موضوع را باید به صورت موردی و مصداقی بیان کنند وگرنه 
مجموعه های قطعه سازی فعال حدود 80 درصد قطعات مورد نیاز 
خودروسازان را به خوبی تامین می کنند و در این خصوص مشکلی 

وجود ندارد .
وی تصریح کرد: البته با برطرف کردن  3 دغدغه اصلی و حیاتی قطعه 
سازان به طور حتم کیفیت و کمیت تولید قطعات خودرو باالتر می رود. 
نجفی منش افزود: نخستین دغدغه خودروسازان عبارت است 
از  اینکه مطالبات قطعه سازان به موقع و حداکثر ظرف مدت 1 ماه 
پرداخت گردد و از آنجایی که از سال 95تا کنون با وجود افزایش 72 
درصد مواد اولیه 56  درصد دستمزد و 20 درصد سربار قیمت قطعات 
تولیدی تعدیل نشده است به صورت عاجل باید به این موضوع رسیدگی 

شود تا حداقل قیمت گذاری خودرو ها توسط خودروساز انجام شود. 
وی در بیان دغدغه دوم قطعه سازان گفت: رویه غلط قیمت 
گذاری توسط شورای رقابت باید متوقف گردد و دغدغه سوم قطعه 
سازان ایرانی این است که با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری با برگزاری نمایشگاههای تخصصی شرکت های داخلی و 
دانش بنیان در خصوص تامین 20 درصدباقیمانده از قطعات مورد نیاز 
خودروسازان تدبیری اندیشه شود که در این شرایط حساس کنونی 
بهترین راه حل برای برطرف کردن این مشکل اجرای اقتصاد مقاومتی 
و توجه به توان تولیدی داخلی توام با استفاده از ظرفیت های شرکت 

های قطعه سازایرانی است.
ساسان قربانی یکی از فعاالن با سابقه صنعت 
قطعه سازی کشور در خصوص توان قطعه 
سازان در برابر نیاز خودرو سازان  گفت:قطعه 
سازان در حال سپری کردن بدترین شرایطی 
هستند که تا به حال با آن مواجه بوده اند و به 
علت وابستگی بین خودروسازان و قطعه 

سازان ، هرکدام از این بخش ها تضعیف شود ، بخش دیگر هم متضرر 
می شود .

 وی افزود: بخشی از مشکالت پیش آمده از درون صنعت قطعه سازی 
است ، اما بخش عمده مشکالت را باید خارج از این صنعت پیگیری کرد . 
مسائل مختلفی نظیر مالیات ، ارز ، روادید ، بیمه ، بانک ها و همچنین 
نداشتن سیاست روشن و نقشه راه برای فعالیت بخش تولید و صنعت  

را می توان جزو بزرگترین مشکالت  قطعه سازان در کشور بیان کرد .
 این فعال صنعت خودروسازی کشور اضافه کرد:ما در شرایط 
فعلی نمی توانیم اهدافی که در نظر داشته ایم را محقق کنیم و هدف 
گذاری های بلند مدت 1404 نیز دیگر قابل دسترس به نظر نمی رسد .
وی اضافه کرد : نبود نقدینگی از مشکالت بزرگی است که قطعه 
سازها با آن رو به رو هستند . تاخیر در پرداخت بدیهی ها توسط 
شرکت های خودرو سازی توام با تالطم های ارزی به ما اجازه بستن 

قرارداد های مشخص و مدت دار را نمی دهد .
 قربانی گفت:از دیگر معضالتی که قطعه سازان خودرو با آن رو به رو 
هستند ، قوانین مرتبط با تولید و صنعت است . بانک ها، ارزش افزوده ، 
تامین اجتماعی ، موازین مالیاتی و قانون کار کشور باید مورد بازبینی 
قرار گرفته و ارگان های مسئول آن ها به معنای واقعی به یاری صنعت 
بیایند. وی تاکید کرد: صنعت قطعه سازی و در کل صنعت در ایران 
با موانعی مواجه است که در هیج جای دنیا تولید کنندگان با آن ها 
آشنایی ندارد وما برای تامین مواد اولیه که اولین رکن تولید است و 
حتی فرستادن نیروها برای آموزش به کشورهای دیگر باید به دنبال 
ارز بگردیم.  این فعال صنعت خودروسازی کشورتصریح کرد: ما برای 
اینکه صنعت کشور متضرر نشود و نرخ بیکاری بیشتر نشود باید برای 
حفظ تولیدمان به دنبال ارز بگردیم  و در این مصاف نا برابر تولید کننده 
وطنی، بعضی نیز گالیه دارند که چرا تولید و صادرات ما مثل شرکت   ای 
خارجی نیست  و ما حتی توان قیمت گذاری مشخص برای صادرات 

هم نداریم . 
قربانی درباره موضوع علت باال نرفتن قیمت قطعات خودرو گفت :  
در ایران مرکزی را به نام شورای رقابت ایجاد کرده اند که مانع از رشد 
صنعت کشور و و باعث ضرر اقتصاد است . خودرویی با قیمت مثال 24 
میلیون تومان تولید می شود اما در بازار آزاد 29 میلیون تومان به فروش 
می رود . به شرکت اجازه باال بردن قیمت ها داده نمی شود و در نتیجه 
خودروسازها هم اجازه باالتر بردن قیمت را در این اوضاع به قطعه سازها 
نمی دهند . در حقیقت شاهد هستیم در یک چرخه بیمار همه به جز 
دالالن متضرر می شوند  وخودرو سازها  و همچنین  قطعه سازهای 
بدون پشتوانه هم مجبورند برای کمتر کردن ضررهای وارده تعدیل 

نیرو کنند و وقوع این پروسه برای صنعت بازدارنده است .
وی در مورد آینده قطعه سازی در کشور تصریح کرد: در این بحران 
هم قطعه سازان دولتی و هم خصوصی دچار مشکل هستند  اما 
مدیران خصوصی که نگران نیروی کار و صنعت هستند ، اعتراض های 
خود را به گوش مسئوالن می رسانند وبا توجه به کاهش شدید تولید 
خودروسازان ، سفارش قطعه سازان نیز به شدت کاهش می یابد  در 
نتیجه هزینه سر بار تولید باال می رود و اگر قیمت تمام شده قطعه باال 
نرود ، آن واحد قطعه ساز برای ادامه حیات مجبور به تعدیل نیرو و کم 

کم به علت هزینه های باالی تولید ، از چرخه رقابت  خارج می شود.

zسخن آخر
بنابراین با توجه به سخنان مسئوالن وفعاالن صنعت خودروسازی 
کشور به نظر می رسد اگر به زودی مشکالت قطعه سازان خصوصی 
ودولتی برطرف نشود در آینده ای نه چندان دور شاهد تعطیلی 
واحدهای قطعه سازی خودرو در نقاط مختلف کشور خواهیم بود که 

وقوع این اتفاق موجب افزایش میزان بیکاری می شود.


