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به طور قطع این پرسش کلی اما کلیدی، بیش از یک و شاید 
شمار معتنابهی پاسخ مستدل و منطقی دارد که البته همه آنها 
به سبب تنوع فعالیت، پیشه و حرفه های متعدد، نمی تواند در 
یک مدیر جمع شــده باشد، بنابراین هر مدیر موفقی، پاسخ 

بخشی از این پازل بی انتها را در اختیار دارد.
براین اساس، دفتر سرپرستی روزنامه دنیای اقتصاد در غرب 
اســتان تهران، در نظر دارد یک بانک اطالعاتی حاوی روش، 
سبک، سلوک، رویکرد و شیوه های کاربردی مدیران موفق را 
 از زبان و بیان خودشــان جمع آوری و با هدف آگاهی عموم، به خصوص ســایر مدیران در 

رده ها و حوزه های مختلف، منتشر کند.
بدیهی است هدف در این مباحث رسانه ای، تابیدن نور بر روی رمز و راز موفقیت و در نهایت 
دریافت پاسخ مقبول از سوی  مدیران موفق به این پرسش طالیی و کلیدی است که آنان 
چگونه و با چه اندیشه و کرداری توانسته اند به کامیابی و لذت شیرین تحقق این آرزو که 

همگان به دنبال آن هستند، دست یابند.
براین اساس تجربه ارزشمند موفقیت و پیروزی هر یک از این مدیران در هر حوزه و حرفه و 
فعالیت اقتصادی متفاوت است، لذا گردآوری، دسته بندی و انعکاس همین تجربه های متنوع 
و گرانبهاست که می تواند برای دیگران راه گشا بوده و در نهایت به رشد اقتصادی و تامین 

منافع عمومی و ملی نیز منجر شود.
از طرفی گفت و گو با روزنامه تخصصی و معتبر »دنیای اقتصاد«، به طور طبیعی این فرصت 
مغتنم را نیز برای مدیران موفق فراهم می سازد که عالوه بر تبلیغ، تشریح و معرفی کیفیت و 
کمیت محصوالت تولیدی و نوع  خدمات مجموعه تحت مدیریت خود، نقدهای کارشناسانه 
همراه با ارایه راهکار به منظور رفع موانع تولید و رونق کسب و کار را ارایه دهند که این امر 
در نهایت متضمن تامین منافع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود. البته این واقعیت هم 
در میان برخی مدیران وجود دارد که چندان تمایلی به نزدیکی و پیوند موثر و راهبردی با 

رسانه ها از خود نشان نمی دهند.
معهذا، این مرقومه به معنای دعوت رسمی و دراز کردن دست همکاری به سوی تک تک 
مدیــران صنعتی، تولیدی، اقتصادی، بازرگانی و خدماتی، به خصوص در مرکز ثقل اینگونه 
فعالیت ها، یعنی محدوده جاده مخصوص، جاده قدیم و اتوبان کرج واقع در غرب تهران است 
و نیروهای مجرب و ورزیده خبری، گزارشی ، تحلیلی و مصاحبه  روزنامه دنیای اقتصاد ویژه 
غرب استان تهران، این آمادگی را دارند تا با هماهنگی دفتر مستقر در جاده مخصوص در 

اسرع وقت این خال بین مدیران موفق این منطقه و رسانه ها را پر کنند.
یادمان باشد که پیشرفت و سرافرازی و اوج گیری رشد اقتصادی سرزمین عزیزمان ایران، با یک 
یا چند مدیر موفق تحقق نخواهد یافت، بلکه همه یا دست کم اکثر قریب به اتفاق مدیران پرتالش 
و زحمتکش این آب و خاک، این استحقاق را دارند که واژه موفق به پسوند نام آنها گره بخورد.

تردید نکنیم، مکمل این پرسش کلیدی که مدیران موفق چگونه می اندیشند، یافتن راههای 
دریافت و جمع آوری این اندیشــه های موفق و گرانسنگ ازسوی اهالی رسانه و انعکاس و 
انتقال آن به عموم مدیران این مرز و بوم اســت و سرپرســتی و مجموعه کارکنان روزنامه 
دنیای اقتصاد غرب اســتان تهران، اکنون بیش از هر زمان دیگری برای انجام این وظیفه و 

مسوولیت آمادگی دارد.

4

زنگ خطر برای 
کدام کسب و کار های ایرانی 

به صدا در آمده است؟ 
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رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم:

 به دنبال سهم ۵۰ درصدی زنان 
در اشتغال هستیم

آیندهصنایعکوچک
ومتوسطدرمعرض

خطراست

استانداردسازیو
مقاومسازیساختمانازاصول
ساختمانسازیمدرناست

 با مجتمع تجاری و اداری آفتاب 
در قطب تجارت و سکونت تهران آشنا شوید

تحققرویایخریداجناس
باقیمتواقعی

      سیدرضا جمشیدی 

دنیای اقتصاد: چهارمین همایش صنعت پخش کشور چند روز پیش به 
کار خود پایان داد؛ همایشی  که در 4 دوره گذشته از سال 93  به صورت 
سالیانه در تهران برگزار شده است. در این همایش هدف اصلی شناسایی 

صنعت پخش به عموم مردم و مسئوالن و ارائه راهکار برای بهبود نظام 
پخش کشور عنوان شده است. به این بهانه به سراغ »سهراب کارگر« دبیر 
چهارمین همایش صنعت پخش کشور و عضو هیات مدیره انجمن رفتیم  

تا از نقش  اقتصاد مقاومتی  در صنعت پخش ایران، چالش ها، نوآوری ها 
و دستاوردهای این صنعت مهم کشور بیشتر بدانیم.
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خبرخبر 

برگزاری جلسه هم اندیشی روابط عمومی آبفای شهرها 
و شهرکهای غرب تهران با مسئولین ادارات آموزش و 

پرورش شهرستانهای غرب استان تهران
همزمان با آغاز ماه مهر و شروع مدارس در راستای فرهنگ سازی و آموزش های مدیریت 
مصرف بهینه آب این جلسه با حضور مسئولین روابط عمومی و معاونین ادارات آموزش و 
پرورش با هدف هماهنگی میان آموزش و پرورش و آبفا در سطح غرب استان تهران برگزار شد.

در این جلسه مدیر دفتر روابط عمومی آبفای غرب تهران ضمن خیر مقدم به تشریح 
وضعیت منابع آبی و شرایط موجود پرداخت و گزارشی از فعالیتهای این دفتر در راستای 

فرهنگ سازی ارائه داد.
عزیزااله ولی زاده دالور گفت: با توجه به شعار جهانی سال به عنوان بازچرخانی آب که از 
سوی سازمان ملل تعریف شده است،فعالیتهای فرهنگی دفتر روابط عمومی آبفای شهرها 
و شهرکهای غرب تهران بر مباحث بازچرخانی آب ومزایای دفع بهداشتی فاضالب متمرکز 

شده است..
او افزود:فرهنگ سازی،شیوه صحیح مصرف آب در میان دانش آموزان مقطع 
ابتدایی،آموزش روشهای صرفه جویی معرف آب در مدرسه و خانه و توسعه مشارکت دانش 
آموزان،معلمان،مدارس و خانواده ها در زمینه اصالح الگوی مصرف آب از اهداف این شرکت 
است. در پایان هر کدام از مسئولین ادارات آموزش و پروررش شهرستانهای شهریار،قدس و 

مالرد به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21 عنوان کرد؛
آموزش تفکیک پسماند از مبداء در کلیه ی شعب بانک 

پاسارگاد سطح این منطقه
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21  از اجرای برنامه های آموزشی 
تفکیک پسماند از مبدأ و توزیع مخازن در کلیه ساختمان های ستادی و کلیه 
شعب بانک پاسارگاد سطح این منطقه توسط کارشناسان آمار و اطالع رسانی اداره 

مدیریت پسماند این معاونت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 21، محمد بیدشکی معاون خدمات شهری و 
محیط زیست این منطقه با اشاره به اینکه تولید انبوه زباله از پیامدهای زندگی تجمالتی در 
شهرهای بزرگ است؛ گفت: کارشناسان آمار و اطالع رسانی اداره مدیریت پسماند این معاونت 
در راستای اجرای سیاست های ابالغی از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و 
در جهت فرهنگ سازی و ترویج و ترغیب هر چه بیشتر شهروندان به کاهش تولید پسماند 
و تفکیک پسماند خشک از مبدأ و همچنین تحقق برنامه ها و اهداف مد نظر کمپین آسمان 
آبی–زمین پاک، اقدام به برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی با موضوع تفکیک پسماند در 

سطح شعب بانک پاسارگاد سطح منطقه 21 کردند.
وی در همین راستا افزود: آموزشگران اداره مدیریت پسماند منطقه21 در این برنامه 
آموزشی، آموزش های الزم را در خصوص شیوه های کم حجم سازی پسماندها، تفکیک از 
مبدأ پسماند خشک از تر و نقش آن در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را به کلیه پرسنل 
ساختمان های ستادی، کارکنان شعب بانک پاسارگاد سطح این منطقه ارائه دادند و در 
پایان هر برنامه، مخازن پالستیکی جهت استفاده در ذخیره سازی کاغذ و مقوا باطله و سایر 
پسماندهای خشک و جمع آوری جداگانه این ضایعات به شرکت کنندگان در کارگاه های 

آموزشی توزیع شد.

با حضور سفیر ایران در آلمان صورت گرفت 
امضای قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز 

در قالب شرکت مشترک 

گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت مرسدس بنز قرارداد ایجاد شرکت مشترک 
در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند. 
همچنین قرار داد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماه های آینده نهایی می شود. 
 به گزارش ایکوپرس، این قرارداد میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از 
گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدس 

بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد دکتر علی ماجدی سفیر ایران در آلمان، مهندس محسن 
صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهندس هاشم یکه زارع 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور داشتند.

مهندس یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با اشاره 
به امضای قرار داد و تفاهم نامه با شرکت بنز در تولید و فروش محصول سواری، ابراز 
امیدواری کرد که با توجه به همکاری های دو شرکت در حوزه خودروهای تجاری 
همکاری طرفین در خصوص تفاهم نامه و قرار داد سال گذشته نیز به همین منوال 
پیگیری شود. قرار داد خودروهای تجاری که امروز امضا شدشامل 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 نسل فعلی آکتروس تا سال 2019 تولید شده و نسل جدید این کامیون نیز از سال 
2019 به بعد بر اساس استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد. در فاز بعدی نیز خط 
تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است. بر اساس برنامه، ساخت داخل شرکت 
مشترک تولیدی در سال نخست به 20 درصد خواهد رسید و این میزان در صورت 

صرفه اقتصادی می تواند به 30 تا 50 درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش نیازسنجی و تولید محصوالت جدید و جایگزینی با محصوالت 
فعلی نیز در برنامه شرکت مشترک تولیدی ایران خودرو و دایملر پیش بینی شده است.

همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره، در خصوص تولید موتور میان شرکت ایران 
خودرو دیزل و دایملر بوده که وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در 
شرکت مشترک جدید است. شرکت مرسدس بنز نخستین برند خودروهای تجاری در 
دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایه گذاری مشترک با ایران خودرو بیانگر 

امنیت سرمایه گذاری در ایران است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم:

بهدنبالسهم۵۰درصدیزنان
دراشتغالهستیم

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی درباره 
اولویت های دولت دوازدهم در حوزه زنان، اظهار کرد: 
چهار موضوع بهداشت، آموزش، مدیریت سیاسی و 
اقتصاد شاخص های شکاف جنسیتی هستند که بر این 
اساس ایران رتبه 139 از 144 کشور را دارد و کشورهایی 
مثل مالی، سودان و چاد بعد از ما قرار دارند یعنی حتی 
وضع ما از عربستان و پاکستان هم در این شاخص ها بدتر 
است، بنابراین اگر ما بر اساس همین چهار شاخص جلو 
برویم و وضع را بهبود ببخشیم، قطعاً دولت هم می تواند 

کار را به درستی به پیش ببرد.

به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنالین،  پروانه سلحشوری 
افزود: حوزه زنان از سایر حوزه های اجتماعی و فرهنگی جدا 
نیست بلکه زیر مجموعه مقوله های دیگر است. موضوع اول 
بحث مدیریتی است به این معنا که زنان در سطوح مدیریتی 
جا داشته باشند. ما در حال حاضر حضور زنان را در کابینه 
شاهد هستیم اما زنان را در رأس وزارتخانه ها نداریم و این 
یکی از مطالبات جدی ماست که از زنان الاقل در سطح معاون 
و مدیرکل استفاده شود. البته در این مدت اتفاقات خوبی 
افتاده که نوید می دهد بتوانیم همکاری دولت را در این رابطه 

داشته باشیم. 
ما معتقدیم اگر حضور زنان در سطوح باال به همراه رشد زنان 
در سطوح پایین رخ دهد؛ می توانیم جامعه همگون تری داشته 

باشیم و نیازهای انسانی را برطرف کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در موضوع 
اشتغال، زنان نیز جزئی از آن هستند، تصریح کرد: مسأله 
اشتغال یک مقوله مهم مرتبط با همه جامعه اعم از زنان و 
مردان است. نباید جوری در نظر گرفته شود که فقط مردان 
شاغل باشند. ما حداقل به دنبال سهم 50 درصدی خودمان 

در اشتغال هستیم.
سلحشوری با بیان این که زنان باید در بخش کارآفرینی 
به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: زنان در 
سال های اخیر در بخش کارآفرینی خوب ظاهر شده اند و 
توانسته اند توانمندی خود را نشان دهند. علتش هم کم بودن 
جذب زنان در بخش دولتی است؛ زیرا این تنها راهی بود که 
زنان توانمند می توانستند بروز و ظهوری داشته باشند؛ اکنون 

هم باید به این موضوع توجه شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات برنامه ششم 
درباره زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی، یادآور شد: 
زنان سرپرست خانوار باید از حمایت دولت برخوردار شوند و 
بتوانیم آنها را در ابعاد جسمی، روانی،  اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی توانمند کنیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین توجه بیشتر به 
موضوع بهداشت و سالمت زنان و همچنین ورزش زنان را نیز 
خواستار شد و عنوان کرد: موضوع ورزش هم به بحث بهداشت 
و سالمت مرتبط است. متأسفانه ما فضاهای ورزشی مناسب 

برای زنان نداریم و ورزش هم برای زنان ما نهادینه نشده در 
حالی که این موضوع یک ضرورت به شمار می رود.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به برخی آسیب های 
اجتماعی اضافه کرد: من قبول ندارم که می گویند اعتیاد و 
فقر زنانه شده است. شاید دلیلش این باشد که زنان بیشتری 
اکنون درگیر اعتیاد شده اند یا این که در دهک های پایین، 
زنان فقیر بیش از مردان هستند و همه این ها نکاتی است 
که دولت دوازدهم باید برای آنها برنامه جدی داشته باشد 
تا بتوانیم در پایان دولت شاهد بهبود وضعیت زنان در این 

حوزه ها باشیم.

دنیای اقتصاد: مدیرعامل شرکت »پالستیران« معتقد است آینده 
صنایع کوچک و متوسط در معرض خطر است و باید به صورت جدی 

به این بخش توجه شود. 
حسین خسروشاهی مدیرعامل شرکت پالستیران که به تولید انواع 
محصوالت پلیمري شامل تزریقي، بادي و اکسترود ورق می پردازد، درباره 
موانع کسب و کار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری دانستنی آنالین بیان کرد: 
اغلب صنایع کوچک و متوسط روبه نابودی هستند بنابراین اگر ریشه ای به 

مشکالت شان توجه نشود آینده امیدوار کننده ای نخواهند داشت.
وی افزود: یکی از عواملی که باعث می شود این صنایع رشد قابل قبولی 
نداشته باشند، سود بانک ها است. وقتی در چرخه تولید، عرضه و فروش یک 
محصول به سود کمتری از سود بانکی دست پیدا می کند؛ یعنی در پرداخت 
هایش به بانک باید از سرمایه اولیه هزینه کند که در نتیجه باعث زیان انباشته 
می شود. وی ادامه داد: تمامی شرکت های صنعتی باید در رابطه با برخی موارد 
مستقیماً حمایت شوند. به عنوان مثال صنعتی که سال هاست به جایگاه معتبر 
و نامداری رسیده است، اگر روزی در شرایطی نتوانست قبض برق خود را به 
موقع پرداخت کند، نباید برق فضای صنعتی را مثل فضای مسکونی به یکباره 
قطع کنند. تصور کنید 35 دستگاه روشن در حال کار بدون هیچ پیش زمینه 

ای یکباره قطع شود چه ضرری به شرکت و در نهایت مصرف کنندگان وارد 
می شود؟!

مدیرعامل شرکت پالستیران پیشنهاد داد: باید از طرف وزارت صنایع تیمی 
تشکیل شود تا مشکالت شرکت های صنعتی را تقسیم بندی کنند و برنامه 
اصالحی در نظر بگیرند. در غیر این صورت شرایط خوبی در اقتصاد منتظر ما 
نیست. همه سازمان های صنعتی اگر ریکاوری نشوند روبه نابودی خواهند رفت.  
وی گفت: این برنامه اصالحی از این جهت اهمیت دارد که گاهی به دلیل یک 
سری ساز و کار اداری روی کارگران فشار مستقیم می آورند. مثالً اگر حق بیمه 
کارگری ازسوی کارفرما یک ماه پرداخت نشود زمانی که او به دکتر مراجعه 
می کند به یکباره نامش از سیستم حذف شده و در پرداخت هزینه به مشکل 
می خورد. متأسفانه همه این ها به دلیل کمبود نقدینگی شرکت هاست و هیچ 
کس هم از شرکت نمی پرسد که چرا نقدینگی نداشتید تا پرداختی های تان 

را به موقع انجام دهید.
در ادامه این بحث اصغر جهانگرد عضو موظف هیأت مدیره پالستیران 
نقدینگی را مهم ترین مانع کسب و کار دانست که اغلب صنایع با آن درگیرند. 
وی توضیح داد: این هم یکی از  مسائل دیگر است که سراغ صنایع آمده و باعث 
شده نظم مالی شان به هم بریزد. مثالً زمانی به واسطه تحریم ها ظرفیت ها 

کاهش پیدا کرد و نقدینگی از صنعت خارج شد در نتیجه این امر کم شدن 
تولید و ضرر و زیان را شاهد بودیم.

وی افزود: در این مرحله برگشتن به روال عادی تنها با حمایت دولت ممکن 
است که البته این حمایت تا حدودی وجود دارد. امروزه در هر صنعتی ورود 
کنید خواهید دید که با ماشین آالت قدیمی کار می کنند و همین به روز نبودن 
عالوه بر این که روی تولید تأثیر می گذارد، باعث عدم افزایش اشتغال و نیروی 
کار خواهد بود. جهانگرد بابیان اینکه در پالستیران از نظر بازار کار مشکلی 
وجود ندارد، بیان کرد: شاید ما با شرایط موجود این قدرت را داشته باشیم 
که از نیروی انسانی متبحر بهره بگیریم؛ اما اگر نوسازی اتفاق بیفتد نیروهای 
تحصیلکرده بیشتری می توانند وارد بازار کار شوند. این در حالی است که 
وزارت صنایع با راه اندازی سامانه »بهین یاب« در تالش است ماشین آالت 

فرسوده را نوسازی کند.
 این بحث صنایع و نوسازی که هنوز اتفاق نیفتاده منجر شده قیمت 
محصوالت به شدت باال برود و چون در تولید به صرفه نیست برخی صاحبان 
صنایع به جای تولید به بازرگانی روی آوردند. چرا که می توانند یک محصول 
تمام شده را ارزان تر از تولید به داخل بیاورند. آن هم محصولی که مواد اولیه 
اش را خودمان به صورت خام و ارزان صادر کرده ایم. وی تأکید کرد: در واقع 

تأمین نقدینگی و نوسازی دو نکته ای است که دولت هم به آن واقف شده و در 
کسب و کار به شدت تأثیرگذار است اما در کنار این دو، در تعامل صنایع با بانک 

ها نیز باید تجدید نظر شود. 
همانطور که مطرح شد حاشیه سود 5 درصد در صنعت توان پرداخت اقساط 
وام 22 درصدی را ندارد. وقتی توان پرداخت وام وجود ندارد باید راهکاری 
اندیشیده شود تا بدهکاری کاهش یابد و چرخه صنعت بگردد و نقدینگی ایجاد 
شود. جهانگرد اشاره کرد: معضل دیگری که صنایعی مثل ما با آن درگیرند 
بحث پتروشیمی و بورس کاال است. در شرایط فعلی عده ای بازرگان، بورس 
را می خرند و کسی که نقدینگی ندارد مجبور است با قیمتی باالتر تعهدی 
خریداری کند. هرچند که دولت قصد دارد با ارائه اعتبار به تولیدکننده اوضاع 
این شرکت را سامان دهد اما تا به سرانجام برسد زمان زیادی صرف خواهد شد. 
در این فاصله من اگر نتوانم از بورس خرید نقد داشته باشم مجبورم تحمیلی از 

بازار بخرم که بازار هم معموالً گران تر است. وی همچنین اظهار کرد: صنعت 
در ایران مثل گرداب شده که عده ای در آن دارند به نقطه نازل می رسند. مثاًل 
طرف اول یک بازار انحصاری برای خود ترتیب می دهد و می گوید با همین 
تجهیزات محصولم را می فروشم و نیازی نمی بینم بخواهم  دستگاهم را به 
روز کنم ولی همین تفکر بعد از مدتی باعث می شود بازار از دست آن صنعت 
دربیاید چون رقیبان همیشه به فکر نوآوری هستند و اگر از قافله جا بمانید در 

این گرداب فرو می روید.
جهانگرد بابیان امروز پالستیران به شرایط مناسبی رسیده و محصوالت 
متنوعی تولید می کند، اضافه کرد: مثالً ما در تولید باک خودرو پژو 206 زمانی 
بدون رقیب بودیم و به نوعی بازارمان انحصاری بود اما  چون با تغییر تکنولوژی 
پیش نرفتیم، کالً این محصول را ازدست دادیم. صاحبان صنایع باید همیشه 

حواس شان به تازه های روز و نوآوری باشد.

دنیای اقتصاد : منطقه 22  تهران که در 
غربی ترین نقطه پایتخت در سال 
واقع  در  و   شده  تاسیس   1379
به  اضافه شده  منطقه  جدیدترین 
شهرداری تهران است، به دلیل برخی 
سیاست های شهری اکنون تبدیل به 
تفریحی  تجاری،  صنعتی،  قطب 
توریستی و البته مسکونی گشته است. 
مشهور است که این منطقه بیشترین تعداد برج ها را در یک منطقه 
شهری پایتخت دارد. با گذر از این منطقه،  مجتمع های اداری  تجاری 
در حال ساخت زیادی را  می بینیم که یکی پس از دیگری از روی 
زمین سر بر می آورند. یکی از این مجتمع ها، »مجتمع تجاری- 
اداری آفتاب« است که به مانند یک کشتی در نزدیکی دریاچه 
خلیج فارس چیتگر و در میدان موج این منطقه ساخته شده است. 
با »علی شفیعی« عضو هیات مدیره مجتمع تجاری و اداری آفتاب 
و  مجتمع  وضعیت  درباره  گویی  و   گفت 

برنامه های آتی آن داشته ایم که از نظر می گذرانید.

z در ابتدا از وضعیت مجتمع بگویید و اینکه در بحث کسب و کار و
اشتغال چه برنامه هایی مدنظر دارید؟

مجتمع آفتاب دارای  34 واحد اداری، 100 واحد تجاری، یک تاالر 
پذیرایی 800 نفره و یک رستوران مجهز است؛ البته  رستوران و تاالر 
حدود 10 ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده اند. واحدهای اداری 
مجتمع نیز یک سال است افتتاح شده که عموما واحدهای فنی، عمرانی 
و ساختمانی فعال هستند. درباره وضعیت اشتغال نیز به صورت مستقیم 
60 نیروی فعال و به طور غیر مستقیم هم تعداد قابل توجهی از نیروها 
در  رستوران و تاالر مشغول به کار شده اند جدا از اینکه برای ساخت این 

مجتمع بیش از 300 نفر در طول 4 سال مشغول به کار بوده اند.

z هدف از راه  اندازی این مجتمع و سایر مجتمع های تجاری در این
منطقه مهم شهر چه بوده است؟

این ملک در سال 88 مجوز ساخت گرفته و بنا به سیاست های شهری 
که قرار بود این نقطه از شهر تبدیل به »بازار مدرن تهران« باشد تصمیم 
گرفته شد از صنف تولیدکنندگان دست اول کشور در پوشاک زنانه، 
مردانه و بچگانه دعوت به عمل آمد تا در این پاساژ مشغول به فعالیت 
شوند؛ در واقع تالش شد شهروندان به جای اینکه به نقطه شلوغ و پر سر 
وصدای شهر برای تهیه مایحتاج خود مراجعه  کنند به این مجتمع بیایند 
و بتوانند با قیمتی که مد نظر دارند، جنس با اصالت و با کیفیتی را به دست 
آورند. البته هدف ما راه اندازی یک پاساژ مجهز و مدرن برای کسبه بازار 

تهران است که در کنار تک فروشی، عمده فروشی نیز داشته باشند ولی 
قیمت های خرده فروشی را به قیمت عمده به فروش برسانند.

z با توجه به پیشرفت کار، فکر می کنید به صورت نهایی شهروندان
چه زمانی می توانند برای خرید به مجتمع  مراجعه کنند؟

از 2 ماه دیگر با اعمال نظافت، نصب دکورها و چیدمان کلی استارت 
رسمی  برای افتتاح خواهیم داشت؛ ولی زمان رسمی افتتاح مجتمع 
آفتاب روز 22 بهمن و همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است. 

z ویژگی مجتمع آفتاب در بین مجتمع های متعدد تجاری، در

منطقه چیست؟ 
 هدف نهایی ما  جذب قشر خاص جامعه است و اینکه کاالیی را به 
دست مشتری بدهیم که از کیفیت مناسب برخوردار باشد تا شهروندان 
طعم خرید قیمت واقعی یک محصول را تجربه کنند. قدر مسلم پس از 
افتتاح مجتمع، شهروندان با یک بار وارد شدن به پاساژ و دیدن قیمت 
های واقعی متوجه خواهند شد کاالیی را که در یک مجتمع دیگر 
به قیمتی چندین برابر مشاهده کرده اند با قیمتی مشابه بازار تهران 
خریداری و مطمئن می شوند جنس را به قیمت عمده آن تهیه کرده 
اند چرا که اساسا یکی از شروط ما برای فروختن واحدهای تجاری نیز 
همین بوده است که قیمت ها اصوال واقعی باشند. همچنین برای رفاه 
حال خریداران و دسترسی مناسب  3 ورودی مجزا ایجاد نموده است. 
همچنین دسترسی به این مجتمع از طریق اتوبان های حکیم، خرازی، 
آزادگان و جاده مخصوص کرج  از مزایای این مجتمع تجاری و اداری 
است. یکی دیگر از مزایای این مجتمع ایجاد 700 باب پارکینگ بوده که 
رفاه حال صاحبان واحدها و مراجعه کنندگان را در پی خواهد داشت. 
این در حالی است 100 واحد تجاری و 45 واحد اداری لحظات دل انگیز 

خرید را برای عموم مردم به ارمغان خواهد آورد.

 آینده صنایع کوچک و متوسط
 در معرض خطر است

با مجتمع تجاری و اداری آفتاب در قطب تجارت و سکونت تهران آشنا شوید

تحققرویایخریداجناسباقیمتواقعی
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یادداشت خبر

اشکان مهین فالح -  امروزه استارت آپ ها آغازی بر 
شکل گیری شرکت های دانش بنیان هستند و فایده آنها در 
کشور ما چیزی جز تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران نیست. استارت آپ ها بهترین شکل و ساختار 
سازماندهی یک ایده نوین هستند که در آن مجموعه ای از 
متخصصان، ایده پردازها ، مربیان ماهر و سرمایه گذاران 
نقش آفرینی می کنند تا در کوتاه ترین زمان ایده به ثمردهی 

موثر برسد . 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها با توجه به سوابق و عالیق 
سرمایه گذار انجام می گردد و با توجه به زمینه فعالیت 
استارت آپ چشم انداز آن معین می شود ، بطور مثال اگر 
استارت آپی در زمینه خدمات شهری و تاکسیرانی آغاز به 
کار کند معموال سرمایه گذارانی از شرکت های خودروسازی 
و شرکت های حمل و نقل جذب آن می شوند ، پس از مزایای 
آن می توان به مشخص بودن هدف و نزدیکی هدف به عالیق 
و تجربیات سرمایه گذار و همچنین وجود نیروهای متخصص 

در آن مجموعه اشاره داشت . 
به منظور تسهیل در یافتن ایده های ناب و پول ساز ، همواره 
مراسم هایی با نام استارت آپ ویکند ، استارت آپ نایت ) شب 
استارت آپی ( و مراسم های مشابه برگزار می شود تا در آن ایده 
پرداز ها و سرمایه گذاران در کنار منتور ها ) مربیان ( به بحث 
و تبادل نظر بپردازند و در پایان جلسه تیم ها تشکیل شوند . 

 همچنین شرکت هایی تحت عنوان شتاب دهنده ایجاد 
می شوند که وظیفه آنها ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران و 
منتور هاست ، و افرادی که ایده های خوب دارند می توانند از 
طریق وبسایت های شتابدهنده، ایده های خود را به منتور ها 

و در نهایت به سرمایه گذار معرفی نمایند. 
از این رو می توان این طور نتیجه گرفت که شکست در سرمایه 
 گذاری روی طرح ها به حداقل رسیده است و سرمایه گذار 
می تواند اطمینان داشته باشد طرحی که روی آن سرمایه گذاری 

کرده قطعا به نتیجه مطلوبی خواهد رسید .

معاون کیفیت گروه خودروسازی 
سایپا هدف گذاری برای افزایش 
جلب  و  محصوالت  کیفیت 
رضایت هر چه بیشتر مشتریان 
را جزو مهم ترین برنامه های 
گفت:  و  کرد  اعالم  مجموعه 
موضوع کیفیت به عنوان یکی از سرفصل های راهبردی 

در سطح گروه، شناخته می شود.

  به گزارش سایپا نیوز، داریوش گل محمدی ضمن یادآوری 
اقدام مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در عذرخواهی از 
مشتریان و برنامه این مجموعه برای ارتقای کیفیت خودروهای 
تولیدی اظهار کرد: مدیریت ارشد گروه همواره رضایت مشتری 
را به عنوان اولین هدف سایپا مدنظر قرار داده و در راستای 

همین موضوع، مرکز ارتباط با مشتریان تشکیل شد.
وی افزود: 75 درصد فرایند کیفیت در زمان طراحی، 20 
درصد در هنگام تولید محصول  و پنج درصد نیز در حوزه 
خدمات پس از فروش صورت می گیرد و بر این اساس، تمامی 
صحه گذاری های کیفی از زمان طراحی تا فروش بعد از تایید 

معاونت کیفیت اجرایی و نهایی خواهد شد.
معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا درباره ارتقای 
سطح کیفی محصوالت این مجموعه تصریح کرد: برنامه های 
مختلفی باهدف تضمین کیفیت در زنجیره ارزش طراحی شده 
و قصد داریم به صورت گام به گام، مراحل قبولی محصوالت در 

استانداردهای کیفی را دنبال کنیم.
گل محمدی با اشاره به نقش شرکت های تامین کننده 
قطعات در افزایش جایگاه کیفی محصوالت تولیدی گروه، 
خاطرنشان کرد: شرکت سازه گستر و مگاموتور به عنوان 
بازوهای اصلی سایپا در تامین قطعات، با ارتباط موثر با زنجیره 
تامین می توانند نقش مهمی در ارتقاء کیفیت قطعات ایفا 
 کنند و این موضوع در باالبردن کیفت نهایی خودرو بسیار 

تاثیرگذار است.
 وی در ادامه ارتقای سطح کیفی تولید با استفاده از 
 روش های مبتنی بر تولید ناب و سیستم های تولید در 
شرکت های خودروساز بین المللی را از دیگر برنامه های 
مجموعه دانست و تاکید کرد: با الگو برداری از نظام تولید موفق 
و بومی سازی آن می توانیم سطح کیفی استاندارد های تولیدی 

گروه را افزایش دهیم.

 استارت آپ ها 
و لزوم سرمایه گذاری در آنها

معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا:
افزایش کیفیت و رضایت مشتریان 

از اهداف سایپا است

عضو هیات مدیره  و دبیر چهارمین همایش صنعت پخش  بیان کرد

ارسالبرخیداروهایضروریدر2ساعت
دنیای اقتصــاد: چهارمین همایش صنعت 
پخش کشور چند روز پیش به کار خود پایان 
داد؛ همایشی  که در 4 دوره گذشته از سال 
93  به صورت سالیانه در تهران برگزار شده 
است. در این همایش هدف اصلی شناسایی 
صنعت پخش به عموم مردم و مسئوالن و ارائه 
راهکار برای بهبود نظام پخش کشور عنوان 
شده است. به این بهانه به سراغ »سهراب 
کارگر« دبیر چهارمین همایش صنعت پخش 
کشور و عضو هیات مدیره انجمن رفتیم  تا 
از نقش  اقتصاد مقاومتی  در صنعت پخش 
ایران، چالش ها، نوآوری ها و دستاوردهای 

این صنعت مهم کشور بیشتر بدانیم.

عضو هیات مدیره انجمن 
پخش ایران و خزانه دار 
گوید:  انجمن می  این 
نگهداری کاال، سفارش 
گیری، ارسال و وصول 
از وظایف صنعت  کاال 
پخش ایران اســت که 
شــامل 100 درصد داروهای کشور و 85 درصد 
 سکشــن های آرایشــی، بهداشــتی، غذایی و 
شوینده ها می شود. کارگر در گفت و گو  با »دنیای 
اقتصاد« با بیان این مطلب افزود: در این بین بحث 
نگه داری از کاال بسیار حائز اهمیت است چرا که 
بسیاری از تولیدکنندگان، انبار قابل توجه و حجیمی 
برای نگهداری ندارند. از آنجایی که شرکت های 
پخش بسیاری از کاالها را به صورت قطعی یا امانی 
خریداری می کنند تکنولوژی در این قسمت بسیار 
حساس است چرا که دارو و غذا کاالهای حساسی 
هستند و نگهداری از آنان اقدامی تخصصی و بسیار 
دشوار است. ما برخی مواد لبنی را گاهی ظرف 5 
تا 6 ساعت به سفارش دهنده می رسانیم، یا مواد 
دارویی بسیار مهم گاهی ظرف کمتر از 2 ساعت 

به دست مشتری می رسد.
وی در همیــن رابطه ادامــه داد: در خصوص 
نگهداری از مواد دارویی تمامی انبارهای شرکت 
های پخش کشور استانداردهای اروپایی را کسب 
کرده اند؛ به عبارتی دیگر تکنولوژی کشــور در 

این حوزه باالســت و  در خصــوص نگهداری از 
کاالها هیچ نگرانــی وجود ندارد اما درباره توزیع 
 کاال فکر می کنم هنوز ســنتی عمل می کنیم.

کارگر درباره وضعیت توزیع کاال در کشور  اظهار 
کرد: اکنون در دنیا به وسیله »هوش مصنوعی« 
کار سفارش گیری انجام می پذیرد اما متاسفانه 
در برخی فروشگاه های ایران اگر صاحب مغازه در 
 محل کسب  حضور نداشته باشد اصوال ویزیتور 
نمی تواند کار ســفارش را انجام دهد و کار اصوال 
معطل می ماند. به نظر می رســد با گســترش 
فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و  فروشگاه های 
لجستیکی که می توان هر لحظه شبانه روز کاال را 
به صورت عمده تحویل داد، می توان به پیشبرد 
کار تحویل کاال، بهبود وضع سالمت کاال و کاهش 
قیمت تمام شده برای مشتری کمک شایانی کرد.

کارگــر همچنین در خصــوص نقش اقتصاد 
مقاومتــی در صنعت پخش کشــور عنوان کرد: 
صنعت پخــش  گردش مالی بــاالی 80  هزار  
میلیارد تومانی دارد و بیــش از  60 هزار نفر در 
آن مشغول به کار هستند؛ در واقع به علت انسان 
محور بودن صنعت پخش مشاهده می کنیم که 
به دلیل اشتغال زایی، با اقتصاد مقاومتی همخوانی 
دارد. نکته دیگر اینکه در صنعت پخش حدود 70 
درصد هزینه ها صرف حقوق و دستمزد به پرسنل 

این کار می شود البته نباید از نظر دور داشت که 9 
درصد GDP کشور در دست صنعت پخش است 
وهمین موضوع باعث شده است تا در برنامه پنجم و 
ششم توسعه یکی از محور های اصلی بهبود نظام 

توزیع کاال و خدمات باشد.

z همایـش فرصتـی مناسـب برای آگاهـی 
صنعت پخش

دبیر چهارمین همایش صنعت پخش ایران که 
در دهه اول شهریور در برج میالد تهران برگزار شد 
درباره اثرات این همایش توضیح داد: خوشبختانه 
در حال حاضر جایگاه صنعت پخش برای بسیاری 
آشکار شده است که تصور می شود به دلیل برپایی 
4 همایش صنعت پخش در کشور بوده است. ما در 
یک پنل 4 ساله از همایش اول تا همایش چهارم 
که امسال برگزار شد اهدافی تبیین کرده بودیم 
 که  تصور می کنم به همه اهداف دست یافتیم.

کارگر افــزود: در همایش اول تعــداد 45 مقاله 
به دبیرخانه همایش رســید که این مقاالت در 
همایش چهارم به بیش از 170 مورد رســید. در 
همایش چهارم تصمیم بر این گرفته شــد که به 
»آینده پژوهی و روش های کسب و کارهای نوین« 
پرداخته شود و به اصطالح سناریویی برای سیستم 
خود بر اساس وضع موجود تدوین کنیم که احتمال 

می دادیم اگر این اقدام را انجام ندهیم دیگران این 
سناریو برای ما می نوشتند.

 ایــن عضو انجمن پخــش ایران ادامــه داد: 
خوشــبختانه در این فرایند 4 ساله و با مشخص 
شدن جایگاه صنعت پخش در جامعه توانستیم 
کارها را رو به جلو ببریم. البته در فرایند 4 ســاله 
بعدی این همایش قصد داریم به تحرک صنعت 
پخــش و صادرات آن بپردازیم چرا که می دانیم 
صنعت پخش در بســیاری از کشورهای اطراف 
و منطقه از کشــورهای خلیج فــارس گرفته تا 
کشورهای آسیای میانه چندان قدرتمند نیست و 
به اصطالح فقیر است؛ در این حالت ما می توانیم 
با صادر کردن دانش فنی خود، به صادرات کاالی 
کشورمان کمک شایانی کنیم. کارگر در پایان به 
بحث توسعه هایپرمال ها اشاره و اظهار کرد:  باید 
پذیرفت روند حرکتی جامعه در این راستا قرار دارد 
کــه مردم تمایل پیدا کرده اند نیازهای خود را از 
هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای تهیه 
نمایند البته هنوز فروشگاه های کوچک به عنوان 
 خریدهای دم دســتی مورد استقبال مردم قرار 
می گیرند اما اگر قرار باشد هایپرمارکت ها و مال 
ها همچنان روی دور باشند باید کیفیت کاالهای 
خود را افزایش دهند و فراموش نکنند که از آفرهای 

بیشتری بهره مند شوند.

کسانی که قصد دارند از محصوالت و خدمات پس 
از فروش شــرکت آرمان موتور کویر استفاده کنند 
دانستن اینکه شرکت مذکور با چه شرکت های بین 
المللی همکاری داشته و چه خدماتی ارائه می دهد 

خالی از لطف نیست.
فراهم کردن شرایط بهره مندی صنعت کشور از 
ماشین آالت سرمایه ای با دوام و کیفیت باال، شرکت 
آرمان موتور کویر را بر آن داشت تا با اخذ نمایندگی 
انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لیفتراک 
هــای Tailift تایــوان،  CT POWER چین، 
  FORWAYو مینی لودر Xilin تجهیزات انباری

این امر را محقق سازد. 
احترام به دانش و خواســت مصرف کننده باوری 
است که آرمان موتور کویر را در جهت بهبود کیفی 
هرچه بیشتر محصوالت و سازگاری با نیاز و شرایط 

صنعت کشور مصمم تر کرده است.

این شرکت معتقد است که حضور در بازار خودرو 
بدون ارائه خدمات مناسب معنا ندارد و بنابراین طی 
یک برنامه بلندمدت قصد دارد در این حوزه متفاوت 
عمل کند. در این راستا تا کنون در شهرهای تهران، 
شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان  و یزد نمایندگی ایجاد 
کرده است  و آمادگی خود را برای ایجاد نمایندگان 

فعال در سایر استان ها اعالم می کند.
همچنین شرکت آرمان موتور کویر به عنوان نماینده 
رسمی لینده آلمان که زیر شاخته هلدینگ معتبر  
MIG   یک گروه صنعتی در کشورهای اروپایی و 
آسیایی است به تازگی فعال شده و در واقع می توان 
گفت که شرکت لینده برای اولین بار پس از اجرای 
برجام و لغو تحریم های بین المللی، به بازار لجستیک 

ایران بازگشته است. 
شرکت لینده آلمان که این روزها به واسطه آرمان 
موتور کویر در ایران به ارائه خدمات مشغول است. یکی 

از تولیدکنندگان پیشرو در زمینه لیفتراک و تجهیزات 
انباری در جهان به شمار می رود که بیشترین سهم 
بــازار اروپا را در اختیار دارد. از ابتدای ســال جاری 
شرکت آلمانی لینده پس از اجرایی شدن برجام و 
لغو تحریم ها با اعطای مجوز رسمی و انحصاری در 
بازار ایران فعالیت خود را بعد از یک وقفه چند ساله 

از سر گرفت.
بر این اســاس شرکت آرمان موتور کویر به عنوان 
نماینده انحصاری برندهــای مذکور در ایران با بهره 
گیری از کادر اجرایی مجرب و متخصص، جهت ارائه 
خدمــات مربوط بــه  واردات و ارائه انواع لیفتراک با 

ظرفیت های 1.5 الی 45 تن در مدلهای دیزلی، 
دوگانه ســوز و برقی،  ارائه پشتیبانی و خدمات 
پــس از فروش برای تمامی مدلهای فوق الذکر 

مطابق دستورالعمل و استاندارد کارخانه سازنده، ارائه 
کلیه خدمات فنی  شامل سرویس و تعمیرات مطابق 

با استانداردهای کارخانه سازنده، اعزام تیم های فنی 
سیار به سایت محل استقرار لیفتراک در اقصی نقاط 
کشــور، ارائه سه سرویس و بازدید دوره ای رایگان از 
لیفتراک فروخته شده در سایت مشتری، ارائه و تامین 
قطعات یدکی)اصلی(از کارخانه سازنده پاسخگوی نیاز 

مشتریان خود خواهد بود.

آرمانموتورکویرپاسخگوینیازمشتریان
تحققاحترامبهدانشوخواستمصرفکننده
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و آمبوالنس اســت که با شرکت ایویکو در حال مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه و تولید این محصول در کشور 

هستیم. امیدواریم تا اواخر شهریور ماه، این تفاهم نامه امضا شود .

مدیرعامل مگاموتور گفت: تولید دو مدل گیربکس اتومات در مگاموتور و استفاده از آن ها را در محصوالت گروه 
سایپا در دستور کار شرکت داریم و بزودی گیربکس cvt بر روی دو خودرو کوییک و ساینا اتومات، مورد استفاده 

قرار می گیرد.

پایگاه اطالع رسانی مجتمع صنعتی ماموت از حضور مجتمع صنعتي ماموت در نمایشگاه اختصاصي ایران در 
سوریه خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی مجتمع صنعتی ماموت ، نادر وائل، نخست وزیر سوریه از غرفه 

ماموت در این نمایشگاه بازدید کرد.

الوان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران محصوالت تولیدی خود با فناوری نانو را در غرفه 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سالن 10-11 غرفه 135 ارائه کرد. نانو امولسیون ایجاد کننده پوشش آبگریز، 

از جمله محصوالت شرکت رنگ الوان است که در نمایشگاه صنعت ساختمان ارائه می شود.

ساینا اولین خودرو اتومات ارزان قیمت ساخت داخل توسط شرکت خودرو سازی سایپا تولید و بزودی وارد 
بازار خواهد شد. این محصول مجهز به گیربکس اتوماتیک همراه با تجهیزات جدیدی نظیر کروز کنترل، فرمان 

برقی و ...،  به عنوان ارزان ترین خودرو اتوماتیک ساخت داخل شناخته شده است.

خودروی B30 یک ســدان شــهری با طراحی زیبا همراه با امکانات ایمنی و رفاهی و از طراحی قابل قبولی 
برخوردار است که در ایران توسط گروه بهمن عرضه می شود. این خودرو محصول جدید شرکت FAW می باشد 
 C-NCAP که از سال 2015 وارد بازار چین شده و موفق به کسب گواهینامه سطح استاندارد ایمنی 5 ستاره

شده است.

واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت اطلــس خــودرو در نظــر دارد در آستانه بازگشایی مدارس 
در مهرماه، بــا برگــزاري طرح بازدید تخصصي بازگشایي مدارس با تخفیف ویژه قطعات و خدمات ، همراهــي 

خــود را بیــش از پیــش بــه خانــواده کیــا اعــالم نمایــد.

سبالن پالستیک ) سهامی خاص ( که در سال 1350 فعالیت های خود را آغاز و در سال 1383 تولید انواع 
مخازن چرخدار مکانیزه جهت جمع آوری و تفکیک زباله های شهری تا بزرگ ترین سایزها را تولید و نیز انواع 

پالت های پالستیکی در سایزهای استاندارد را آغاز نموده است.

امیر اشکوری، سرپرست شرکت کفش ملی: خوشبختانه کمپینی در میان تولید کننده ها و در بین مردم ایجاد 
شده که از ایرانی ها می خواهد ازکفش ایرانی حمایت  کنند و گروه صنعتی ملی نیز از مردم ایران می خواهد 

جمله »زیبای ملی پوش باشیم« را از شعار به واقعیت تبدیل کنند.

به گزارش روابط عمومي شرکت نفت پارس، کارکنان شرکت نفت پارس طي دو روز  مورخ 21 و 31 امرداد 
1396  با حضور در ورزشگاه نفت پارس در راستای تجلي شعار » اهداي خون، اهداي زندگي، احیاء بخشش 

» در پاالیشگاه نفت پارس خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو در دیدار مدیران مسئول روزنامه ها و خبرگزاري هاي کشور مهم ترین 
اقدامات و برنامه هاي آینده ایران خودرو را تشریح کرد و گفت ما براي کیفیت پایاني متصور نیستیم و هنگامي 

مي توانیم بگوئیم به همه اهداف دست پیدا کرده ایم که مشتریان از محصوالت ما راضي باشند.

 به گزارش سایپا نیوز : در قراردادی چهارجانبه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت و بانک توسعه تعاون، سایپادیزل کامیون های فرسوده کشور را جایگزین می کند 

که در فاز اول آن 600 دستگاه از کامیون های فرسوده با کامیون های ولوو جایگزین خواهد شد.

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد( به عنوان بزرگ ترین تولید کننده مواد اولیه دارویي در خاورمیانه از 
ســال 1375 فعالیت خود را آغاز نموده و هم اینک یکي از شــرکت  هاي معتبر در زمینه تولید محصوالت 

نارکوتیک و غیرنارکوتیک در سطح جهاني شناخته مي شود.

معاون بازاریابی و فروش ســایپادیزل از تولید انبوه کامیون کشنده اف.ام460 از پاییز امسال خبر داد. احمد 
حیدری افزود: 1500 دســتگاه از این کامیون کشنده در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت نام شده 

است.

 استقرار 5 روز متوالی اتوبوس دیابت در محدوده شمال غرب تهران ) محدوده منطقه 22( ، اندازه گیری قند 
و فشار خون شهروندان بصورت رایگان انجام می شود. این اقدام که در راستای تکمیل اقدامات اداره سالمت 
منطقه و ارتقای سطح سالمت جسمی شهروندان، صورت گرفته است، با استقبال شهروندان مواجه شده است.

ایرج خسروداد معاون تولید شرکت زامیاد در گفتگویی اعالم کرد: تأمین مناسب، فعال سازی ظرفیت های 
موجود تولیدی و نیز استفاده بهینه از نیروی انسانی در روزهای اخیر باعث افزایش کم سابقه تولید در شرکت 
زامیاد شده است. با تولید انواع خودروهای تجاری و انواع خودروهای مسافری زامیاد به شرکتی بی رقیب تبدیل 

خواهد شد.

بهمن دیزل در هشتمین نمایشگاه بین المللی لبنیات ، نوشیدنی ها ، چای ، قهوه و صنایع وابسته مشتریان 
عمده خود را با ارائه آخرین و جدیدترین محصوالت همراهی کرد. این نمایشگاه از 24 تا 27 شهریور ماه  در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

نهمین دوره نمایشگاه تخصصی خودرو همدان با استقبال و بازدید خوبی از سوی مردم استان در دومین روز 
در حال برگزاری  می باشد. شرکت مدیران خودرو نیز با یک نماینده خود در این نمایشگاه حضور یافته و 

محصوالت برند MVM و  CHERY را به نمایش گذاشته است.

کیا موتورز از فروش جهاني 222.740 دستگاه خودرو در ماه آگوست خبر داد. افزایش فروش ماه آگوست کیا 
در بازار داخلي کره در مقایســه با ســال گذشته 9.7درصد افزایش یافته است که نتیجه آن فروش 41.027 

دستگاه خودرو بوده است. فروش در بازارهاي بین المللي نیز 181.713 دستگاه خودرو اعالم شده است.

سازمان توسعه راه های ایران با تجربه های فراوانی که در طول حدود ربع قرن، به دست آورده ، بزرگ ترین 
پیمانکار اجرایی وزارت راه و شهر سازی می باشد که از ابتدای تأسیس تاکنون، عملیات ساختمانی مختلف 

راه، راه آهن، تونل، پل، محوطه فرودگاه، باند پرواز، تسطیح اراضی، محوطه سازی را برعهده داشته است.

در اولین روز از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
آقای شریعتمداری از غرفه مینو بازدید کرد: مدیر بازاریابی گروه مینو در جریان بازدید وزیر صنعت، معدن و 

تجارت از غرفه مینو، فعالیت ها و دستاوردهای گروه صنعتی مینو را شرح داد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، جناب حجت االسالم و المسلمین ابوترابی 
فرد در تاریخ 1396/6/27 مصادف با چهارمین و آخرین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت 

ایران، با همراهی آقای مغازه ای، دبیر انجمن صنف شیرینی و شکالت، از نمایشگاه بازدید کرد

خبر

زنگ خطر برای  کدام کسب و کار های 
ایرانی  به صدا در آمده است؟ 

در سالهای آتی پیش رو ، بازار ایران 
ناگریز، مسیری که کشورهای پیشرفته 
اندکی قبل پیمودند را، اندکی دیرتر 
خواهد پیمود. تکنولوژی های جدید 
و صنایع جایگزین خواهند رسید و 
باعث تحول کسب و کار و جابه جایی 
بازارها خواهند شد . دیجیتالی شدن 

و فروش اینترنتی ، رشد سریع فروشگاه های زنجیره ای ،رشد 
باال خدمات آنالین و تولید انبوه و ... آینده این کسب و کارها 
را ،زودتر از آنچه که فکر میکنید، متحول خواهند کرد و در 
نتیجه در سالهای آتی با چالش جدی مواجه خواهند شد. لذا 
کارفرمایان و کارکنان آنها باید دنبال شغل دیگری باشند و یا 

اینکه ماهیت کار خود را با تکنولوژی جدید تطبیق دهند.
 

فرصت زیر اسامي برخی از این کسب وکارها آورده شده است.
1- بنگاه های مسکن سنتی

2- آژانس های تاکسی تلفنی ، با توجه به ورود پدیده جدید تاکسی 
های شخصی اینترنتی مانند اسنپ

3- آژانس های سنتی مسافرتی فروش بلیت
4- تولید بنزین و مدیریت پمپ بنزین ها ،با توجه به کاهش مصرف 

سوخت در خودروهای برقی و هیبریدی
5- فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و غیر برند ، مانند لوازم 
خانگی و برقی و موبایل و ... با توجه به ورود فروشگاه های زنجیره ای 
بزرگ )بیش از 300 هایپر در حال ساخت است ( و رشد نمایی فروش 

اینترنتی همانند فروش شرکت دیجی کاال
6- سوپرمارکت های کوچک غیر زنجیره ای و غیر رقابتی ، که 
نمیتوانند از ویژگی خرید کالن بهره ببرند به ویژه در در مراکز شهری 

بزرگ
7- شغل ویزیتوری و فروشندگی،  به خصوص در شرکت های  پخش 
مویرگی با توجه به اوج گیری استفاده از فروش اینترنتی و آپ های  

سفارش گیری مشتریان 
8- کتابخانه های سنتی ، که فقط کتاب امانت می دهند و خدمات 

دیگری در کنار آن ندارند
9-  دفاتر خدمات ترجمه ، با توجه به رشد سریع نرم افزارهای خبره ترجمه

10- دفاتر خدمات کپی و نشر و اسکن و ...
11- روزنامه های کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای
12- برگزاری دوره های آموزش حضوری و مدارک حرفه ای

13- پیک های موتوری، زودتر از آنچه فکر می کنید با آمدن پهپادها 
تهدید جدی خواهند شد.

14- مشاغل داللی، مثل فروش خودرو دست دوم
15- تعمیرگاه های خودرو و فروش لوازم یدکی ، با توجه به ورود 
برندهای جدید و افزایش سطح کیفیت و ارتقا  تکنولوژی خودرو و انجام 

تعمیرات بیشتر توسط نمایندگی ها انجام خواهد شد.
16- خدمات انبارداری و اجاره انبارها ، با توجه به ورود نرم افزارها و 
تکنولوژی های جدید مانند اینترنت اشیا IOT که باعث میشوند به شدت 

موجودی های شرکت ها کاهش یابد.
17- سد سازی و بهره برداری از آب و برق سدها، با توجه به کاهش 

منابع آبی
18- تولید و فروش مصالح سنگین ساختمانی، مانند بلوک سیمانی 
و آجر و درب و  پنجره سنگین و ... با توجه جایگزینی مصالح جدید و 

ارتقا استانداردها
19- دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمه

20- پزشکی عمومی غیر متخصص
21- نانوایی های سنتی در شهرهای بزرگ

 22- مغازه های فروش سنتی سبزی و میوه، با توجه به ورود 
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای که میوه و سبزی  بسته بندی شده 

عرضه میکنند.
23-  شعبات فیزیکی بانک ها

24-  داروخانه های کوچک غیر زنجیره ای 
 و این فهرست ادامه دارد ....

  در مقابل، دهها صنعت دیگر با رشد تقاضا مواجه خواهند 
 شد.  و کسانی که می خواهند شغل خود را تغییر دهند  می توانند 
انتخاب های بهتری داشته باشند و کسانی موفق هستند که خالقیت و 
نوآوری داشته باشند. مانند فروشگاه های زنجیره ای ، فروش اینترنتی، 
خدمات شخصی، غذاهای نیمه آماده ، رستوران ، تبلیغات و بازاریابی 
حرفه ای  بهداشت و درمان ، گردشگری خارجی و داخلی، صنایع 
 تبدیلی پتروشیمی، ساختمان سازی مدرن و پیش ساخته، بازسازی 
ساختمان ها ، صنعت ایمنی ، بازیافت، خدمات محیط زیست تولید 
انرژی پاک مانند باد و آفتاب ، صنایع تصفیه هوا و ده ها مورد دیگر ...  که با 

خالقیت چشم انداز مثبتی برای آینده  ایجاد می کند.

استانداردسازیومقاومسازیساختمان
ازاصولساختمانسازیمدرناست

مقاوم سازی سازه ها برای هر 
انسانی که در شهر و جامعه خود 
به دنبال امنیت و آسایش می 
گردد، اقدامی ضروری و ارزشمند 
است و هر کسی برای سکونت 
خود و یا مراجعه به محل هایی 
که می تواند نیاز خود را برآورده 
ساختمانی  یافتن  پی  در   کند 
می گردد که از هر جهت به دور از 

خطرهای احتمالی باشد.

مقاوم سازي در علم مهندسي 
عمران به مفهوم باال بردن مقاومت 
یک سازه ساختمان در برابر نیروهاي 
وارده است؛ ولی در اکثر شهر هاي 

ایران ساختمان هاي متعددي از سال هاي گذشته 
ساخته شده اند که فاقد طراحي مناسب ، نظارت صحیح ، 
اصول فني و ایمني کافي هستند و مقاومت الزم را در 
مقابل حوادثی همچون زلزله ندارند . شناسایي و بهسازي 
این سازه ها بسیار حائز اهمیت است، مخصوصاً اگر این 
ساختمان ها دولتي ، امنیتي و امدادي باشند و عدم توجه 
به آنها ، باعث بروز صدمات جبران ناپذیري در هنگام وقوع 

حوادث غیرمترقبه خواهد شد.
اصوالً ضعف هاي سازه ها و به دنبال آن نیاز به 
مقاوم سازي ساختمان ها دالیل متعددی دارد که در 
این بین می توان به  تغییر کاربري ساختمان ، تغییرات در 
آیین نامه هاي زلزله یا طراحي ساختمان ها ، ضعف هاي 
اجرایي و عدم برآورده شدن نیاز هاي طراحي در حین 

اجرا  اشاره کرد.
پیش از آنکه بدانیم مقاوم سازی چه اهمیتی دارد و چرا 
باید به آن توجه کرد یادمان باشد یک ساختمان ازدو وجه 
سفت کاری و نازک کاری تشکیل می شود که اکثر قریب 
به اتفاق مردم وجه ظاهری آن یعنی نازک کاری را می 
بینند. نازک کاری به نمای ساختمان و شکل ظاهری سازه 
و مصالح می گویند که تأثیر بسیاری در جذب مشتری 
دارد و اصوالً نماهایی که در آن به زیبایی شناسی توجه 
شده نظر مردم بیشتری را جلب کرده است اما آنچه در 
بطن یک ساختمان نهفته و علی رغم دیده نشدن در بحث 
ایمنی اهمیتش هزاران برابر بیشتر از نمای یک ساختمان 
است؛ سفت کاری است که این وجه تنها ازسوی مهندسان 
و کارشناسان و مهندسان ناظر ساختمان و کسانی که در 
بحث ساخت و ساز و سیستم های نظارتی ساختمان 

فعالیت دارند، قابل بررسی است.
مرحله سفت کاری اولین مرحله از عملیات اجرایی 
ساخت سازه ها است و در واقع اولین مرحله اجرای 
فونداسیون محسوب می شود. نباید از نظر دور داشت 
که برای تأمین ایمنی یک ساختمان باید با شرکت هایی 
همکاری کرد که در تولید مواد اولیه و مصالح ضروری 

یک سازه محصولی معتبر 
را ارائه دهند.

در این راستا شرکت خانه 
بتن با سابقه 15 سال اولین 
مؤسسه ای است که پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد 
مؤسسه  از  را  اجباری 
تحقیقات  و  استاندارد 

صنعتی دریافت کرده و سنگ بنای استاندارد سازی در 
تولید بتن آماده را پایه ریزی کرده است. 

 از این رو خانه بتن در فهرست نخستین های این 
صنعت به ثبت رسیده قرار گرفته است؛ ولی برای اثبات 
این ادعا ابتدا باید در نظر داشت بتن چه مشخصه هایی 
دارد و چه ویژگی هایی باعث شده است که خانه بتن نشان 

استاندارد بگیرد؟ 
مدیرعامل این شرکت در گفت و گو با خبرنگار دنیای 
اقتصاد سرپرستی غرب تهران، استقرار آزمایشگاه مدرن، 
کنترل کیفیت مواد اولیه و کنترل کیفیت پس از تولید و 
ارائه خدمات پس از فروش به مشتری و توجه ویژه به مقوله 
تحقیق و توسعه را از جمله عواملی برشمرد که موجب 

موفقیت این شرکت در استانداردسازی بتن شده است.
اعتقاد مجموعه مدیریت و کارکنان خانه بتن به کار 
گروهی و عملی منجر به این شد که تمام واحدهای 
شرکت از بخش های مدیریت، اداری، فروش، تولید، 
ترانسپورت و .. و تحقیق و توسعه- کنترل کیفیت با عزمی 

راسخ به استاندارد و کیفیت نگاهی ویژه داشته باشند.
چهار عنصر اصلی تکنولوژی یعنی مدیریت، دانش 
فنی، تجهیزات و نیروی انسانی در خانه بتن نقش خود را 
به خوبی ایفا کرده اند.  سنگدانه ها از نظر دانه بندی، درصد 

خاک، نوع شکل طبیعی یا شکسته، درصد رطوبت و طبق 
استاندارد ملی 302 در چند مرحله ارزیابی می شود و پس 
از قبولی و تایید اجازه مصرف داده می شود. سیمان نیز 
تحت کنترل بوده و خوشبختانه از کارخانجات استاندارد 
شده خریداری می شود. طرح اختالط بتن از طرف واحد 
تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت به واحد تولید مرتباً 
بر اساس رده مقاومتی بتن، اسالمپ و ... اعالم شده که 
اجزای آن نیز طبق محاسبات و سوابق قبلی ازسوی 
واحد تولید با دقت عالی توزین و مخلوط می شود و از 
محصول تولیدی نیز قبل از خروج نمونه گیری شده و 

ضمن بازرسی مجدد و توزین اجازه خروج صادر می شود.
همکاری با مراکز علمی و صنعتی چون دانشگاه های 
تهران، انجمن بتن ایران سازمان ملی  استاندارد ایران، 
مرکز تحقیق و توسعه سیمان، انجمن تولید کنندگان شن 
و ماسه و سایر همکاران صنعت بتن آماده نیز جزو فعالیت 

های الینفک خانه بتن به شمار می آید.
مهندس شعیبی تأکید کرد: باید به صورت جامع بازار 
مصرف را به سمت ساخت و مصرف استاندارد هدایت کرد 
و آن هم به عهده همه است. سازمان ها، شهرداری ها، 
مهندسان، تولیدکنندگان و ... چون هنوز به پایه خرید در 
بتن به روش عیار رایج است در حالی که باید بر اساس رده 
 مقاومتی و استاندارد ملی باشد. ضمناً ما ظرفیت تولید

 بتن های ویژه را داریم که خریدار خاص خود را دارد و 
استقبال نسبتا خوبی هم از آن به عمل آمده است.

توضیحات بیشتر را در این باره حسین جبار نژاد 
تکنسین ارشد آزمایشگاه این شرکت این گونه بیان می 
کند: مواد اولیه )شن و ماسه و سیمان( که از نظر کیفی 
مورد تأیید قرار بگیرند، اجازه ورود به شرکت را پیدا می 
کنند. پس از ورود، مواد اولیه نمونه برداری شده و وزن 
می شوند. نمونه ها پس از خشک شدن مجدداً وزن 
می شوند. این کار در مراحل مختلف برای اندازه گیری 

دانه بندی شن و ماسه و درصد خاک 
موجود به عمل می آید در صورتی که 
نمونه ها بر اساس استانداردهای تدوین 
شده نباشد، معدن تولید کننده شن و 
ماسه رد می شود. البته معادن هم به 
دریافت استاندارد ملزم شده اند ولی تا 
کنون اقدام نکرده اند که این امر نیاز به 
کنترل کیفیت مصالح وارده را بیشتر 
می کند. پس از آن کیفیت مصالح از 
نظر میزان رطوبت، درصد خاک، قطر 
سنگدانه ها بررسی می شود، آنچه که 
غیر استاندارد باشد مورد قبول واقع 

نمی شود. 
کنترل مصالح  خروجی)بتن( یکی 
دیگر از برنامه های کاری شرکت است. 
میزان مقاومت و روانی بتن در این مرحله سنجیده می 
شود و حتی در محل های بتن ریزی حاضر شده و نمونه 

گیری انجام می شود.
محمدعلی شعیبی بنیانگذار خانه بتن و رئیس سابق 
انجمن بتن ایران که استانداردسازی و مقاوم سازی 
ساختمان را یکی از اصول ساختمان سازی مدرن 
می داند معتقد است که »اگر بزرگترین تولید کننده 
بتن نباشیم، سعی می کنیم بهترین آنها محسوب 
 شویم«. به همین خاطر شاید بتوان مراجعه پیمانکاران 
پروژه های بزرگ ساخت و ساز به خانه بتن را دال بر 

صحت این جمله دانست.
 تولید برتر، قیمت بهتر و سرویس سریع تر، سه شعاری 
است که این شرکت برای خود برگزیده است تا به هدف 

نهایی خود یعنی رضایت مشتری دست یابد. 
برای اثبات سخنش نتایج پیگیری های واحد فروش را 
در همان روز نشان می دهد که مشتریان شرکت به اتفاق 
و بیش از 10 مورد از بتن خریداری شده روز قبل اظهار 

رضایت کرده اند.
برای خانه بتن »فروش پایان یک معامله نیست، آغاز 
یک تعهد است« فقط یک شعار نیست. محمد حسین 
فربد سپهر، مدیر فروش شرکت خانه بتن می گوید: این 
شعار را در فروش، سرلوحه کار خود قرار داده ایم چون 
نظر مشتری برای ما اهمیت دارد و باید بتوانیم خواسته 
اش را از نظر کیفیت، زمان تحویل و سرویس دهی تأمین 
کنیم. بر این اساس زمانی که بتن تولید شده را برای 
خریدار ارسال می کنیم، بالفاصله با او تماس گرفته و 
درباره کیفیت و سرویس دهی از ایشان نظرخواهی می 
کنیم. درهریک از مراحل کاری، اگر نارضایتی از سوی 
مشتری ابراز شود، به سرعت موضوع پیگیری و بررسی 
می شود. واحد مهندسی فروش از شروع خرید تا مرحله 
مصرف در کنارمشتری بوده و به آنها سرویس می دهد. 
موانع و مشکالت گرچه کیفیت را تحت الشعاع قرار می 
دهد اما مدیرعامل خانه بتن کمتر از آنها سخن می گوید 
که امروز گریبان گیر همه 

صنایع کشور است. 
همین قدر که حدود 60 
درصد تولیدکنندگان بتن 
فاقد پروانه و خودجوش 
هستند نشان می دهد که 
این بخش از صنعت کشور 
با مسائل بسیاری دست به 
گریبان است.  بتن چیزی نیست جز مخلوطی از ماسه و 
شن و سیمان و آب. اما ساخت بتن به دانش نیاز دارد که 
میزان مواد و مصالح و نحوه ساخت آن را معین می کند 
و اگر استانداردهای الزم رعایت نشود استحکام نخواهد 
داشت. مهم تر این که وقتی بتن به مشتری فروخته 
می شود، باید دانش الزم استفاده و نگهداری از آن نیز به 
خریدار منتقل شود. خریدار باید بداند که از بتن چگونه 
نگهداری کند تا بتن مقاومت الزم را به دست آورد  بتن 

آمیخته ای از مصالح و دانش است. 
عدم آگاهی کافی عوامل اجرایی در تولید مواد اولیه، 
ضعف در مراحل ساخت، به کارگیری مصالح نامناسب 
و بدون کیفیت از جمله مسائلی است که صنعت بتن با 

آن مواجه است. 
چنانچه دقت الزم بر کار افراد و کنترل های دقیق 
ازسوی کارشناسان برای اجرای صحیح بتن صورت نگیرد 
این مصالح نیز با سرعت بیشتری دچار زوال خواهند شد. 
بنابراین در مصالح و سازه های ساختمانی به ویژه بتن تنها 
نباید مقاومت لحظه ای آنها را در نظر گرفت بلکه باید به 
مقاومت طوالنی ساختمان ها به ویژه در مقابل زلزله توجه 
داشت که این امر نیازمند این است که دانش فنی در تولید 

بتن جدی گرفته شود.


