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نشریه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو 
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قطعه سازان برای تولید 

۵۰ هزار دستگاه «تارا» 

میثاق بستند



پیشخوان خربپیشخوان خرب
در بیست و سومین سال رتبه بندی شرکت های برتر

ایران خودرو برترین خودروساز کشور شناخته شد
شرکت ایران خودرو در بیست و سومین همایش شرکت های برتر ایران که هفته 
گذشته در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، 

برترین رتبه کشور در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو را از آن خود کرد.
 گروه صنعتی ایران خودرو در سال مالی ۹۸، باالترین رتبه فروش در صنعت 
را در گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو به دست آورده است. همچنین، این 
خودروســاز رتبه نهم فروش در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی در سال مالی ۹۸ 
را به خود اختصاص داده اســت. این عنوان در حالی به دســت آمده اســت 
که تحریم های ظالمانه و شــیوع بیماری کرونا، شــرایط تولید را با مشکالت 
و موانعــی مواجه کرد، اما گــروه صنعتی ایران خودرو بــا همراهی و همدلی 
شــرکت های تامین کننده و تعهد کارکنان و تالشــگران خطــوط تولید خود، 
بحران ها را به بهترین شــکل مدیریت کرده و توانسته همچنان جایگاه خود را 
در میان خودروسازان کشور حفظ کند. گفتنی است، بیست و سومین همایش 
شرکت های برتر ایران یک شنبه 26 بهمن، با حضور محدود چند تن از مقامات 
کشوری و مدیران شــرکت های برتر ایران و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در ســالن همایش های صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد که 
گروه صنعتی ایران خودرو همچون گذشــته، در میان شــرکت های خودرویی 
سرآمد شناخته شد. سازمان مدیریت صنعتی، هر ساله، ۵۰۰ شرکت ایرانی را 

براساس ۳۳ شاخص ارزیابی و رتبه بندی می کند.

ســطح کیفیت »تارا«، محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو 
پس از گذشــت ســه ماه از تولید انبوه و عرضه به بازار، براساس 
شاخص های ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و 

نظرسنجی از مشتریان تعیین می شود.
ســتاره های کیفی »تارا« پس از ارزشــیابی کیفــی و نتایج 
شاخص بررســی اولیه کیفیت )IQS( از نگاه مشتریان تعیین 
خواهد شــد. اندازه گیری این شــاخص نیازمند پیمایش ســه 
ماهه خودرو توسط مشتریان است، بنابراین تعیین سطح کیفی 
محصول تارا پس از تحویل دهی به مشــتریان و پیمایش ســه 
ماهه و تعیین نتایج شــاخص بررسی اولیه کیفیت از نگاه آنان 
صورت می پذیرد؛ هدف گذاری انجام شده در ایران خودرو، کسب 

پنج ستاره کیفی برای محصول تاراست.
شاخص بررسی اولیه کیفیت )IQS( که بیانگر تعداد ایرادات 
عنوان شــده توســط مشــتریان به ازای هر 1۰۰ دستگاه خودرو 
است، از جمله شــاخص های مهمی است که در سال های اخیر 
برای ســنجش رضایت مصرف کنندگان خودروهای تولید داخل 

مورد استفاده قرار می گیرد.
این شــاخص با بهینه کاوی شــاخص های معتبر بین المللی 
اســتخراج شــده و نتایج آن گویای میزان رضایت مشتریان از 
سطح کیفیت محصوالت است. شــاخص بررسی اولیه کیفیت، 
خودرو را پس از تولید و حین مصرف توســط مشــتریان مورد 

ارزیابی قرار می دهد. این بررســی در فاصله زمانی سه ماه پس 
از تحویــل خودرو، از مصرف کنندگان صورت می گیرد و به همین 
جهت تعیین ســطح کیفیت خودروهای جدید، فاصله زمانی سه 
ماهــه با زمان ورود به بازار دارد. محصول تارا نیز که در آســتانه 
تولید انبوه قرار دارد از این قاعده مستثنا نبوده و با سپری شدن 
ســه ماه از عرضه به بازار، وارد جدول ارزشیابی شرکت بازرسی 

کیفیت و استاندارد ایران خواهد شد. 
فرآیند ارزشیابی و بازرســی خودروها سال هاست، براساس 
اســتاندارد ملی اجرا می شــود. این فرآیند عیوب کیفی خودرو 
حیــن تولید انبوه و پس از اتمام مراحل پروژه بر اســاس طرح 
کیفیت را بررســی می کند و کیفیت خودروها را در زمان خروج 
از خط تولید و پس از تجاری ســازی نهایی مــورد ارزیابی قرار 

می دهد.
این فرآیند در حال حاضــر برای محصول جدید ایران خودرو 
نیز توســط شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران به صورت 

کامل در حال اجراست.

 براساس هدف گذاری کیفی شرکت ایران خودرو

ستاره پنجم در انتظار »تارا«

در هجدهمین جشــنواره »تولید ملی، افتخار ملی« از شــرکت 
ایران خودرو به عنوان شرکت برتر صنعتی تولیدی با اهدای لوح 

و تندیس تقدیر شد.
هجدهمین جشــنواره »تولید ملی، افتخــار ملی« با حضور 
مســووالن وزارت صنعــت، معدن و تجارت، رییس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی، رییس هیات مدیره 
خانه صنعت و معدن، معاون دادســتان کل کشــور و مدیرعامل 
گروه صنعتــی ایران خودرو و مدیران شــرکت های صنعتی، به 
منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر صنعتی کشــور از ســوی 
خانه صنعت و معدن، ســه شــنبه هفته گذشته در سالن خلیج 

فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
ایران خودرو به لحاظ عملکردی در حوزه های مختلف مانند 
افزایــش تولید، تولیــد محصوالت جدیــد، ارتقای محصوالت 
فعلــی، ارایــه خدمات مطلــوب به مشــتریان، اســتفاده از 
ظرفیت های تولیدکننــدگان داخلی و عبور موفق از بحران های 
تحریم به عنوان شــرکت موفق و برتر در این جشنواره معرفی 

شد.
گفتنــی اســت، ایــن جشــنواره از ســال 1۳۸1 بــرای معرفــی 
ــه  ــط خان ــور توس ــدی کش ــی و تولی ــر صنعت ــرکت های برت ش

ــود. ــزار می ش ــور برگ ــدن کش ــت و مع صنع

خانه صنعت و معدن از ایران خودرو تقدیر کرد
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چهارشــنبه ۲۹ بهمن، در آیین بهره برداری از مرکز تماس جدید 
ایران خودرو، رییس پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که محصوالت 
ایران خــودرو در حوزه ایمنی ارتقای بســیار خوبی یافته، گفت: در 
تصادفاتی که منجر به فوت می شود، سه تا شش دهم درصد فوتی 
برای هر ۱۰ هزار وســیله ای اســت که ایران خودرو تولید می کند و 
این عدد بسیار خوبی اســت، اما همچنان نیازمند انجام اقدامات 

جدی تری هستیم تا این رقم هرچه بیش تر کاهش یابد.

ایمنی محصوالت ایران خودرو ارتقای بسیار خوبی یافته است

ســردار ســیدکمال هادیانفر با بیان این که اقدامات این مرکز 
می تواند پشــتیبان و حمایت کننده بخش تولید و خدمات پس 
از فروش باشــد، بیان کرد: در شــرایط سخت کشور و تحریم های 
ظالمانه ای که به خصوص متوجه صنعت خودروسازی شده، فعال 
نگه داشــتن کارخانه ای که حدود 6۰ ســال قدمت دارد، کار بسیار 
ســختی است که توســط ایران خودرو و با اقداماتی مانند تولید و 
روزآمدی آن، انجام به موقع تعهدات و ارایه خدمات پس از فروش 

صورت گرفته است. 
وی تصریــح کرد: از تــالش مدیران، متخصصــان، کارمندان و 

کارگران ایران خودرو تشکر می کنم.
ســردار هادیانفر با تاکید بر این که ایران خودرو باید در توســعه 
فرهنگ ترافیک، کاهش تصادفات و حوادث و به خصوص تصادفات 
فوتی به پلیس کمک کند، به تردد ۳۵ میلیون وسیله نقلیه در کشور 
اشــاره کرد و افزود: ۳۰ درصد از این تعداد، در سن فرسودگی قرار 
دارند. دغدغه جدی پلیس ایمنی خودرو اســت. بر اساس قانون 
و فرمایشــات مقام معظم رهبری موضوع کاهش تصادفات به ما 

تاکید شده است. 
رییــس پلیس راهور ناجــا تصریح کرد: ســهم ایران خودرو از 
خودروهای کل کشور حدود ۴۷.۸ درصد است، یعنی حدود نیمی از 
خودروهای داخلی و وارداتی که در کشور وجود دارد حاصل کار این 
خودروساز است. سهم ایران خودرو از کل تصادفات 22 درصد است.

وی گفت: ایران خودرو باید در توســعه فرهنگ ترافیک، کاهش 
تصادفات و حوادث و به خصوص تصادفات فوتی به ما کمک کند. 
هر نفر در کشور که بر اثر تصادف فوت می کند، ۵.۴ میلیارد تومان 
خســارت مستقیم و غیر مستقیم به کشــور وارد می کند. ۸ تا 1۰ 
درصد از بودجه کشــور صرف هزینه های مســتقیم و غیر مستقیم 
تصادفات می شــود. بــرای جلوگیری از این اتفاقــات باید همه 
دستگاه ها و سازمان ها نقش ایفا کنند. رییس پلیس راهور ناجا با 
تاکید بر این که همه دستگاه ها باید نگاه هم افزا و تعاملی به جای 
نگاه تقابل داشته باشــند، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم دغدغه ای 
برای مســیر تولید ملی وجود داشــته باشــد. وظیفه ما است که 
مثل همیشه به صنعت خودروســازی و ایران خودرو کمک کنیم. 
وی گفت: در ایران خــودرو و دوره مدیریت دکتر مقیمی، اقدامات 
ارزشــمندی صورت گرفته و این شرکت کارهای بزرگی انجام داده 
اســت، امیدواریم روزی خودرویی صــد در صد ایرانی از پلتفرم تا 
قطعات در داخل کشــور و به دســت متخصصان و کارگران ایرانی 

تولید شود. 

انتظارات مشتریان را تامین می کنیم 

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در این مراسم با بیان این 
که انتظارات مشــتریان در مقوله ایمنی و کیفیت را در محصوالت 
جدید تامین خواهیم کرد، از ارتقای سطح کیفیت محصوالت فعلی 
خبر داد و گفت: هر یک از محصوالت ایران خودرو دارای دســت کم 

سه ستاره کیفیت است.
فرشــاد مقیمی با بیان این که نخستین محصول تمام ایرانی با 
پنج ستاره کیفیت متعلق به ســبد محصوالت ایران خودرو است، 
اظهار کرد: آن چه را که مشــتریان از خودروساز انتظار دارند، انجام 

خواهیم داد. 
وی از کاهش تعداد معوقات از 2۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته 
به 1۳ هزار در حال حاضر خبر داد و گفت: به جز دو محصول، تمامی 

تعهدات را تا پایان سال به روز خواهیم کرد.
مقیمی ضمن قدردانی از پلیس راهور ناجا برای اتخاذ تصمیمات 
به موقع و مســاعدت در جهت افزایش رضایت مندی مشــتریان، 
گفت: توانسته ایم شش محصول را ارتقا داده و در کنار آن، محصول 
جدید تارا را نیز به خودروهای تولیدی اضافه کنیم؛ این محصول تا 

پایان سال وارد بازار خواهد شد. 
وی از دریافت مجوز شماره گذاری نخستین محصول تارا در روز 
21 بهمن امســال خبر داد و گفت:  پــروژه تکوین این محصول در 
21 بهمن سال گذشته کلید خورد و دست یابی به نتایج مطلوب در 
کوتاه ترین زمان ممکن از افتخارات ایران خودرو است. تعهدات تارا 

به مشتریان نیز در موعد مقرر انجام خواهد شد. 
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد:  کســب پنج 
ســتاره کیفیت را برای تارا هدف گذاری کرده ایم که در ســال آینده 
محقق خواهد شــد. وی طراحی گیربکس شش ســرعته و موتور 
سه سیلندر را از دیگر پروژه های توسعه ای ایران خودرو خواند و گفت: 
آمادگی داریم تا این محصوالت را در اختیار سایر خودروسازان نیز 
قرار دهیم. مقیمی با بیان این که سهم بازار محصوالت ایران خودرو 
دیزل در سال جاری نسبت به ســال 1۳۹6 بیش از 1۰ برابر شده، 
گفت: محصــوالت جدیدی، در حوزه خودروهای ســنگین عرضه 
خواهیم کرد. در حال حاضر با راه اندازی خط تولید اتوبوس پس از ۹ 
سال توقف، تعهدات ایجادشده را حتی زودتر از موعد انجام می دهیم 
که حاصل کار گروهی مجموعه کارکنان و تامین کنندگان ایران خودرو 
دیزل اســت. مقیمی شبکه خدمات پس از فروش و مرکز تماس 
ایران خودرو را مســیر ارتباط با 1۰ میلیون دارنده محصوالت موجود 
ایران خودرو در بازار دانست و گفت: زیرساخت های بسیار مناسبی 
برای توسعه ارتباط با مشتریان ایجاد شده که افزایش رضایت مندی 

آنان را دنبال می کند. 

وی تصریح کــرد:  با راه اندازی مرکز تماس جدید ایران خودرو و 
هدف گذاری تولید دست کم 6۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال آینده 
در کنار عرضه ۵۰۰ هزار دستگاهی امسال، آمادگی بیش تری برای 

پاسخ گویی به مشتریان خواهیم داشت.

دو خدمت جدید امداد خودرو برای مشتریان

مدیرعامل شرکت امداد خودرو ایران نیز در این افتتاحیه، با بیان 
این که تعامل نزدیک میان این شرکت و پلیس راهنمایی و رانندگی 
سبب تسهیل در تردد ناوگان امدادی خواهد شد، گفت: این تسهیل، 
زمینه کاهش زمان انتظار امداد و هموطنان در جاده ها و مســیرها 

را فراهم می کند .
سید عباس میرحســینی، با انتقاد از این که امداد خودروهای 
متفرقه چالشــی برای مشتریان هســتند افزود: این افراد با ارایه 
خدمات نامناســب، سبب افزایش ریســک و حادثه می شوند. از 
پلیــس راهور به خاطر برخورد قاطعانه با این دســته از امدادگرها 

قدردانی می کنیم.
وی از افزایش شمار ناوگان امدادی به بیش از هزار و 1۰۰ دستگاه 
خبر داد و گفت: خدمات امداد خودرو ایران شامل تمامی کشور در 

هزار و ۳۵۴ شهر و بیش از 1۰۰ هزار کیلومتر مسیر می شود. 
میرحسینی با اشــاره به این که مرکز تماس امداد خودرو ایران 
از بزرگ ترین مراکز تماس در ایران است، عنوان کرد: از مزیت های 
رقابتی این مرکز نسبت به سایر مراکز، می توان به انجام دورکاری 
در زمان شــیوع ویروس کرونا اشــاره کرد که موجب شده تا در هر 
شــرایطی، از کارکنان دورکار استفاده کرده و حجم خدمات را از این 
طریق افزایش دهیم. هم چنین اتاق کنترل این مرکز با 16 داشبورد 
می تواند تمامی فرآیندهای امداد را در سراســر کشور پوشش داده 

و به صورت زنده، فعالیت ها و شاخص های کلیدی را کنترل کند.
مدیرعامل شرکت امداد خودرو ایران افزود: این مرکز با فناوری و 
زیرساخت هایی با استانداردهای روز دنیا در باالترین سطح فعالیت 
کرده و خدمات رســانی می کند. وی با بیان ایــن که تعداد ارتباط 
مشتریان با امداد خودرو از روزانه 2۰ هزار به ۴۰ هزار تماس افزایش 
یافته اســت، تصریح کرد: این مرکز می توانــد به صورت هم زمان، 
به ۵۳۰ تماس پاســخ دهد؛ این رقم در گذشــته ۳۰۰ تماس بود. 
میرحسینی با تاکید بر این که پلیس می تواند از ظرفیت های خالی 
مرکز تماس استفاده کند، گفت: در حال حاضر می توانیم استاندارد 

ایزو را برای این مرکز کسب کنیم.
مدیر عامل شرکت امداد خودرو ایران در ادامه، راه اندازی پلتفرم 
جامعه مکان محور را از خدمات جدید این مرکز برشــمرد که در ماه 

جاری )اسفند( کلید می خورد. 
وی هم چنین از انجام پروژه نصب آپشن در محل خبر داد که با 
مشارکت شرکت آپکو در سال آینده اجرایی خواهد شد. بر اساس 
این پروژه، تمامی خدمات نصب قطعات آپشن در محل مشتری 

برای وی انجام خواهد شد.
گفتنی اســت، مرکز تماس جدید ایران خــودرو با قابلیت های 
ارتقایافته و مدرن، در جهت افزایش رضایت مشتریان در رسیدگی 
به درخواست ها و مشکالت آنان، صبح چهارشنبه گذشته با حضور 
رییس پلیس راهور ناجا و مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو 

افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
پــس از بهره برداری از این مرکــز، رییس پلیس راهور ناجا به 
اتفاق هیات همــراه، با حضور در ایران خــودرو از مرکز تحقیقات، 

طراحی و تکوین محصول بازدید کردند.

با حضور رییس پلیس راهور ناجا صورت گرفت

افتتاح مرکز تماس جدید گروه صنعتی ایران خودرو

سالمتی، پشت ماسک همه ماست



خرب در خربدایره خربمیثاق نامه

 انتصاب
دهشیری، معاون حقوقی ایران خودروشد

طی حکمی از ســوی فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خــودرو، علی دهشــیری به ســمت معاونت حقوقی 

ایران خودرو منصوب شد. 
در این حکم تاکید شــده است تا با سرلوحه قرار دادن 
راهبرد تفکــر، توکل و تالش مجاهدانه و خردورزی همراه 
با مدیریت جهادی نســبت به انجام اهم شرح ماموریت و 
تحقق اهداف و استراتژی های حوزه حقوقی گروه صنعتی 

ایران خودرو اهتمام الزم به عمل آید.

تام، واحد نمونه فنی و مهندسی برتر کشور 
در سال 1399 شد

شــرکت تام ایران خودرو در نهمین اجالس برگزار شــده از 
سوی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت به 

عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت تام، پس از بررســی 
اسناد ارسالی از سوی ۵۸ شرکت و پیمانکار در بخش فنی 
و مهندسی، شــرکت تام ایران خودرو به عنوان واحد نمونه 

فنی و مهندسی کشور در سال ۹۹ معرفی شد.
از موارد حایز اهمیت در انتخاب شرکت تام به این عنوان، 
فعالیــت در پروژه های صنعتی، معدنــی و تجاری، تدوین 
نرم افزار مهندسی و نیز فعالیت در بخش صادرات توان فنی 

و مهندسی است.
به واسطه اخذ این مدرک که جزء معتبرترین نشان های 
اهدا شــده از ســمت وزارت صمت به پیمانکاران طراحی و 
ســاخت اســت، از این پس در کلیــه مناقصات در بخش 
توان فنی و مهندســی امتیاز کامل دریافت خواهد شد و از 
دیگر مزایای کسب رتبه فنی و مهندسی برتر اخذ تسهیالتی 
در پروانه هــای بهره برداری از این وزارت خانه اســت، ضمن 
ایــن که اخذ این گواهی نامه پیش زمینه برای دریافت رتبه 
مشــاور )بخش فنی و مهندســی( از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری است.
 در این ارزیابی بخش هایی از قبیل فعالیت در پروژه های 
صنعتــی، معدنی و تجــاری، تدوین نرم افزار مهندســی، 
فعالیــت در بخش صادراتی، نوآوری، ابتکار و دانش فنی و 
تدوین استاندارد، مدیریت ارزیابی و رضایتمندی مشتریان 
از سوی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

عرضه شش محصول ایران خودرو 
در سیزدهمین فروش فوق العاده

گروه صنعتی ایران خودرو در راســتای تامین نیاز مشتریان 
بــه خودروهای پرمتقاضــی، ســیزدهمین مرحله فروش 
فوق العاده خود را از چهارشــنبه ۲۹ بهمن ماه به مدت چهار 

روز به اجرا گذاشت.
در این طرح، شــش محصــول 2۰6 صنــدوق دار، پژو 
پارس بنزینی، سمند ال ایکس، ســورن پالس، رانا پالس 
و دنا پالس با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه عرضه شــد. به 
منظور واگذاری خودرو به مشتریان واقعی، محدودیت های 

اعمال شده در طر ح های فروش کماکان اجرا می شود.
مشتریان نهایی پس از گذشت حداکثر سه روز از پایان 

زمان ثبت نام، از طریق قرعه کشی انتخاب می شوند.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در بیست و سومین 
همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI۱۰۰( رتبه اول در 

بخش خدمات بازرگانی را به دست آورد.
ایساکو که در سال های اخیر، همواره در میان یک صد شرکت 
برتر کشور حایز رتبه شــده بود، امسال با صدرنشینی در گروه 

خدمات بازرگانی به رتبه اول فروش این حوزه دست یافت.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو، ایســاکو در حالی به این جایگاه دســت یافت که 
امســال، عالوه بر مشــکالت اقتصادی و تحریم های ظالمانه، 
شــیوع ویــروس کرونا نیز بر دشــواری های تامیــن و توزیع 
قطعــات یدکی و حــوزه بازرگانی و فروش افــزوده بود و این 
مهــم با تالش مضاعف مدیــران و کارکنان، برنامه ریزی مدون 
و هدفمند و برگزاری کارگروه هــای مختلف در حوزه خدمات 
پس از فروش با هدف حفظ و ارتقای رضایت مشتریان میسر 

شد.
همچنین این مجموعه که 11 سال متوالی، مقام اول خدمات 
پس از فروش صنعت خودرو در کشور را کسب کرده، در پاییز 
امســال و بر اساس آخرین ارزیابی شــرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران، در شاخص رضایت مشتریان با 1۷ امتیاز ارتقا 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بی سابقه ای را نیز در 
این حوزه تجربه کرد و به باالترین امتیاز کسب شــده در تاریخ 

ایساکو دست یافت.

گفتنــی اســت، در همایش مذکــور که با حضــور مقامات 
کشوری، مدیران سازمان مدیریت صنعتی و مدیران بنگاه های 
اقتصادی کشــور در مرکز همایش های بین المللی صداوســیما 
برگزار شد، سازمان مدیریت صنعتی، ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی را 

بر اساس ۳۳ شاخص ارزیابی و معرفی کرد.

در میان شرکت های ارایه کننده خدمات در کل کشور

ایساکو یک بار دیگر اول شد

ســفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری ســنگال در تهران، در 
بازدید از شــرکت ایران خودرو، ضمن ابراز شگفتی از سطح فناوری 
و پیشــرفت در خطوط تولید این شــرکت گفت: تا پیش از این از 
خودروسازان کشورهای توسعه یافته دنیا دیدن کرده بودم، از نظر 
کیفیت و تکنولوژی تفاوتی میان آن ها و ایران خودرو وجود ندارد.

»سالیو دینگ«، با بیان این که تمامی مراحل طراحی و تولید 
خودرو توســط متخصصان و کارگران ایرانی و بدون تکیه بر توان 
خارجــی صورت می گیرد، افزود: در تولید محصوالت 2۰6 و 2۰۷ 
تفاوتــی میان نحوه تولید خودرو و خطــوط تولید ایران خودرو و 
پژوی فرانسه وجود ندارد و این محصول با همان کیفیت و ظاهر 

پژوی فرانسه تولید می شود. 
وی با تاکید بر این که ایران خودرو پتانســیل باالیی در زمینه 
تولید خودرو دارد، اظهار کرد: قبال با مســووالن کشــورم در زمینه 

همکاری های هرچه بیش تر با گروه صنعتی ایران خودرو صحبت 
کرده ام و امید اســت در آینده برنامه های مشــترک بیش تری 
در زمینه توسعه خودروسازی کشور سنگال با ایران خودرو داشته 

باشیم. 
ســفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری سنگال در تهران با 
اشاره به سابقه همکاری های مشترک گروه صنعتی ایران خودرو 
و کشــور ســنگال، یادآور شــد: در حال حاضر از طریق ســایت 
خودروسازی »سنیران اتو« واقع در شهر »داکار«، همکاری هایی 

با ایران خودرو داریم.
در انتهای این بازدید، نشســتی با حضــور معاون صادرات و 
امور بین الملل ایران خودرو، با هدف بررسی موضوعات فی مابین 
ایران خودرو و کشور سنگال در مسیر فعال سازی پایگاه تولیدی 

»سنیران اتو«، برگزار شد.

سفیر جمهوری سنگال در تهران: 

فن آوری ایران خودرو، هم پای خودروسازان جهان است

در نشســت مشترک مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ۱۳۹ 
قطعه ســاز، میثاق نامه تامین قطعــات، تولید و تحویل ۵۰ هزار 

دستگاه خودروی تارا در سال آینده به امضا رسید.
در این نشســت که در سالن اجتماعات شرکت ساپکو برگزار 
شد، امضا کنندگان این میثاق نامه متعهد شدند که در سال 1۴۰۰ 
اهتمام خــود را برای تامین به موقع قطعات با اســتانداردهای 
کیفی مطلوب، با هدف تحویل به موقع خودرو تارا به مشــتریان 

به کار بندند.

ضرورت همکاري همه جانبه براي ارتقاي کيفيت

مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو در این نشســت، بر 
ضــرورت همکاری همه جانبــه با هدف تامیــن کیفیت مطلوب 
محصــول و قطعات تولیــدی این خودرو با رویکــرد بهره مندی 

مشتریان از خودرو با کیفیت داخلی تاکید کرد.
فرشــاد مقیمی، افزود: با همدلی شــبکه زنجیــره تامین در 
شرایط ســخت تحریم و کرونا، شــرایط را برای آغاز تولید انبوه 
خودرو تارا فراهم کرده ایــم و این خودرو طبق برنامه زمان بندی 

تولید و تحویل مشتریان خواهد شد.
وی با اشــاره به سرعت در طراحی و تولید خودروی تارا گفت: 
بــر خالف محصول پروژه های قبلی ایران خودرو که در بازه زمانی 
دو تا شش سال اجرا شده، تارا با تالش شبانه روزی قطعه سازان 
و مهندسان گروه صنعتی ایران خودرو در طول یک سال طراحی 

و تولید شده و در بهمن ماه امسال شماره گذاری شد.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو خاطرنشــان کرد: 6۰ 
درصد از قطعات تارا در محصول کراس اوور که در حال توســعه 
است، استفاده خواهد شــد و قطعه سازان می توانند در تامین 
قطعــات این پروژه با ایران خودرو همکاری مشــترک داشــته 

باشند.
وی تصریح کرد: تولید مدل دســتی تارا در بهمن ماه از روزانه 
شــش دستگاه آغاز شــده و در پایان اســفنده ماه به روزانه 6۰ 
دســتگاه افزایش خواهــد یافت؛ در تیر ماه 1۴۰۰ شــاهد تولید 

نسخه اتوماتیک این خودرو خواهیم بود.
مقیمی از برنامه تولید ۵۰ هزار دســتگاه خودرو تارا در ســال 
آینــده خبر داد و اظهار کرد: قرار اســت در مرحله نخســت ۳۰۰ 
دستگاه از این خودرو به بازارهای هدف ایران خودرو صادر شود.

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: کســب پنج 
ســتاره کیفیت را برای تارا هدف گذاری کرده ایم که در سال آینده 

محقق خواهد شد.

طراحی کامل تارا توسط کارشناسان، طراحان 

و قطعه سازان ایرانی

مدیر عامل ســاپکو نیز در این نشست، با اشاره به برنامه های 
گســترده توســعه محصول گروه صنعتی ایران خودرو در ســال 
1۴۰۰ اظهار امیدواری کرد که ســازندگان قطعات و مجموعه های 
خودروی تــارا در میثاقی دیگر با گروه صنعتی ایران خودرو برای 
تولید ۵۰ هزار دســتگاه از این محصول در ســال 1۴۰۰ با همت و 

تالش مضاعف، برنامه ریزی و تشریک مساعی کنند.
عــادل پیرمحمدی مهم ترین ویژگی  خــودروی تارا را طراحی 
کامل آن توسط کارشناسان، طراحان و قطعه سازان ایرانی و تولید 
صد درصــد داخلی قالب های فلزی قطعات این محصول عنوان 
کرد و هم افزایی و شــور و شعف دستیابی به دانش طراحی در 
زنجیره تامین در جریان تولید قطعات این محصول را ســتودنی 

دانست.
مدیــر عامــل ســاپکو همچنین طراحــی و تولیــد قطعات 
الکترونیکی خودروی تارا را از جمله برکاتی دانست که در جریان 
نهضت ساخت داخل قطعات برای مجموعه شبکه تامین ساپکو 

ایجاد شده است. 
وی با اشــاره به افزایش تولید روزانه تارا از ســه دســتگاه به 
شــش دستگاه گفت: در سال 1۴۰۰ تولید 1۵ هزار دستگاه تارای 
اتوماتیک و ۳۵ هزار دســتگاه با گیربکس دستی در دستور کار 
قرار گرفته اســت و با ادامه تولید افزایشــی و توسعه تولید ۵۰ 
هزار دستگاه از این محصول تا پایان سال 1۴۰۰، شاهد بازگشت 

سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه خواهیم بود.

چرخ تولید قطعه سازان به حرکت درآمد 

در این نشســت، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی گفت: با اجرای پروژه تارا، چرخ تولید قطعه سازان 
به حرکت در آمد. تولید تارا با درصد ســاخت باال با هدف سطح 
کیفی پنج ســتاره نشان از جدیت ایران خودرو در نهضت ساخت 

داخل دارد.

وی افــزود: قطعــات این خــودرو مطابق با اســتانداردهای  
سخت گیرانه روز دنیا تولید می شود.

محبی نژاد خاطرنشــان کرد: راهبرد اتاق شیشــه ای، سبب 
اعتماد قطعه سازان به ايران خودرو شده و ثمره این اعتماد، روند 
افزایشــی تولید در این خودروساز است. مدیرعامل ایران خودرو 
بــا ایجاد عدالــت در پرداخت مطالبات زنجیــره تامین و ایجاد 
نظام نوین در شرکت ساپکو و تسویه مطالبات معوق سازندگان 

کوچک، سبب جلب اعتماد قطعه سازان شده است.
وی افزایش چشــمگیر تیراژ تولیــد در ایران خودرو و عبور از 
رکورد تولید دو ســال گذشــته را از جمله موفقیت های مهم این 
شــرکت در به دوش کشیدن باالترین میزان افزایش تیراژ تولید 
خودرو در کشــور برشــمرد و گفت: تولید امســال ایران خودرو 
بــدون حضور خودروهــای مونتاژی بوده اســت. ایران خودرو با 
حــذف محصول ۴۰۵ جی.ال.ایکس بنزینی نیز گام مهمی در به 

روزآوری استاندارد محصوالت برداشته است. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به دیپلماسی 
مدیریت ارشــد گــروه صنعتی ایران خــودرو افــزود: تعامل با 
قطعه ســازان، بانک ها و نهادهای ذیربط برای رفع موانع تولید از 

مهم ترین اقدامات این مدیریت جهادی است.

تارا، پیشران صنعت قطعه سازی است 

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو نیز در این نشســت اظهار کرد: قطعه سازان در شرایط 
تحریمی توانســتند قطعــات تارا را طبق برنامــه زمان بندی 
تولید کنند؛ این خودرو پیشــران صنعت قطعه سازی در کشور 

است.
وی تاکیدکــرد: زنجیره تامین ثابت کرد که توان تولید کیفی را 
دارد و با حمایت های مالی، این ظرفیت ها شکوفاتر خواهد شد.
بیگلو با اشــاره به نگرانی قطعه ســازان پس از رفع تحریم ها 
گفــت: باتوجه به ظرفیت ســازی  و ســرمایه گذاری های صورت 
گرفته در تجهیز خطوط تولید، با رفع تحریم نباید شــاهد تامین 

قطعات خطوط تولید از منابع خارجی باشیم.
وی اظهار امیدواری کرد، با تعامل خوبی که بین قطعه ســازان 
و ایران خودرو ایجاد شــده، شاهد توســعه همکاری برای تولید 

محصوالت جدید در آینده باشیم.

قطعه سازان برای تولید ۵۰ هزار دستگاه تارا میثاق بستند

  45  شنبه 2 اسفند ۹۹
اره 7۹7 شنبه 2 اسفند ۹۹ اره 7۹7ش ش

سالمتی، پشت ماسک همه ماست



کارت های رنگـی
با هوشیاری تمام کرونا را شکست می دهیم

کارت ســبز این هفته را به همکاران محترم 
شــرکت ایران خودرو اهــدا می کنیم که در 
سخت ترین شرایط بحران همه گیر ویروس 
کرونا، به ویژه در شروع موج چهارم و نسل 
جدید آن با تالش، دقت و هوشیاری، خود را ملزم به رعایت 
کلیه مفاد شــیوه نامه های بهداشتی کرده اند. این عزیزان با 
مدیریت صحیح رفتار فردی و جمعی و پای بندی به ســه 
اصل بســیار مهم )استفاده از ماســک، رعایت اصل فاصله 
گذاری اجتماعی و شست و شوی دست ها( به خوبی عمل 
می کننــد و دیگران را نیز به رعایت این دســتورالعمل های 
بهداشتی توصیه و تشویق می کنند. محیط کار امن مدیون 

تالش و همکاری تک تک همکاران است. 
کارت زرد ایــن هفته را بنــا به گزارش های 
رسیده به برخی از همکاران که وظیفه جابه 
جایی و حمل خودرو های کف - تولیدی و 
هدایــت آن به پارکینگ ها را به عهده دارند، 
نشــان می دهیم. در مسیر برگشت این همکاران به صورت 
گروهی مواردی از عدم رعایت شــیوه نامه های بهداشتی به 
خصوص عدم رعایت اصل فاصله گذاری اجتماعی مشاهده 
شده است. با توجه به کثرت این آمد و شدها و تعدد نفرات 
به منظور قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و داشتن محیط 
کار امن انتظــار می رود، این مهم توســط کلیه همکاران و 

نظارت دقیق تر مسووالن رعایت شود.
کارت قرمز این هفته را به تعداد معدودی از 
همکاران نشان می دهیم که باوجود تذکرات 
و اطالع رســانی مداوم با ابزارهای رسانه ای 
مختلف و اعالم هشــدارهای کارشناســان 
مبنی بر این که در موج چهارم و نسل جدید ویروس کرونا 
شرایط سخت تری پیش رو خواهیم داشت، با کم توجهی 
به تالش همگانی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در 
خصوص استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و نکات 
بهداشــتی در محیط کار ســهل انگاری می کنند و تهدیدی 
جدی برای محیط کار امن هستند. از این دسته از همکاران 
می خواهیم برای شکست ویروس منحوس کرونا مشارکت 

جدی تری داشته باشند. 

شــرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتــی ایران خودرو برای 
تامین جامع نیازهای اعتباری، همگام با چرخه  زندگی مشتریان 
خود، با بررســی نیاز بازار و هدف طراحــی خدمت اعتباری کارت 
زندگی، نسبت به راه اندازی واحد تجارت الکترونیک با محوریت 

کارت زندگی در سال ۱۳۹6 اقدام کرده است. 
به گزارش روابط عمومــی تعاونی اعتبار کارکنان ایران خودرو، 
کارت زندگــی این امکان را ایجاد کرده تا کارکنان گروه با خیالی 
آســوده کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از برترین فروشگاه ها 
تامین کرده و بعد از بازپرداخت مبلغ استفاده شده از کارت، طی 
اقســاط یک تا 1۸ ماهه، مجددا در قالــب اعتباری جدید از آن 
استفاده کنند، اعتباری دائمی و مستمر که در این چرخه، خرید، 

بازپرداخت و دوباره اعتبار جریان دارد. 

نحوه دریافت کارت زندگی 

ســه تا پنج روز پس از ارایه درخواســت و تشکیل پرونده در 
شــعب تعاونی اعتبار این کارت صادر می شود. ایجاد اعتبار تا ۵۰ 
میلیون تومان، نیازمند سپرده گذاری معادل دومیلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان و یا ضمانت یکی از همکاران است.

راه های خرید با کارت 

خرید با این کارت از فروشــگاه های طرف قرارداد از طریق 
دســتگاه های کارت خوان اختصاصی یا QRCode موجود در 

فروشگاه ها امکان پذیر اســت. امری که مدیریت مطلوب این 
ثروت در گردش را در کنار درآمد و رضایت مطلوب سهام داران 
و مشــتریان تعاونــی اعتبار در پی دارد. انتخاب فروشــگاه ها 
بر اساس نیازســنجی های انجام شــده و دریافت بازخورد از 
مشــتریان برای ادامه همکاری انجام می شــود تا مشــتریان 
کارت زندگی به بهترین خدمات و محصوالت دسترسی داشته 

باشند. 
برخی از فروشــگاه های طرف قرارداد کارت  زندگی شــامل 
فروشــگاه های زنجیــره ای هایپرمــی، رفاه، نجــم خاورمیانه، 
 Golden۸ فروشــگاه هایی در حوزه لوازم خانگی مانند ایوان و
)هشــت طالیی(، در حوزه سفر و گردشگری شرکت های  بهمن 
گشــت و علی بابا، رســتوران ها و 6۰۰ پذیرنده دیگر اســت که 
به دارندگان کارت زندگی خدمت ارایه می کنند. فروشــگاه های 
طرف قــرارداد با توجه بــه پراکندگی جغرافیایی شــرکت های 
گــروه صنعتی ایران خودرو و به تبع آن محل ســکونت کارکنان 
این شــرکت ها در اســتان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، 

خراسان و قزوین انتخاب شده اند. 
قابلیــت خرید اینترنتی با دریافت نام کاربری و رمز دوم این 
امکان را به دارندگان کارت می دهد تا از فروشــگاه های اینترنتی 
طرف قرارداد مانند ســایت لیکامال، ُبَنکچی، ســاعتچی، گوشی 
شــاپ )موبایل، لپ تاپ، تبلت و ...( تجهیزات ورزشی، مبلمان 

و... خرید خود را انجام دهند. 

مزایای کارت زندگی در سال 1400

تعاونی اعتبار کارکنان، درصدد است، جهت ارتقای سطح رفاه و 
سالمت خانواده کارکنان، با در دستور کار قرار دادن طرح سالمت، 
از سال آینده در کنار بیمه تکمیلی پاسخگوی نیاز سالمت همکاران 
و خانواده هایشان باشــد. تامین اقالم سوپرمارکت برای خانواده 
کارکنان و افزایش مبلغ شارژ شده و افزایش تعداد اقساط نیز از 
دیگر برنامه های در دســت بررسی کارت زندگی در سال پیش رو 
است.جشــنواره های خریــد و انجام قرعه کشــی های دوره  ای از 
اقدامات ترغیبی و ایجاد منافع بیش تر برای دارندگان کارت زندگی 
است. جشــنواره ۹۹درجه فارنهایت و انجام قرعه کشی و اعطای 
میلیون ها ریال جوایز ارزشــمند در تیرماه، قرعه کشی به مناسبت 
دهه  فجر با ارســال چهار رقم آخر کارت به شــماره ۳۰۰۰۴۹۷11 تا 
۳۰ بهمن ماه، برگزاری جشنواره خرید زمستانی و اعطای جوایزی 
به قید قرعه در پایان سال به افرادی که از دهم تا بیست و چهارم 
اسفند از این کارت استفاده می کنند؛ از جمله این اقدامات است. 
در همین راســتا این جشنواره ها برای سال 1۴۰۰ نیز در نظر گرفته 

شده است که در وقت مناسب، اطالع رسانی خواهد شد. 
شــماره تماس ۴۹۷11 )داخلی ۷۰۰ تــا ۷1۰( کانال ارتباطی 
کارت زندگــی بــرای دریافت نظــرات، پیشــنهادها و انتقادات 
همــکاران درخصوص فراینــد اســتفاده از کارت زندگی و نحوه 
تعامل فروشــگاه های پذیرنده اســت. همچنین شماره تماس 

۰۹۰222۰۰2۵6 پشتیبان بیست و چهارساعته همکاران است. 

تامین جامع نیازهای اعتباری کارکنان در دستور کار تعاونی اعتبار

مدیرعامــل ایران خودرو دیزل با اشــاره به تولیــد انبوه موتور 
OM457 با توان ۳۰۰ اســب بخار از آبان ماه امســال در شرکت 
ایدم، از آغاز تولید انبوه نســخه ۴۳۰ اســبی آن در نیمه نخست 
ســال آینده خبر داد و گفت: موتور OM457 ۳۰۰ اسبی بر روی 
اتوبوس  و نســخه قوی تــر آن بر روی کشــنده های فعلی نصب 

خواهد شد.
جواد توسلی مهر با اشاره به پروژه های توسعه ای ایران خودرو 
دیزل در حوزه قوای محرکه، با بیان این که در پروژه های تحقیق 
و توســعه محصوالت دیــزل، موتور خــودروی ون از 6۹G۴ به 
۳TZ ارتقا یافته اســت، بیان کرد: این اقدام سبب ارتقای سطح 
استاندارد آالیندگی شده است. این محصول با تغییرات جدید و 

ظرفیت ساالنه ۳۰۰ دستگاه، تجاری سازی و تولید شده است.
وی با اشــاره بــه نیاز بازار به کامیونت  بــا فضای بار بیش تر، 
عنــوان کرد: یکی از اقداماتی که در ســال جهــش تولید محقق 
شد، اجرای پروژه کامیونت آترین با موتور کامینز یورو پنج تولید 
داخل اســت که در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشــرفت، در دست 

اقدام است. 
توســلی مهر، با بیان این که ایران خودرو دیزل به تولید اولین 
کشنده داخلی تحت عنوان S1۹۴۳ اقدام کرده، اظهار کرد: تاکنون 
کشــنده داخلی در کشور تولید نشــده و این نخستین گام برای 
تولید این نوع محصوالت است. از امکانات این خودرو می توان به 
مطابقت با استاندارد آالیندگی یورو ۴ اشاره کرد. در گذشته چنین 
ظرفیتی در کشور وجود نداشت، اما این امکان را در راستای تامین 
نیاز بازار به کشــنده تک محور با توان و گشتاور باال و نیز افزایش 
ســهم بازار شــرکت ایران خودرو دیزل در بخش کشــنده فراهم 

کرده ایم. این پروژه نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. 
وی افزود: کشــنده S26۳۰ از دیگر محصوالت توسعه یافته 
شــرکت ایران خودرو دیزل اســت که دارای استاندارد آالیندگی 
یورو چهار اســت. این محصول هم چنیــن دارای ویژگی هایی 
از جملــه افزایش توان موتور، بهبود شــرایط اتــاق و تبدیل از 
حالت تک کابین به دو کابین اســت. تعداد 2۰ دســتگاه از این 
کشــنده طبق تعهدات ایجاد شــده، تا انتهای سال تحویل داده 

خواهد شد.
توســلی مهر با اشــاره به برنامه های بهبود محصوالت فعلی 
ایران خودرو دیزل، به پروژه های تولید مینی بوس آرین شــش 
و هفت متری اشــاره کرد و گفت: مینی بوس آرین شش متری 
دارای موتور کامینز و اســتاندارد آالیندگی یورو پنج اســت. طبق 
اســتاندارد یورو پنج، فیلتر ذرات معلق )DPF( در این محصول 
حذف شــده که ایــن اقدام ســبب کاهش هزینه تولید شــده 
 )DPF( اســت. رفع مشــکالت منتج از نصب فیلتر ذرات معلق
در خدمــات پــس از فروش و ارتقای وضــع کیفی محصول، از 
اهداف این پروژه به شمار می رود و آماده تولید است. از اهداف 
تولید مینی بوس هفت متری نیز که پیش بینی می شــود اقبال 
زیادی در بازار داشته باشد، می توان به گسترش سبد محصوالت، 
افزایش سهم بازار و ارتقای رقابت پذیری محصوالت اشاره کرد. 
این محصول قابلیت تولید به صورت دو در و تک در را نیز دارد.

وی از رونمایــی کشــنده جدید ایران خودرو دیــزل در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: این کشنده مطابق با استانداردهای روز 
و بر مبنای پلتفرم داخلی طراحی شــده و دارای طراحی جدید 

و به روز اتاق است.

توسلی مهر خبر داد

عرضه محصوالت ایران خودرو دیزل با قوای محرکه جدید

هم گروه

قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از خطوط تولید 
ایران خودرو خراسان بازدید کرد و در نشستی با مدیر عامل این شرکت 

به بررسی عملکرد آن در سال گذشته پرداخت.
به گــزارش روابط عمومــی ایران خودرو خراســان، هم زمان با 
دهــه مبارک فجر، حمید مرادی، قائــم مقام اجرایی گروه صنعتی 
ایران خودرو در سایت تولیدی ایران خودرو خراسان حضور یافت و در 
نشستی با بیژن زاهدی فرد، مدیرعامل این شرکت به بررسی عملکرد 
یک ســاله ایران خودرو خراسان پرداخت. مرادی هدف از حضور در 
ایران خودرو خراســان را قدردانی از تالشگران این شرکت عنوان کرد 
و افزود: ایران خودرو خراســان به عنوان بزرگ ترین سایت تولیدی 
گروه صنعتی به دلیل وجود زنجیره کامل تولید خودرو و همچنین 

تنها تولیدکننده محصوالت SUV در گروه صنعتی از اهمیت بسزایی 
برخوردار است و یک سایت کلیدی در گروه صنعتی ایران خودرو به 
شمار می رود. قائم مقام اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه 
بیان کرد: بر اساس گزارش ارایه شده، خوش بختانه افزایش تولید در 
این شرکت همراه با ارتقای کیفیت محصوالت بوده به طوری که در 
ارزیابی دی ماه شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، محصول 

۴۰۵ این شرکت سومین ستاره کیفی را نیز کسب کرده است.
بیژن زاهدی فــرد، مدیرعامل ایران خودرو خراســان نیز اظهار کرد: 
تا به امروز تولیدات ایران خودرو خراســان نسبت به سال گذشته رشد 
2۷درصدی را تجربه کرده است و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
این شرکت در سال آینده با حداکثر ظرفیت به تولید خود ادامه خواهد داد. 

شــرکت ایران خودرو خراسان به عنوان تنها شرکت خودروسازی 
کشور در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 

۱۳۹۹، موفق به دریافت رتبه یک سطح تندیس سیمین شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان، آیین پایانی 
یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، ســه شــنبه 
2۸ بهمن در ســالن همایش های رازی تهران برگزار و شرکت 
ایران خودرو خراســان موفق به دریافت تندیس ســیمین این 
دوره از جایــزه شــد. بیژن زاهــدی فرد، مدیر عامل شــرکت 
ایران خودرو خراســان، هم ســویی شرکت با اســتانداردهای 
مالی روز دنیا را هــدف از حضور در جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران دانســت و افزود: بهبــود بهره وری، ارتقای زیرســاخت 
ها، شــفافیت و ســالمت اداری در حوزه مالی در جهت تحقق 
اهداف سازمان و برنامه های ابالغی گروه صنعتی ایران خودرو 
از مهم تریــن راهبردهــای مدیریت مالی و اقتصادی شــرکت 
ایران خودرو خراســان اســت که کســب این گونه موفقیت ها 
نشــان از دســتیابی به اهداف مشخص شــده دارد. محمود 
پــردره، مدیر مالــی و اقتصادی ایران خودرو خراســان نیز در 

ایــن خصــوص گفت: این شــرکت در حالی موفق به کســب 
رتبه یک ســطح تندیس ســیمین در این دوره شده است که 
سومین ســال حضور خود در جایزه ملی را تجربه کرده است. 
وی کســب این رتبه را نشــانه کیفیت کار گروهی و سیستمی 
شــرکت دانست که باعث شده شرایط الزم برای حضور در این 

ارزیابی فراهم شود.
گفتنی اســت، جایزه ملی مدیریت مالی ایران از سال 1۳۸۹ 
بــه عنوان یکی از بزرگ تریــن گردهمایی های خبرگان مالی در 
کشور با نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و دارایی برگزار و جوایزی 
در ســطوح تندیس )شامل زرین، سیمین و بلورین(، تقدیرنامه 
)شــامل سه ستاره، دو ستاره و تک ســتاره( و گواهی نامه ارایه 
می کند. از سال 1۳۹۷ تاکنون، شرکت ایران خودرو خراسان طی 
ســه ســال پیاپی در فرایند جایزه ملی حضور یافته که ما حصل 
آن، اخذ تندیس بلورین در نهمین دوره جایزه و تندیس سیمین 
در دوره های دهم و یازدهم بوده اســت، با این تفاوت که در دوره 
یازدهم با کســب بیش ترین امتیاز ممکن، حائز رتبه سطح یک 

تندیس و پنجمین شرکت برتر در سطح کشور شده است.

خرب کوتاه

سومین نشست تخصصی مدیران 
گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد

آینده پژوهی قوای محرکه درصنعت خودرو

ســومین نشســت تخصصی مدیــران  ایران خودرو 
با عنــوان »آینده پژوهی قــوای محرکه درصنعت 
خــودرو« که به منظور نشــر و به اشــتراک گذاری 
دانش و تجارب ســطوح مدیریتی ســازمان تدوین 
شــده اســت، به صورت آنالین و با حضور مدیران و 
معاونان واحدهــای مختلف شــرکت در مجموعه 

مدیریت آموزش و توسعه کارکنان برگزار شد. 
مهدی رجبعلی، مدیرعامل شــرکت ایپکو به عنوان 
ســخنران، در ابتدا هدف از وبینار مذکور را پاسخ به 
سواالتی دانســت که به دلیل موضوعات روندساز 
داخلــی و یا در مقیاس جهانی همچون پدیده های 
ادغام خودروســازان بزرگ جهانــی، پدیده نوظهور 
تســال، خودروهای خــودران، آغاز اجــرای مرحله 
ســوم اســتاندارد مصرف ســوخت اروپا و نهایتا 
محرک هــای کرونایــی اقتصاد جهانــی، در حوزه 
توســعه قوای محرکه خودروهای سواری به وجود 

آمده است.
رجبعلی با اشاره به ضرورت شناخت »عوامل تغییر 
دهنده« یا به اصطالح درایورهای صنعت در بررسی 
روند تغییــر در آینده گفت: مشــتری  نهایی، قوای 
محرکه را با شــاخص هایی ماننــد قابلیت رانندگی، 
شــتاب گیری اولیه، قابلیــت و هزینــه تعمیرات، 
قیمــت اولیه، آالیندگی، ســر و صــدا و یا مصرف 
سوخت می ســنجد که غالبا به عنوان شاخص های 

اصلی شناخته می شوند.
 وی با دســته بندی این شــاخص ها، در سه گروه 
اصلی لذت رانندگی، آالیندگی و مصرف ســوخت به 

تشریح آن ها پرداخت. 
از ســوخت های جایگزیــن،  اســتفاده  رجبعلــی 
اســتفاده از موتورهــای با حجــم کم تــر و نهایتا 
برقی ســازی را ســه راهبــرد اصلــی بــرای غلبه 
خودروســازها بر چالش های پیش رو دانست که 
با توجه به شــرایط اقلیمی و زیرساخت بازار، یک 
یا ترکیبی از راهبردها باید انتخاب شــود. رجبعلی 
یادآور شــد: روند برقی ســازی باید به عنوان یک 
واقعیــت برای حــل چالش های ســه گانه صنعت 
حمل و نقل پذیرفته شود. در این بین کم نیستند، 
خودروهایــی با موتــور احتراق داخلــی که با یک 
موتور برقی کمکی با »پالگ« به عنوان یک آپشن 
همــراه، می توانند با برق نیز عمل کنند. مدیرعامل 
ایپکو در پایان این نشست به سواالت حضار پاسخ 

داد.
در نشســت آموزشی مذکور که بیســتم بهمن ماه، 
توســط آقایان رجبعلی، علیزاده و مشــیری موحد 
تدویــن و بــه همت مدیریــت آموزش و توســعه 
کارکنان ایران خودرو و با همکاری مدیریت فن آوری 
اطالعات برگزار شد، شــرکت کنندگان بر اثربخشی 
این قبیل گردهمایی ها و ادامه برنامه های آموزشی 
مشــابه در گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کردند. 
به زودی محتوای آموزشی مرتبط با نشست مذکور 
شامل فیلم جلسه، فایل های پرزنته و ... در اختیار 
مدیران شرکت قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است 
که برنامه نشست های بعدی به زودی اطالع رسانی 

خواهد شد.

در بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از شــرکت های 
قطعه ساز و تامین کننده قطعات و مجموعه های محصول »تارا«، 
خط مونتاژ قطعــات الکترونیکی )SMD( ریموت و رســیور و 
همچنین خط تولید مجموعه قفل های سوییچی تارا افتتاح شد.

این خطوط در راســتای نهضت ساخت داخل و تحقق شعار 
جهش تولید، با تکیه بر تــوان متخصصان و جهادگران داخلی، 
طراحی و راه اندازی شــده و عالوه بر تامیــن برخی از قطعات 
خودروی تارا، توان تولید مجموعه قفل های سوییچی محصوالت 

گروه صنعتی ایران خودرو را داراست.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو با حضور در شــرکت 
نصیر لــوازم، خطوط مونتاژ قطعــات الکترونیکی خودروی تارا 
را افتتــاح کرد. این خطوط، به صــورت اختصاصی تولید کننده 
ریموت و رسیور خودروی تارا بوده و عالوه بر این، قابلیت تولید 
و مونتاژ قطعات الکترونیک ســایر خودروهــای تولیدی گروه 

صنعتی ایران خودرو را دارد.
شــرکت مهر آریا پلیمر پارس نیز که از دیگر شــرکت های 
قطعه ســاز و تامین کننــده برخی از قطعات خــودروی تارا به 
شــمار می رود، در همکاری با شرکت ســاپکو، تامین 1۸ قطعه 
از مجموعــه قطعات محصــول تارا را در دســتور کار دارد. این 
شــرکت در گام های اولیه خود، موفق شــد خط تولید مجموعه 
قطعات و دســتگیره های داخلی و خارجی و نیز قطعاتی نظیر 
گلویی  بــاک بنزین، دربــاک، مجموعه گردگیر دســته دنده و 
ریل های ناودانی شیشه خودروی تارا را به بهره برداری برساند. 
خط تولیــد این قطعات نیز با حضــور مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افتتاح شــد. گفتنی است، پیش از این قطعات یاد 
شــده نمونه سازی شده و در اختیار خط تولید تارا قرار گرفته و 
با تایید مراحل کیفی تولید توسط ایران خودرو و ساپکو، درحال 

حاضر به تولید انبوه رسیده است.

با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد

تولید انبوه بخشی از قطعات و مجموعه های »تارا«

در یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران

تندیس ایران خودرو خراسان سیمین شد

قائم مقام اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو:
افزایش تولید در ایران خودرو خراسان همراه با ارتقای کیفیت است

هم گروه

دو خبر از
خراســان
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سالمتی، پشت ماسک همه ماست
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پدر، تکیه گاهی محکم 
ســیزدهم ماه رجب، سال روز والدت فرخنده حضرت علی )ع(، زمانی برای بزرگ داشت و تقدیر از پدران 
و مردان غیور این ســرزمین است. این روز همه ساله فرصتی برای ما فراهم می آورد که قدردان زحمات 
پدران مان باشیم. شاید امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانیم آن گونه که می خواهیم به دست بوسی 
آنان برویم، اما به خوبی می دانیم که وجود پر از مهرشان پشتوانه ما در زندگی است و لحظه لحظه زندگی مان 
مرهون زحمات بی دریغ آن هاست. در این روز مبارک برای پدرانی که در قید حیاتند آرزوی سالمتی و طول 
عمر می کنیم و برای آنانی که آسمانی شده اند، باالترین درجات رحمت الهی را طلب می کنیم. به مناسبت 

این عید خجسته، فرصتی فراهم شد تا با تنی چند از همکاران به گفت و گو بنشینیم.

گفت وگو با همکاران به مناسبت میالد خجسته حضرت علی)ع( و روز پدر

برای شــنیدن از علی )ع( ابتدا پای ســفره ســخن ســعدی 
می نشینیم:

کرم پیشه شاه مردان علی است
جوان مرد اگر راست خواهی، ولی است

و بعد به لسان الغیب شیراز، حافظ اهل راز تفال می زنیم:
سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس
گر تشنه فیض رحمتی ای حافظ

فردوسی، برایمان قصه »اَنا َمدیَنُة اْلِعْلِم َو َعلٌی باُبها« را می سراید:
درست این سخن گفت پیغمبر است

که من شهر علمم، علّیم در است
مولوی از قصه رویارویی علی و عمر بن عبدود، پهلوان نامی عرب 

می گوید و از اخالص علی:
شیر حق را دان منزه از دغل

از علی آموز اخالص عمل
از فــراز قرن ها می گذریم و به عارف فرزانه، ماّلهادی ســبزواری 

می رسیم:
ای کاش که هر دمم مرگ ُبَود
گویند که دم مرگ علی را بینی

با شــعر میرزا ابوالحســن طوطی همدانی سرشــار از ذکر علی 
می شویم:

علی علی علی علی، علی علی علی علی
بگو به صدق هر نفس، گرت دلی است منجلی

در نســل ابراهیم خلیل ریشــه داشــت. در خانه کعبه زاده شد؛ 
فضیلتی که نه پیش و نه پس از او، کسی در آن شریک نبود. در دامن 
نبوت رشــد کرد. نخستین مسلمان شد؛ اولین مردی که به رسالت 
ایمان آورد. در روزهای سخت و پرآشوب، یاور اسالم شد. سایه ساری 
بود آرامش بخش، همراهی استوار و هم یاری فداکار. لیلة المبیت 
را او آفرید؛ در شب هجوم مشرکان برای قتل پیامبر)ص( در بستر 
ایشــان آرمید. علی )ع( در بدر، ذوالفقار حماسه آفرین بود؛ در احد، 
سپر ستم زدا و در خندق، تمامی اسالم که در برابر تمامی کفر ایستاد. 
علی از اهل بیت بود؛ همانان که از رِجس و شرک دور بودند و از تطهیر 
شدگان شمرده می شدند. علی )ع( کسی است که خداوند درباره اش 
گفته اســت: »پیشوا و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنان که 
ایمان آوردند؛ همان ها که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات 
می دهند.« علی )ع( تفسیر این همه فضیلت است؛ مردی که فقط 

یک بار در تاریخ هســتی ظهور کرد. از علی گفتن، نه در توان محدود 
ذهن های ماست که راهی به افالک عظمت او نداریم و نه حتی در 
قــدرت واژه ها که جرعه هایی از اقیانوس وجود او را به ســطر آورند، 
ولی به رســم ادب، به آزِ ثواب و به قصد خوشه چینی از خرمن بی 
کرانه وجودش، ظرف کوچک ادراک مان را زیر باران عظمت او گرفته 
ایم. این سطرهای ناچیز به این نیت نگاشته شده اند.در گلبرگ های 
گذشــته، به بهانه تولد آن مولود، شب قدر، شهادت ایشان و حتی 
صفحه های ثابت درس هایی از نهج البالغه برای سال امام علی )ع(، 
گلبرگ های بسیاری از معرفت گرد هم آمده اند. در این نوشته کوتاه، 

شبنمی به آن سبزه ها افزوده ایم.

علی )ع( تجلی زیباترین ها

 زیباتریــن والدت: شــرافت والدت در مهبط وحی و فرودگاه 
فرشتگان الهی؛ یعنی کعبه، تنها، افتخار اوست. 

 زیباترین نام: نام او از نام خدا مشتق شد؛ علی.
زیباترین معلم: در محضر برترین وجود هســتی زانوی آموختن 

بغل گرفت؛ در مکتب رسالت.
 زیباترین ایثار: در شب نیرنگ کفر باوران برای قتل پیامبر، او 

بود که شجاعانه شمشیرها را انتظار کشید.
 زیباترین عبادت: غرق در بحر دلدادگی، بی خود از خود، تیر را 

این هنگام باید از پای او بیرون کشید.
 زیباترین حماســه: بدر، احد، خیبر، خندق؛ کدام فرد را یارای 

هماوردی با اوست؟
 زیباترین سخنان: ســخنش فروتر از سخن خالق و فراتر از 

سخن مخلوق بود؛ برادر قرآن.
 زیباترین شهادت: هنگام عشق بازی با خدا، در محراب بندگی!

علی)ع( از منظر پیامبر خدا)ص(

 دوستی علی)ع( گناهان را فرو می خورد، همچنان که آتش، هیزم را.

 سرلوحه کارنامه مومن، دوستی علی بن ابی طالب)ع( است.

 هر پیامبر، وصی و وارثی دارد و علی )ع(، وصی و وارث من است.
 هر که من موالی اویم، علی نیز موالی اوست.

 علی )ع( با حق است و حق با علی )ع( و بر محور او می گردد.
 من شهر علم هستم و علی )ع( دروازه آن. پس هر که علم 

خواهد، باید از در بیاید.
 هر که می خواهد دانش آدم را ببیند و بینش نوح را و بردباری 
ابراهیم را و پارسایی، یحیی بن زکریا را و خشم موسی بن عمران را، 

به علی بن ابی طالب)ع( بنگرد.
 تو را جز مومن دوست ندارد و جز منافق دشمنت ندارد.

علی)ع( از زبان علی)ع(

 همانا من شما را به طاعتی وانمی دارم، مگر آن که خود، جلوتر 
از شما آن را انجام می دهم و از گناهی بازنمی دارم، جز آن که خودم 

پیش از شما از آن بازمی ایستم.
 همانا من روزی خود را به تمامی می ســتانم و با نفس خود 

می جنگم و به قسمت و بهره خود می رسم.
 من یار و برادر مهربان پیامبر خدایم و پیشــگام در اســالم و 

شکننده بت ها و ستیزنده با کافران و براندازنده دشمنان دین.
 من رهنمایم، رهیافته ام، پدر یتیمان و مستمندانم، سرپرست 
بیوه زنانم، پشت و پناه هر ناتوانی هستم و مامن هر وحشت زده ای. 
من ره نمای مومنان به سوی بهشتم، ریسمان استوار خدایم، حلقه 
و دســتاویز محکــم خدایم و کلمه تقوا. من چشــم خدایم و زبان 

راستگوی او و دست او.

از آن جا که امام جواد )ع( در کودکی به منصب امامت رســید، 
طبعا اولین پرسش در هنگام مطالعه زندگی ایشان آن است که 
چگونه یک نوجوان می تواند مسوولیت حساس و سنگین پیشوایی 
مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ در پاسخ این سوال باید گفت: اگرچه 
دوران شــکوفایی عقل و جسم انسان حد و مرز خاصی دارد که با 
رســیدن آن زمان، جســم و روان به حد کمال می رسند، ولی چه 
مانعــی دارد که خداوند حکیم برای مصالحــی این دوران را برای 
بعضی از بندگان خاص خود کوتاه ســاخته و در سال های کم تری 
خالصه کند؟ در تاریخ بشــر نیز همواره انسان هایی بوده اند که در 
پرتو لطف و عنایت خاصی که از ســوی خالق جهان به آنان شده، 
در کودکی به مقام پیشوایی و رهبری امتی نائل شده اند. در قرآن 
کریم داســتان اعطای رسالت به حضرت یحیی)ع( در کودکی و 
ســخن گفتن و پیامبری حضرت عیسی)ع( در گاهواره شاهدی 

بر این معناست. 

مناظرات امام جواد )ع( 

عهده داری رهبری در خردســالی، نخستین  بار درباره امام 
جواد )ع( تحقق یافت. ســن کــم آن حضرت حتی عده ای از 
شیعیان را درباره مساله امامت به تردید انداخته بود. این امر 
از یــک ســو و رواج و رونق بســیاری از مکتب های فکری که 
حمایت مادی و معنوی حکومت وقت را نیز به همراه داشــتند 
و این امر با عقل ظاهربین آنان توجیه شــدنی نبود، از ســوی 
دیگر، باعث شد که پیوسته سواالت سخت و پیچیده از محضر 

امام جواد )ع( مطرح شود و آن حضرت را در میدان مناظرات 
علمی با بزرگان و دانایان بیازمایند. اما امام جواد )ع( در پرتو 
علم امامت در همه این بحث ها و مناظرات علمی با پاسخ های 
قاطع و روشنگر، هرگونه شک و تردید را درباره پیشوایی خود 
از بیــن برد و امامت خود و نیز اصــل امامت را تثبیت کرد. به 
همین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرت هادی )ع( )که 
او نیز در کودکی به امامت رســید( این موضوع، مشکلی ایجاد 
نکرد، چرا که برای همه روشن شده بود که خردسالی دخالتی 

در برخورداری از این منصب خدایی ندارد.

شکوفه های اعجاز

امام جواد )ع( از مدینه می آمد و اینک در شهر کوفه، مردم به 
استقبالش آمده بودند. در هنگام نماز، برای آن حضرت کو  زه ای آب 
آوردند تا در کنار درخت خشکیده خرمایی وضو بگیرند و نماز را به 
جماعت اقامه کنند. بعد از نماز، مردم به هنگام خروج از مسجد، 
آن درخت خشک شده خرما را سرسبز و پر میوه دیدند و از خرمای 

آن خوردند و از لذیذی و شیرینی آن خرما شگفت زده شدند. 

 ثروت واقعی

گاه انسان هایی در اوج نیاز، به مقام بی نیازی از دیگران می رسند 
و گاه از آن ســوی مردمانی که غرق در ثروت و نعمتند، همچنان 
دست طلب و چشم طمع به مال دنیا دارند. اینان کاسه های گدایی 
خویش را به نزد صاحبان جاه و جالل دنیا می برند و غافلند که آنان 

خود نیازمند و زوال پذیرند؛ چرا که به گفته سعدی:
درویش و غنی بنده این خاک درند  

آنان که غنی ترند؛ محتاج ترند
تنها امید حقیقی که هرگز رنگ فنا و زوال نپذیرد، بارگاه قدس 
خداوندی است و هر که به این سرچشمه غنی اعتماد کند نه تنها 
محتاج این و آن نخواهد بود که حتی محبوب خلق و خدا می شود. 
این همان معنای ســخن امام جواد )ع( اســت که می فرمایند: 
»فردی که تنها تکیه گاهش پروردگار باشد به غنای واقعی می رسد 
و دیگران نیازمند او می شوند و آن کس که تقوا پیشه خود سازد، 

محبوب مردمان می شود.«

زدودن تردید

زالل

مطلع االنوار
پرورش یافته مکتب انبیا

طلوع یک ستاره

ایرج مددپور از اتوماسیون رنگ
پدرم هیچ وقت نگفت دوستت دارم؛ همیشه 

ثابت کرد. پدر یعنی همان دستی که وقت ترس 
و گریز شانه هایت را می فشارد. سایه  ات کم مباد 

ای پدرم! 

آن ها بزرگ ترین نعمت های زندگی هستند.ما باید قدردان زحمات پدران و مادران مان باشیم؛ درست زندگی کردن و مردمداری را یاد گرفتم. همه از پدرم درس های زیادی آموختم. از او روش فرهاد پورامین از سالن بدنه رانا

فروزان قنبری از مدیریت حراست

بابا، یعنی قشنگ ترین کلمه دنیا، هیچ چیزی به 

اندازه یک کوه، شبیه پدر نیست. پدر عزیزم روزت 

مبارک. 

مهدی کاظمی از تکمیل کاری 2 و4
به فرموده امام صادق )ع( برترین اعمال بعد 
از نماز اول وقت، اطاعت از پدر و مادر است و 

بعد جهاد در راه خداست. این حدیث و بسیاری 
از آیات قران کریم، بیانگر اهمیت و جایگاه 

والدین است که پس از اطاعت از خداوند نیکی 
به پدر و مادر را فرمان داده است. سعادت و 
خوش بختی ما در گرو رضایت پدر و مادر از 

و همکارانم تبریک می گویم.ماست. من این روز بزرگ را خدمت پدر عزیزم 

علیرضا فرقانی نژاد از سالن بدنه سازی چهار

وقتی پشت سر پدرت از پله ها پایین می آیی و 

می بینی چقدر آهسته راه می رود می فهمی پیر 

شده! وقتی دارد صورتش را اصالح می کند و 

دستش می لرزد می فهمی پیر شده! وقتی بعد 

از غذا یک مشت دارو می خورد می فهمی چقدر 

درد دارد، اما هیچ نمی گوید. پدر عزیزتر از جانم، 

بابت همه زحمات و محبت هایت ممنونم. روزت 

مبارک. 

مهدی سلیمی، مسوول منابع انسانی مدیریت مونتاژ

پدرم، تو پشتیبان و حمایتگرم در تمام لحظات زندگی ام 

هستی. به وجودت افتخار می کنم. دستانت را می بوسم که 

گره گشای پیچیدگی های زندگی ام بوده و هست. روزهایت 

همیشه سبز. 

کیوان اسالمی مجاوری از تعاونی مصرف
پدرم، پشتوانه و تکیه گاه من است. هنوز با داشتن 

۴۵سال سن، بدون پدرم هیچم. او صمیمی ترین و 
بهترین دوست زندگی ام است. پدرم در مردمداری 

زبانزد خاص و عام است. من هم می خواهم شیوه 
او را در زندگی پیش بگیرم. تکیه گاه من روزت 

مبارک.

سالمت و تندرست باشی. دوستت دارم. توفیق خدمت گزاریت را خواهانم. همیشه خودت برای ما مایه گذاشتی، از خداوند  پدرم، خاک زیر پایت هستم. تو از جان داود همتیار از سالن بدنه سازی 4

میرزا احمد مستکین از سالن شاتل واحد تعمیرات

هرگز جمله »دوستت دارم« را به زبان نیاوردی، بلکه با 

نگاهی مهربان و با چشمان صاف و زالل مرا غرق در 

محبت کردی، هرچه در این دنیا خواستم بین دستان 

امن تو بود. تو شمعی هستی که در زندگی خاموش 

نخواهی شد. خدا را برای وجودت سپاس می گویم.

CIS سید سعید نقوی، مسوول فروش مدیریت

از معاونت صادرات وامور بین الملل 

اگر درآسمان قلبم ستاره باران هم باشد، پدر تنها 

خورشید قلبم از ازل تا ابد است. پدرم! تاکنون 

نتوانسته ام، بگویم که چقدر دوستت دارم.

ابوالفضل کردبچه از واحد پشتیبانی صادرات
هزاران سالم بر پدرم، تو نیستی که ببینی دل پریشان 
من هنوز به دنبال توست و خاطرم پر از یاد توست. 
دوسال از رفتنت می گذرد، اما داغ دل من همچنان 

باقی است. پدر سه حرف دارد، اما بدون پدر بودن یک 
امروز در بین ما نیستند. یادشان گرامی.دنیا حرف است. درود بر روان پاک همه پدرانی که 

کنارت باشد دنیا در دست توست. استوار در برابر نامالیمات. پدر که در  پدر، یعنی استقامت چون کوهی علی رضا زاده قزوینی از تولید بدنه رانا 
اکسیر زندگی روزت مبارک. 

روح اله رستگار مقدم از سالن رنگ سه

کاش آن قدر خوب باشم که سرت را باال بگیرى 

و همین طور که به من اشاره می کنى با افتخار 

بگویى: او فرزنِد من است. پدر! بابت تمام زحماتی 

که برایم متحمل شدی، از تو قدردانی می کنم. 

از خداوند می خواهم که سایه مهربانی ات تا ابد 

برسرمان باشد. سرت سالمت، روزت مبارک.

عباس علیزاده از حراست مجموعه فرهنگی– 

ورزشی پیکان

پدر تا دستانت بر شانه ام است توان انجام هر 

کاری را دارم. خوش حالم که بهترین رفیقم در 

دنیا هستی، به وجودت می بالم و اگر تمام عمر 

را به خاطر بودنت شکرگزار خداوند باشم باز هم 

کم است. پدرم روزت مبارک.

پدرانه

ن دستان 

نتوانستهام، بگویم که چقدر دوستت دارم. خاموش 

ما باید قدردان زحمات پدران و مادران
آنها بزرگ ترین نعمت
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 کمی از این رشته ورزشی برای ما بگویید.
پاورلیفتینگ، ورزشی است که شامل سه حرکت ددلیفت، پرس 
قدرتی و اسکات پاست و می توان در هر یک از این سه سطح یا در 
مجموع مسابقه داد. من به دلیل آسیب دیدگی زانو، در رشته پرس 
ســینه شرکت می کنم و توانســته ام عالوه بر ایران خودرو در شش 
تا هفت دوره از رقابت های کشــوری قهرمان شــوم. در رقابت های 
برون مرزی هم در رقابت های جهانی سال 2۰1۷ اوکراین که از طرف 
فدراسیون جهانی برگزار می شد، طالی حرکت پرس را کسب کردم. 
 رقابت هــای جهانی پاورلیفتینگ هر چند وقــت یک بار برگزار 

می شود؟
این رقابت ها سه بار در سال در کشورهایی چون روسیه، اوکراین 

و لهستان برگزار می شود. 
 چرا ورزشکاران این رشــته به صورت رسمی از طرف ایران 
شرکت نمی کنند بلکه اغلب به صورت شخصی در این رقابت ها 

حاضرند؟
به دلیل فقدان فدراسیون پاورلیفتینگ. ما حتی کمپ اختصاصی 
برای تمرین نداریم. در همه دوره ها با هزینه شــخصی در رقابت ها 
شرکت کرده ایم و توانســته  ایم در رنکینگ جهانی رتبه خوبی هم 
کسب کنیم. فعالیت های ما زیر نظر فدراسیون پرورش اندام صورت 
می گیرد که آن هم هیچ گاه از حمایتی مانند ورزش فوتبال برخوردار 
نبوده است. چون این ورزش، المپیکی نیست. البته به تازگی اولین 
آکادمی تخصصی پاورلیفتینگ افتتاح شــده که می تواند فرصتی 

برای آقایان و بانوان عالقه مند به این رشته باشد.
 در حال حاضر چه برنامه خاصی دارید؟

از برنامه های ما در ســال جاری، این بود که برای رقابت ها خود 
را از نظر بدنی و وزن آماده کنیم، اما به دلیل کرونا این رقابت ها لغو 
شــد. با این حال تالش کردم، آمادگی خود را حفظ کنم. امیدوارم 
مسابقات پاورلیفتینگ در لهستان یا روسیه برگزار شود و بتوانم در 

این رقابت ها حاضر شوم. 
 سخت ترین رقابت تان کی بود؟

در رقابت های آســیایی 2۰1۹ در ترکیــه دو مدال طال در وزن 
۹۰کیلو، در بخش های قدرتی و تکرار کســب کردم. توانستم در 
بخش تکــرار ۴۸ بار وزنه ۹۰ کیلویی را بزنــم که 1۴ بار بیش تر 
از نفــر دوم بود، اما در بخش قدرتی سرســختی حریف ترک و 

آسیب دید گی ام مرا به چالش کشاند. 
 این آسیب چه بود؟

پاورلیفتینگ آسیب های زیادی در ناحیه سینه، منیسک زانو، رباط 
صلیبی و دیسک کمر دارد؛ برای مثال حین آمادگی برای رقابت های 
ترکیه، در هفته آخر به دلیل بی توجهی کسی که باید کمک می کرد 
وزنه به یک ســمت متمایل شد و مفصل سرشــانه ام آسیب دید. 
خوش بختانه با توجه به احتماالت دوپینگ، با تجویز درست دارویی 

دکتر جوالیی از پزشکان مجرب این رشته بهتر شدم. 
 چه عاملی شــما را به تالش مســتمر در این مسیر ترغیب 

می کند؟
با وجود آســیب دیدگی  و بی توجهی به این رشته، عشق و عالقه 
باعث می شــود آن را ادامه دهم. گمان نمی کنم که بدن ســازی و 
پاورلیفتینگ را فعال کنار بگذارم. در همین سن تمرینات متناسب 
با جوانان ســی و چندســاله را انجام می دهم. من هدف داشتم و 
خوش بختانه به هدفم که کســب مقام در رقابت های آســیایی و 
جهانی بود رســیدم و در حال حاضر هم از رزومه ورزشــی خوبی 

برخوردارم. 
 بازنشستگی این رشته چه زمانی است؟

این رشته بازنشستگی ندارد. رقابت های پاورلیفتینگ در مقاطع 
نوجوانان، جوانان، بزرگســاالن، مستر یک، مستر دو، مستر سه و 
نهایتا چهار که مختص شــرکت کنندگان هفتاد ســال به باالست، 
برگزار می شود. در رقابت های مستر چهار کشوری، شرکت کننده ای 

۸۰ساله توانست با وزن 6۰ کیلو وزنه 11۰ کیلویی را بلند کند. 
 چطور توانسته اید از عهده امور مربوط به کار در ایران خودرو، 
مربی گری، داوری، حضور در رقابت ها و امور مربوط به خانواده 

برآیید؟
با هدف داشــتن، همه مسوولیت ها را پذیرا شــده و از زیر بار 
امور شــانه خالی نخواهیم کرد. من از اســتراحتم کم کرده ام، اما 
از کار، از خانــواده و تمرین های ورزشــی ام خیر؛ چون اجزای مهم 
زندگی ام هستند. حضور در شیفت های مختلف کاری، اختصاص 
زمان تمرین، آموزش بدن ســازی و حضور در باشگاه پیکان، همه 
مستلزم برنامه ریزی اند. از طرفی با توجه به فعالیت حرفه ای ام در 
ورزش باید مراقب تغذیه و خوابم هم باشــم. به این ها تحصیل در 

دانشگاه را هم اضافه کنید. 

 از کودکی به وزنه زدن عالقه مند بوده. می گوید:»از نظر فیزیک و ژنتیک، بدنی مناســب ورزش بدن سازی و پاورلیفتینگ داشتم، اما 
حمایت های مشتاقانه پدرم و مراقب های مادرم در تغدیه من و خواهر و برادرنم هم بسیار موثر بود.« او که متولد سال ۵۵ در شهر 
خرم آباد است، ابتدا به ورزش تای بوکس پرداخت و توانست در سال 76 و 77 در استان لرستان قهرمان شود، اما به دلیل توجه کم 

به ورزش در شهرستان ها و همچنین حذف شدن در رقابت کشوری به دلیل روابط، انگیزه اش را در این رشته از دست داد. 
تا آن جا که به خاطر دارد میل باســتانی و پرداختن به این ورزش هم یکی از عالقه مندی هایش بوده. حتی توانســته در رقابت های 
هنرهای نمایشــی و باستانی مسابقات داخلی کارگری باشــگاه پیکان در رشته میل باستانی مقام دوم را کسب کند، اما ورزش ثابت 
و همیشــگی اش بدن سازی بوده اســت. گفت وگوی این هفته ما به احمدرضا ظهرابی از همکاران کیفیت بدنه سازی ۴، قهرمان جهان 
در رشــته پرس سینه پاورلیفتینگ، قهرمان آسیا، داور و مربی پاورلیفتینگ اختصاص دارد که طی سه سال اخیر هم توانسته باشگاه 
بدن ســازی خود را در فردیس کرج راه اندازی کند. ظهرابی، فارغ التحصیل رشــته کســب و کار در مقطع کارشناســی و دانشجوی 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و بعد از گذراندن دوره های مربی گری و داوری بدن سازی و پاورلیفتینگ در فدراسیون، داوری، 

سرپرستی و مربی گری تیم های بسیاری را نیز عهده دار است. 

هیچ گاه از تالش و 
کوشش دست نکشیدم

 خانواده تان چقدر در این مسیر همراه هستند؟
همســرم که خود ورزش تی آرایکس را دنبــال می کند در این 

سال ها همیشه همراه و مشوقم بوده است. 
 از پسرتان برایمان بگویید. او هم مانند شما ورزش را به صورت 

حرفه ای دنبال می کند؟
پسرم، 1۷ ساله است و در حال حاضر عالوه بر این که به صورت 

جدی به بدن سازی می پردازد خود را برای کنکور آماده می کند. 
 شما او را به سمت این ورزش سوق داده اید؟

علی قبل تر با عشــق و سخت کوشی بســیار به ورزش فوتبال 
می پرداخــت و اتفاقا بازیکن بســیار خوبی در ایــن ورزش بود، 
امــا روابط در فوتبال دلــزده اش کرد و به بدن ســازی روی آورد. 
خوش بختانه با جدیت و پشــتکاری که دارد هر دو امیدواریم که 
شاهد موفقیت هایش در رشته پرورش اندام باشیم. در سال ۹۸ 
که من مربی و سرپرست یک تیم 21 نفره در رقابت های کشوری 
پاورلیفتینگ بودم، پسرم هم جزء شان بود. او در اولین حضورش 
در بخش پرس ســینه توانست طالی کشــوری را کسب کند که 

همین انگیزه او را دوچندان کرد. 
 ایران خودرو چقدر در این مسیر همراه تان بوده است؟

خوش بختانه مسووالنم تا جایی که توانسته اند همراهی کرده اند. 
برای مثال مدیر کیفیت بدنه که مجــوز حضور من در رقابت ها را 
صادر می کردند و همیشه قدردان شان هستم، حتی برای تشویق، 

پاداش هم برایم در نظر گرفتند. 
 عمده ترین مشکل ورزش کاران این رشته؟

هزینه ای که شــخصا باید از ورودی مسابقات تا پرواز و اقامت 
پرداخت کنیم. این در کنار مبالغی بالغ بر 1۰۰میلیون تومان در سال 
است که برخی برای فیزیک بدنی هزینه می کنند. در پرورش اندام 
امکان اسپانسرینگ هســت، اما در پاورلیفتینگ خیر. پس واقعا 
ماندن در این ورزش عشق زیادی می خواهد. چه بسیار کسانی که 
در این رشته وارد شدند، اما به دلیل نداشتن استطاعت مالی آن را 
کنار گذاشتند. اخیرا قول هایی از سوی رییس فدراسیون پرورش 
اندام برای راه اندازی یک فدراســیون ویژه این رشته داده شده که 
در صورت تحقق آن، قهرمانان کشورمان می توانند با انگیزه ای باالتر 

در جهان بدرخشند. 
 با تمام مشغله تان، عالقه مندی دیگری هم دارید؟

به کمانچه که سازی سنتی بین قوم لر است عالقه دارم و با کمک 
آقای پیرهادی از کمانچه نوازان خوب شــرکت، این ساز را تمرین 

می کنم. مدتی هم خوش نویسی را دنبال می کردم.
 به خودتان در زندگی چه نمره ای می دهید؟

راستش هیچ وقت از تالش و کوشش دست نکشیدم. در کنار 
تحصیل در دانشگاه، دوره های درجه یک علمی و ورزشی این رشته 
را دنبال کردم تا دانشم را ارتقا داده و راهنمایی  درست و اصولی را 
از نظر بدنی، تغذیه ای و علمی به شاگردانم ارایه دهم. معتقدم برای 
موفقیت باید از دانش روز برخوردار بود. در سیمنارهای تخصصی در 
خصوص ویتامین ها، مکمل ها، تغذیه درست، آناتومی، آسیب شناسی 
و حرکات اصالحی در آسیب های بدنی شرکت می کنم. همچنین در 
حوزه قوانین جدید داوری هم خود را به روز می کنم. در کل همواره 

به دنبال بهتر شدن در حوزه های فردی، ورزشی و علمی هستم. 
 مطالعات تان بیش تر در چه حوزه هایی است؟

بیش تر کتب و مجالت ورزشی و بعضا رمان های پلیسی را دنبال 
می کنم.

 برنامه تان برای آینده؟
آینده را یک سری شرایط می سازد. بیش تر تمرکزم روی ورزش 
اســت. امیدوارم بتوانم در صورت امکان یک مجموعه کسب و کار 
ورزشی که شامل بدن سازی تا هنرهای رزمی است را مدیریت کنم. 

 نگاه شما نسبت به ایران خودرو؟
کار کردن در این گروه باعث افتخارم اســت و ما پرســنل همه 
زندگی مان را مدیون شــرکت هستیم. امیدوارم روزی برسد که در 

قالب تیم باشگاه پیکان راهی مسابقات شویم. 
 به نظر شما انگیزه را چطور می توان در بین کارکنان تقویت کرد؟

شــرکت می تواند از طریق ضابطه مند شدن اموری چون ارتقای 
جایگاه شــغلی، کارآیی، زمان بازنشســتگی و... به پرسنل انگیزه 

بیش تر بدهد.

چهره ها

گفت و گو با احمدرضا ظهرابی، شاغل 
در کنترل کیفیت سالن بدنه سازی ۴، قهرمان جهان 

در رشته پرس سینه پاورلیفتینگ و قهرمان آسیا

سالمت

بخش دوماهمیت مصرف لبنیات

آیا مـی دانید که؟

سندرم 
شوگرن 
چیست؟

سندرم شوگرن، نوعی بیماری خودایمنی است. به این معنی که 
سیستم ایمنی بدن به اشتباه به قسمت هایی از آن حمله می کند. 
در این بیماری، سیستم ایمنی بدن عمدتا به غدد اشک و بزاق فرد 
حمله می کنند و باعث خشــکی دهان و چشــم در افراد می شود. 
همچنین ممکن است خشکی در قسمت های دیگر بدن که نیاز به 

رطوبت دارند، مانند بینی، گلو و پوست نیز دیده شود.
 عالوه بر این ســندرم شوگرن بر ســایر قسمت های بدن، از 
جمله مفاصل، ریه ها، کلیه ها، رگ های خونی، اندام های گوارشی 
و اعصاب نیز ممکن اســت تاثیر بگذارد. گرچه ســندرم شوگرن 
در هر ســنی ممکن است دیده شــود، با این حال این بیماری 
معموال بعد ازســن ۴۰ ســالگی ایجاد می شــود. همچنین اکثر 
افراد مبتال به ســندرم شوگرن، زنان هســتند. برای تشخیص، 
پزشکان ممکن است از تاریخچه پزشکی بیمار، معاینه فیزیکی، 
برخی از آزمایش های چشم و دهان، آزمایش خون و بیوپسی ها 

)نمونه برداری( استفاده کنند.

 عالیم بیماری 
دو عالمت اصلی سندرم شوگرن عبارتند از:

 خشکی چشم: فرد ممکن است دچارسوزش و خارش چشم یا 
احساس افتادن سنگ ریزه یا ماسه در چشم را داشته باشد. همچنین 
خستگی و سنگینی چشم ها، فتوفوبیا )نور هراسی( یا حساسیت به 
نور، پلک های متورم و تحریک شده و تاری دید را ممکن است تجربه 

کند. سیگار کشیدن، مسافرت هوایی، برخی شرایط آب و هوایی مثل 
باد و گرد وخاک می تواند عالیم را تشدید کند.

 خشکی دهان: ممکن است احساس کنید که دهان تان پر از 
پنبه است، به گونه ای که بلع یا صحبت کردن را برای شما دشوار کند.

 عوامل خطر 
سن: سندرم معموال در افراد باالی ۴۰ سال تشخیص داده می شود.

جنس: زنان با احتمال بیش تری در معرض خطر ابتال به ســندرم 
شوگرن هستند.

بیماری روماتیسمی: به صورت شایعی افراد مبتال به سندرم شوگرن، 
مبتال به بیماری روماتیسمی مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیز 

هستند.

 درمان 
به صورت کلی درمان بر کاهش عالیم بیمار تمرکز دارد. درمان 
سندرم شوگرن بستگی به قســمت هایی از بدن دارد که آسیب 
دیده اند. بســیاری ازافراد مبتال به شــوگرن که خشکی چشم و 
خشــکی دهان دارند با استفاده از قطره چشم و اشک مصنوعی 
و نوشــیدن جرعه جرعه آب و مکیدن آب نبات بدون شکر اغلب 
عالیم خود را کنترل می کنند. با این حال برخی افراد به داروهای 
تجویــزی یا حتی روش های جراحی نیــاز دارند. داروها ممکن 

است در عالیم شدید کمک کننده باشد.

دانستنی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 آیــا می دانید آلودگی هوا بیــش از هر آلودگی دیگری 
)دو سوم موارد مرگ ناشی از انواع آلودگی( جان انسان ها 

را گرفته است؟ 
 آیا می دانید پس از آن، آلودگی آب دومین عامل مرگ 

و میر است )۸/1 میلیون مرگ(؟ 
 آیا می دانید در جهان ســاالنه ســه میلیــون نفر در اثر 
آلودگــی هوا جان خود را از دســت می دهند که ۹۰ درصد 
آنان در کشور های توسعه یافته هستند؟ در برخی کشور ها 
تعداد افرادی که در اثر همین عامل جان خود را از دســت 

می دهند بیش تر از قربانیان سوانح رانندگی است.
 آیــا می دانید ایــن مرگ و میر به طــور خاص مربوط 
به آسم، برونشــیت، تنگی نفس، سکته قلبی و آلرژی های 

مختلف تنفسی است؟ 
 آیا می دانید میزان آسیب بستگی به میزان قرار گرفتن 
در معرض مواد شیمیایی زیانبار مانند تماس با آالینده ها و 

غلظت مواد شیمیایی دارد؟ 
 آیا می دانید صدمات ریوی ناشــی از هوای آلوده به ازن، 
خطری است که از هر پنج نفر، سه نفر با آن روبه رو هستند؟

 آیا می دانید متخصصان معتقدند که موادی که از طریق 
هوای آلوده وارد محیط می شــوند دارای ترکیباتی هستند 
که باعث نابودی بافت های مختلف بدن خواهد شــد؟ این 
مواد از طریق ریه، پوست، مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، 
بینی و دســتگاه گوارش، وارد بدن شــده و باعث تخریب 
ســلول های بدن می شود. در واقع تجمع این مواد در بدن 
هنگام آلوده بودن هوا به دلیل داشــتن اکسیژن ناپایدار و 

واکنش با یک سلول، آن را اکسید می کند.
 آیا مــی دانید یکی از آثــار و نتایج آلودگــی هوا باران 
اســیدی اســت؟ باران اســیدی به پدیده هایــی مانند مه 
اسیدی و برف اســیدی که با مقادیر قابل توجهی اسید از 

آسمان همراه هستند، گفته می شود. 

سالمتی، پشت ماسک همه ماست

هیچ گاه از تالش و 
کوشش دست نکشیدم

سال

حرفه

جدی به بدن

می
امــا روابط در فوتبال دلــزده

خوش
شاهد موفقیت

که من مربی و سرپرست یک تیم 
پاورلیفتینگ بودم، پسرم هم جزء شان بود. او در اولین حضورش 

، قهرمان جهان 
در رشته پرس سینه پاورلیفتینگ و قهرمان آسیا



کتاب

 زهرا علیزاده

 با توجه به تغییرات ســریع و وســیعی که در محیط 
عملیاتی ســازمان ها و شــرکت ها رخ می دهــد، فراهم 
کردن ابزارهایی که بتوانند بــا انواع پیچیدگی در چنین 
تغییراتی ســر و کار داشــته باشــند و پایایی سازمان را 

تضمین کنند، امری اساسی است.
روش  سیســتمی،  تفکــر  شــروع  ســال های  در 
شناســی هایی ماننــد تجزیــه و تحلیــل سیســتم ها و 
مهندســی سیســتم ها تا زمانی مفید بودند که مســائل 
ســاده و واحدی را حل می کردند )یعنــی اهداف کامال 
مشــخص بــود( و در این راســتا نبود پلی بیــن دو لبه 
شــکاف؛ از یک ســو نیاز فوری به یافتــن راه حل هایی 
برای مشکالت ناشی از پیچیدگی های پویای روز افزون 
و از سوی دیگر، ناتوانی نظریه های سنتی سازمانی برای 

مواجه با این نیازها احساس می شد.
خوش بختانــه در طول چند ســال گذشــته مجموعه 
نظری جدید و قدرتمندی توســعه یافته اســت که قادر 
به برخورد با این گونه مســائل پیچیده است. ریشه های 
آن را می توان در ســایبرنتیک، علــم ارتباطات و کنترل 
سیســتم های پیچیده یافت. »ســایبرنتیک ســازمانی« 
مســتلزم جســت و جوی مــدل ریاضی برای مســائل، 
براســاس ظواهر ســطحی اش نیســت، بلکه بنیان های 
عمیــق پایایــی را تعییــن می کنــد و مرکز توجــه را از 
سیستم های ساده به سمت سیستم های منعطف، تغییر 
می دهد. با این حــال انتزاعی بودن ایــن نظریه، عملی 
کردن آن را دشــوار می ســازد. به همین دلیل توســعه 
مبانــی نظری و تفســیر آن بــه گونه ای قابــل اجرا، از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
کتاب »تشــخیص و طراحی ســازمان های پایدار« به 
دو نکته ضروری توجه دارد. یکی بررســی وضع موجود 
تحقیقــات کاربــردی و دیگــری ارایه ســاختار دانش 
مفهومی به شــیوه ای کامــال قابل فهم. این کتاب دارای 
ســهم بسزایی در علوم انسانی اســت، ضمن این که به 
خواننــدگان کمک می کند تا ظرفیت مدل ها و روش های 
ســایبرنتیک را بهتر درک کنند. همچنین به کســانی که 
مایل به توســعه ســایبرنتیک سازمانی هســتند، نشان 
می دهد کــه چگونه آن را اجرا کنند و روش های مفیدی 
را برای بهبود ســازگاری و پایایی سازمان ارایه می دهد.

عالقه مندان برای کســب اطالعــات بیش تر و امانت 
کتــاب می تواننــد بــه کتاب خانــه مرکز اســناد فنی و 

سیســتمی واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

فرهنگ و صنعت

  ۱2۱۳  شنبه 2 اسفند ۹۹
اره 7۹7 شنبه 2 اسفند ۹۹ اره 7۹7ش ش

چرخه مدیریت عملکرد کارکنان، شامل برنامه ریزی، نظارت، 
توسعه  و ارتقای عملکرد و قدردانی از عملکرد خوب می شود:

 برنامه ریزی 

 در ســازمان کارآمد، کارها باید از پیش برنامه ریزی شود. در 
این مرحله، اهداف و انتظارات، استانداردها، رفتارها و ارزش ها و 
هر چه باید توسط کارکنان انجام یا رعایت شود، مورد گفت و گو 
میان کارکنان و سرپرستان قرار می گیرد. اهداف و انتظاراتی که 
در این مرحله طرح و در مورد آن ها توافق می شود باید از اهداف 
کالن سازمان ریشه گرفته باشد و به تحقق همین اهداف مربوط 

و مرتبط باشد.
 نظارت 

 مدیر و سرپرست باید در پایان دوره ارزیابی، رفتار و عملکرد 
کارکنان را در مقایسه با آن چه توافق شده بود، ارزیابی کنند. در 
ارزیابی رفتار و عملکرد باید وارد جزییات شد و با دقت نشان داد 
کــه کدام عملکردها و رفتارها در حد انتظار و قابل قبول بوده اند، 
کارکنان در کدام رفتارها و عملکردها ماورای انتظار و اســتاندارد 
عمل کرده اند و باالخره در کدام رفتارها و عملکردها ضعیف بوده 

و اهداف و انتظارات را تامین نکرده اند.
 دوره های ارزیابی در شــرکت ایران خــودرو به صورت فصلی 
بوده و پرسشنامه های ارزیابی به تفکیک رده های شغلی طراحی 
و متناسب با آن ارزیابان )مافوق مستقیم و ...( نسبت به ارزیابی 

فرد اقدام می کنند. در راســتای انجام صحیح ارزیابی نسبت به 
برگزاری جلســات توجیهی و آموزشــی ارزیابان، استاندارسازی 

شیوه ارزیابی و ... اقداماتی انجام پذیرفته است.

 توسعه  و ارتقای عملکرد 

 توسعه و ارتقای عملکرد به معنی افزایش ظرفیت عملکردی 
افراد است. این توسعه از طریق آموزِش کارکنان، تعیین وظایفی 
برای آن ها که موجب شــکل گیرِی مهارت های جدید یا بر عهده 
گرفتِن مسوولیت های سنگین تر می شود، بهبود فرایندهای کاری 

یا سایر روش ها محقق می شود.
آگاهی بخشــی و اطالع رسانی به کارکنان از نتایج ارزیابی در 
جهت ارتقای عملکــرد، ایجاد ارتباط میان نظام ازریابی عملکرد، 
نظام آموزشــی و ... از جمله اقدامات صــورت پذیرفته درجهت 

توسعه و ارتقای عملکرد پرسنل است.
 قدردانی از عملکرد خوب 

 قدردانی از کارکنانی که عملکرد خوب و موثری در ســازمان 
دارند نیــز یکی از بخش های ضروری و حایــز اهمیت در نظام 
مدیریت عملکرد اســت. این کار را می توان با یک تشــکر ساده، 
تاثیر گذاری در نظام های انگیزشی و ... انجام داد. درحال حاضر 
درصورتی که فردی دارای عملکرد در ســطح A یا خاص باشــد، 
نتایج مثبت آن در نظام های انگیزشی مرتبط نظیر حق تخصص، 

پذیرش مدارک مازاد و... لحاظ خواهد شد.

مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد، فرآیند بازخورد و ارتباط مســتمر میان مدیران و کارکنان است که به منظور دستیابی 
به اهداف راهبردی یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. برای مدیریت عملکرد کارکنان، هدف های 

متعددی از سوی صاحب نظران مختلف بیان شده است که برخی از این اهداف عبارتند از:

یکی از مهم ترین راه حل های کنتــرل انواع آلودگی  با توجه به 
توسعه و گســترش صنایع، استفاده مناســب از فضای سبز و 
کاشــت گونه های گیاهی مختلفی است که با طبیعت هر منطقه 
سازگار باشند. این موضوع همواره در تقلیل تنش های وارده بر 
محیط زیست تاثیر گذار اســت، به گونه ای که حفظ و حراست 
از فضای ســبز در هر منطقه صنعتی از اهمیت خاص برخوردار 

است.
در همیــن رابطه، با توجــه به اهمیت حفظ فضای ســبز در 
ایران خودرو و در راســتای رعایت قوانین ملی محیط زیســتی، 
امســال نسبت به توسعه فضای ســبز شرکت از طریق کاشت و 
تکثیر گونه های گیاهی ســازگار با شــرایط آب و هوای منطقه و 
مقاوم به بیماری های گیاهی در ماه های دی و بهمن اقدام شده 
اســت. گونه های گیاهی کاشته شده در فضای سبز ایران خودرو 
که توســط بخش فضای ســبز مدیریت خدمات شهری انجام 

شده به شرح زیر است:

 تعداد ۳۴۷ اصله از انواع درختان شــامل: سرو شیرازی، 
کاج موگــو، زیتون تلخ و ســرو نقره ای و ... کــه از مزیت های 
کاشــت این گونه از درختان در شــرکت می توان به مقاوم بودن 
آن ها نســبت به تنش آبی، تنش های محیطی و آفت ها اشــاره 

کرد.
 کاشت و تکثیر بیش از ۳۰۰ اصله انواع درختچه که عمدتا 
از انواع گونه های جدید شــامل: پیچ اناری، پیچ گلیسیرین، پیچ 
ساعتی و موچســب و آتریپلکس. این درختچه ها نیز نسبت به 

تنش آبی، تنش های محیطی و آفت ها مقاوم هستند.
 کاشــت و تکثیر بیش از سه هزار گونه از گل های فصلی و 
دائمی شــامل: کوکب کوهی، سرخار گل، ابری آبی و رعنا زیبا که 

عمدتا مقاوم به تنش آبی، تنش های محیطی هستند.
امید است با مشارکت کلیه همکاران در نگهداری فضای سبز، 
گامی بلند در حفظ محیط زیســت، ســالمتی کارکنان و طراوت 

محیط کاری برداریم.

درماه های پایانی سال صورت گرفت

آغاز کاشت گونه های گیاهی در ایران خودرو

طراحی و ساخت لیفتراک دستی پیشنهاد برتر

 شماره پیشنهاد: 1598888

 پیشنهاددهندگان 

وضعیت قبل 

کمبود لیفتراک و عدم تامین قطعات یدکی، همچنین کمبود فضای لجستیکی در محوطه کیتینگ سالن های 
مونتاژ که از کارایی الزم لیفتراک به دلیل کم عرض بودن راهروهای محوطه کیتینگ می کاســت، مشکالتی را 

برای حمل ایجاد می کرد. 

وضعیت بعد 

بــا توجه بــه مشــکل مذکورجهــت طراحی و 
ســاخت لیفتراک دســتی برای حمل پالت های 
قطعات کیت که عمدتا وزن آن ها متوســط یا کم 

است، اقدام شد.
 شناسایی بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز 
استفاده شــده از پسماند و ضایعات )به خصوص 
پســماند پالت هــای دانگ فنگ( موجــود تهیه و 
تجهیز فوق به صورت صددرصد داخلی توسط تیم 

مدیریت ساخته شد. 

مزایا و نتایج حاصله

 قیمت ساخت تمام شده لیفتراک دستی در مقایسه با سایر تجهیزات 
لجستیکی باتوجه به داخلی سازی صددرصد بسیار پایین تر است. 

 نداشتن آلودگی صوتی و سوختی در راستای لجستیک سبز. 
 رفع محدودیت استفاده از تجهیزات در مناطق کیتینگ. 

 کار کردن با دستگاه مذکور آسان بوده و نیاز به آموزش و گواهی نامه 
رانندگی ندارد. 

 انعطــاف پذیری لیفتراک دســتی و امکان مانور لجســتیکی در 
راهروهای کم عرض بسیار باالست.

 لیفتراک دستی ساخته شده دارای زاویه دید بسیار باال حین حمل 
کاالست و به هیچ عنوان ریسک های ایمنی لیفتراک را ندارد و میدان 

دید وسیعی برای اپراتور از نظر ارگونومی و ایمنی مهیا می کند. 
 بهبود ۵S و مدیریت دیداری به خصوص در بازدیدهای خارجی.

 کاهش ریســک حوادث رانندگی، باتوجه به کاهش تردد لیفتراک 
در سالن های مونتاژ. 

علیرضا اسمعیلی زادهمهدی زارع رفیعسعید جعفریمجتبی کارگریحمیدرضا باریک بین

ییک از ما

اضافه شد. حاال من هستم و مادر و سه خواهرم. 
مادری که یک سالی هست او را ندیده ام و بسیار 
دلتنگش هســتم.« خاطرات حســین رضایی با 
دریاچه گهر، آبشــار دره نی گا و رود سزار لرستان 
پیوند خورده اســت. آن طور که از فحوای کالمش 
برمی آید زادگاهش کوچک تر از قد آرزوهایش بود. 
رویاهایی که سال ۸6 او را راهی شهری می کند که 
برایش حکم آرمانشهری از عشق و عرفان را داشته 
اســت. او توانست دوســال بعد از کار کردن روی 

سازه های فلزی، جذب ایران خودرو فارس شود. 
مانند دیگر آبی پوشان گروه صنعتی، با تعصبی 
مثــال زدنــی متعهدانه وظیفه خــود را در بخش 
تکمیــل کاری انجام می دهد. می گوید:»دوســت 
دارم کارم را بــه بهترین نحو انجــام دهم، چون 
همیشه خود را جای مشتری می گذارم و معتقدم 
در هر بخشــی که کار می کنیم باید تعهد و جدیت 
را توامان داشته باشیم. این گونه، محصولی که به 
دست مردم می رســد رضایت و خشنودی آن ها 
را به دنبال خواهد داشــت.« حین این گفت و گو 
درمی یابیم که حســین رضایی توانســته در حوزه 
صنایع دســتی و به ویژه منبــت و معرق کاری به 
دســتاوردهای خوبی دست پیدا کند. او که مدتی 
زیر نظر اســتادان بنام این رشــته به فراگیری و 
کارآموزی این هنر پرداخته توانســت به سرعت 
بر فوت و فن این هنرها مســلط شــود. حسین 
رضایی همیشــه بــه کارآفرینی اعتقاد داشــته و 
می گوید: »دوســت دارم هنرم نانی باشــد برای 
ســفره خانواده هــای دیگر.« پس بــرای تحقق 

این امر ســعی کرده است، شــاگردان بسیاری را 
نیــز تربیت کند تا دیگران نیز بیاموزند و بتوانند از 
این طریق درآمدی نیز کســب کنند. او به صورت 
آنالیــن و از طریــق فضای مجازی توانســته در 
شهرهای دیگر هم هنرجو جذب کند و این هنر را 
گســترش دهد. می گوید: »خوب می دانم اگر آن 
چــه داری به دیگران بیاموزی، خداوند به تو توان 
و خیر بیش تری عطا می کند. همین رضایت دلی 
که کســب می کنی باعث می شود، از هیچ تالشی 
دریغ نکنی. این شــیوه ای است که من همیشه 
در زندگی داشــته ام و خوش حالم که توانسته ام 
صادقانــه آن چه داشــته و تجربه کــرده ام را به 
دیگــران انتقال دهم، زیــرا همین به من آرامش 
دل و خاطــر می دهد.« رضایی کــه در این مدت 
بیــش از۸۰۰ اثر منبت و معــرق را خلق کرده، به 
دلیل هزینه باالی اجاره محــل کار، ترجیح داده 
کارگاهــش را در خیابــان انوری شــیراز تعطیل 
کند و کار هنــری اش را در خانه دنبال کند. مانند 
همه مردم دنیا نگرانی او، مشــکالت زندگی این 
روزهــا با کرونا و دســت و پنجه نرم کردن با این 
ویروس منحوس است، هرچند همچنان مصمم 
اســت و پی گیر رویاها و آرمان هایش. حســین 
رضایی همکاری هنرمند، بی ادعا و تالش گر است 
که با ایمان و سخت کوشــی در مسیر هنری اش 
توانســت به عنوان یکی از استادان بنام منبت و 
معرق در شــیراز شناخته شــود. کسی که در کار 
و زندگی تالش کــرده اصالت، پاکدلی و صداقت 

قوم لر را در همه مراحل حفظ کند. 

 ناصر کاظمی

این بار از کیلومتر چهارده جاده مخصوص کرج و سایت اصلی ایران خودرو 
راهی جنوب کشور و شهر شاه چراغ، حافظ و سعدی می شویم. پای صحبت 
مردی می نشینیم که از ســال ۸۸ تاکنون در خط تولید ایران خودرو فارس 
مشغول کار است. حسین رضایی، ۴1 ساله، متولد محله صفا در شهر دورود 
استان لرستان اســت. مردی آرام که به دنبال رویای جوانی بار سفر بست 
و به شــیراز مهاجرت کرد. 16 ســال قبل پدرش را که کارگر کارخانه سیمان 
دورود بود از دســت داد. می گوید: »به جز غم از دســت دادن پدر، وقتی 
موشــک آمریکایی به هواپیمای مســافربری ایرانی برخــورد کرد و باعث 
شــهادت هموطنان مان شــد، برادرم محســن به همراه دیگر هم رزمانش 
موظف به جمع آوری اجســاد شــهدا در خلیج فارس شدند، اما متاسفانه 
دریا باعث شــهادت برادرم شــد و غم نبود او هم به غصه های خانواده ما 

هم نشینی 
هنر و صنعت

سالمتی، پشت ماسک همه ماست



مثبت باشیم

  ۱4۱5  شنبه 2 اسفند ۹۹
اره 7۹7 شنبه 2 اسفند ۹۹ اره 7۹7ش ش

کودک و نوجوان

طیبه، فرزند مســیب فریادرس شــاغل در مدیریت 
اجرایی نــت تجهیزات تولیدی خــودرو متولد ۱۵ آذر 
۱۳8۵ دانش آموز پایه هشتم است که یک برادر ۱۰ ساله 
به نام امیرمهدی دارد. او در مســابقات کاراته توانسته 
مدال های خوش رنگ زیادی را بر گردن بیاویزد و برای 

کشورش افتخارآفرین باشد.

مبارک تولدتون  جون  بچه ها 

مسیب فریادرس )پدر(

عطیه، دختری با پشتکار زیاد است، هر کاری را به بهترین نحو انجام می دهد و احترام پدر و مادرش را دارد. 
با توجه به این که خودم حدود 26 ســال اســت که در رشته فول کیک بوکسینگ تمرین می کنم و در این رشته 
حکم دان ســه و مربی گری دارم به ورزش فرزندانم خیلی اهمیت می دهم تا جایی که به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، برای دخترم مربی خصوصی گرفتم تا زمانی که شرایط مهیا بشود و بتواند به باشگاه برگردد. اگر در زمینه 

درسی نیز مشکلی داشته باشد، خودم شخصا به آن رسیدگی می کنم. 

فرشته فریادرس )مادر(

عطیه، دختر مســتقل، مودب و خوش اخالقی اســت و از او راضی 
هســتم. از نظر مالی هر آن چه در توان مان بوده، برای پیشرفتش در 
زمینه ورزشی و درسی به کارگرفتیم و با مشاوره و پرس و جو بهترین 
مربی باشــگاه را برایش انتخاب کردیم تا بتواند در این رشــته رزمی 

پیشرفت کند.

امیر عباس بنده الهیحلما ذوالفقاری - 6 سالهسارینا مهرزادیان آیسا افشار - ۴ سالهامید محبوب - ۴ سالهبهار خواجه لورادین ریاحی فر - ۸ ساله

هلیا کنعانی - 2 سالهمهرسا شمس - ۹ ساله سوگند باقرزاده - ۸ سالهمحمد جواد رمرودیکوروش غالمی - 11 سالهمهراد شمس - ۵ ساله

عکس هــای باکیفیــت از دلبندان تان را تا 
پایان وقت اداری روزهای سه شنبه هر هفته 
به همراه تصویــر کارت کارکنانی خودتان و 
شناســنامه کودک به پیام رسان آی گپ به 
کنید.  ارسال  شــماره ۰۹۱۰۲۲۹6۹۳۳ 
روزهای  پی گیــری :  بــرای  تلفنی  تماس 

سه شنبه و چهارشنبه با شماره تلفن 

۲8۴8۵ 

 چگونه به کاراته عالقه مند شدی؟
با دیدن مســابقات کاراته در تلویزیون و تعریف هایی که 
هم کالســی هایم از این رشــته می کردند، کم کــم به کاراته 

عالقه مند شدم.
 پیش از آن رشته دیگری را دنبال می کردی؟

از هشــت تا ده ســالگی ژیمناستیک کار 
می کردم و یک مــدال طال و دو مدال نقره 
استانی هم در این رشته دارم. بعد تمرین 

و یادگیری رشته کاراته را شروع کردم. 
 اخیرا در این رشته رزمی چه مدال هایی 

کسب کرده ای؟
دو مدال برنز در ســال های قبل و یک 

مدال نقره کشــوری در 1۸ مرداد ۹۸ 
کسب کردم. در مسابقات استانی 

سال ۹۸ هم صاحب مدال نقره 
شدم.

 در هفتــه چقــدر تمرین 
می کنی؟

هر روز حدود نیم ساعت 
تــا یــک ســاعت تمرین 

می کنم.
از  خاطــره ای  چــه   

مسابقات کاراته داری؟
اولیــن مدالی کــه گرفته 

بــودم مربــوط بــه مســابقه 
کشــوری بود. با این که رتبه کمربندم 
پایین بود و 1۰سال بیش تر نداشتم، 
امــا توانســتم در اولیــن مســابقه 
کشــوری مدال آور باشم. برای همین 

آن مسابقه را خیلی دوست دارم و برایم 
خاطره انگیز شد.

 قبل از مسابقات اضطراب داری؟
کمی قبل از مسابقه اضطراب دارم، ولی 
وقتی وارد میدان مســابقه می شوم، دیگر 

اضطرابی ندارم.

 چه هدفی از دنبال کردن این رشته رزمی داری؟
می خواهم به باالترین مقام این رشــته که »شــی هان« 
اســت، برسم و همراه با اســتادانی که باالترین مقام را 
دارند، مربی گری کرده و بــه بقیه هم بتوانم این 

رشته را آموزش دهم.
 تاثیر ورزش بر زندگی شخصی ات؟

کسی که ورزش می کند، از جایگاه باالیی 
برخوردار اســت. عالوه بر ســالمتی که به 
دست می آورد، تمرکزش بر روی درس ها 
باال می رود و در موقعیت های ســخت، 
زود عصبانــی نمی شــود و خــودش را 

کنترل می کند.
 خودت موقع عصبانیت چه واکنشی 

نشان می دهی؟
ســعی می کنم خودم را آرام کنــم و از فضای پر 

تنش دور شوم.
 رمز موفقیتت؟

تالش کردن، پشتکار داشتن و عالقه به کاری که 
انجام می دهم.

 به تازه واردان این رشته چه توصیه ای داری؟
اگر اســتعداد در کنار تالش و پشــتکار داشــته 
باشــند، هیچ وقت برای شــروع، دیر نیست. این 
رشــته دفاع شــخصی هم دارد که خیلــی به کار 

می آید.

 غیر از ورزش چه فعالیت دیگری انجام می دهی؟
با توجه به این که نقاشــی را خیلی دوست دارم، طراحی 
چهــره با ســیاه قلم انجــام می دهم. ایــن کار را از کالس 
پنجم شــروع کردم و االن ســه ســال است که ســیاه قلم 

می کنم. کار 
 ویژگی های مثبتت؟

مهربان هســتم، تمام تالشــم را به کار می برم تا به بقیه هم 
کمک کنم. ضمن این که دوســت ندارم کسی از رفتارم ناراحت 

بشود.
 چقدر از شبکه های مجازی استفاده می کنی؟

برای تحقیق در درس هایم از آن استفاده می کنم.
 هدفت برای پنج سال آینده؟

درس بخوانم، وارد دانشگاه شوم و در ورزش پیشرفت کنم.
 در آینده می خواهی چه کاره شوی؟

پزشک اطفال چون بچه ها را خیلی دوست دارم.
 تا به حال به ایران خودرو آمده ای؟

چند ســال پیش برای جشــنواره فرزندان برتــر کارکنان به 
ایران خودرو آمدم.

 به چه خودروی داخلی عالقه مندی؟
تارا.

 چه پیامی به هم سن و ساالنت داری؟
حتما برای سالمتی شان وقت بگذارند، ورزش کنند تا در درس 

خواندن، تمرکزشان باال برود و موقع عصبانیت، صبور باشند.
 از چه کسانی می خواهی تشکر کنی؟

پدر، مادر و مربیانم.

طیبه فریادرس، فرزند همکار:

هیچ وقت برای 
شروع، دیر نیست

 پیش از آن رشته دیگری را دنبال میکردی؟
از هشــت تا ده ســالگی ژیمناستیک کار 
کردم و یک مــدال طال و دو مدال نقره 
استانی هم در این رشته دارم. بعد تمرین 

و یادگیری رشته کاراته را شروع کردم. 
 اخیرا در این رشته رزمی چه مدالهایی 

های قبل و یک 
 مرداد ۹۸

کسب کردم. در مسابقات استانی 
 هم صاحب مدال نقره 

بــودم مربــوط بــه مســابقه 
کشــوری بود. با این که رتبه کمربندم 
تر نداشتم، 
امــا توانســتم در اولیــن مســابقه 
آور باشم. برای همین 

آن مسابقه را خیلی دوست دارم و برایم 

 قبل از مسابقات اضطراب داری؟
کمی قبل از مسابقه اضطراب دارم، ولی 
وقتی وارد میدان مســابقه میشوم، دیگر 

 چه هدفی از دنبال کردن این رشته رزمی داری؟
می خواهم به باالترین مقام این رشــته که »شــی

اســت، برسم و همراه با اســتادانی که باالترین مقام را 
دارند، مربی

رشته را آموزش دهم.

نشان می
ســعی می

تنش دور شوم.
 رمز موفقیتت؟

تالش کردن، پشتکار داشتن و عالقه به کاری که 
انجام می

 به تازه واردان این رشته چه توصیه ای داری؟
اگر اســتعداد در کنار تالش و پشــتکار داشــته 
باشــند، هیچ وقت برای شــروع، دیر نیست. این 
رشــته دفاع شــخصی هم دارد که خیلــی به کار 

میآید.

شروع، دیر نیست

فروردین: مثبت اندیشی و امیدواری به آینده در گفتار 
و رفتار شــما هویداست. آینده روشنی در انتظار شماست. 
تصمیم مهمی باید بگیرید. پیشــنهاد می شود حتما با چند 
نفر در این زمینه مشــورت کنید. یکــی از رازهای موفقیت 
این اســت که بر خود آســان بگیرید تا دنیا به شما سخت 

نگیرد. 
اردیبهشــت: اگر می خواهید معاملــه ای انجام دهید یا 
قــراردادی ببندیــد، همه جوانب کار را در نظــر بگیرید و با 
نزدیکان خود مشــورت کنید تا دچــار ضرر و زیانی بیهوده 
نشوید. در زندگی از ندای عقل خود پیروی کنید. به زودی 
معمــا و راز بزرگی را کشــف می کنید که بر روی همه ابعاد 
زندگی تان ســایه می اندازد. الزم اســت صبــر و بردباری 

بیش تری از خودتان نشان دهید.
خرداد: دســت از غــرور بی جا بردارید کــه فقط باعث 
می شــود، از دیگران دور شــوید و خودتان را در ســکوتی 
ناخواســته نگــه دارید. مهربان باشــید و از اشــتباه قابل 
اغمــاض اطرافیان تــان راحت تــر بگذرید. همه دوســتان 
و نزدیــکان خــود را با یک چــوب نرانید. انســان ها را با 
تفاوت هایشــان دوست داشته باشید و آن ها را همان جور 

هستندبپذیرید. که 
تیر: اگر احســاس می کنید کاری درست نیست، آن را 
انجــام ندهید. تظاهر کردن فایده ای ندارد؛ چشــم هایتان 
شــما را لو می دهند. صداقت شــما را مطمئن تر به مقصد 
می رســاند. اگر حرفی بــرای گفتن دارید یــا می خواهید 
چیزی جدید را امتحان کنید، اکنون زمان مناســب آن فرا 
رسیده اســت. بهتر است دست به کار شوید و این فرصت 

را از دست ندهید.
مرداد: دســت به کارهــای عجیب و هیجانــی نزنید و 
اعتدال خود را در همه امور زنگی حفظ کنید. اگر ناخواسته 
وارد فضایی شــدید که بعضی در حال غیبت هستند، فورا 

آن جا را ترک کنید. شــما از سرعت انتقال باالیی برخوردار 
هســتید. این فرصت موفقیت و پیشرفتی را در اختیارتان 
قــرار می دهد. حرفی خواهید شــنید که بهتر اســت یک 

گوش تان در و یک گوش تان دروازه باشد.
شــهریور: با انرژی زیادی که این روزهــا در وجودتان 
احســاس می کنیــد، نه تنهــا می توانید به امــور کاری یا 
تحصیلی تان سر و ســامان بدهید، بلکه می توانید به امور 
معوقه هم برســید. با انتقادهایی که به شــما می شود، با 
مالیمت برخورد کنید و تا جای ممکن از بروز واکنش های 

تند و نسنجیده خودداری کنید. 
مهر: از مســاله پیش آمده سرسری و بی تفاوت نگذرید. 
از شــخصی قدر نشــناس بپرهیزید و فریب زبــان بازی و 
دورویی هــای او را نخورید. به زودی هدیه ای به دســت تان 
می رسد. قدرشخص فرستنده را بدانید و با دقت بسیار در حفظ 
هدیه کوشا باشید. از دری که نباید رد نشوید و صداقت تان را 

زیر سوال نبرید، حتی اگر همه دنیا وسوسه تان کند. 
آبــان: اگــر اغلــب از صحبت های شــما بد برداشــت 
می شــود شــاید این موضوع به نــوع بیان شــما مربوط 

می شــود، تالش کنید در هنگام صحبت یا بیان اظهارات و 
درخواست هایتان شــفاف و واضح بدون ابهام مقصودتان 
را برســانید تا دیگران دچار سوتفاهم نشده و خودتان هم 
مجبور به توضیح مجدد نشــوید. روزهای پرکاری را پیش 

رو دارید.
آذر: در اجرای هدف یا برنامه ای که دارید، اگر با مالحظه 
بیش تری پیش نروید، با شخص مهمی در زندگی تان دچار 
اختالف خواهید شــد. اگر بتوانید بر احساســات خود غلبه 
کنیــد و واقع بینانه عمل کنید، می توانید به نحو مطلوبی این 
اختــالف را برطرف کنید. اتفاقات خوب، بزرگ و تاثیرگذاری 

برایتان در راه است، حتی اگر شما باورتان نشود.
دی: بــرای حفظ دوســتان خود و مراقبــت و پایداری 
از روابط خانوادگی تان بســیار بکوشــید. تمرکز بر روی کار 
دیگــران را کنــار بگذارید، چرا که باعث می شــود از انجام 
مســوولیت های خودتان عقب بمانید. با اطمینان و اعتماد 
بــه نفس بیش تــری با دیگــران برخورد کنیــد و آگاهانه 

فضای مناســب برای گفت و گوهای واقعی ایجاد کنید.
بهمن: شک و تردید را از خودتان دور کنید، حتی اگر اوضاع 
آن طــور که توقع دارید پیش نمی رود، پای قولی که داده اید، 
بایستید زیرا در غیر این صورت برای همیشه شرمنده خودتان 
خواهیــد شــد. یکی از دوســتان تان از مشــکل بزرگی رنج 
می برد، حواس تان بیش تر به او باشد و تا می توانید با کمک 

و همراهی و حتی کالم تان او را به زندگی امیدوارتر سازید.
اسفند: اعتدال را همیشه، همه جا و برای هر کاری رعایت 
کنیــد و از افراط و تفریــط خودداری کنیــد. حواس تان به 
ســالمتی جسمی تان بیش تر باشــد. گذشته را به فراموشی 
بسپارید و قدر آن چه امروز دارید را بدانید و شکرگزار خداوند 
باشــید. در مــورد موضوعی خــاص با تصمیمــی عجوالنه، 
خودتان را به بن بســت نرسانید که پیشیمانی سودی ندارد. 

یادتان باشد هر حرفی گفتن ندارد.

پای قول تان بایستید

فوت کوزه گری

سوال از شما 
پاسخ از ما

در این ســتون به سواالت فنی شــما در خصوص خودرو با بهره گیری از تجربیات کارشناسان سازمان فروش پاسخ می دهیم. 
شــما همکار گرامی هم می توانید سواالت فنی و تخصصی خود را در حوزه خودرو با ما در میان بگذارید تا در همین جا پاسخ 
آن را از سوی کارشناسان فنی دریافت کنید. برای این منظور می توانید سواالت خود را از طریق پیام رسان آی گپ به شماره 

۰۹۱۰۲۲۹6۹۳۳ برای ما ارسال کنید.

 پک لوک )Pack Look( در محصوالت ایران خودرو شــامل 
به کارگیری قطعات هم رنگ بدنه و غیره اشاره کرد که باعث تمایز داخلی و خارجی به رنگ کرومی، مشــکی پیانویی، طرح چوب، باشــند؛ به عنوان مثال می توان به قطعــات و ملحقات تزییناتی یکدیگر از نظر ظاهری هم )داخلی و خارجی( تفاوت هایی داشته هم خانــواده غیر از تفاوت های امکانات؛ اعم از رفاهی و ایمنی، با محصوالت هم خانواده اشــاره می کند، به این معنا که محصوالت پک لــوک اصطالحی اســت که به ســبد تغییــرات ظاهری چه بخش هایی است؟

ظاهری محصوالت می شود.

نیســت. تذکــر الزم در ایــن خصــوص در دفترچه های است و هیچ گونه مسوولیتی بر عهده شرکت ایران خودرو هرگونــه عواقب پیش آمده بر عهده مالک و راننده خودرو اســتفاده تجهیزات فوق الذکــر از جافندکی مجاز نبوده و اســتفاده می کننــد، از ایــن رو یادآور می شــود، نصب و پمپ باد، پخش MP۳، یخچال، GPS و دیگر محصوالت تجهیزاتی همانند انواع شــارژرهای موبایل، انواع مانیتور، از جافندکــی عالوه بر قابلیت اســتاندارد تعیین شــده از اکثر مشــتریان و دارنــدگان محصــوالت ایران خودرو  استفاده صحیح از جافندکی
راهنمای خودروها هم آمده است.

 اخطار

جاسیگاری ها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند. از ریختن 

خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آن ها خودداری کنید. 

با توجه به مکانیزم تعبیه شده در پوکه فندک، صرفا استفاده 

از فندک خودرو مجاز بوده و عواقب استفاده از مصرف کننده های 

الکتریکی خارجی بر عهده دارنده خودرو است.

بــا توجه به این که فیلتر و خاکســتر ســیگار حــاوی مواد 

خطرناک و مضر برای محیط زیســت اســت، هرگز محتویات 

جاسیگاری را در طبیعت رها نکنید.

 نکات کلیدی نگهداری خودرو 
 پاییــن نگهداشــتن پــدال کالچ قبل از 

استارت زدن موتور مفید است 
با توجه به این که وظیفه کالچ قطع ارتباط 
بیــن موتور و گیربکس بــوده و از طرفی در 
روزهای سرد زمستان، سرما بر تمام مایعات 
موجود در خــودرو تاثیر می گذارد، کم کردن 
بار از روی موتور به واسطه گرفتن پدال کالچ 
تاثیــر زیادی در عملکرد باتری داشــته و در 

نتیجه خودرو بهتر استارت خواهد خورد.

سالمتی، پشت ماسک همه ماست
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نشانی: تهران، کیلومتر۱۴جاده مخصوص کرج )شهید لشگری(، ورودی ۵ ایران خودرو، مدیریت ارتباطات و 
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صاحب امتیاز : گروه صنعتی ایران خودرو
مدیر مسوول: احد میرزایی

دبیر شورای سیاست گذاری: حسین عسگری
سر دبیر: فاطمه الیق فرد

 اعضای تحریریه: مهسا تاج، مهناز میناوند، معصومه عبدی خان،
لیال حسینی، احمد عبدداودی، جواد جوانی و رسول ایمانی

طراح گرافیک : سید جعفر ذهنی
عکس: هادی ذهبی، مهرناز محرابیان

روابط عمومی: الهام نیوی-۲8۴۴۳

هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

صدای همکار

هم نشین

با کسانی هم نشــین باش که تو را تعالی می دهند، آن ها که حضورشان 
بهترین ها را در وجودت بر می انگیزاند.

سخن هفته

شنبه 2 اسفند ۱۶۹۹

#هشتگ
امیر قیومی 

از تغذیه خطوط بدنه۴:
در کنار تمام اقدامات 

پیشگیرانه معمول، المپ 
اشعه ضد ویروس در خانه 

تعبیه کرده ام.

عزت اله حسنی نژاد از تغذیه خطوط:
از ویتامین دی 1۰۰۰ و شربت تقویتی 
سیستم ایمنی استفاده می کنیم و تمام 
مایحتاج منزل را از فروشگاهی که 
مطمئنم تمام شیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت می کند، می خرم.

حامد ترک 

از تغذیه خطوط بدنه۴: 

تمامی اجناسی را که برای منزل 

می خریم ضدعفونی کرده و مرتب 

شیوه نامه ها را رعایت می کنم.

بهروز حیدری 
از تغذیه خطوط بدنه۴:

در هنگام ورود به منزل خودم را 

کامال ضدعفونی می کنم و تمامی 

دستورالعمل های بهداشتی را 

رعایت می کنم.

برای پیشگیری از کرونا خارج از شرکت 

چه اقداماتی انجام می دهید؟

مجید کفایتی از تغذیه خطوط: 

برای مقابله با بیماری در کنار رعایت 

همه دستورات بهداشتی، مصرف 

روزانه خرما و میوه را باال برده ایم 

و مرتب از محلول عسل و آبلیمو و 

آب جوش استفاده می کنیم.

شده و کارخانه ای استفاده می کنیم.نان از نانوایی نمی گیریم فقط از نان های بسته بندی در برنامه غذایی خودم و خانواده ام قرار دادم، ضمنا استفاده از گیاهان دارویی مثل آویشن و زنجبیل را شده، از همان روزهای اول همه گیری بیماری به غیر از رعایت تمام دستورات بهداشتی سفارش حسین هنرجو از تغذیه خطوط بدنه۴:

امید دهقان از تغذیه خطوط بدنه۴:
 مایع ضدعفونی کننده در ورودی خانه 
گذاشتیم که اول از آن استفاده می کنیم و 
هر روز در سرویس ایاب و ذهاب و ورودی 
منزل را ضدعفونی می کنم.

ارتباط بی واسطه کارکنان با مدیر عامل
سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به شماره تلفن ۰۹1۰22۹۷11۰ در فضای مجازی شامل پیام رسان های سروش، واتس آپ، بله، ایتا و آی گپ راه اندازی شده است و 

همکاران گروه صنعتی می توانند از این طریق بی واسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

امانت دار
با خبر شــدیم همکارمان منصور قاســمی از اداره منطقه 2 معاونت 
بازاریابی و فروش، مبلغ 1۷۰ میلیون تومان به اشتباه به حسابش واریز 
شــده. این همکارمان به رســم امانت داری و با پی گیری های متعدد 
خودش در طول دو روز توانســت این مبلغ را به حساب فرد مذکور که 
از همــه جا بی خبر بوده، واریز کند و رســم امانت داری را بجا آورد. ما 
هم به این همکار مســوول و متعهدمان تبریک گفته و برایش در همه 

عرصه ها آرزوی موفقیت داریم.

پرداخت حقوق
 عده ای از همکاران در تماس با صدای همکار درخواست کرده اند 
که حقوق کارکنان پایان سی ام هر ماه پرداخت شود. تا به دلیل دیرکرد 

اقساط بانکی جریمه نشوند.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

محاســبات کارکرد طی دو مرحله انجام می شــود، در نتیجه حقوق 
و مزایــای کارکنان نیز در دو مرحله واریز می شــود که در مرحله اول 
)انتهای هر ماه( کلیه حقوق و مزایا با احتساب 22 روز اضافه کار و در 
مرحله دوم )به طور معمول هشتم تا نهم هر ماه( بر اساس محاسبات 
کارکرد کامل ماهانه و تغییرات ریالی حقوق به حســاب ایشــان واریز 
می شــود. با توجه به توضیحــات فوق و در صورت نداشــتن مرخصی 
بــدون حقوق، غیبت و ... صرفا اضافه کار همکاران در مرحله دوم واریز 

می شود و در مرحله اول کلیه حقوق و مزایا پرداخت می شود.

حواله خودرو
 جمعی از همکاران در تماس با ما اعالم کرده اند، حواله ۱۰ ساله شــان با حواله سه ســاله 
آن ها هم زمان شــده، اما فقط حواله ده ساله به ایشــان تعلق گرفته است و خواستار پی گیری 

شده اند.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

مطابق ضوابط و قوانین حداقل فاصله دو خرید خودرو از شرکت های خودرو سازی ۴۸ ماه 
است که این فاصله برای همکاران به مدت 12 ماه کاهش پیدا کرده است.

ترابری
 عده ای از همکاران در تماس با ما از بد رانندگی کردن راننده ســرویس مســیر مهرشهر 
فاز۴ شــکایت داشتند و اعالم کردند که چهارشنبه گذشته در شیفت دوم راننده کامال به خواب 

رفته بود و ترس زیادی بر ما چیره شد.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

در آن روز به نظر راننده مذکور در نزدیکی مقصد )نرسیده به فاز ۴ مهرشهر -اتوبان( دچار 
افت فشار شده و به ناچار توقف می کند. او از آن روز تا هم اکنون بازگشت به کار نداشته است 

و مشغول درمان و مداواست.

 برگه های خروج
 جمعی از همکاران در تماس با ما اعالم کرده اند، متاســفانه برگه های خروج هنوز حذف 

نشده! این موضوع می تواند امکان ابتال به بیماری کرونا را باال ببرد. لطفا رسیدگی کنید. 
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

حذف برگه های خروج در دستور کار قرار دارد، لذا اجرای پروژه فوق نیاز به تهیه زیرساخت و 
نصب و راه اندازی ساعت های مخصوص دارد که در دست اقدام است.

سالمتی، پشت ماسک همه ماست


