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نشریه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو 
۷۵۹شنبه 1۳ اردیبهشت 1۳۹۹، سال هجدهم، 1۶صفحه

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید از محورسازان تاکید کرد:

توجه به منابع انسانـی و استفاده 
از ظرفیت های فکری و فنـی کارکنان
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معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو از تولید و عرضه 
دنا پالس اتوماتیک از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. 

ایکو پرس – کیانوش پورمجیب گفت: »براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته تولید روزانه محصول لوکس ایران خودرو با تیراژ 100 
دستگاه آغاز می شود و در آینده به ۲00 دستگاه افزایش می یابد.

 دنــا پــاس اتوماتیک در ســه تیــپ تولید می شــود که 
گیربکس شــش دنده اتوماتیک،  کروز کنترل و رینگ 16 اینچ 
آلومینیومی از جمله مزایای این خودرو در مقایســه با خودروی 

دنای معمولی است. 
 خودروی دناپاس اتوماتیک، مجهز به دوربین دید عقب، 
سنســور دنده عقب، ایزوفیکس )سیستم اتصال صندلی کودک 

به خودرو(، سان روف و سیستم تهویه اتوماتیک است.  
 یکی از تیپ های این خودرو دارای صندلی راننده هشــت 
حرکتــه )شــش حرکت برقــی و دو حرکت دســتی(، صندلی 

سرنشــین جلو شــش حرکته )چهار حرکت برقی و دو حرکت 
دستی( و سیســتم مالتی مدیا با صفحه نمایش هفت اینچی، 
پــورت USB مجهز بــه بلوتوث و بلندگو بــر روی درهای جلو و 

تاقچه عقب است.

 مصــرف ســوخت ترکیبی خــودروی دنا پــاس اتومات 
8.17 لیتر در 100 کیلومتر و حجم باک آن 60 لیتر است. ترمزهای 
جلو و عقب این محصول دیسکی، ABS ،EBA بوده و مجهز به 
چهار کیسه هوای ایمنی شامل راننده و سرنشین و جانبی است.

 از دیگــر امکانــات خودروی دنا پــاس اتوماتیک، فرمان 
برقی، سیســتم پایش فشــار باد تایرها TPMS، کمربند ایمنی 
سه نقطه ای سرنشینان عقب، شیشه های دودی عقب و درهای 
عقب، کلیدهــای کنترل صوتی روی فرمــان MFC، چراغ های

LED جلو، چراغ روز، مه شــکن های جلو و عقب، تنظیم ارتفاع 
چراغ های جلو از داخل و سیستم روشنایی ترک خودرو است. 

 آیینه های جانبی در این خــودرو، برقی و راهنمادار بوده و 
قابلیت تاشــوندگی با ریموت را دارند. تنظیم شیشــه باالبرهای 
جلــو و عقب برقی، بــا پاور ویندوز و آنتی ترپ و شیشــه عقب 

مجهز به گرم کن است.

خبـر

برنامه اصیل تام در سال جهش تولید؛ ارتقای بهره وری صنایع 
شرکت تام ایران خودرو در نظر دارد هم زمان با سیاست های در 
نظر گرفته شده در سال »جهش تولید«، توان مهندسی خود را در 

راستای ارتقای بهره وری صنایع کشور به کار گیرد.
مظفر اعوانی، مدیرعامل شرکت تام با بیان مطلب فوق افزود: 
»تام می تواند در همه حوزه های مربوط به اولویت های امســال 
وزارت صمت، اعم از توســعه و تعمیق ســاخت داخل، مدیریت 
واردات و توســعه صــادرات غیرنفتی، توســعه صنایع معدنی، 
توســعه فناوری و محصوالت دانش بنیــان خدمات خود را ارایه 

دهد.«
 این شرکت که سهم بسزایی در ارتقای سطح اتوماسیون در 
گروه صنعتی ایران خودرو داشــته، هم اکنون قادر است نیازهای 
صنایع مختلف در سطوح مختلف اتوماسیون را برآورده سازد که 

نتایجی چون افزایش توامان کمی)افزایش تیراژ( و کیفی)حذف 
خطاهای موجود( را به دنبال خواهد داشت. 

 شــرکت دانش بنیان تام بیش از دو دهه، تجربه در حوزه 
ارتقــا، بهبود و اصــاح خطوط تولیــد کارخانه ها و اتوماســیون 
صنایــع را در کارنامه دارد و عاوه بر دانش طراحی و مهندســی 
ســرمایه های انسانی خود، به راحتی می تواند با استفاده از توان 
پیمــان کاران داخلی زیر مجموعه خود و صاحب نام در راســتای 
انتقال دانش و داخلی ســازی برای گروه صنعتی ایران خودرو و 

دیگر صنایع کشور نقش آفرینی کند.
 شــرکت تام هــم اکنون در نتیجه بســتر دانشــی ایجاد 
شــده، توانسته تجربه عملی از دســتاوردهای خود در حوزه های 
جمــع آوری، مانیتورینــگ، تحلیل داده ها و کنتــرل فرآیندهای 

تولیــد، طراحــی و اجــرای خطوط تولیــد رباتیک هوشــمند، 
سیســتم های ردیابی در خطــوط تولید، تعریف شــبکه اتصال 
هوشــمند و اپلیکیشــن های کاربردی حوزه خودرو و نوسازی و 
ارتقای ســطح اتوماســیون کارخانه ها با هدف افزایش کیفیت و 

بهره وری را به منصه ظهور برساند.
 بــا این پیش زمینه و در فاز دوم برنامه های آتی، شــرکت 
تام بــا پیــروی از انقاب صنعتی نســل چهارم و اســتفاده از 
اســتارت آپ های موفق تاش دارد تا در حوزه فناوری اطاعات و 
بازاریابی هوشمند بازتعریفی نوین از کسب و کار خود ارایه دهد و 
در این میان هوشمندسازی سیستم ساختمان ها، موتورخانه ها و 
تاسیسات، کاهش مصرف برق، میترینگ و ایجاد شهر هوشمند 

را به فعالیت های خود بیفزاید. 

چهارشنبه 10 اردیبهشــت99 طی مراسمی، تفاهم نامه گسترش 
همکاری های فناورانه با هدف توســعه استقالل صنعتی کشور، 
جلــو گیری از خروج ارز و کاهش آالیندگی و مصرف ســوخت 
میان گــروه صنعتی ایران خودرو و جهاد دانشــگاهی به امضا 

رسید.
ایکوپــرس- در این تفاهم نامه که با حضــور نایب رییس 
هیات مدیره و مدیران ارشــد ایران خودرو بین فرشاد مقیمی، 
مدیــر عامل گروه صنعتــی ایران خودرو و حمیــد رضا طیبی، 
رییس جهاد دانشــگاهی امضا شــد، بومی ســازی فناوری و 
تولید کاتالیســت خودرو، توسعه سیستم کنترل موتور خودرو، 
توســعه پلتفرم الکترونیک خودرو بــرای خودرو های فعلی و 
آتی این خودروســاز ازجمله هیبریدی و برقی، توسعه فناوری 
خودرو های متصــل و.... از مهم ترین محور های همکاری های 

دو جانبه است.
فرشــاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتــی ایران خودرو در 
مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: »امضای این تفاهم نامه 
ســرفصل جدید همکاری بین ایران خودرو و دانشگاه است که 
با کمک هم بتوانیم در جهت توســعه اســتقال صنعتی کشور 

گام های تازه ای برداریم.«
 بومی ســازی کاتالیست خودرو و تامین آلیاژها و فلزات 
گران بها در تولید کاتالیســت، یکی از نیاز های اساســی صنعت 

خودروی کشــور اســت که این امر از مهم تریــن اولویت های 
همکاری فی مابین است.

 با توجه به نهضت داخلی ســازی قطعــات با تکنولوژی 
پیشرفته، سبک ســازی خودرو با استفاده از آلیاژ های خاص 
درجهت کاهش مصرف سوخت و آالیندگی ها با همکاری جهاد 

دانشگاهی در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
 توســعه پلتفرم الکترونیک خــودرو از دیگر اولویت های 
همکاری میان این خودروســاز و جهاد دانشــگاهی است و در 
این حوزه نیاز به فناورهای جدید با همکاری جهاد دانشــگاهی 
داریم تا بتوانیم وابستگی صنعت خودروی کشور را دراین حوزه 

کاهش دهیم.
 15درصــد بهای تمام شــده خودرو ها مربــوط به برق و 

الکترونیک اســت کــه این میزان تا ســال ۲040 به 40 درصد 
خواهد رسید.

 در حــوزه طراحی و تولیــد خودرو های برقی و هیبریدی 
گام های خوبی برداشته ایم، اما برای توسعه آن نیازمند دانش 

فناورانه جهاد دانشگاهی هستیم.
 پیشــنهاد می کنم برای اجرایی کردن موارد همکاری های 
ایران خودرو و جهاد دانشگاهی کارگروه تخصصی تشکیل شود.

در این مراســم حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشــگاهی 
نیز با اشــاره به این کــه صنعت خودرو از صنایع اشــتغال زا و 
پیشران اقتصاد کشور است، اظهار داشت: »صنعت خودرو باید 
از نظر فناورها، روزآمد شود که این مهم در دستور کار مدیریت 

ایران خودرو قرار گرفته است.«
 اقدامــات خوبــی در ایران خــودرو در حوزهای توســعه 
محصــوالت جدید و بــه کارگیری فناوری هــا در تولید خودرو 

صورت گرفته که این امر قابل تقدیر است.
 تمــام تــوان و دانش فنی جهــاد دانشــگاهی برای به 
روزرســانی فناورهــا در حوزهای مورد نیــاز در خدمت صنعت 

خودروی کشور و به خصوص ایران خودرو است.
 جهاد دانشــگاهی در زمینه کاتالیست، برق و الکترونیک 
خودرو و هوشمندسازی آن تجربیات خوبی دارد و در این زمینه 

گام های مهمی برداشته است.

با امضای تفاهم نامه گسترش همکاری های فناورانه میان ایران خودرو و جهاد دانشگاهی، در دستور کار قرار گرفت

توسعه پلتفرم الکرتونیک خودرو

از اواخر اردیبهشت  99 

خودروی دنا پالس اتومات تولید و عرضه یم شود

شنبه  ۱۳ اردیبهشت 299 
شماره ۷۵9



خبـر
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در بازدید از محورسازان تاکید کرد:

توجه به منابع انساین و استفاده 
از ظرفیت های فکری و فین کارکنان

اخبار کوتاه

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: شــرکت محورسازان 
ایران خــودرو برای افزایش ســهم خود در بازارهــای داخلی و 

صادراتی در سال »جهش تولید« گام های جدیدی را بردارد.
ایکوپرس - فرشاد مقیمی در جمع مدیران و کارکنان شرکت 
محورســازان ایران خودرو گفت: »تولیدات شرکت محورسازان از 
کیفیت باالیــی برخوردارند و قابل رقابــت در بازارهای صادراتی 

منطقه ای هستند.«
 بــا توجه به نام گذاری ســال 99 به نــام »جهش تولید« 
از ســوی مقام معظم رهبری و پتانســیل های موجود، شــرکت 
محور ســازان برای تحقق جهش تولید و تامین نیاز خطوط تولید 

ایران خودرو تاش بیش تری کند.
 شــرکت محورســازان باید حضور موثــری در بازار قطعات 
یدکی درســال جاری داشته باشد و تمام ســاز و کارهای الزم را 
در این زمینه تدارک ببیند و این امر با هماهنگی شــرکت ایساکو 

میسر خواهد شد.
 این شرکت با همکاری ساپکو و مرکز تحقیقات ایران خودرو 
باید از ظرفیت های موجود برای افزایش تیراژ تولید اکســل برای 

محصوالت سواری ایران خودرو استفاده کند.
 صادرات محصوالت شــرکت محورســازان بــه اروپا قابل 
تحسین است و نشان از کیفیت مطلوب محصوالت تولیدی این 
شرکت دارد، اما ضروری است، بازارهای صادراتی گسترش یابند.
 شــرکت های دانش بنیان می توانند مسیر توسعه صنعتی 
را کوتاه کنند و اســتفاده از توان و تخصص این شرکت ها باید در 

اولویت کاری محور سازان قرار گیرد.
 ایران خودرو توان به روز بودن و رقابت با شــرکت های برتر 
و مطــرح جهانی برای تولید محصوالت جدید را دارد و این گروه 
صنعتی در ســایه همدلی و همکاری شرکت های دانش بنیان و 
قطعه ســازان به منظور پاسخ گویی به نیاز مشتریان در سال 99 

محصوالت جدیدی را به بازار عرضه خواهد کرد.
 اصاح ســاختار مالــی و نهضت کاهش قیمت تمام شــده 
محصول و افزایش بهره وری از رویکردهای تازه این خودروساز است.
 اســتفاده از ظرفیت های موجود برای تامین ارز مورد نیاز 
تولید باید مــورد توجه مدیران شــرکت های تابعه گروه صنعتی 

ایران خودرو قرار گیرد.
 توجه به منابع انســانی و اســتفاده از ظرفیت های فکری 
و فنی کارکنان در ســایه همدلی منجر به توســعه و ارتقا شرکت 

محور سازان خواهد شد.

 بهنام ولی نژاد، مدیرعامل شــرکت محورسازان ایران خودرو 
نیز در این بازدید گفت: »این شــرکت در کنار تامین انواع اکسل 
مورد نیاز خطــوط تولید، صادرات محصوالت با کیفیت خود را به 

اروپا آغاز کرده است.«
 رســالت شــرکت محور ســازان، تامین قطعات مورد نیاز 
ایران خــودرو اســت و تولید انواع اکســل خودروهای ســبک 
و قطعــات مربوطه با اتکا بــه توانمندی کارکنان و اســتفاده از 
فناوری هــای کارآمد در جهت افزایش رضایت مشــتریان گروه 

صنعتی انجام می شود.
 تمرکز بر تامین نیاز خطوط تولید ایران خودرو از اولویت های 
برنامه های محورســازان اســت. این شــرکت اکسل های عقب 

آریسان، پژو ۲06، رانا، 405 و دنا را تولید می کند. 
 محورســازان از آمادگی الزم برای افزایش تولید برخوردار 
اســت و با اســتفاده از توان متخصصان این شرکت و همکاری 
با گــروه صنعتی ایران خودرو، قادریم همگام با تولید محصوالت 
جدید، قطعات مورد نیاز خطوط تولید ایران خودرو را تامین کنیم.

 در کنار تغذیه خطوط تولید ایران خودرو، طرح های جدیدی 
را با همکاری ایســاکو برای عرضه قطعات منفصله اجرا خواهیم 

کرد و سهم خود را از بازار گسترش می دهیم.
گفتنــی اســت، هفتــه گذشــته مدیرعامل گــروه صنعتی 
ایران خودرو و هیات همراه از سالن های مختلف تولیدی شرکت 

محورسازان بازدید کردند.

هم زمان با روز کارگر
نمونه های ایران خودرو فارس تجلیل شدند 

به مناســبت گرامی داشــت روز کارگر، مراســم تقدیر از 
کارگران نمونه ایران خودرو فــارس با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و اصل فاصله گذاری های اجتماعی در جهت مقابله 

با ویروس کرونا در این شرکت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو فارس، در 
مراســم مذکور علی کریمی، مدیر عامل این شرکت ضمن 
تبریک روز کارگر و تقدیر از زحمات کارکنان و کارگران، گفت: 
تکریم و ســپاس گزاری از کارگران، روز و زمان خاصی ندارد 
و تاش های همه همکاران در جهت تحقق چشــم اندازهای 
تولیــدی قابــل تکریم اســت. وی افزود: ســخت کوشــی 
شــما کارگران زحمت کش خط تولیــد را ارج می نهیم و بر 
دستان تان بوسه می زنیم. کریمی با تاکید بر این که اشتغال 
و وضعیت تولید باید بهتر از قبل شــود، گفت: کارگران نمونه 
بر اساس شــاخصه هایی همچون سخت کوشی، مسوولیت 
پذیری و حسن معاشرت انتخاب شده اند که امیدواریم روز 

به روز شاهد پیشرفت روزافزون سایت فارس باشیم.
گفتنی اســت، در این مراســم آقایان مهدی هاشمی، بهداد 
گله داری، رضا سرور دهنوی، احسان بی غم مظفری، فرزاد زارع 
مویدی، صادق یزدانی، حسن قربانی، مسعود قهرمانی نیا، بهمن 
احمد زاده، محمد نامور به عنوان کارگران نمونه سایت فارس در 
سال 98 انتخاب و با اهدای لوح تقدیر از زحمات آنان تجلیل شد. 

با حمایت های ایران خودرو خراسان 
به عنوان معین اقتصادی منطقه؛ 
هفت هزار ماسک تولید شد

به دنبال شیوع بیماری كرونا در كشور، شرکت ایران خودرو 
خراســان به عنوان معین اقتصادی بخش احمدآباد شــهر 
مشهد با تجهیز و راه اندازی دومین کارگاه در منطقه، بیش 

از هفت هزار عدد ماسک تولید کرد.
به گــزارش روابط عمومی ایران خودرو خراســان، مهندس 
حســینی، مدیر واحد مهندســی ســازمان و سیســتم های 
ایران خودرو خراسان در این خصوص گفت: در پی شیوع کرونا 
و نیاز مبرم کشــور به اقام بهداشتی به خصوص ماسک، این 
شــرکت به تغییر کاربری چند کارگاه تولید پوشاک در منطقه 
اقدام کرد و به پویش تولید ماســک پیوســت. وی ادامه داد: 
بعد از تولید حدود چهار هزار ماســک در کارگاه روســتای »بازه 
حور «، دومین کارگاه در روستای »بالندر « نیز با هفت دستگاه 
چرخ خیاطی در دو شــیفت کاری به تولید بیش از ســه هزار 
ماسک پرداخت.ماســک های دو الیه و سه الیه تولید شده در 
این کارگاه ها پس از اخذ اســتانداردهای دانشگاه علوم پزشکی 
در شرکت ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های منطقه مورد 

استفاده قرار می گیرند.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو که از اوایل اسفندماه سال 
98 هم زمان با شیوع ویروس کرونا درراستای اجرای مسوولیت های 
اجتماعی خود، اقدامات مناسبی را در مقابله با این بحران انجام داده، 
مهلت بازپرداخت دیون شرکای تجاری خود را با شرایط تسهیل شده 

تا پایان خرداد ماه سال جاری، به تعویق انداخت.
ایکــو پــرس - مدیرعامل شــرکت خدمات پــس از فروش 
ایران خودرو در این زمینه گفت: »شرکت ایساکو در اسفند ماه سال 
گذشته در راستای حمایت از نمایندگی ها و فروشگاه های مجموعه، 
دریافت مطالبات خود را تا پایان فروردین ماه به تعویق انداخت و 
پس از آن، با توجه به ادامه مخاطرات بیماری و مشکات وابسته، 
طی جلســه ای دیگر، این سررســید مجددا تا پایــان خرداد ماه، 

مشمول استمهال شد.«

 بنابراین تمامی بدهی های معوق نمایندگی ها و فروشگاه های 
مجاز مجموعه، بدون اعمال جریمه و بنا به درخواســت ذی نفعان 

شامل مهلت و فرصت شده است.
 این مجموعه در راستای اجرای بهینه مسوولیت های اجتماعی 

خود، اقداماتی را در سه سطح مختلف به انجام رسانده است.
 این سطوح خدمت رســانی در برگیرنده گروه هایی همچون 
مشــتریان، ذ ی نفعان و کارکنان بوده و به فراخور شــرایط موجود 
برای همراهی و همیاری با هر یک از این گروه ها اقداماتی همچون 
تشــویق مشــتریان به ماندن در منزل و در اولویت قرار دادن ارایه 
خدمات غیرحضوری و گســترش آن، اباغ و اجرای پروتکل های 
بهداشتی مصوب مدیریت مقابله با کرونا و توزیع لوازم ضدعفونی 
و بهداشتی در نمایندگی ها و ناوگان های امدادی و همچنین تنظیم 

برنامه دورکاری و شــیفت بندی پرســنل به منظــور حفظ فاصله 
اجتماعی و مصون سازی محیط داخلی شرکت بوده است.

  مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو، از تمدید سررسید گارانتی 
محصوالت تولیدی ایــن گروه صنعتی در روزهای قرنطینه حمایت 
کرده اســت که این امر به منظور حفظ آســایش خاطر مشتریان و 
عدم خروج غیرضروری از منزل، به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم 

مجموعه در راستای مقابله با همه گیری ویروس کرونا محقق شد.
 با توجه به رویکرد شــرکت مبنــی بر ارایه خدمات با کیفیت 
و اســتاندارد، اهداف شــرکت ایســاکو همواره بر پایــه افزایش 
رضایت مشتریان و شــرکای تجاری )نمایندگی ها و فروشگاه ها( 
برنامه ریزی  می شود و امیدواریم اقدامات صورت گرفته در شرایط 

بحرانی کنونی، در این زمینه موثر بوده باشد.

در راستای همکاری با نمایندگی ها و فروشگاه های مجاز هم زمان با شیوع ویروس کرونا:

ایساکو مهلت بازپرداخت مطالبات خود را به تعویق انداخت

 ۳
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گفت وگو

کارکنان را ببینیم و بشنویم 
توسعه و خودکفایی/ درون سپاری خدمات/توانمند سازی همکاران/ 

کاهش هزینه های انرژی/ساخت و تعمری تجهزیات الکرتونییک

گفت و گوی اختصاصی کارآمد با یونس مهدوی معاون خدمات فنی

 معاونت فنی از چه ســالی تشکیل شد و عمده برنامه های آن 
کدام است؟ 

سال 94 خدمات فنی به شکل نوین و امروزی خود راه اندازی 
و تصمیم بر آن شد که این معاونت متولی نگهداشت و پشتیبانی 
همه دارایی های فیزیکی و هر آن چه در شــرکت وجود دارد از 
ساختمان ها گرفته تا محاوط عمومی و کلیه تجهیزات تولیدی و 

غیر تولیدی موجود در سالن ها باشد.

 یعنی پیش از این ایران خودرو معاونت خدمات فنی نداشت؟
مدیریــت خدمــات فنی و حــوزه انرژی در دهــه 70وجود 
داشــت. در دهه 80به ایسیکو منتقل شد، اما در راستای تمرکز 
فعالیت های اســتراتژیک، معاونت خدمات فنی در ایران خودرو 
تشکیل شــد و فعالیت ها و خدمات فنی به این معاونت منتقل 

شد.
فعالیت این معاونت در چند ســرفصل اصلی تعریف شــده 
است. باب اصلی، نگهداشت تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی به 
روش های تخصصی بر اساس علم روز در قالب تعالی سیستم 

نگهداشت اســت. در همان زمان راه اندازی این معاونت، برای 
تعالی و سیســتم های نگهداشــت و PM ســاختمان ها قبل از 
آن که به خرابی برســند، برنامه های مشــخصی در نظر گرفته 
شــد تا با بازدیدها و سرکشــی های دوره ای مشکات برطرف 
شــوند. تامین و توزیع انرژی در سطح شرکت که از ضروریات 
تولید اســت؛ از برق و آب و گاز گرفته تا هوای فشــرده تولید 
شــده توســط کمپرســورهای گران قیمت و هم راســتا با آن 
بهینه ســازی مصارف انرژی از دیگــر فعالیت های این معاونت 
اســت که در ســایه تعامل با بهره بردارها و تدوین پروتکل ها و 
دســتور العمل ها و جاری ســاختن آن ها این مهم پی گیری و 
انجام می شــود. به عاوه سیستم اعام و اطفای حریق هم زیر 
نظر این معاونت اســت. 97 درصد از کل ســطح شرکت تحت 
پوشــش سیستم اطفای حریق دستی است و حدود 43 درصد 
سالن های سرپوشــیده و مناطق پرریسک به تجهیزات اطفای 
حریق اتومات و مکانیزه مجهز اســت و با پروژه ای که امســال 
ان شــاءا... توسط ســتاد پروژه ها مصوب خواهد شد، 10 درصد 
دیگر مناطق پرریسک به تجهیزات مکانیزه اطفای حریق مجهز 

خواهد شــد. در کنار این ها، اداره اتوماســیون صنعتی معاون 
خدمات فنی بر روی کلیه ربات ها و سیســتم های اتوماسیونی 
سالن های تولیدی متمرکز است و چرخه عمر این تجهیزات را 
بررســی و پایش می کند. همین جا باید اشــاره کنم که مطابق 
دستور دکترمقیمی، معاونت خدمات فنی باید به سمتی حرکت 
کنــد که با برنامه ریــزی تدریجی کلیه اســتراتژی های در نظر 
گرفته شــده در سطح شرکت را برای سایر سایت های تولیدی 

عملیاتی سازد.

 در مسیر هم راستایی با سیاست های کالن گروه صنعتی چه 
رویکردهایی را اتخاذ کرده اید؟

در این راســتا دو رویکرد اساسی را دنبال می کنیم؛ نخست 
توســعه و خودکفایی در زمینــه تجهیزات و قطعــات یدکی و 

دیگری درون سپاری خدمات قابل ارایه.
یکی از رویکردهای مهمی که بــه جد در این معاونت دنبال 
می شود، داخلی سازی قطعات یدکی تجهیزات است، زیرا تامین 
برخی از آن ها به دلیل تحریم های ظالمانه صنعت خودرو گران 

در ســازمان های بزرگ و عظیمی مانند ایران خودرو نگهداشــت و پشتیبانی از تجهیزات و ساختمان ها و به عبارت دیگر مدیریت دارایی های فیزیکی 
آن متولی خاصی را می طلبد که با برنامه ریزی و مطابق دســتور العمل های تعریف شــده این مهم را بر عهده دارند. برای آشــنایی بیش تر با متولی 
دارایی هــای فیزیکی ایران خودرو با هماهنگی قبلی به معاونت فنی ایران خودرو می رویم تا یونــس مهدوی، معاون خدمات فنی ایران خودرو ما را 
بیش تر با فعالیت این معاونت آشــنا ســازد. او که از سال 74 وارد شرکت شده، متولد آبان 51 است، لیسانس خود را از دانشگاه امیرکبیر در رشته 
مکانیک گرایش ســاخت تولید و فوق لیسانسش را در همین رشته از دانشگاه شریف اخذ کرده و هم اکنون در حال گذراندن دکترای خود در رشته 
مدیریت کســب و کار از دانشگاه عالمه طباطبایی اســت. در میان صحبت هایش با خنده می گوید:» میانگین اضافه کارم در چند ماهه اخیر، معادل 
اضافه کار 25 سال سابقه کاری ام در شرکت است.« و ادامه می دهد:»از 7 صبح در شرکتم تا 8 شب و گاهی بیش تر، البته با وجود تالش و پشتکار 
دکتر مقیمی و حضور دایم شــان در شــرکت ما هم باید با تمام توان در محل کار حاضر باشــیم تا از برنامه های جهادی ایشــان عقب نمانیم.« از 
عالقه مندی هایش ســفر، گذران اوقات فراغت درکنار خانواده و مطالعه زیاد اســت، اما در سال جدید این سه هنوز برایش محقق نشده چرا که برای 
ایجاد محیط امن کاری، از روز چهارم تعطیالت نوروز در شرکت حضور یافته تا در کنار سایر همکارانش و بر اساس پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله 
با کرونا، بهترین شرایط را برای حضور کارکنان فراهم آورد و البد قرنطینه خانگی را به همسر و تنها فرزندش سپرده است.گفت وگوی صمیمانه ما را 
با معاون خدمات فنی دنبال کنید؛ هم او که با متانت و آرامشی مثال زدنی در پاسخ به سواالت ما حوصله به خرج داد و بالفاصله بعد از مشایعت مان 

جلسه دیگری بود که انتظارش را می کشید. 
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تمام می شــود و یا در اختیار ما قرار نمی گیرند. سال گذشته با 
بازدید امیر حاتمی، وزیر دفاع و نیروهای مسلح از ایران خودرو 
تفاهم نامه ای به امضا رسید که در راستای میزهای خودکفایی 
که به ابتکار دکتر مقیمی تشــکیل شدند، همکاری برای تامین 
داخلی برخی قطعات ربات ها و کمپرســورها که عموما به دلیل 
تحریم ها در دسترس ما نیستند رقم خورد. همچنین در مسیر 
توســعه و خودکفایی، تیم ها و کارگروه هایی تعریف کرده ایم تا 
قطعاتی که امکان تولید آن در داخل وجود دارند؛ داخلی ســازی 
شــوند و برای این منظور دســت همکاران خاق و توانمند خود 
را باز گذاشــته ایم تــا ایده ها و توانمندی های خــود را به منصه 
ظهور برســانند و در این راه از سیستم های انگیزشی و تشویقی 
تعریف شده در سازمان برای حمایت ویژه از آنان بهره می بریم. 
درون ســپاری خدمات تخصصی تجهیزات بــه ویژه تجهیزات 
الکترونیکی را بــا برپایی کارگاه مرکزی الکترونیک در معاونت 
خدمــات فنی دنبال می کنیم که خــوش بختانه با فعالیت این 
کارگاه، همکارانم در چند ماه اخیر قطعاتی که باید می خریدیم 
را بازسازی کرده و به چرخه تولید بازگردانده اند و نزدیک به دو 
میلیارد تومان کاهش هزینه و صرفه جویی را به دنبال داشــته 
است. در بخش ساختمانی هم تغییر رویکردمان به سمت درون 
سپاری کارهاست. پیش از این از پیمان کاران زیادی بهره گرفته 
می شــد، اما اکنون هر آن چه مربوط به امور ســاختمانی و نگه 
داشت و حفظ آن است، با اتکا به توان همکاران خودمان، انجام 
می شود. الزم به ذکر است، با حدود 750 هزار متر مربع سقف 
که متاســفانه قدمت چند ده ســاله آن ها سبب فرسودگی شان 
شده اســت، کار ویژه ای برای نگه داشت و بازسازی آن ها باید 
انجام دهیــم. ضمن این که بررســی و طراحی مجدد ســازه 
اکثر ســالن ها و انبارها برای مقاوم ســازی آن ها با توان داخلی 
مجموعه در حال انجام است که در این حوزه هم کاهش هزینه 
خوبی داشــته ایم. همچنین با توجه بــه افزایش نزوالت جوی 
بیش از70 نقطه در ســطح شــرکت و داخل سالن ها شناسایی 
شــده که در زمان بارندگی دچار مشکل می شوند که با کارگروه 
مشترک و با کمک واحدهای مرتبط در حال برنامه ریزی و رفع 
تدریجی مشــکات آن ها هستیم؛ به عنوان نمونه فقط در زمینه 
حفر چاه جذبی برای جمع آوری آب های سطحی تاکنون بیش 
از ۲0 حلقــه چاه جذبی در داخل ســالن های تولیدی و محاوط 
شرکت ایجاد شده اســت و در سال جاری نیز حفرحداقل ۲5 

حلقه چاه جذبی دیگر نیز در دستور کار خواهد بود.

 تامین و توزیع انرژی در ایران خودرو به چه صورت است؟ 
ســاالنه حدود ۲1 میلیارد تومان پول بــرق را به صورت نقد 
می پردازیــم که با بسترســازی هایی که توســط معاونت قبلی 
صورت گرفته و ماه قبل به نتیجه رســید، خرید برق به صورت 
مســتقیم از بورس انرژی آغاز شده که با کاهش هزینه ماهانه 
500 میلیون تومانی در ماه، طی یک سال رقمی در حدود شش 
میلیــارد تومان کاهش هزینه خواهیم داشــت. با ممیزی فنی 
انرژی کاهش مصرف مطلوبی در حوزه برق و آب داشته ایم. با 
کمک و همراهی معاونت های مختلف تولیدی پروژه های کانی 
در زمینه کاهش مصرف آب و برق در دســت اقدام اســت. در 
حوزه آب نیز با وجود چاه هایی که در شرکت وجود دارد، سالی 
5/5 میلیارد تومان هزینه خرید آب ایران خودرو می شود که البته 
تــاش کرده ایم این هزینه ها را با بهره از سیســتم تصفیه خانه 
پیشرفته ای که در شــرکت وجود دارد و عملیات تصفیه ای که 
بر روی آب های صنعتی و بهداشــتی صورت می گیرد، بازگشت 
آب و اســتفاده از آن در فضاهای ســبز و فاش تانک ها تا حد 
چشم گیری کاهش دهیم. در حوزه آب، تصفیه خانه آب شهری 

شهرک پیکانشهر نیز زیر نظر خدمات فنی است. 

 اولویت شــما در اتخاذ سیاست های جدید و شرایط حساس 
کنونی چیست؟

در این خصوص اهم اولویت ها، مدیریت و نگهداشت صحیح 
دارایی های فیزیکی شــرکت، مدیریــت و پایش مصرف لوازم 

یدکــی، درون ســپاری حداکثری خدمــات و خودکفایی و رفع 
وابســتگی به خارج از کشور در حوزه قطعات یدکی با استفاده 
و حمایــت از توانمندی های داخل کشــور و دانــش همکاران 
است، این که هر آن چه از امور اجرایی است را خودمان انجام 
دهیم، حتی اگر الزم است برای توانمند سازی بیش تر کارکنان 

دوره های آموزشی بیش تری برگزار کنیم. 

 با چه تعداد پرسنل اهداف مدیریتی خود را دنبال می کنید؟
 در حــال حاضر، هزار و 900 نفر به صورت مســتقیم در این 
معاونــت و در چهار مدیریت مختلــف آن در حال انجام وظیفه 

هستند. 

 صحبت ها و خواسته های همکاران زیر مجموعه خود را از چه 
طریقی دریافت می کنید؟

 تا قبل از اپیدمی و شــیوع بیماری کرونا هفتگی دو ساعت 
ارتباط مســتقیم با پرسنل خود داشــتم و هیچ محدودیتی در 
خصوص این ارتباط بی واســطه وجود ندارد. حتی گاه پرسنلی 
از بخش هــای دیگر شــرکت و خارج از معاونــت خودمان به 
من مراجعــه می کنند و فارغ از این که بتوانم برای مشــکات 
شان راه گشا باشــم یا نه، شنونده حرف ها و نقطه نظرات آن ها 
هســتم و به همه مدیران، رییسان و مســووالن نیز تاکید دارم 
که ارتباطات مســتقیم خود را با کارکنان همواره حفظ کنند و تا 
جایی که در توان دارند از تاش برای محقق ســاختن خواسته 
آن ها دریغ نورزند و خودم نیز در حد توانم در این زمینه کوتاهی 
نخواهم کرد. نکته ای که همیشــه خــودم را ملزم به انجام آن 
می دانم و به مدیران خودم هم گوشــزد می کنم این اســت که 
کارکنان را در هر جا و هر ســطحی که هســتند، ببینیم و آن ها 
را بشــنویم. در این خصوص کتابی که خــودم از آن زیاد الهام 
گرفتــه ام به نام »فراتر از خود« را بــه آن ها هدیه کرده ام و از 
آن ها خواسته ام که آن را به دقت مطالعه کنند. انسان را باید در 
جایگاه یک انســان، نه یک شــی، نه یک ربات مورد توجه قرار 
دهیم و اول از همه باید این حس را در خودمان ایجاد کنیم که 
طرف مقابل ما فارغ از هر رده و شــغل و مقامی؛ انسان است. 
از این رو از انجام هر کمکی نباید دریغ بورزیم و هر جا که نیاز 

است به کمک آن ها بیاییم و در صحنه باشیم. 

 چقدر به تفویض اختیار اعتقاد دارید؟
 بســیار زیاد. به همکارانم اختیــارات کامل می دهم و خودم 
هم کاما در دســترس هســتم و درســایه همدلــی و البته در 

چارچوب های سازمانی کارها را به پیش می بریم.

 چگونه انگیزه را در همکاران تقویت می کنید؟
 با همراهی و تشــویق و قدردانی در قبال کارهای ارزشــمند 
آن هــا. خــودم را از آن ها جدا نمی دانم و هیــچ گونه فاصله ای 
بیــن خودم و همکارانم قایل نیســتم. کار ما به گونه ای اســت 
کــه در ایام تعطیات حتمــا باید نگهداشــت تجهیزات موجود 
در شــرکت صورت بگیرد به ویژه امســال که موضوع شــیوع 
بیمــاری کرونا و قرنطینه خانگی شــرایط خاصی را رقم زد، از 
روز چهــارم تعطیات نوروز در کنار همکارانم بودم و به این فکر 

می کردم حضورم در شــرکت کم ترین تاثیرش این اســت که 
همکاران دلگرم می شــوند. کارکنان وقتی می بینند مدیران شان 
در کنارشان پای کار هســتند، انگیزه شان بیش تر می شود. جا 
دارد همین جا از همه همکارانم که با حس مســوولیت پذیری 
و تعهدی که دارند در ایجاد بســتر مناسب و ایجاد فضای امن 
با تاش شــبانه روزی بهتریــن خود را به نمایش گذاشــته اند، 
صمیمانه تشــکر و قدردانی کنم. با حضور موثر این عزیزان نگه 
داری خطوط و تجهیزات طبق برنامه ریزی های قبلی پیش رفت 
ضمن این که به دلیل شــرایط کرونایی کار مضاعفی برای آن ها 
تعریف شده بود؛ به عنوان مثال یکی از پروژه های تعریف شده 
توســط واحد مهندســی، افزایش ظرفیت خط درب سالن بدنه 
شــاتل بود که نصب، برنامه نویســی و راه اندازی چهار دستگاه 
ربات با وجود تمام مشــکات و احساس نگرانی که بابت شیوع 
کرونا وجود داشــت به خوبی انجام شــد و قائــم مقام اجرایی 
مدیــر عامل نیز برای ایجاد انگیزه همکاران واحد نت تجهیزات 
خدمات فنی چندین بــار از این واحد و اقدامات صورت گرفته 

بازدید کردند.

 معاونــت خدمات فنی چه نقشــی در اقدامات پیشــگیرانه 
ایران خودرو در مبارزه با شیوع این بیماری داشته است؟

هــر آن چه از عملیات فنی و فیزیکی و ســاخت و ســاز در 
ســطح شــرکت برای مقابله با شــیوع کرونا مطابق آیین نامه 
ســتاد مقابله با کرونــا ایران خودرو صورت گرفتــه با محوریت 
معاونت خدمات فنی بوده و هســت. با تاکیدات دکتر مقیمی و 
تصمیمات ســتاد مقابله با کرونا اقدامات بسیار چشم گیری در 
ایران خودرو در رابطه با پیشــگیری از شیوع این بیماری انجام 
گرفت و همچنان ادامه دارد تا جایی که به جرات می توانیم ادعا 
کنیم که در این زمینه در میان همه ســازمان ها پیشرو هستیم. 
این همان ارج نهادن به نیروی انســانی یک ســازمان اســت و 
نشــان دهنده توجه به این نیروی ارزشــمند در نــگاه مدیران 
ارشد شرکت اســت. نگاه دکتر مقیمی، نگاهی انسان محورانه 
اســت و احترام و ارزش زیادی برای منابع انسانی قایل است 
و اقدامــات صورت گرفته در ایران خودرو به روشــنی موید این 
ادعاســت. تا این لحظه برای اقدامات پیشــگیرانه ستاد مقابله 
باکرونا در ایران خودرو میلیاردها تومان هزینه شده که همچنان 
هم ادامه دارد. همکاران مــن در معاونت خدمات فنی در کنار 
سایر بخش های ایران خودرو برای فراهم آوردن شرایط مناسب 
و محیــط امن کاری جهت حضور کارکنان در آغاز ســال کاری، 
در ایام تعطیات و در روزهای پایانی آن به صورت شبانه روزی 
در شرکت حاضر بودند تا کار نصب و راه اندازی فضای مسقف 
موقــت در گیت های ورودی ۲،8 و پیمــان کاران و کابین های 
ضــد عفونی به این صورتی که االن در شــرکت قابل مشــاهده 
است، انجام شود. همچنین بر اساس پروتکل های تعریف شده 
از سوی ســتاد مقابله با کرونا در سالن های تولیدی جایگزینی 
شــیرهای پدالی در روشــویی های آغاز شــده و مخــازن مایع 
دســت ها هم پدالی می شــوند و در حال تجهیز رستوران ها به 

سیستم ضدعفونی مرکزی هستیم.

 ایران خودرویی ها را چقدر همدل می دانید؟ 
شــرایط سختی که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور پیش 
آمد بیش از گذشــته نشان داد که ایرانی ها مرد روزهای سختند. در 
ایران خــودرو هم این معضل جهانی یک بار دیگــر ثابت کرد که ما 
ایران خودرویی هــا هــوای هم را زیاد داریم و تجربه ۲5 ســال کار در 

ایران خودرو نیز مرا به این باور رسانده است. 

 چه آرزویی دارید؟
اگرچه همیشه خداست که خدایی می کند، آرزوی ریشه کن 
شــدن ویروس منحوس کرونا از کشور و دنیا را دارم تا بشریت 
نفسی با آرامش بکشد و البته بر این باورم پس از این جهانیان 
قدر داشته هایشان را بیش تر می دانند و شکرگزار سامتی شان 

هستند که شاید از نظر بعضی ها مغفول مانده بود. 

اجرای طرح یادمان شهید گمنام توسط همکاران معاونت خدمات فنی
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 چطور شد در دو رشته مختلف دانشگاهی تحصیل کردید؟ 
اولین رشته ای که در دانشگاه دنبال کردم معماری بود. از سال 
اول دانشــگاه وارد باز کار شدم. نقشه کشی و اتوکد موتور برق و 
دیزل انجام می دادم، اما بعد از پنج ســال به این نتیجه رســیدم 
این شــغل با روحیه من سازگار نیســت. با توجه به روحیه آزاد و 
رهایی که دارم کارهای تکراری، محدود و یک نواحت را دوســت 
ندارم؛ تصمیم گرفتم گرافیک بخوانم و االن از تصمیم خودم راضی 
هســتم. البته با توجه به تحصیاتم در رشته معماری و اطاعاتم 
در زمینه پرسپکتیو، شــاگرد خصوصی دارم و به کودکان نقاشی 
آموزش می دهم. در این سال ها به خوبی دریافتم که وقتی نقاشی 
می کشم، متوجه گذر زمان نمی شوم و از لحاظ روحی به آرامش 
می رســم، در عین حــال این آرامش را هم به زندگی مشــترکم 
انتقال می دهم. پســرم هم همین گونه است وقتی با هم نقاشی 
می کشیم، بسیار آرام است. به خاطر تجربه خودم به همه کسانی 

که دوست شان دارم، همیشه توصیه می کنم، نقاشی بکشند.
 نقاشی به جز جنبه سرگرمی چقدر در پرورش خالقیت بچه ها 

تاثیر دارد؟ 
عموما از طریق بازی و ســرگرمی است که جنبه های مختلف 
خاقیت در بچه ها شــکوفا می شــود و من همیــن موضوع را در 
کاس های آموزشــی ام دنبال می کنم. متاسفانه برخی از مادران 
نمی دانند چگونه خاقیت کودکان شان را شکوفا سازند. همه چیز 
به نوع نگاه ما بستگی دارد. در کاس های آموزشی ام، کنار بچه ها 
با چوب کبریت ســوخته هم کاردستی درست می کنیم. با همین 
آموزش هاســت که بچه ها یاد می گیرند که از دور ریختنی ها هم 

می شود زیبایی ها را خلق کرد.
 در نقاشی از چه تکنیکی استفاده می کنید؟

 با رنگ اکریلیک نقاشی می کنم که مثل گواش می ماند منتها 
براق تر است.

 تا به حال نمایشگاه برگزار کرده اید و آثارتان را فروخته اید؟
زمانی که دانشجو بودم، یکی از آثارم که اصا فکرش را نمی کردم 
بــه فروش رفت و همان اعتماد به نفســم را باال برد. به دنبال آن 
بارها چه در داخل کشور و چه خارج از کشور نمایشگاه هایی برپا 
کرده ایم. آخرین نمایشــگاه در لندن و درخصوص معماری ایران 
بود که بیش تر آثار عرضه شــده در آن را ایرانیان مقیم انگلیس 

خریداری کردند.

 برای کودکان چطور، جشنواره یا مسابقه ای برپا کرده اید؟ 
بله. برای کودکان هم جشــنواره برگزار کرده ایم. از جشــنواره 
خمیر آریا گرفته تا جشــنواره سیمرغ که جزء پروژه هایی بود که 
در آن همکاری داشــتم. در این جشنواره با توجه به داستان های 
شــاهنامه که به زبان کودکانه برای بچه ها تعریف می کردم، آن ها 
مجسمه های خمیری می ساختند که تجربه متفاوتی برایشان بود.

 غیراز نقاشی در عرصه های دیگر هنری هم فعالیت دارید؟
 دیپلم خیاطــی دارم. زمانی لباس عروس هم می دوختم. به 
بافندگی هم مسلطم، اما االن با وجود پسرم کیان نمی توانم زیاد به 

این عاقه مندی هایم بپردازم.
 وقتی برای مطالعه دارید؟

بله. بیش تر کتاب های روان شناسی مطالعه می کنم و عموما 
از راه کارهای آن در زندگی بهره می برم. این راه کارها و پیام های 

روان شناسی یکی از دالیل آرامش من در زندگی است. 
 هنگام مواجهه با افکار منفی و یاس آور چه می کنید؟ 

وقتی قدرت تغییر شــرایط آزار دهنده را نــدارم و نمی توانم 
آن را تغییــر دهم، بی جهت خود را عــذاب نمی دهم و به خودم 
می گویم»این نیز بگذرد.« این طور آرامش را به خودم و زندگی ام 

بر می گردانم و مسیرم را ادامه می دهم.
 شرایط اقتصادی خانه را چطور مدیریت می کنید؟ 

از بچگی عادتم بود، هر چه نیاز داشتم و باید تهیه می کردم را به 
صورت لیست در می آوردم و بودجه و موجودی خودم را باالی آن 
می نوشتم، بعد حساب و کتاب می کردم و اگر نیازهایم با بودجه ای 
که داشــتم جور در نمی آمد، آن ها را اولویت بندی می کردم. البته 
قبول دارم که در حال حاضر و با داشتن فرزند و رو به رو شدن با 

نیازهای او این مدیریت بسیار سخت تر می شود. 
 چه برنامه ای برای آینده دارید؟ 

کار فعلی ام را ادامه می دهم. واقعا خندیدن و شاد بودن بچه ها 
و کنــار آن ها بودن به من انرژی مضاعف می دهد. هفته دو روز به 
این گالــری می آیم و عاوه بر کارهــای دبیرخانه به کودکان هم 
آموزش نقاشی می دهم. مراقبت و تربیت پسرم بیش تر از این به 
من وقت کار بیرون از منزل را نمی دهد و البته همسرم هم در این 
مسیر مرا بسیار حمایت می کند و همراهی او برایم مغتنم است. 

 مهم ترین خصوصیت اخالقی همسرتان؟ 
بسیار مهربان، عاطفی و حمایتگر است.

وارد آموزشــگاه که می شــوم دنیای ساده و پر از نشــاط کودکانه مسحورم می کند، دیدن نقاشی های ســاده آنان که طبیعت پاک و 
بی آالیش شــان را به تصویر کشــیده اند می بردم به ایام خوش کودکی و رهایی کودکانه را بار دیگر در وجودم حس می کنم. کار با 
کودکان و همراهی شان روح زندگی را در ما بزرگساالن تقویت می کند و لبخندشان معجزه زندگی مان است. درصفحه همسران این 
شماره با حمیده موالیی، همسر مرتضی حسینی، شاغل در مدیریت تولید بدنه سمند، هم صحبت می شویم، او که متولد 61 است، فوق 
دیپلم گرافیک )تصویر ســازی کتاب کودک( و فوق دیپلم معماری دارد و در حال حاضر در یک گالری نقاشــی، به آموزش نقاشی و 
پرسپکتیو به کودکان و دانشجویان مشغول است و به عالوه انجام امور دبیر خانه همان گالری را هم برعهده دارد. مادر کیان کوچولو 
برای مراقبت بیش تر از فرزندش روزهای کاری خود را محدود کرده و بیش تر وقتش را به بازی کردن با پســرش در خانه ســپری 

می کند. 
آن چه پیش روی شماست حاصل این گفت و گوست.

 رابطه شما با پسرتان چطور است؟
رابطه خوبی باهم داریم. خانواده ســه نفره ما شاد و پرهیجان 
اســت. دایم در خانه با فرزندمان بازی می کنیم و از بدو بدوهای 
ما در خانه، همسایه طبقه پایین مان آرامش ندارد. گاهی آن قدر 
شلوغ می کنیم که همسایه ها تصور می کنند دعوا می کنیم بعد که 

صدای خنده هایمان را می شنوند، خیال شان راحت می شود!
 تا به حال به ایران خودرو آمده اید؟

خیر. خیلی دوست دارم از نزدیک محل کار همسرم را ببینم 
و فکــر می کنم این خواســته اکثر خانواده هــای ایران خودرویی 
است. تصور اکثر ما از ایران خودرو محیطی سخت و خشن است، 
اما همســرم تعریف دیگــری از محــل کارش دارد. ما به عنوان 
خانواده های کارکنان ایران خودرو می توانیم ســفیران خوبی برای 

شرکت ایران خودرو باشیم. 
 رانندگی می کنید؟ 

در حال حاضر خیر. بعد از یک تصادف خیلی بدی که داشتم 
دیگر رانندگی نمی کنم، البته باید بگویم کنار یک ایران خودرویی، 

رانندگی کردن کار خیلی سختی است. 
 با فصل بهار چه الهامی از طبیعت می گیرید؟

رســیدن فصل بهار، شــروعی دوباره اســت. اتفاقات بد را به 
دســت فراموشی می ســپارم و به خودم متذکر می شوم که رها 
باش. همین الهام از طبیعت سبب شده که فردی کینه ای نباشم 

و مشکات را زیادی بزرگ نکنم. 
 با توجه به شــرایط خاصی که امســال در رابطه با جلوگیری از 

انتشار ویروس کرونا وجود دارد، بهار را چگونه به خانه  آوردید؟ 
با این که خانه بزرگی نداریم، ولی همیشــه با نو شــدن سال 
ســفره هفت ســین بزرگی پهن می کنیم. هر یک از سنبل های 
سفره هفت سین برایم تداعی کننده معنای خاصی است؛ مثا گل 
ســنبل مرا یاد زمان ازدواجم و تاش مان برای تدارک مقدمات 
آن می اندازد. آیینه ســفره هفت ســین، یــادآوری می کند که به 
خودمان نگاهی دوباره بیندازیــم و به درون مان هم توجه کنیم. 
سیب و ســمنو می گویند امید و عشق و دوست داشتن را دوباره 
تمرین کنیم و زیبایی های زندگی را فراموش نکنیم. امســال هم 
که قرنطینه خانگی را ســفت و ســخت رعایت کرده  و همچنان 
ادامه می دهیم، با پســرمان کاردستی های مختلف  می سازیم. 
با بازی هــای مختلف و دیدن برنامه هــای تلویزیونی خودمان را 
ســرگرم کرده و همراه با زیبایی های فصل بهار، شــادی و نشاط 

خانواده مان را حفظ می کنیم.
چه آرزویی دارید؟ 

از خداوند می خواهم که این شــرایط کرونایی به زودی تمام 
شود تا زندگی به شکل عادی خود بازگردد و ویروس کرونا برای 
همیشه ریشه کن شــود. سامتی، شادی و آرامش را برای همه 

مردم دنیا آرزو می کنم. 
 حرف پایانی؟

به همه همسران توصیه می کنم که با هم مهربان تر باشند. اگر 
واقعا خواستار زندگی آرامی هستید، ببینید آرامش همسرتان در 

چیست.

رها باش

همسران
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حق ماه رمضان را بجاآوریم

فریضه زالل

فرازی از نهج البالغه

امروز روز تمرین 
فردا روز مسابقه

ماه مبارک رمضان فرصتی خوبی است تا مومنین 
و همه کسانی که به معارف ناب اسام اعتقاد و باور 
دارند، پای وعظ و نصیحت بزرگان دین بنشــینند و 
با عمل به ســخنان آن ها، توشه آخرت خود را کامل 

کنند. امیر سخن و بیان علی )ع( می فرماید: 
آگاه باشــید! امروز، روز تمرین و آمادگى و فردا 
روز مسابقه اســت، پاداش برندگان، بهشت و کیفر 
عقب ماندگان آتش است. آیا کسى هست که پیش 
از مــرگ، از اشــتباهات خود، توبه کند؟ آیا کســى 
هســت که قبل از فرا رســیدن روز دشــوار قیامت، 
اعمال نیکى انجام دهد؟ آگاه باشید! هم اکنون در 
روزگار آرزوها هســتید که مرگ را در پى دارد، پس 
هر کس در ایام آرزوها، پیش از فرا رســیدن مرگ، 
عمل نیکو انجام دهد، از آن بهره مند خواهد شــد و 
مرگ او را زیانى نمى  رساند و آن کس که در روزهاى 
آرزوهــا، پیش از فرا رســیدن مــرگ کوتاهى کند، 
زیــان کار و مرگ او زیان بار اســت، همان گونه که به 
هنــگام ترس و ناراحتى براى خدا عمل مى کنید، در 
روزگار خوشى و کامیابى نیز عمل کنید. آگاه باشید! 
هرگز چیزى مانند بهشــت ندیدم که خواستاران آن 
در خواب غفلت باشند و نه چیزى مانند آتش جهنم 
که فراریان آن چنین در خواب فرو رفته باشند! آگاه 
باشــید! آن کس را که حق منفعت نرساند، باطل به 
او زیان خواهد رساند و آن کس که هدایت راهنماى 
او نباشــد، گمراهى او را به هاکــت خواهد افکند. 
آگاه باشــید! به کــوچ کردن فرمــان یافتید و براى 

جمع آورى توشه آخرت راهنمایى ُشده اید...
اى مــردم! همانا بر شــما از دو چیز می  ترســم: 
هوا پرستى و آرزوهاى طوالنى، اما پیروى از خواهش 
نفــس، انســان را از حق بــاز مــی  دارد و آرزوهاى 
طوالنى، آخرت را از یاد می برد. آگاه باشــید! دنیا به 
ســرعت پشــت کرده و از آن جز اندکى از ظرف آبى 
که آن را خالى کرده باشــند، نمانده است. به هوش 
باشــید که آخرت به سوى ما می آید، دنیا و آخرت، 
هر یک فرزندانى دارند. بکوشــید از فرزندان آخرت 
باشــید، نه دنیا، زیــرا در روز قیامت، هر فرزندى به 
پدر و مادر خویش بــاز می  گردد. امروز هنگام عمل 
اســت نه حسابرســى، و فردا روز حسابرسى است 

نه عمل. 
)نهج الباغه، ترجمه محمد دشتى 79 و 95( 

چگونه آبروی خود را حفظ کنیم؟

سنگ صبور

خداوند در قرآن کریم درباره ارزش وجودی زنان می فرماید:
و از نشــانه  هاى او این که همسرانى از جنس خودتان براى 
شــما آفرید تا در کنار آنان آرامــش یابید و در میان تان مودت و 
رحمت قرار داد، در این نشــانه  هایى است براى گروهى که تفکر 

می  کنند! )روم / ۲1(
با عنایت به این آیه شــریفه ســری می زنیم به تاریخ اسام، 
قبل از بعثت پیامبر اکــرم )ص( تا یکی از مصادیق واقعی این 
آرامش را یادآور شــویم. آن جا که محمد امین، خورشید فروزان 
قوم قریش و طایفه بنی هاشم، خسته از روزگار سیاه قوم عرب 
و جهالــت بی حد و حصر قریش در بت پرســتی و زنده به گور 
کردن دختران معصوم و ظلم به زنان بی پناه و غوطه ور شــدن 
در غرقاب فحشا و منکرات، به کوه نور و غار حرا پناه می برد و در 
آن جــا با خدای خود خلوت می کرد و هنوز وقت آن نشــده بود 
که فریادی خروشــان و سهمگین بر سر این همه ظلم و ستم و 
جهالت بکشد و بغض خود را آشکار کن، اما تنها دلخوشی او این 
بود که گاهی همسر وفادار و فداکارش خدیجه )س( با او همدل 
و همراز اســت و می تواند اســرار خود را بــا او در میان بگذارد و 
آرامش یابد. مرحوم شیخ طبرسى در مجمع البیان نقل می کند: 
رسول خدا )ص( به خدیجه می فرمود: هنگامى که تنها می  شوم، 
ندایى می شــنوم. )و نگرانم !( خدیجــه عرض کرد: خداوند جز 
خیر، درباره تو کارى نخواهد کرد؛ چرا که به خدا سوگند، تو امانت 
را ادا می کنى، صله رحم بجا می آورى و در ســخن گفتن راستگو 

هستى. )تفسیر نمونه ج  ۲7 ص 174(
و آن زمان که محمد امین، رســالت خود را آشکار کرد و قوم 
خود را به یکتاپرســتی دعوت کرد، قریــش او را از خود راندند و 
تکذیب کردنــد و آزار و اذیت نمودند، ولی این خدیجه بود که به 
سخنان او ایمان داشت و آن را تصدیق می کرد و آن همه رنجش 
را از چهــره او و آن همه اندوه را از قلبش می زدود و آن زمان که 
پیامبر)ص( برای تبلیغ رسالت خود نیاز به درهم و دینار داشت 
سخاوتمندانه تمام اموال خود را در اختیارش قرار داد تا هر کجا 
که صاح می داند هزینه کند و دین خدا را گســترش دهد. او آن 
قــدر با پیامبر )ص( همراهی کــرد و آن قدر پا به پای او رفت و 
ســنگ صبورش شــد تا جایی که حتی حاضر نشد همسرش را 
در شــعب ابی طالب تنها بگذارد و با خویشــاوندانش که حاضر 
به حمایت از او بودند، روزگار ســپری کند. بلکه ســه سال دوران 
ســخت محاصره و اختناق شدید را با همســرش تحمل کرد تا 
همچنان وسیله آرامش او باشد و وقتی دست تقدیر الهی چنین 
رقم زد که بین او و پیامبر )ص( با مرگ فاصله افتد، پیامبر سال 
رحلــت او و رحلت عموی عزیزش ابوطالــب)ع( را عام الحزن 
یعنی ســال اندوه و ماتم نامید و خدیجه )ع( را یکی از برترین 

زنان عالم معرفی کرد و در شان و منزلت او فرمود: 
برترین زنان اهل بهشــت )چهار نفرنــد( خدیجه )ع( دختر 
خویلــد، فاطمه دختر محمد )ص(، مریم دختر عمران و آســیه 

دختر مزاحم همسر فرعون. )الدر المنثور ج 6 ص ۲46(

یکی از منکراتی که متاســفانه در برخی جوامع اسامی 
دیده می شــود، اقدام به روزه خواری علنی است. اگر ماه 
رمضان را نمادی از هویت دینی جامعه بدانیم، روزه خواری 
در ماعام این هویت را خدشــه دار خواهد کرد. حتی اگر 
نخواهیــم بحــث روزه خواری و تظاهر بــه روزه خواری را 
از ابعاد معنوی آن بررســی کنیم، بــاز هم این عمل نوعی 
هنجارشکنی و نافرمانی مدنی محسوب می شود و آن چه 
در بین جماعتی از مردم، به چشــم می آید روح انسان را 
می آزارد. البته ســر منشا این منَکر، غفلت و بی خبری از 
عظمت ماه مبارک رمضان و بزرگ بودن گناه روزه خواری 
و عدم توجه به حضور خداوند اســت و برهمه ماســت تا 
حق ماه مبارک رمضان را بجا آوریم و حق آن را نشکنیم. 

استاد مطهری )ره( در این زمینه می فرماید: 
روزه خوارى علنى، هتک حرمت اسام است. این عمل 

یعنى فحش دادن به قرآن، یعنى فحش دادن به پیغمبر 
اســام. اگر مى خواهى روزه بخورى برو در خانه ات بخور. 
اگر روزه را در خانه ات بخورى یک گناه کبیره کرده اى، ولى 
وقتى روزه را علنى در خیابان ها مى خورى، عاوه بر این که 

روزه خوارى کرده ای، فحش هم به اسام داده اى. 
)مجموعه  آثار ج  ۲3 ص 561 ( 
از امام باقر )ع( نقل شــده اســت که مردى را نزد امام 
على)ع( آوردنــد که در روز ماه رمضان، بــدون عذر افطار 
کرده بود. على )ع( به خاطر ) شکســتن( حق ماه رمضان 
که این شخص در آن افطار کرده بود دستور داد 39 شاق 

به او زدند. 
امام صادق )ع( فرمود: هر کس یک روز از ماه رمضان 

روزه خوارى کند روح ایمان از او بیرون مى  رود. 
)الِحَکم الزاهره ص 309 و 310 ( 
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ماه مبارک رمضان امســال به دلیل شــیوع بیماری کرونا توجه 
بــه اصل مهم تغذیه و رژیم غذایی مناســب و متعــادل را برای 
روزه داران دوچندان کرده اســت. توجه به وعده های غذایی افطار، 
شام و سحر به همراه تقویت سیستم ایمنی بدن دو نکته ای است 
که توامان باید مورد توجه قرار گیرد. در برنامه های پیشــگیرانه و 
بهداشــتی ایران خودرو که در ستاد مقابله با کرونای شرکت لحاظ 
شــده، توجه به تغذیه همکاران و نظارت هر چه بیش تر بر رعایت 
اصول و دستورالعمل های بهداشــتی به هنگام طبخ و توزیع غذا 
در بیــن کارکنان از اولویت باالیی برخوردار بوده و با فرا رســیدن 
ماه مبارک رمضان این پورتکل های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه 
همچنان برای وعده های غذایی افطار، شــام و ســحر همکاران با 
دقت و حساسیت باالیی دنبال می شود تا عالوه بر تامین کالری 
و انــرژی مورد نیاز روزه داران، ارتقای سیســتم ایمنی بدن آن ها 
در این وعده های مهم غذایی لحاظ شــود. به همین بهانه به سراغ 
همکاران واحد تغذیه می رویم تا گوشه ای از فعالیت های متعهدانه 

و مسووالنه آن ها را از زبان خودشان انعکاس دهیم.

محسن رحمانی، دامپزشک 
و کارشناس واحد تغذیه امور پدر :

نظــارت و کنتــرل ما در تمامــی ایام 
از ورود مــواد غذایــی به داخل شــرکت 
آغــاز می شــود. کلیه مواد غذایــی از بدو 
ورود به شرکت، توســط دامپزشک و کارشناسان مواد پروتئینی و 
تغذیــه کنتــرل و پس از اطمینان از ســامت و کیفیت آن ها، در 
آشپزخانه ها تخلیه می شوند. رانندگان و متولیانی که اقام غذایی 
را به آشپزخانه تحویل داده و جابه جا می کنند، حتما باید از دست 
کش و ماسک استفاده کنند. حتی خودروهای حامل مواد غذایی از 
لحاظ بهداشت و نظارت، کنترل کامل می شوند. بعضی از مواد مثل 
ســبزیجات که زمان نگه داری شان کوتاه است، در محل خاصی، 
جداگانه تخلیه شده و بعد از خروج از جعبه های اولیه، برای طبخ 
آماده سازی می شــوند. کنترل بعدی ما در آشپزخانه هاست. در 
راستای اقدامات پیشــگیرانه و بهداشتی ایران خودرو در مقابله با 
بیماری کرونا، کارکنان این بخش ها با رعایت کلیه اصول و موازین 
بهداشتی، به ویژه ضدعفونی مکرر دست ها و استفاده از ماسک و 
دســت کش، مواد اولیه را برای مرحله پخت، آماده می کنند. کلیه 
پرســنل آشپزخانه، قبل از ورود به محل کار، تب سنجی می شوند، 
همه آن ها آموزش دیده اند و کلیه نکات بهداشتی را رعایت می کنند. 
بازدید و ورود به آشپزخانه ها حتی برای نمایندگان کارگری ممنوع 
اســت و فقط بنا به ضرورت برخی افــراد می توانند با هماهنگی و 
رعایت پروتکل ها و اســتفاده از ماسک، دست کش و کاور کفش 
وارد آشــپزخانه ها شــوند. غذاهای تهیه شده همه به صورت کاما 
بســته بندی در اختیار کارکنان قرارگرفته که این روند در ماه مبارک 
رمضان برای توزیع وعده های غذایی افطار، شــام و ســحر در بین 

همکاران با جدیت دنبال می شود. 

محمد یارمحمدی سرپرست واحد تغذیه : 
از آن جا که ماه مبارک رمضان امسال 
با شــرایط کرونازده جهــان پیوند خورده 
است، حفظ سامت و تامین کالری مورد 
نیاز همکاران روزه دارمان به همراه تقویت 
سیستم ایمنی بدن شــان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. از 
ایــن رو تاش کرده ایم در برنامه طبــخ غذاهای این ماه، غذاهای 
کالری دار و پرانرژی را برای همکاران در نظر بگیریم، غذاهای سرخ 
کردنی را از چرخه برنامه ها حذف کرده و با توزیع میوه تازه همچنان 
تاش می کنیم سامتی آن ها را به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم. 
برای نظارت بیش تر بر رعایت اصول بهداشتی سختگیرانه از طبخ 
غذاهای با ریســک باال، مانند کباب جلوگیری کرده و غذاهایی که 

باعث عطش می شوند، مانند تن ماهی را از وعده های غذایی سحر 
و افطار حذف کرده ایم. برای تامین مایعات مورد نیاز بدن همکاران، 
در وعــده افطار انواع آش ها را در کنار خرما، نان و پنیر و انواع میوه 
در نظر گرفته ایم. در نظر داریم در روزهای آتی تنوع غذایی را زیادتر 
کرده و انواع خوراک ها را در کنار ساالد و سبزیجات به منوی غذایی 
همکاران اضافه کنیم. همین جا یادآوری می کنم که برای طبخ غذا 
مطابق اصول و دستورالعمل های بهداشتی عمل کرده و خودروهای 
حمل غذا را بعد از هر انتقال ضدعفونی و گندزادیی می کنیم. ابتدا 
و انتهای هر فرآیند، وسایل و تجهیزات آشپزخانه گندزدایی و نمک 
ســود می شــوند و خوش بختانه به دلیل رعایت نکات بهداشتی 
مطابق پورتکل های بهداشتی ســتاد مقابله با کرونا ایران خودرو و 
وزارت بهداشت در آشپزخانه های ایران خودرو هیچ مورد مشکوک 

به کرونا نداشته ایم. 

عاطفه کمالی، کارشناس صنایع غذایی: 
ما همه روزه از ســاعت هفت صبح تا 
ساعت یازده در آشپزخانه ها، حضور داریم. 
کل پروســه غذا، اعــم از کیفیت تولید، 
پوشش پرسنل، رعایت نکات بهداشتی، 
نظــارت بر کیفیت مواد غذایی، مواد اولیه و زمان بســته بندی را 
براساس چک لیست کنترل می کنیم. اغلب آیتم های بهداشتی و 
کنترلی قبل از شیوع بیماری کرونا در برنامه های ما وجود داشته، 
اما حاال به دلیل شرایط خاص، نظارت و دقت ما نسبت به گذشته 
بیش تر شــده است. به کارکنان ایران خودرو توصیه می کنم دقت 
بیش تری بر رعایت بهداشــت فردی خود داشته باشند. هرکس 
باید مواظب خودش باشــد. در محیط کار مهم ترین نکته رعایت 
فاصله گذاری هاســت. همچنین حتما قبل از تماس با هر شی یا 
وســیله ای باید آن را ضدعفونی کنیم. همکاران به هنگام افطار و 
سحر باید از لیوان، قاشق و چنگال شخصی خود استفاده کرده و 

بعد آن ها را کاما شسته و درمحیطی تمیز قرار دهند. 

اصغر قلی زاده، کارشناس بهداشت: 
حدود 1۲ ســال اســت کــه در واحد 
مهمانداری و تغذیه مشــغول کار هستم. 
در آشــپزخانه های ایران خودرو به اصول 
بهداشتی به درســتی عمل می شود و در 
حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و پورتکل های بهداشتی 
ستاد مقابله با کرونا ایران خودرو، اقدامات پیشگیرانه به تمامی در 
جای جای ایران خودرو از جمله آشپزخانه ها رعایت می شود. همه 
ما باید هــم به صورت فردی و هم با رعایــت اصل فاصله گذاری 

اجتماعی مراقب ســامت خود و اطرافیان مان باشــیم. توجه به 
تغذیه مناسب در وعده های افطار و سحر در ایام ماه مبارک رمضان 
ضروری است و این موضوع در ایران خودرو و برنامه های غذایی در 

نظر گرفته شده برای همکاران به جدیت مورد توجه است.

غالمرضا اطلسی کارشناس بهداشت محیط: 
15 ســال سابقه کار در شرکت را دارم. 
باتوجه به شــیوع ویروس کرونا اقدامات 
پیشــگیرانه زیــادی را در آشــپزخانه ها 
انجــام می دهیم. ما پنج آشــپزخانه در 
ســطح شرکت داریم که یک دامپزشک و سه کارشناس بهداشت 
محیــط بر کار آن ها نظارت دارند. پیش از شــیوع ویروس کرونا 
ضدعفونی ماشــین ها روزی یک بار انجام می شــد، اما براساس 
دســتور العمل های بهداشتی در شرایط فعلی در هر بار حمل غذا 
ایــن ضدعفونی صورت می گیرد. کف آشــپزخانه ها قبا هفته ای 
دو بار گندزدایی و ضدعفونی می شــد، اما حاال هر روز ضدعفونی 
می شــوند. درهای ورودی وخروجی آشــپزخانه ها تحت کنترل 
هســتند. کســی بدون مجوز نمی تواند وارد آشپزخانه شود. ثبت 
ساعت ورود کارکنان لمسی بود که االن تبدیل به کارت شده است. 
کلیه اقدامات ما دو وجه دارد. یک بخش، اقدامات بهداشــتی و 
بخش دیگر نظارت کیفی غذاهاست. در زمینه نظارت کیفیت غذا، 
نقش کارشناسان به دلیل آموزش های مستمر حضوری به پرسنل 
آشــپزخانه و ارزیابی های روزانه پررنگ تر شده است. همچنین 
برنامه های غذایی در نظر گرفته شــده بــرای همکاران روزه دار 
در ایام ماه مبارک رمضان برای حفظ ســامتی آن ها و در جهت 

ارتقای سیستم ایمنی و تامین کالری مورد نیازشان است.

جواد مددی از پیمان کاران ایدکو: 
حدود هفت ســال است در آشپزخانه 
ایران خودرو کار می کنم. با توجه به شیوع 
کرونا، ما بیش تر از هر زمان دیگری نکات 
بهداشــتی و نظافــت را رعایت می کنیم. 
به هنگام ورود به آشــپزخانه ها کفش هایمان را عوض می کنیم. 
مکان های ورود و خروجی هر یک از ما از هم جداست و لباس های 
شــخصی را در محل های مخصوص تعیین شده قرار می دهیم، از 
دست کش و ماسکی که شــرکت به اندازه کافی در اختیار ما قرار 
داده استفاده می کنیم. همکاران از بابت رعایت نکات بهداشتی در 
آشپزخانه ها خیال شان راحت باشــد. همین جا از همه همکاران 
روزه دار می خواهم از وعده های افطار، شام و سحر خود غافل نشوند 

تا انرژی الزم برای کار روزانه آن ها تامین شود. 

گپ و گفتی کوتاه با همکاران امور تغذیه و آشپزخانه ها؛

برنامه های غذایی مناسب برای همکاران روزه دار ایران خودرو
کرونا
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 در حــوزه کاری تــان مراجعه کننــدگان زیادی با شــما در 
ارتباطند. برای رعایت پورتکل های بهداشتی چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
از اواخــر بهمــن 98 با ورود ویروس کرونا به کشــور و قبل 
از اباغ دســتورهای بهداشتی به شــرکت ها و سازمان ها، مقرر 
شــد که بهره برداری متقاضیان از منابع موجود در مرکز صرفا 
از طریــق ســایت http://infocent.ikco.com و به صورت 
مجازی باشد. خوش بختانه طی ســه سال گذشته همه منابع، 
اســناد و نقشــه های مورد نیاز در یک ســامانه جامع و واحد 
متمرکز شده که دسترسی به آن ها به سهولت امکان پذیر است. 
تجمیع و طبقه بندی منابع اطاعاتی مختلف در این سامانه یک 
موتور جســت وجوی کامل را در اختیار بهره برداران قرار داده و 

بخش اعظمی از نیازهای پرسنل را مرتفع می کند.

 فعالیت بخش امانات طی این روزها به چه صورت است؟
اغلب مراجعه کنندگان ما پرسنلی هستند که برای حضور در 
کتاب خانه و یا دریافت کتاب های امانی به این مرکز رفت وآمد 
دارند. به منظور اقدامات پیشــگیرانه از زمان شــیوع ویروس 
کرونا هیچ کتابی به پرســنل امانت داده نمی شــود. کتاب های 

امانت گرفته شده نیز در صورت عودت ضدعفونی می شوند. 
 آن چه پیداســت همکاران در ایــن مرکز به خوبی اصول 
بهداشــتی را رعایت کرده و حتی پیش روتر از پیشگیری عمل 

می کنند.
بله. هم زمان با شــیوع این بیماری همه گیر بر آن شــدیم 
که برای حفظ ســامتی خود و اطرافیان مان اصول بهداشــتی 
را بــا حساســیت بیش تــری رعایــت کنیم. تــاش کرده ایم 
برگــزاری جلســات مان با تعــداد محدودی افــراد و با رعایت 
فاصله فیزیکی برگزار شــده و مدعوین در هنگام ورود و خروج 
از دفتر دست هایشــان را ضدعفونی کننــد. همچنین همکاران 
هــر بخش به تفکیک هر روز به ضدعفونی دســتگیره اتاق ها، 
کلید، پریزها و وســایلی که در طول روز امکان تماس همگانی 

با آن هاســت اقدام می کنند. در نظافــت کتاب خانه هم اگر از 
دســتمالی استفاده شود بافاصله این دستمال ها با محلول آب 
و وایتکس ضدعفونی می شــوند. با وجــود گندزدایی بخش ها 

پیش قدم در پیشگریی

مرکز اسناد فنی و سیستمی ایران خودرو با توجه به منابع مطالعاتی که در اختیار دارد و با وجود پردازش منابع غیرالکترونیکی و تبدیل 
آن ها به فایل های الکترونیکی، همواره پذیرای حضوری مراجعان بســیاری بوده اســت، اما این روزها با شیوع بیماری کرونا این مرکز 
تمرکز خود را بر خدمات رســانی در بستر اینترنت قرار داده اســت. در بازدیدی که از این مرکز داشتیم در بدو ورود با اطالعیه ها، بنرها و 
اســتندهایی حاوی توصیه های عمومی در خصوص راه های پیشگیری در خصوص این بیماری مواجه می شویم. جلوتر روی در ورودی 

قسمت ها به نوشته هایی برمی خوریم که از همکاران می خواهد از تماس با دستگیره و بستن در خودداری کنند. 
دیدن ســالن مطالعه ای که چراغ هایش خاموش اســت و هیچ مراجعه کننده ای پشــت میزهای آن ننشســته در ابتدا غریب به نظر 
می رســد، اما می دانیم که این عدم پذیرش مراجعه کننده های حضوری در راســتای جلوگیری از انتشار بیماری کروناست. در ادامه 
ضمن گفت وگو با زهرا ظهیریه، رییس مرکز اســناد فنی و سیستمی ایران خودرو از تصمیمات این مرکز برای خدمات رسانی مناسب 

به مخاطبان و همچنین راهکارهای اتخاذ شده در راستای دستورالعمل های بهداشتی مطلع می شویم.

توســط همکاران امور پدر در روزهای جمعه، همه قسمت های 
ایــن مرکز در ابتدای هر روز با آب و وایتکس و دســتگیره ها، 
کلید، پریزها و شیرهای دست شــویی ها به دفعات ضدعفونی 
می شوند. آبدارخانه که از همان روزهای نخست تعطیل و ورود 
به آن جا ممنوع شــد مگــر در برخی موارد ضــروری. در کنار 
ســینک ظرف شویی آبدارخانه هم، محلول آب و وایتکس قرار 
داده ایم تا اگر به ناچار کسی از وسیله شخصی اش استفاده کرد 

با این محلول ضدعفونی کند.

 شخص شــما برای کمک به اقدامات پیشــگیرانه ای که در 
شرکت صورت می گیرد چه کاری انجام داده اید؟ 

از همان روزهای نخستین شــیوع کرونا، داشتن الکل و ژل 
ضدعفونی کننده، ماسک و دست کش را برای پرسنل این مرکز 
الزامی کــرده ام. در هفته های آغازین شــیوع بیماری و کمبود 
اقام بهداشــتی، به اتفاق مسوول بخش آرشیو فنی همه اقام 
مورد نیاز پرسنل مرکز  و خانواده های ایشان را تهیه و بین آن ها 

توزیع کردیم که تا پایان سال این روند ادامه داشت.
طی یک جلســه توجیهی از همکاران خواستیم که از این به 
بعد نظافت میز، کامپیوتر و ســایر وسایل اداری مورد استفاده 
خود را شخصا انجام دهند تا از انتشار احتمالی ویروس از یک 
میز یا تجهیز به ســایر تجهیزات جلوگیری شــود. تا جایی که 
اختیاراتــم اجازه می دهد تاش می کنم کــه نیروهایم کم ترین 
جابه جایی را در سطح شرکت داشته باشند. قبل از ماه رمضان 
هم بــا جمع آوری مبلغــی لیوان های یک بــار مصرف کاغذی 
خریداری شــد. میهمان داران هم لیوان ها را با دستمال کاغذی 
در ســینی قرار داده و هر فرد خود لیوان را برداشته و استفاده 
می  کرد. بد نیســت بدانید ما توانســتیم با اســتفاده از طلق و 
شیرازه های بااستفاده، شیلد محافظ صورت برای همکارانی که 
تماس بیش تری با بخش ها و وسایل مختلف دارند تهیه کنیم. 

 به عنوان ســوال آخر وظیفــه ما برای قطــع زنجیره انتقال 
ویروس کرونا چیست؟

همواره به همکارانم بر مراقبت از خود و رعایت توصیه های 
بهداشتی برای پیشگیری تاکید می کنم. باید بدانیم که با وجود 
تدابیر شــرکت در این خصوص، در صورت عدم رعایت نکات 
الزم توســط هر یــک از ما، زحمات بخش هــای متولی بی اثر 
خواهد شــد. اگر نســبت به خود، خانواده و جامعه احســاس 
مســوولیت داشته باشیم، زحمات شــبانه روزی همکاران امور 
پدر و منابع انســانی را هــدر نخواهیم داد. امــور پدر با تمام 
توان در تاش اســت با اعمال ممیزی های بهداشتی مراقب ما 
باشــد اما ما نیز باید متقابــا یک بازوی اجرایی یاری گر برای 

آن ها باشیم.



 قبــل از ورود به ایپکو بیش تر فعالیت شــما در چه حوزه ای 
بود؟

تدریس در دانشــگاه بیش تر زمان مرا بــه خود اختصاص 
می داد. 

 عمده فعالیت شما در شرکت ایپکو چیست؟
در ابتــدا با کمک همکاران تــاش کردیم مبحث صحه گذاری 
ســامانه جرقه و به خصوص شــمع خودرو را با انجام تست های 
مختلف و پاســخ گویی به نیازهای پروژه ها ارتقــا دهیم. یکی از 
اهــداف عمده مان انتقال دانش این ســامانه مهم بود. به تدریج با 
توجه به نیازهای پیش آمده به مبحث تســمه و تست های مربوط 

به آن پرداخته ام. 
 انجام این آزمون ها در شرکت ایپکو چه مزایای ویژه ای دارد؟

اولیــن امتیــاز آن کســب و ارتقا و انتقال دانش اســت که 
می تواند سبب رشــد صنعت موتور در ایران شود. دیگر این که 
در گذشته این موارد با هزینه چند صد هزار دالری در کشورهای 
خارجی انجام می شد، اما ما توانستیم ضمن کاهش هزینه ها، 
درآمدزایی هم داشــته باشــیم و به صنعت خودروسازی کمک 
کنیــم. همچنین این ارتقــای دانش و توانایی فنــی باعث باال 
رفتن قدرت رایزنی مــان در انجام مذاکرات فنی و تخصصی با 
شرکت های معتبر موتورسازی می شود؛ برای مثال در خصوص 
موتور EFD ما در حوزه تســمه زمان بندی، توانستیم مذاکرات 

بسیار خوبی با شرکت های آلمانی داشته باشیم.
 آیا کسب دانش از شرکت های معتبر به سهولت میسر است؟

تا قبل از تحریم ها که با شــرکت های معتبر جهانی همکاری 
داشــتیم حین مذاکرات می دیدیم که شــرکت همکار تمایلی 
بــه ارایه داده هــا و راهکار به ما نداشــته و ترجیح می دهد که 
دانــش مورد نظر را در اختیار خود داشــته باشــد، ولی ما هم 
مایوس نمی شــدیم و بــه طرق مختلف نــکات الزم را از آن ها 
اخذ می کردیم؛ برای مثال در خصوص تســمه موتور EF7 هم 
از سوی ایران خودرو هم از سوی بخش مهندسی محصول این 
نیاز پیش آمد که اصاحاتی در ســامانه زمان بندی انجام شود. 

مــا نیازمند اندازه گیری نیروی جانبی تســمه بودیم، اما در این 
خصوص معیار الزم را نداشــتیم. البته با هم اندیشــی دوستان 
قادر بودیم با ابزارهای ســاخت خودمــان اندازه گیری را انجام 
دهیم. همین امر باعث شــگفتی طرف مقابل شد که این گونه 
هدف مان را محقق ســاختیم و بعد از انجام مذاکراتی که متکی 
بر دانش قوی بود، توانســتیم آن هــا را قانع کرده و معیار مورد 

نظر را کسب کنیم.
 آیا تمایل شخصی شما بیش تر پژوهش است یا در خالل امور 

اجرایی به هدف مطلوب تان هم می رسید؟
همواره خودم و دوستان ایده های پژوهشی مختلفی را مطرح 
و دنبــال می کنیم. خوش بختانه در حیــن کارهای اجرایی هم 
مواقعی که احساس کرده ام می توانیم دانش علمی و پژوهشی 
خود را نیز ارتقا دهیم حتما دوستان را به این امر تشویق کرده 
و آن را انجــام داده ایم؛ برای مثال در حوزه ســامانه دریچه ها، 
شتاب و نشست ســوپاپ که در دنیا مبحثی تخصصی است یا 
اندازه گیری گشتاور لحظه ای میل بادامک که پروژه ای در دست 
اجرا و بررسی است، تاش کرده ایم دانش خود را ارتقا دهیم.

 موتورسازی در ایران با چه سرعتی در جریان است؟
در مقوله موتورســازی دو مبحث را بایــد از یکدیگر تفکیک 
کرد؛ پژوهش و تولید. در بررســی توانایی هــا این ها دو مقوله 
مجزا هســتند. بسیاری مواقع بوده که ما در پژوهش هایمان به 
نتایج درخشانی می رســیم که امکان تولیدی شدن را ندارند یا 
هزینه های اجرای آن بســیار باال بوده و به صرفه نیستند. قطعا 
صنعت موتورســازی رشــد و پیشــرفت خود را دارد حاال شاید 
به دالیلی کند شــده باشــد، اما اگر این نیاز به پویایی احساس 
و دنبال شــود، ما این توانایــی را داریم که بتوانیم ضمن تحقق 
یک پروژه پذیرای درخواســت ها از سوی شرکت های دیگر هم 
باشــیم. در ایپکو افراد توانمند و خاق زیادی داریم و به جرات 
می توانم بگویم که از نظر دانش در ســطحی هســتیم که قطعا 
می توانیم جلوتر برویم، اما از نظر تولید گاه دســت مان بســته 

است.

از دیار خراســان رضوی است و فرزند ارشد یک خانواده پنج نفره. متولد 1362 و دارای یک خواهر و برادراست. او که دوره کارشناسی را در 
رشته مهندسی مکانیک خودرو گذرانده، کارشناسی ارشدش را در دانشگاه تربیت مدرس و در گرایش تبدیل انرژی ادامه داده است. می گوید: 

برادرم هم رشته های فنی را دنبال کرد، اما خواهرم فارغ التحصیل رشته دکترای داروسازی است.
سعید جوان، مهمان نوروزی صفحه چهره ها، در سال 88 برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تاثیر شمع بر عملکرد موتورهای 
دوگانه سوز وارد شرکت ایپکو شد. پایان نامه ای که رتبه برتر را در سال 90 در همایش موتورهای درون سوز کسب کرد و ضمن انتشار مقاله 

ISI از آن زمینه ساز چند طرح خوب دیگر هم در ایپکو شد. در ادامه گفت و گوی ما را با مسوول آزمایشگاه موتور این شرکت می خوانید.

 خب این انگیزه را کم نمی کند؟
تاش شــده اســت تا به طرق مختلف انگیزه دوستان حفظ 
شود. ما همکارانی داریم که فارغ التحصیان نمونه دانشگاه های 
معتبر کشــور هســتند و ذهنیت اغلب این دوستان پیشرفت و 

ارتقای لحظه به لحظه دانش است.
 اما آیا صرفا ارتقای دانش فردی کفایت می کند؟ آیا نباید این 

انگیزه و دانش شکل عینی تری بگیرد؟
بله. درست می فرمایید. ما نیز تاش می کنیم که سیستمی 
و گروهی این دانش را به اشــتراک بگذاریم. شاید این دانش 
به موتور کامــل نینجامد، اما حداقــل در حوزه های مختلف از 
جمله طراحی موتور، تجهیزات و آزمون، نوآوری و خاقیت هایی 
را داریم که در صورت حمایت این خاقیت ها امکان مســتند و 

کاربردی شدن را خواهند یافت.
 چقدر فعالیت در شرکت دانش بنیانی چون ایپکو برای شما 

رضایت بخش است؟
زیــاد. چون در حال حاضر در زمینــه ای که درس خوانده و 

پژوهش و تحقیق کرده ام، کار می کنم.
 کمی هم از خانواده تان بگویید.

یکــی از موهبت های الهــی و خوش بختی هایــم در زندگی 
همســرم اســت که همیشــه همراه من در زندگی بوده است. 
او که فارغ التحصیل دکتری داروســازی اســت در حال حاضر 
بیش تر وقتش را به امور زندگی و دختر ســه ســال و نیمه مان 

پریا اختصاص داده است.
 آیا به ورزش می پردازید؟

از نوجوانی به بوکس و کیک بوکسینگ عاقه داشتم و مدتی 
به این ورزش ها پرداخته ام و تا چند سال قبل هم بدن سازی و 

فیتنس را دنبال می کردم.
 دیگر عالقه مندی های تان؟

عاقــه فراوانی به مطالعه کتاب دارم و بیش تر به مطالعه در 
حوزه تاریخ می پردازم. در خصوص هنر هم موســیقی سنتی را 
دنبال کرده و به نوازندگی دوتار می پردازم. ســازی که مهد آن 
خراسان بزرگ اســت و اخیرا سبک ساخت و نواختن آن ثبت 
جهانی شده است. باوجود عاقه فراوان و فعالیت در گروه نوازی 
و اجرا، متاســفانه با توجه به مشغله کاری نمی توانم به تمرین 

منظم و اجرای گروهی بپردازم. 
 این تناقض جالبی است؛ نوازندگی یک ساز ظریف و محجوب 

و از طرفی پرداختن به مقوله سختی به نام موتور.
بــه نظرم پرداختن به یک ورزش یــا هنر می تواند در حرفه 
اصلی هر فردی اثر مثبتی داشــته باشد. این ساز نیز خیلی در 
آرامش ذهن موثر است. قبا حتما روزانه تمرین داشتم یا برای 
تغییر روحیه خودم دست به ســاز می شدم، اما متاسفانه چند 

ماهی است که تمریناتم کم تر شده است.
 آینده صنعت خودرو را چگونه می بینید؟

این صنعت در کشور ما جای رشد بسیاری دارد. شرکت هایی 
مثل ایپکو توانســته اند خــود را از نظر دانش دنیا به روز کنند و 

قطعا مسیر پیش رویشان پیشرفت خواهد بود. 
 بــه خودتــان در زندگی چــه نمره ای می دهیــد و چقدر از 

خودتان رضایت دارید؟
خب از بیست به خودم 10 می دهم. انتظارات زیادی از خودم 
داشــتم که محقق نشد. به نظرم جاهایی فرصت سوزی کردم. 

هر چند شاید از نظر برخی اطرافیانم فرد موفقی هستم. 
 نگاه شما نسبت به ایران خودرو؟

این شرکت در توســعه صنعت و اشتغال زایی جایگاه بسیار 
مهمی در کشور دارد. شرکتی با اثرگذاری باال که با برنامه ریزی 
درست و اســتفاده از استعدادهای درون سازمانی اش می تواند 
باعث رونق تولید شــود. اگــر از واردات جلوگیــری و هدفمند 
کارگاه های تولیــدی را فعال کنیم می توانیم بســیار اثرگذارتر 
باشــیم. باید بتوانیم خودمان ایده پرداز و خاق باشیم تا رونق 
صنعــت و دلگرمــی متخصصــان حرفه ای درون ســازمانی را 
سبب ساز شویم. به نظرم ایران خودرو با ریسک پذیری بیش تر 
و انجــام حرکت هــای نو و شــجاعانه می تواند رشــد و ارتقای 

افزون تر صنعت را در ایران عزیز رقم بزند.

دانش شمع را ارتقا داده ایم
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پیشنهاد برتر

نصب مدار ایمین جهت آیرو )باال بر( 
در سالن موتورسازی یک

وضعیت قبل از اجرای پیشنهاد:

 اگر دســتگاه باالبر آیرو در وضعیت شــارژ باشد و 
اپراتور ناخودآگاه دســتگاه را حرکت بدهد کابل شارژ 
پاره و باعث اتصالی شده و احتمال بروز سوختن برد 
را بــه دنبال دارد و این مشــکل در خطوط تولید دیده 

می شد. 
وضعیت بعد از اجرای پیشنهاد:

 بــا طراحی و نصب مدار ایمنی هر زمان که اپراتور 
کابل را از منبع تغذیه جدا ســازد، آیرو حرکت کرده و 
اگر زمانی آیرو به شارژ وصل باشد و اپراتور ناخودآگاه 
بخواهد آیرو را حرکت دهد، مدار طراحی شده مانع از 

حرکت آیرو می شود. 

مزایا و نتایج پیشنهاد:

ارتقا و بهبود ایمنی در مدار و برد.
جلوگیری از قطعی کابل شارژ.

جلوگیری از اتصالی.
کاهش هزینه در خرید مدارها و برد دستگاه.

کاهش نفر ساعت تعمیرات احتمالی.

اسامی پیشنهاد دهندگان: علی شکیبایی نسب، 

حمید محمدی، وحید اصغری ملکی.

اگه به فیلمسازی عالقه داری 
و نمی دونی چجوری شروع 

کنی، حاال دیگه وقتشه.

اسم من »فیلمتو بساز«هست. 
با من همراه شو تا راز و رمز فیلمسازیو بهت یاد بدم. 

فیلم کوتاه اونم با موبایل.
شاید به خودت بگی: مگه میشه؟ 

: من که نمیتونم اصا! 
... :

آره میشــه. تو میتونی فیلم کوتاهه خودتو بسازی، 
منــم کمکت می کنم، فقط باید یه کم صبر کنی. چند 
جلسه مقدمات داره. هم یه مختصری فیلمنامه با هم 
کار می کنیــم، هم یه مقــداری فیلمبرداری و از همه 

مهم تر چند جلسه هم کارگردانی. 

تــو پایــان دوره هم فیلمتو می ســازی و واســه 
»فیلمتو بســاز« که من باشم می فرســتی. منم بین 
فیلمای رسیده داوری می کنم و به سه نفر برتر جایزه 
می دم. تازه باهات مصاحبه هم می کنم و همینجا هم 

بسازیم

چاپ میکنم. فکر کردی تموم شــد، نه. به فیلمهایی 
که قابلیت داشته باشن هم کمک میکنم دیده بشن. 
یعنی چی؟ یعنی تو جشنواره ها و مسابقات شرکتش 
میدم، پیگیــری می کنم، راهکارشــو یــادت میدم. 

خاصه همه جوره حمایتت میکنم.
دیگه چی  می خوای؟

تــوی کل دوره هــم از طریق اینســتاگرام کارآمد 
می تونی مشــکاتتو با من در میون بذاری. منم تا ۲4 

فیلمتوبساز

ساعت نشده بهت جواب می دم. 
پس ســریع برو کارآمد رو تو اینستاگرام فالو کن 

که جا نمونی!

 haftename_karamad
بچه هــای کارآمد توی اینســتاگرام هر هفته یک 
پســت به من اختصاص دادن. زیر همون پست هر 

چی دوست داری ازم بپرس. 

الیک یادت نــره، کارگردانان محترم، میخوام که 
اون پست رو هر هفته الیک بارونش بکنین. 

وسایل مورد نیاز برای دوره:
اسایدر

میکروفون
نورپردازی

سه پایه
چهارپایه

...
صبــر کن، نه اینا رو نمیخــواد فقط و فقط همون 

موبایلت کافیه.
آســتین هارو باال بزنین که از هفته دیگه کلی کار 

داریم.

فیلم با هم

آموزش سینما



سالم بلندباال بر مدیریت و همه کارکنان نازنین شرکت ایران خودرو
من یکی از تســهیلگر ان توســعه روستاها و عشــایر ایران 
 و بــا افتخار، همســر یکــی از کارکنــان ایران خودرو هســتم. 
در این روزهای کرونایی، نگرانی بسیاری داشتم از حضور همسرم 
در محل کار که به لطف تاش و همت عالی مدیران ایران خودرو، 
این نگرانی تبدیل به شادمانی شد. وقتی در جریان اقدامات بسیار 
موثر پاک سازی و ضدعفونی ایران خودرو برای کارکنان قرار گرفتم 
و فیلم های آن را دیدم، با افتخار و شادمانی همسرم را در این ایام 
سخت، برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت کشور روانه شرکت 
 می کنم و این اگر درایت و لطف مکرر شما نباشد، پس چیست؟

دیروز شــرکت دو ژل ضدعفونی »میکروزد« به همســرم اهدا 
کــرده تا عاوه بر او، خانواده  اش هــم در امان بمانند و این تنها 
یکــی از ده ها هدیه شــرکت به خانواده کوچک ماســت که مرا 
عاقه مند به نوشــتن این نامــه نموده. بســته های غذایی ماه 
رمضان هــا، اعیاد نوروز، ۲۲ بهمن، هدیه بســیار ارزشــمند روز 
زن امســال و... اگــر این ها توجهات شــما بــرای رضایت مند 
 بــودن کارکنــان  و خانواده های آن ها نباشــد، پس چیســت؟
من به واسطه شــغلم در سراسر ایران، روســتا به روستا و ایل 
به ایل عشــایر می گردم و کار می کنم. از شــرایط کار و کارگر در 
ایــران اطــاع کامل دارم و نارضایتی ها را با پوســت و گوشــتم 
درک کــرده ام. پــس چــرا نبایــد از عدالت ورزی و مهر  شــما 
 در حــق کارگــران و خانواده هایشــان تشــکر و قدردانی کنم؟ 

من و همسرم هر بار که بسته های کمکی ایران خودرو را دریافت 
می کنیم، به شــکرانه خداوند و تشــکر از لطف شرکت با برنج، 
حبوبــات، روغن و... غذای نــذری کوچکی می پزیم تا به خاطر 
برکتی که به زندگی ما جاری می شــود ســپاس گزار باشــیم. 
همچنین هر روز نیم پیمانه از برنج شــرکت برای گنجشک ها و 
قمری ها و پرنده ها می پزیم و پشــت پنجــره می گذاریم... اگر 
 این تشــکر از نعمت خدا و لطف شــما نباشــد، هیچ نیست... 
اهدای ژل های بهداشــتی در ایــن اوضاع گرانی و کمیابی مرا بر 
آن داشــت که این بار نــه از راه دور، بلکه با متنی کوتاه و ناچیز 
کمال تشکر و ســپاس گزاری ام را به عنوان یکی از خانواده های 
کارکنــان ایران خودرو و از طــرف همه خانواده ها به شــما ابراز 
کنم تا بدانید شــاید حضورمان در صحنه احســاس نمی شود، 
اما در پشــت صحنه حمایت گر و قدردان همه شــما هستیم و 
تصمیمات ارزشمند و مفید شما را ستایش می کنیم. ای کاش 
شرکت شرایطی برای تشــکر و دیدار حضوری همسران داشت 
تا بتوانم مراتب این ســپاس گــزاری را رودررو ابراز کنم تا حق 
 مطلب و احســاس خوب نهفته پشــت این جمات ادا شــود.

برای همه شما در این روزهای کرونایی آرزوی سامتی می کنم و 
از این که همسرم در کنار نازنینانی چون شما سهمی در چرخش 
چرخ صنعت این کشــور دارد به خودم می بالم. در کنار هم برای 

خوب شدن حال مردم ایران تاش می کنیم.
با احترام آرزو عابدینی راد

به مناسبت روز کارگر و گرایم داشت کارگران 
نامه ای از فرزند همکار

 به رسم محبت 
به نام خدا

در قرآن ســوره های زیادی هستند که با قســم شروع می شوند، 
والعصر، والتین و الزیتون، والشــمس و... حاال بیایید این قسم ها را 
یک دنباله بی انتها در نظر بگیریم؛ دنباله تمام نشــدنی با قسم های 
روزگار...من می خواهم این دنباله را ادامه بدهم، پس شروع می کنم:
بسم ا... الرحمن الرحیم و قسم به دست های پینه بسته ات و قسم 
به قامتت که چون سروی ایستاده است و قسم به چشم های مهربانت 
که گواهی دل ساده ات را می دهند. قسم به نامت که پر از مفهوم است، 
کارگر آری؛ با تو سخن می گویم، تویی که سال ها خستگی شبانه روزی را 
به جان خریدی تا همه ما نداشتن طعم غذای گرم و حس آرامش شب 
را از یاد نبریم؛ تویی که ســال ها کوشــیدی تا فرزندانت سربلند باشند، 
تویی کــه غم هایت را به تنهایی فرو خوردی و خنده هایت را با خانواده 
تقســیم کردی.حاال امروزنوبت ماست که به رسم ادب در مقابل قامت 
بلندت زانو بزنیم و ببالیم به وجود تو به شــرف و غیرت و آبرومندی تو. 
آری نوبت ماســت که به پاس این سالیانی که تو زحمت کشیدی و ما 

آسوده بودیم، روزت را با سپاس و قدردانی تبریک بگوییم. 
روز کارگر بر تمام کارگران زحمت کش سرزمینم به ویژه 

به پدرم و همکارانش در ایران خودرو مبارک باد.

فرزند کوچکی از فرزندان شما؛ 
ریحانه احیایی

در جهت تقدیر از اقدانات چشمگری پیشگریانه 
نامه همسر همکار ایران خودرو در مقابله با ویروس کرونا 

نگراین ام تبدیل 
به شادماین شد
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به اطالع شــما همکاران عالقه مند به جدول می رســانیم، لیگ چهارم 
مســابقات جدول با جوایز نقدی از این هفته آغاز می شود. به منظور هم 
سویی با اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری 
از ترددهای غیر ضرور در شــرکت، از این پس می توانید پس از تکمیل 
جداول خود، از آن عکس گرفته و تصویرش را برای فرشید اسدی، طراح 
جدول کارآمد به شماره 09197023827 در واتساپ ارسال فرمایید تا در 

قرعه کشی های هفتگی شرکت داده شوید.

لیگ چهارم
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مثبت باشیم
فروردین: خطای خود را در خصوص مشکلی که برایتان پیش 
آمده بی جهت به گردن این و آن نیندازید، شــما بدون اندیشــه 
و حســاب نشــده عمل کرده اید و برای جبران اول باید آرامش 
خود را باز یابید تا بتوانید مشــکل پیش آمده را برطرف کنید و با 
قدرشناســی از دوســتانی که حاضرند در این راه از شما حمایت 

کنند، کمک بگیرید. 
اردیبهشــت: درک هنری شما قوی است و به راحتی می توانید 
زیبایی ها را درک کنید. اما در حال حاضر آن قدر ایده آل گرا شده اید 
که از اصل مطلب دور می شوید و زیاده سخت می گیرد. این موضوع 
به این معنا نیســت که قضاوت شــما اشتباه است یا این که شما 
قدرت زیبایی شناســانه تان را از دست داده اید. فراموش نکنید که 
شما به موضوعاتی توجه می کنید که دیگران ممکن است به راحتی 

از آن ها بگذرند. پس از این موهبت بهتر استفاده کنید.
خرداد: کارهای شــما به شکل چشــم گیری زیاد شده و این 
گاهی شــما را زیادتر از اندازه کافه و خســته می کند. خودتان 
می دانیــد تا زمانــی که وظایف تان را کاما انجام ندهید آســوده 
خاطر نخواهید شــد. برنامه ریزی های روزانه و کمی نظم دادن 
به کارها سبب می شــود به شکل مناسب تری به همه امور خود 

برسید.
تیر: دلسوزی شــما می تواند یکی از بهترین قدرت های شما 
باشــد. در حالی که می تواند منبع نگرانی های شــما هم باشد. 
توانایی شــما برای همدردی کردن با دیگران موهبتی اســت که 
نصیب تان شده، مگر آن که نتوانید مرزی برای توجه به سامتی 
خــود در نظر بگیرید. حرکت هایی خودجوشــی که در برطرف 
کردن مشکات دیگران از خود نشان می دهید، ستودنی است. 
مرداد: در دوره انتظار ســختی به ســر می برید که ان شاء ا... 
به زودی به اتمام خواهد رســید و به آن چه می خواهید دســت 
می یابید. سعی کنید روزهای خوب زندگی تان را خراب نکنید و از 
لحظات خود بهترین بهره را ببرید. برای شــما بهتر است به قول 
و وعده هایی که داده اید جامه عمل بپوشانید تا همچنان خوش 

قول باقی بمانید.

از پراکنده گویی 
برپهزیید

شــهریور: اخیرا کم حرف شــده اید، امــا حرف هایی زیادی 
در دل تــان مانــده که می خواهید بــه دور و بری ها به خصوص 
اعضای خانواده تان بگویید. به جای دوری از جمع خوب اســت 
که افکارتان را ســرو ســامان دهید و به جــای پراکنده گویی و 
یــا خودخوری با متانت و در آرامش گایه هــای خود را به زبان 
بیاورید. مطمئن باشــید آن ها مشــتاقند که صحبت های شما را 
بشــنوند و روابط را به گرمی قبل از ســر بگیرند پس فورا دست 

به کار شوید. 
مهر: قصد سرمایه گذاری در جایی را دارید که باید حواس تان 
جمع باشــد. چند روز صبوری و توجه به آن چه ممکن است از 
دیدتان پنهان مانده باشــد به سود شماست. بین هوشمندی و 
بی فکری فاصله باریکی اســت، اما شــما درایت کافی را دارید 
و به بهترین شــکل می توانیــد در مقابــل محدودیت های رایج 

عکس العمل نشــان دهید. راه تازه ای که در آن قدم گذاشته اید، 
دقت و در عین حال استفاده از تجربه دیگران را می طلبد.

آبان: اخیــرا فرصت هایی را با بی تصمیمــی غیرقابل انتظار و 
تاخیرات ناموجه، از دســت داده اید. حــاال فرصت دیگری برای 
شــما پیش آمده تا بتوانیــد آن چه را که آینده شــما را تضمین 
می کند با اقتدار کامل دنبال کنید. ترسیدن شما را از کار و زندگی 
عقب می اندازد، پس فقط بهترین کاری که می دانید درست است 
را انجام دهید و اجازه دهید که بهترین نتایج ممکن به دست آیند.

آذر: شــما دیدگاه خوش بینانه ای به زندگی دارید و راه های 
مخصوصــی برای عملی کردن ایده هایتان می یابید. دلیلی وجود 
نــدارد بخواهیــد که زمان را بــه عقب برگردانید تــا زمانی که به 
ســختی هایی که در راه تان وجود دارد اشــراف داشته باشید و از 
آن ها نهراسید موفق خواهید بود. تمرکز بر روی مشکات زندگی 
امیدوار کننده نیســت، اما انکار کــردن زیبایی های آن می تواند 

مشکل ساز باشد.
دی: شــخصی در اطراف تان به طور غیر قابل تحملی شــما را 
آزرده و بدون دلیل با شما مخالفت می کند، یک بار برای همیشه 
او را متوجه اشتباهش کنید. دست از تاش مستمر برای رسیدن 
به هدفی که تعیین کرده اید بر ندارید؛ مشکات همیشه هستند، 
اما شــما از پس آن برمی آیید. شنیدن خبر موفقیت عزیزی که 

راه دور دارید، خوشحال تان می کند.
بهمــن: در حال حاضر بهترین کار برای شــما این اســت که 
بیش تر شــنونده باشــید، نخواهید که همیشه خود را به دیگران 
ثابت کنید. خوب اســت که بهترین هــای خود را در کار و زندگی 
نشــان دهید و قضاوت را بــه اطرافیان بســپارید. یقین بدانید 

اعمال و رفتار شایسته هرگز از دیده ها پنهان نمی ماند. 
اسفند: شــرایط کنونی زندگی شما، شــرایطی هیجان انگیز 
اســت، اما اگر ترس هــای خود را مدیریت نکنید، شــک کردن 
مداوم، شــما را به وضعیت بحرانی دچار می کند. شــما با قبول 
کردن محدودیت هایتان و خودشناســی می توانید پیروز میدان 

باشید، کمی بیش تر خود را باور کنید.

جدول با جایزه شماره 759- هفته نخست - لیگ4  طراح جدول  فرشید اسدی

سودوکو شماره 759



 به عنوان اولین سوال بگو چگونه به فوتسال عالقه مند شدی؟
پایه هفتم بــودم که با چند نفر از دوســتانم تصمیم گرفتیم 
فوتســال را شــروع کنیم، اما از آن گروه فقط من این رشــته را 
به شــکل حرفه ای ادامه دادم و در حــال حاضر در تیم ماهان 
تمرین می کنم. پارســال قبل از دربی اســتقال و پرســپولیس 
برای مسابقات فوتسال جوانان دختران در استادیوم آزادی بازی 
داشتیم و توانستیم مدال طا آن مسابقه را کسب کنیم همچنین 
در مسابقات شــهر ری و لواسان سال 98 دو مدال نقره گرفتم. 
به عاوه ســال گذشته در کمپین فوتســال دختران، مربیانی از 
فدراســیون نروژ آمده بودند که بعد از آموزش به فوتسالیست ها، 
امتحــان گرفتند و من در بین کســانی بودم که قبول شــدم و 
توانســتم دیپلم فدراسیون فوتسال نروژ را بگیرم و با این مدرک 

در هر کشوری می توانم مربی یا کمک مربی تیم شوم. 

 چند ساعت در روز تمرین می کنی؟
از چهارده سالگی تا االن روزهای زوج به مدت دو ساعت و پنج 

شنبه ها هم در زمین چمن پارک بانوان فوتبال تمرین می کنم.

 در فوتسال می خواهی به کجا برسی؟
می خواهم بعد از قبولی کنکور، عضو تیم ملی فوتسال بانوان 

شوم.

 گویا از عالقه مندی های دیگرت عکاسی است؟
بلــه. از بچگــی با این حرفه آشــنا شــدم مــادرم عکاس و 
فیلم بردار است و پدرم هم در این زمینه کمکش می کند. االن کار 
عکاسی عروس و داماد در باغ، عکاسی اسپرت، تبلیغات صنعتی 
و همین طور کار ادیت با نرم افزار فتوشــاپ را به طور کامل یاد 
گرفتــه ام و انجام می دهم. البتــه از اینترنت هم برای یادگیری 

کمک می گیرم.

 چه فرقی بین عکاسی دیجیتال با دوربین های حرفه ای وجود 
دارد؟

عکس هــای این دوربین هــا از زمین تا آســمان با هم فرق 
دارنــد. عکاســی در آتلیــه با نورهــای مختلف را نمــی توان با 
عکاســی دیجیتال مقایسه کرد. با دوربین عکاسی امکان گرفتن 

صدف تنها فرزند همکارمان مســعود غریبی شــاغل در قســمت 
سفارشات تامین بدنه پنج در معاونت سواری سازی متولد 15 مرداد 
1382 دانش آموز پایه یازدهم رشــته تجربی است. او با عالقه زیاد 
رشــته ورزشی فوتسال را دنبال کرده که حاصل عالقه مندی و تالش 
زیادش در این رشته ورزشی کسب یک مدال طال، دو مدال نقره و یک 
مدال برنز است. عالوه بر این، صدف به کار عکاسی و فیلم برداری نیز 

به صورت حرفه ای مشغول است.
گفت و گو ی ما را با این نوجوان هنرمند دنبال کنید.

تمــام تاشــم ایــن بــوده کــه دختــرم بتوانــد تمــام 
عاقه مندی هایــش را دنبال کند و از هر کاری که شــروع کرده 
حمایت کرده ام و او هم به خوبی توانسته مسیرش را پیدا کند. 

مسعود غریبی )پدر(:

عکس های حرفه ای تر بسیار بیش تر است. کار با دوربین عکاسی 
حرفــه ای مانند این اســت که آب را از چشــمه ای که آب از آن 
می جوشــد بنوشی. من کار عکاسی را خیلی دوست دارم و آن را 

با عشق و عاقه انجام می دهم.

 در مسابقات عکاسی هم شرکت کرده ای؟
بله، چندین بار در مســابقات عکاســی مدرســه شرکت کرده 
و برنده شــده ام موضوع بیش تر این مســابقات هم عکاسی از 

طبیعت بوده است.

 آخرین کتابی که خوانده ای؟
»آن چــه را که خود نمــی بینید« که موضــوع آن مربوط به 

سرگذشت آدم های معروف است.

 تا به حال از ایران خودرو بازدید داشته ای؟
بلــه دو بــار یک بار زمانی کــه ابتدایی بودم و بار دوم ســال 

گذشته، قبل از همه گیر شدن ویروس کرونا.

 کدام محصول ایران خودرو را می پسندی؟
۲06 و ۲07.

 در آینده می خواهی چه کاره شوی؟
مددکار اجتماعی. 

 نقاط ضعف و قوتت؟
در تصمیــم هایم خیلی قاطعم. به خــودم اهمیت می دهم. 
تحت تاثیر قرار نمی گیرم و کاری که به من بسپرند را به بهترین 
شــکل انجام می دهم و ویژگی که باید آن را بهبود ببخشــم این 

است که بیش از حد دلسوز و احساساتی هستم.

 چه توصیه ای برای هم سن و ساالنت داری؟
خودشان را دست کم نگیرند و حتما یک ورزش و هنر خاصی 

را یاد بگیرند. 

صدف از دو ســالگی برای نقاشــی آموزش دیده و تا شش سالگی هم به مهد دارالقرآن رفته است. چون 
خــودم عکاس و فیلم بردار هســتم، در پروژه های عکاســی، دخترم را همراه خــودم می بردم و کم کم به او 
آموزش دادم تا این که االن در کارعکاســی حرفه ای شــده و اطرافیانم او را بــه عنوان مدیر برنامه های من 
می دانند و ســر پروژه ای اگر نباشد سراغش را می گیرند. صدف همکار و رفیق خیلی خوبی برایم است. تنها 

انتظارم از او این است که در دانشگاه قبول شود.

ثریا بهرامی )مادر(:

هستی شهیدینازنین شاه نظریمطهره کمندیمحمد پارسا یزدیمحمد مهدی مظاهریمحمد مهدی دهقانمحمد طاها چراغی

روژان اسامیایلیا ایارامیرمحمد فرحناک

معراج ممیوند - 8ساله

صبا عبادپور

سنا و امیر صدرا علی نیا

محمد سینا مقدمی - 3ساله

سارینا محمد حسین پور

اهورا شاه مرادی - ۲ساله

ضحی ممیوند سبحان سلطان ٓابادیروشاظهیری

فاطمه ایمانی

فاطمه سما غسالی

بچه ها جون، تولدتون مبارک

گفت و گو با فرزند همکار، صدف غریبی

از استادیوم 
تا استودیو

شنبه  ۱۳ اردیبهشت 1499 
شماره ۷۵9

کودک و نوجوان



حبیب افرازی، کارشناس مدیریت استراتژی:

او عالوه بر خصلت خوب راست گویی، درستکار هم 
هست. مهم ترین ویژگی او از نظر من داشتن وجدانی 
پاک و انصاف باالست. تعصب او نسبت به ایران خودرو 

مثال زدنی است.

تبلیغات
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هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

سنت سال نو برای آن است که تصمیم بگیریم تغییر کنیم، 
برای این است که به خودمان قول بدهیم کار جدیدی بکنیم یا 
متفاوت باشیم. همه ما هدف مشترکی را جست و جو می کنیم: 
می خواهیم سال پیش روی ما بهتر از سال گذشته مان باشد. 

خلــق یک قصد قدرتمند و یادآور شــدن این موضوع که 
»امسال بهترین ســال زندگی من است« مهم ترین قدمی 
اســت که در این راه باید گذاشــت. اگر تنهــا همین گام را 
برداریم، قدرت تغییر دادن زندگی خود را به دست آورده ایم.

نخستین گام در جهت برنامه ریزی برای آینده نگاهی به 
گذشته و تجزیه و تحلیل حوادث، اتفاقات و موانعی است که 
ما را از هدف اصلی مان دور ساخته است. تهیه کردن فهرستی 
از پروژه ها و کارهای ناتمام و به اتمام رساندن آن ها می تواند 
شروعی مناســب برای برنامه ریزی باشد. در سفر به مقصد 
بهترین ســال زندگی برخورد مناسب با موانع و مشکات و 
همچنین پنج اشتباه رایج »بهانه و توجیه، گفت وگوی منفی 
با خویشتن، سرزنش کردن، حق به جانب بودن و رفتارهایی 
علیه خود« از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعیین هدفی 
دقیــق، قابل اندازه گیــری، زمان بندی شــده و واقع بینانه و 
همچنین ایجاد ساختاری برای موفقیت که از نظم و ترتیب 
ویژه ای برخوردار باشد و در انتها، اقدام کردن به آن ها می تواند 
ما را در راه رســیدن به بهترین ســال زندگی مان راهنمایی 
کند. برای تحقق بخشــیدن به آن چه در آرزوی آن بوده ایم و 
برایش برنامه ریزی کرده ایم »استحکام شخصیت بی عیب و 
نقص« اولین شرط است. زمانی که با استحکام شخصیت 
خود هم سو باشیم با تمام منابع و غرایز خود هم سو می شویم 
و در نتیجه دســت به انتخاب هایــی می زنیم که موفقیت را 
برایمان به ارمغان می آورند. آن چه ما آن را »بهترین ســال 
زندگی«می نامیم، مجموعه لحظاتی است که آن ها را خاص 
می پنداریم. بنابراین خلق روزهایی فراموش نشدنی موضوع 
مهمی اســت. ثبت این لحظات از زندگی سبب می شود که 
همواره به مسوولیتی که در قبال خلق آن ها داریم، پی ببریم.
معرفی توسط کتاب خانه مرکزی

نداشتن انعطاف یکی از بدترین نقطه ضعف هاست و آرامش مان را مختل می کند. می توانیم شتاب زدگی را کنار بگذاریم، 
تــرس را با اعتمــاد به نفس و تنبلی را با نظم و انضبــاط جایگزین کنیم، اما برای سرســختی و انعطاف ناپذیری ذهن 
پادزهری وجود ندارد. این خصلتی اســت که باعث می شــود خودمان را با دست خودمان از بین ببریم؛ پس توجه مان را 

معطوف سازش با دیگران ساخته و سازگاری را تمرین کنیم.

سازگاری، ییک از رموز آرامش 

تعداد زیادی از همکاران
ضمن تماس با صــدای همکار اعام کرده اند، 
بــا وجود آن که برای دریافــت كارت ملی جدید 
كه حقوق شــان به آن واریز می شــود، فرم های 
اطاعاتی را پر كرده اند، اما مشــكل شــان برای 
دریافت رمز پویا و ارســال پیامــک همچنان به 
قوت خود باقی اســت و خواســته اند با توجه به 
این که برای قطــع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
تا جای ممکن نیاز اســت که همگان در بانک ها 
حضور نیابند، در این خصوص چاره اندیشی شود. 
پاسخ حسین پناهی، رییس اداره تسهیالت، 

اسنادی: اعتبارات 
 بنــا بر اعام ریاســت بانك ملــی،  90 درصد 
شــماره تلفن كاركنان در سیستم ثبت و پیامك 
برای ایشــان فعال شده اســت و برای 10درصد 
باقی مانده نیز در حال پی گیری بوده كه تا پایان 

ماه جاری فعال خواهد شد. 

برخی از پرسنل موتورسازی
ضمن تمــاس با صدای همــکار اعام کرده انــد، برای ورود 
و خــروج به موقع و رســیدن به ســرویس ها مشــكل دارند و 
می خواهند شرایطی فراهم شود تا بتوانند از درب 1۲ تردد كنند.

انسانی پاسخ معاونت توسعه منابع 
در حال حاضر تمامی پرســنلی كه دارای مجوز خــروج از درب 1۲ 
هستند، می توانند در ساعت های 16 و 18  از درب ذكر شده، خارج شوند. 

از همکاران جمعی 
در تماس با صدای همکار پرسیده اند، روند شروع کاری افرادی 

که به بیماری کرونا مبتا شده و بهبود یافته  ا ند چگونه است؟
            پاســخ معاونت توسعه منابع انسانی

این دســته از همكاران كه مدارك و مســتندات درمانی آن ها به 
تایید واحد اورژانس ایران خودرو رســیده باشــد، باید بعد از سپری 
كردن دوره قرنطینه خانگی برای اخذ تاییدیه سامت با همراه داشتن 
مســتندات درمانی به درمانگاه خیریه ایران خودرو واقع در شــهرك 
پیكانشهر مراجعه كنند كه در صورت تایید، زمان حضور در شركت و 

شروع به كار این عزیزان از طریق پیامك  اعام خواهد شد.
از همکاران  جمعی 

ضمن تمــاس با صدای همکار پرســیده اند، با 
توجه به شــرایط موجود چرا تعاونی اعتبار، اقساط 
را تمام و كمال از حقوق پرسنل برداشت می كند و 
فرصتی برای پرداخت اقساط در بازه زمانی بیش 

تر فراهم نمی كند؟ 
انسانی پاسخ معاونت توسعه منابع 

با توجه به استعام انجام شده از شركت تعاونی 
اعتبار به دلیل عدم بستر های سیستمی و مشكات 

اجرا، امكان عدم كسر اقساط، میسر نیست.

COVID-19 )شماره تلفن های ضروری )مرکز پاسخ گویی در رابطه با کرونا ویروس

پاسخ گویی به سواالت پزشکی 
و مشاوره تخصصی

سازمان امداد و نجات

اورژانس کشور - اعالم موارد 
دریافت خدمات اورژانسی

مشاوره روان شناختی 

پاسخ گویی
به سواالت کرونا

پاسخ گویی
به سواالت عمومی درباره کرونا

همکار محترم
لطفا در مواجهه با پرسش و ابهام در مورد ویروس کرونا مراتب را از طریق تماس با تلفن های معتبر و مشاوره های علمی 

کسب اطاع کرده و از توجه و دامن زدن به شایعات پرهیز کنید.

شنبه  ۱۳ اردیبهشت 1۶99 
شماره ۷۵9

عده ای از همکاران صدای همکار
ضمن تماس با صدای همكار پرسیده اند چرا هزینه های بیمه 
تكمیلــی با تاخیر زیاد پرداخت می شــود؟ برخــی از كاركنان و 
خانواده هایشــان دچار بیماری خاص هستند و هزینه های درمان 

سنگین است.
         پاســخ معاونت توسعه منابع انسانی

 بــا توجه به شــیوع بیمــاری كرونا در اســفند مــاه 1398 و 
محدودیت های اعمال شــده كه موجب عدم حضور پرســنل بیمه 
پارسیان شد، مدارك درمانی در ماه های اسفند و فروردین دریافت 
و ثبت هزینه های مذكور از ۲3 فروردین ماه 1399 آغاز شده است 
كه با توجه به ثبت هزینه های درمانی دریافتی شده، ان شاءا...در 
هفته آتی نسبت به پرداخت هزینه های درمانی اقدام خواهد شد.
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