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یپشخوان خبر

با امضای تفاهمنامهای کلید خورد

اتحاد استراتژیک ایرانخودرو و سایپا
دو خودروســاز بزرگ کشــور ،در جهت تحقق شــعار ســال و

سیاســتهای وزارت صمت مبنی بر اســتفاده از ظرفیتهای

موجــود و با هدف تقویت شــاخصهای بهــرهوری و مقیاس
تولید و در مســیر اتحاد استراتژیک خود ،به امضای تفاهمنامه

توسعه همکاریهای مشترک در زمینه موتور و گیربکس اقدام
کردند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در مراســم امضای این

تفاهم نامه در شــرکت بنرو ســایپا واقع در شهرســتان ساوه

گفت :اتحاد استراتژیک با هدف به اشتراک گذاری ظرفیتها و
امکانات سخت و نرم افزاری دو خودروساز است.

مهــدی خطیبی بهرهمندی مشــترک از ســایتهای تولیدی

خارج از کشــور را یکی از محورهای اتحاد استراتژیک برشمرد و

گفت :قرار اســت این همکاری در سایتهای تولیدی در سوریه،
ارمنســتان و آذربایجان رقم بخورد کــه نتیجه آن صرفهجویی و
بهرهوری بیشتر خواهد بود.

وی افزود :برای دستیابی هر چه بهتر و سریعتر به اهداف این

اتحاد ،کمیتههای کارشناســی و اجرایی تشکیل شده تا به نقاط
مشترک برای تحقق اهداف برسیم.

چشم انداز همکاری دو خودروساز
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،اتحاد اســتراتژیک دو

خودروســاز را عاملی برای بهبود شرایط صنعت خودرو دانست و

گفت :با اصالح برخی مفاهیمی که در ســالهای اخیر به اشتباه
در صنعت خودروی کشــور ترویج یافته و تبدیل به باور شــده،

مســیر صحیحی را برای توسعه صنعت خودرو انتخاب کرده و به

سمت آن گام برخواهیم داشت.

وی با اشــاره به رقابت دیرین دو خودروســاز بزرگ کشور در

بازار گفت :در حال حاضر مشارکت جای رقابت را گرفته و اهداف

بلندی برای توســعه صنعت خودروی کشــور توسط دو مجموعه

تعریف شــده اســت که امیدواریم پرچم دو شرکت ،تحت لوای

پرچم پرافتخار ایران برافراشته باشد.

خطیبی گفت :بــا برنامهریزیهای صــورت گرفته و همدلی

شبکه تامین ،در دو مجموعه ایرانخودرو و سایپا هیچ محصول
ناقصی تولید نمیشود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به تفاهم نامه

همکاری با ســایپا در امدادرسانی به مشتریان گفت :در راستای

افزایــش کیفیت خدمــات ،رضایت مشــتریان و افزایش توان
امداد ،تفاهم نامه همکاری برای ارایه خدمات به مشتریان امضا

شده است.

وی ادامه داد :در مرحله نخســت این طرح در سراسر کشور

با اســتفاده از بیش از دو هزار دستگاه خودرو خدمات حمل به

مشــتریان ارایه می شــود که در مراحل بعدی خدمات بالینی و

تعمیراتی نیز اضافه خواهد شد.

خطیبی اتحاد اســتراتژیک با ســایپا را آغازی عالی و بسیار

مطلوب دانســت و گفت :چشــم انداز این اتحاد منفعت اقتصاد
کشــور و تمامی ذینفعــان از جمله مشــتریان را در پی خواهد

داشت.

وی با اشــاره بــه حمایتها و همکاریهــای مهندس احمد

قلعهبانی در شــکلگیری و پیشبرد اهداف مورد نظر گفت :قطع
به یقین آغاز این همکاری ،تحولی بزرگ در تاریخ صنعت خودرو

ایران را رقم خواهد زد.

مدیرعامل گــروه صنعتــی ایرانخودرو ،ضمــن قدردانی از

مدیرعامل ســایپا برای همســو بودن در این اتحــاد ادامه داد:

از همــکاران می خواهم همت و تالش خود را برای رســیدن به
اهداف این اتحاد استراتژیک به کار بندند.
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اتحاد استراتژیک؛ یعنی کاهش هزینه
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا نیز در این مراسم گفت:

عمــر همکاری اســتراتژیک بین خودروســازان در دنیا بیش از

ایجاد شــده و قطعــا نتایج خوبی برای مردم بــه همراه خواهد

داشت.

دستاوردهای روشن همکاری مشترک

 ۱۷ســال و با هدف افزایش کیفیت بهینه ســازی قیمت ،رشد
بهرهوری و تحویل انجام شــده و معنی آن ادغام خودروســازان
با هم نیست.

محمدعلی تیموری افزود :به دلیل نیاز به ســرمایه گذاری باال

احمد قلعهبانی ،دبیر کمیته مشــترک دو خودروســاز نیز در

ایــن مراســم ،از مدیران عامل دو خودروســاز و شــرکت بنرو
بــرای عملیاتی کردن اتحاد اســتراتژیک قدردانــی کرد و گفت:

و زمانبر بودن تولید قــوای محرکه این حوزه نقطه عطف ایجاد

خودروســازی نقش مهمی در توسعه صنعت کشور دارد و امروز

وی تاکید کــرد :این حوزه به دلیل اینکــه هزینه تحقیقات

وی ادامــه داد :اتحاد اســتراتژیک دو خودروســاز بلندمدت

همکاری استراتژیک خودروسازان در دنیاست.

یک روز تاریخی برای این صنعت است.

باالیی نیاز دارد و بهبودها در آن به سختی انجام میشود ،بسیار

خواهــد بــود و در آینده شــاهد طراحی پلتفرمهای مشــترک

تیموری با اشــاره به اینکه خوشبختانه در ســالهای اخیر

قلعهبانــی افزود :مدیران ایرانخودرو و ســایپا در چند ماهه

مهم و مورد اهمیت است.

جهشــی در حوزه خودروهای برقی در دنیا ایجاد شده ،گفت :در
همکاری اســتراتژیک سایپا و ایرانخودرو هماهنگی برای تولید
خودروهای برقی مد نظر قرار گرفته است.

خواهیم بود.

اخیــر با برنامه ریــزی دقیق ،موفق به جمــع آوری خودروهای
ناقص از کف پارکینگها شدهاند که جای تقدیر دارد.

وی با اشــاره به فرامین رییس جمهوری محترم در خصوص

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت :نکته دیگری که در

افزایــش تولید و کیفیت ،خواســتار تالش دو خودروســاز برای

ارایه خدمات امدادی به محصوالت یکدیگر است که در این راستا

گفتنی است ،بر اساس توافقنامه به امضا رسیده ۱۰ ،هزار موتور

وی افزود :در تحقیق و توسعه طراحی خودرو و قوای محرکه

دنیا توســط گروه صنعتی ایرانخودرو تولید خواهد شد که پس

ایــن همکاری مدنظر قرار گرفتــه بهره گیری از توان دو طرف در

تحقق فرامین و اهداف شد.

خدمات دهی به مشتریان تسهیل می شود.

خودرو شاهین برای مدت یک سال مطابق با استانداردهای روز

نیاز به آزمایشــگاهها و دستگاههایی است که ایجاد آنها بسیار

از طــی فرآیند انطباق با محصول و انجام کالیبراســیون اجرایی

که دو شــرکت از توان موجود یکدیگر استفاده کرده و نتیجه آن

بدین منظور موتور  TUPو گیربکس شش دنده اتوماتیک گروه

هزینهبر اســت و در همکاری اســتراتژیک این مورد دیده شده

افزایش کیفیت محصول خواهد بود.

تیموری خاطر نشان کرد :در حوزه لجستیک و حمل و نقل که

بین هشــت تا  ۱۰درصد قیمت تمام شده برای خودروساز هزینه

دارد نیز با همکاری دو طرف مقرر شده که هم افزایی ایجاد شود
که این موضوع کاهش هزینه برای مشتری را به همراه دارد.

وی افــزود :در زنجیره تامین هم این همکاری اســتراتژیک

تاثیر بسزایی در تامین به موقع و با کیفیت برای هردو خودروساز
به همراه دارد.

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت :خوشبختانه با

درایت وزیر صمت در ایجاد ساختار فرآیندی در حوزه خودرو و با
ایجاد معاونت خودرویی در وزارتخانه ،این همکاری استراتژیک

خواهد شد.

صنعتی ایرانخودرو در پلتفرم شــاهین مورد استفاده قرار خواهد
گرفت و پروژه از زمان امضای توافقنامه اجرایی خواهد شد.

همچنیــن قطعاتی به صورت مشــترک در این پــروژه مورد

بهرهبــرداری قرار خواهد گرفت که بــرای اجرای این کار تیمهای

کاری مشترک تعریف و مشغول فعالیت هستند.

براســاس ایــن گــزارش ،همزمان با مراســم امضــای این

تفاهمنامه ،شــرکتهای امدادخودروایران و امدادخودروســایپا

نیز با انعقاد تفاهمنامه جداگانهای درخصوص خدماترسانی به

مشــتریان هر دو شرکت در سراسر کشــور با استفاده از ناوگان
اختصاصی خود ،اجرای برنامه دیگری از اتحاد اســتراتژیک دو

شرکت را آغاز کردند.

یپشخوان خبر

قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در توسعه و تولید خبر داد:

خودرو ناقص از فرآیند تولید حذف شد
قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در توســعه و

انــتـــــــصــــــــــــــــــــــــاب
شفیعینژادمعاونبازاریابیوفروش
ایرانخودروشد
رحمانیبهمعاونتمهندسیسازمانو
سیستمهارفت

تولید ،با اعالم افزایش  ۶۵درصدی تولید خودرو کامل سواری
از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه

سال گذشته با تولید ۸۴هزار و  ۳۸۵دستگاه خودرو ،از حذف

خــودرو ناقص از فرآیند تولید در این گروه صنعتی خبر داد.

کیانوش پورمجیب با اشاره به منویات مقام معظم رهبری،

راهبــرد وزارت صمت و رویکردهای مدیرعامــل گروه صنعتی
ایرانخودرو ،نخستین نتیجه این اقدام را افزایش  ۲۵درصدی

کیفیت محصوالت برشمرد و گفت :با حذف خودروهای ناقص

و ادامه تولید به صورت کامل و عبور مســتقیم از خط تولید به
دســت مشــتریان ،صرفهجویی و کاهش هزینه قابل توجهی
نیز رقم خواهد خورد .وی افزود :از روز پایانی اردیبهشــتماه

و یک روز زودتر از موعد مقــرر ،خودرو ناقص از فرآیند تولید

ایرانخودرو حذف شــد و تولید روزانه دست کم  ۲۵۰۰دستگاه

خــودرو در دســتور کار قرار گرفت ۳۱ .اردیبهشــتماه۲۷۵۱ ،
دســتگاه خودرو کامل ســواری و  ۴۱دســتگاه خودرو تجاری

ســنگین و نیمه سنگین تولید شــد که در مجموع عدد ۲۷۹۲
دستگاه را نشان داد.

پورمجیب ،تعداد اســناد صادر شــده خودروهــا از ابتدای

ســال تا  ۳۱اردیبهشت با رشــد  ۴۵درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته را نیز ۷۶۷هزار و  ۱۵دستگاه عنوان کرد

و گفت :نســبت به ســال گذشــته تعداد عرضه بیش تری به
بازار داشتیم.

وی گفت :با حذف خــودرو ناقص از فرآیند تولید ،در تولید

خودرو کامل و تجاریســازی شده ،پنج درصد جلوتر از برنامه

تولید  ۷۲۵هزار دســتگاه سواری در سال  ۱۴۰۱هستیم.

قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در توســعه

و تولیــد با بیان ایــن که موضوع تولید ناقص ،جز دو یا ســه
سال ،در ســالهای اخیر ایرانخودرو وجود داشته ،گفت :اگر

در ســال  ۱۴۰۰تولید بدون کســری و عبور مســتقیم داشتیم،

در بدترین حالت شــاید  ۱۵هزار دســتگاه کمتر خودرو تولید

میکردیــم ،اما چهار هــزار میلیارد تومان کاهــش هزینه رقم

میخورد و شــاخصهای کیفیت  ۲۵درصد افزایش مییافت
و این حجم از تنش و درگیــری و صرف هزینههای معنوی و

مادی نیز اتفاق نمیافتاد.

وی افــزود :دســتاوردهای ایرانخــودرو بــا راهبــری و

سیاستگذاری دکتر فاطمی امین ،وزیر محترم و رویکردهای
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو حاصل شده است و طبق
تاکیدات وزیر محترم ،برنامه توسعه محصوالت ایرانخودرو و

در احــکام جداگانهای از ســوی مدیرعامل گــروه صنعتی
ایرانخودرو ،محمد شفیعی نژاد به عنوان معاون بازاریابی و

فروش و بابک رحمانی به عنوان معاون مهندسی سازمان و

سیستمها منصوب شدند.

شــفیعینژاد از مدیــران باســابقه در گــروه صنعتــی

ایرانخــودرو بــوده و مدیریت فروش ،مدیریــت تحویل و
لجســتیک ،قائم مقامی معاونت بازاریابــی و فروش را در
کارنامه حرفهای خود به ثبت رسانده است.

وی پیش از نیز قائم مقامی مدیر عامل ایرانخودرودیزل

و مدیرعاملی شرکتهای سیتکو ،بیمه چتر آسایش و پاساد
دانا را برعهده داشته است.

بابک رحمانــی نیز از مدیران باســابقه در گروه صنعتی

فرآیند طراحی تا تولید خودرو  ۱۸ماه تعریف شــده اســت که

ایرانخودرو اســت که در معاونتها و مدیریتهای مختلف

طراحی تا تولید انبوه محقق خواهد شد.

بازاریابی و فروش ایرانخودرو بوده است.

این زمان یقینا برای پروژه  TF۲۱که در حال توســعه است ،از

این خودروساز فعالیت کرده است .وی پیش از این معاون

در همایش «ظرفیتهای همکاری شرکتهای دانشبنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو» صورت میگیرد

ایرانخودرو پای میز مذاکره با شرکتهای دانشبنیان
همایــش «ظرفیتهــای همــکاری شــرکتها و نهادهــای

با سیاســتهای وزارت صمت ،شناســایی نیازهــای فناورانه و

دانشبنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو» ،با هدف شناســایی

جذب ایدههای نوآورانه مورد نیــاز زنجیره ارزش گروه صنعتی

علــم و فناوری و تمامی افراد نخبــه دارای نوآوری و ایده قابل

عادل پیرمحمدی اظهار کرد :ساپکو بسترهای الزم را در زمینه

ایرانخودرو و جذب فناوریهــای جدید قابل کاربرد در زنجیره

همکاری صنعت قطعه ســازی و شــرکتها و نهادهای دانش

شــرکتها ،نهادها شامل دانشــگاهها ،پژوهشگاهها ،پارکهای

ایرانخودرو را در دستور کار قرار داده است.

اجرا ،یا فناوری برای رفع مشــکالت فناورانــه در گروه صنعتی

حمایت و توســعه فعالیتهای مبتنی بر افزایش ظرفیتهای

ارزش این صنعت برگزار میشود.

بنیــان به منظور معرفــی زمینههای ســرمایهگذاری و حمایت
از فنــاوران در زنجیره ارزش گروه صنعتــی ایرانخودرو فراهم

قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در توســعه و

کرده است .مدیرعامل ســاپکو افزود :به منظور جلب مشارکت

تولید در این باره گفت :در این همایش که با همکاری دهها شرکت

دانشپایــه و دانشبنیان گروه صنعتــی ایرانخودرو به صورت

سواری و سنگین (درون سوز و هیبریدی) ،فناوریهای پلتفرم

اخیــر در گروه صنعتــی ایرانخــودرو برای داخلی ســازی و

و صحهگذاری ،فناوریهای مواد و روشهای تولید پیشــرفته

فناورانه برای متخصصان به نمایش گذاشــته میشود .کیانوش

ادامه داد :متخصصان و فناوران در رشتههای مختلف مهندسی

فیزیکی و مجازی برگزار میشــود ،مواردی نظیر پیشرفتهای
توســعه فناوریهای موجــود و آتی و تشــریح نیازمندیهای

و قطعات بــرق و الکترونیک و مخابراتــی ،فناوریهای آزمون
پلیمری و فلزی و فناوریهای پشتیبان ،برگزار خواهد شد .وی

پورمجیــب با بیان اینکه در این همایــش مباحث و مذاکرات

و علوم انســانی میتوانند متناســب با عالقه خود ،از همایش

نهایتا عقد قرارداد ،مشــخص خواهد شــد ،افــزود :این ارتباط

انتخاب و ارتباط موثر برقرار کنند.

اولیــه انجام و نحــوه ارتباط برای ارزیابی طرحهــا و ایدهها و

بهره برده و مســیر همراهی خود با گروه صنعتی ایرانخودرو را

تحت هدایت و نظارت مدیریت توســعه محصول و فناوری در

پورمجیــب با تاکید بــر اینکه تمرکز ایــن همایش بر روی

میتوانند هرگونه مشــکل خود را از طریــق راههای ارتباطی که

همایشی برای عرضه فناوریهای مورد نیاز در حیطههای مذکور

زنجیره ارزش شــرکت ایرانخودرو قرار دارد و مراجعه کنندگان

اطالع رســانی خواهد شــد ،با این مدیریــت در میان بگذارند.

قائم مقــام مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو در توســعه

و تولیــد ،گفت :ایــن همایش با تمرکز بــر نیازمندیهای گروه

فناوریهای داخل گروه صنعتی اســت ،گفت :در آینده نزدیک
برگزار خواهد شد.

شناسایی فرصتهای فناورانه صنعت خودرو

صنعتی ایرانخودرو در شــش محور کالن فناوریهای پلتفرمی

همچنین در خصوص همایش مذکور مدیرعامل ساپکو گفت:

فناوریهای قــوای محرکه و سیســتمهای انتقال خودروهای

راستای تحقق فرمان هشت مادهای رییس جمهوری و همگام

خودروهای ســواری و خودروهای ســنگین باری و مسافری،

این شرکت در سال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» و در

حداکثری با توجه به توان توســعه شــرکتهای دانش بنیان،
پویش شناســایی نیازهای فناورانه صنعت خودرو کشور برگزار

می شود.

پیرمحمدی خاطرنشــان کرد :ساپکو با تهیه فهرست جامعی

از نیازهــا از ســطح سیســتم تا ســطح صفر در قالــب بانک

اطالعاتی مدون در نقش ناظر ،پشــتیبان مهندســی و طراحی

و همکاری اســتراتژیک با شــرکتهای دانش بنیان به توسعه

ظرفیت همکاری شــرکتها و نهادهای دانــش بنیان در گروه
صنعتی ایرانخودرو پرداخته اســت .وی افزود :ساپکو تمامی

دســتاندرکاران تولید صنعتی ،شرکتهای دانش بنیان ،شبکه

تامین گــروه صنعتی ایرانخودرو ،دانشــگاهها ،مراکز علمی و
افراد با تجربه را برای رفع نیازهای فناورانه صنعت خودرو کشور

به این رویداد بزرگ صنعتی کشور دعوت کرده است.

گفتنی اســت ،همایش «ظرفیتهای همکاری شرکتها و

نهادهــای دانشبنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو» ،در روزهای

 ۲۲و  ۲۳خرداد ســال جاری در ســالن همایشهای شــرکت
ساپکو برگزار میشود.
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همگروه
اخبــــــــــــــــار کوتـــــــــــــاه
درراستای پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای و سالمت نیروی کار

ایرانخودرو خراسان واحد برتر استان شد

مهدی خطیبی در بازدید از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو:

ایکیدو در حوزههای مولد و موثر اقتصاد کشور حضور یابد
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــودرو بر حضور شــرکت

ســرمایهگذاری ایرانخودرو در حوزههای مولد و موثر در اقتصاد

ضمن ارتقای کیفیت محصوالت تولیــدی ،تمامی تعهدات خود

مهدی خطیبی در بازدید از شــرکت ایکیدو ،ضمن اســتقبال

بازارهای جدید یکی دیگر از برنامههای این شرکت برای توسعه

کشور تاکید کرد.

از برنامههای توســعهای در شــرکت گسترش ســرمایهگذاری

ایرانخــودرو ،گفت :هیات مدیره این شــرکت از جمله مدیران
باتجربه و خوشنام در حوزه صنعت و بازار ســرمایه هستند و با

توجه به نقش بســیار مهمی که در خانواده بزرگ ایرانخودرو بر

عهده دارند ،الزم است با اجرای برنامههای مختلف و بهرهمندی
از دانش و توان متخصصان کشــور ،از سرمایه بزرگ این شرکت

به بهترین روش برای توســعه تولیدات ایرانخودرو بهرهبرداری

ایرانخودرو خراســان برای هفتمین سال ،عنوان برترین واحد

شود.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراســان ،مرکز

شــرکت ســرمایهگذاری ایرانخــودرو ،ضمن ارایه گزارشــی از

بهداشت حرفهای استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داد.

بهداشــت استان خراســان رضوی پس از ارزیابی شرکتهای

استان ،واحد نمونه صنعتی ســال  ۱۴۰۰را معرفی کرد .شرکت

ایرانخودرو خراسان با توجه به نگاه ویژه به مقوله پیشگیری و

مقابله با ویروس کرونا و پیشبرد برنامههای بهداشت حرفهای از

سوی آن مرکز برای هفتمین سال به عنوان واحد نمونه معرفی

شد.

سید جواد حسینی ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

مشهد و رییس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی با اهدای

لوح تقدیری از تالشهای مدیرعامل ایرانخودرو خراســان در
راستای ایجاد محیط کاری امن و سالم قدردانی کرد .در بخشی

از این لوح به فعالیتهای چشــمگیر این شــرکت در راستای
پیشــگیری و مقابله بــا ویروس کرونا و پیشــبرد برنامههای

بهداشــت حرفهای اشاره شده و از زحمات مدیرعامل و کارکنان

شرکت تقدیر به عمل آمده است.

گفتنی است ،از جمله اقدامات شرکت ایرانخودرو خراسان

در راستای پیشگیری از بیماری کرونا و ایجاد محیط کاری امن

را بــه مجموعه ایرانخودرو تامین کنیم .شناســایی و حضور در

فعالیت و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود شــرکتهای تابعه
است.

مدیرعامل ایکیدو گفت :طراحی و تولید موتورســیکلت برقی

یکــی از برنامههای جدی این گروه اســت که بهزودی شــاهد

رونمایی و آغاز تولید آن در مجموعه ایکیدو خواهیم بود.

ارجمنــدی بــا بیان اینکــه همکاری با بخــش خصوصی و

شــرکتهای دانش بنیــان بهعنوان یک راهبــرد جدی در گروه
گسترش ســرمایه گذاری ایرانخودرو پیگیری میشود ،گفت:

در ایــن دیدار ،دکتــر غالمرضا خلیل ارجمنــدی ،مدیرعامل

در نخستین گام ،با همکاری متخصصان یک شرکت دانشبنیان

اقدامــات انجــام گرفته در این شــرکت ،گفــت :در حال حاضر

ریختهگری شــدهایم که ایــن فناوری ضمن حفاظــت از منابع

مشخص ظرفیت تولیدی خود را به صد درصد افزایش دهند.

ریختهگری را هم برطرف خواهد کرد.

شرکتهای زیرمجموعه ایکیدو موظف شدهاند در یک بازه زمانی

موفــق به اجرای پروژه ملی بــرای جلوگیری از ضایعات صنعت

طبیعی مشــکل زیســت محیطی موجــود در منطقــه کارخانه

بازدید مدیر حوزه مدیرعامل از شرکت محورسازان ایرانخودرو
دوشنبه گذشته ،مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
از شــرکت صنعتی محورســازان بازدید کرد و در جریان آخرین
وضعیت تولیدی این شرکت قرار گرفت.

امیر هوشنگ روشن آزاده ،در این بازدید ضمن ابراز خرسندی

از فعالیتهای صورت گرفته هم راستا با اهداف کالن گروه صنعتی

ایرانخودرو و در مســیر بهبود و ارتقــای کیفیت محصوالت ابراز
امیدواری کرد ،در ســایه همت و همدلی و تالش پی گیر مدیران

و کارکنان این شــرکت اهداف برنامه ریزی شده به بهترین شکل

محقق شود .مدیرعامل شرکت محورسازان نیز گزارش مبسوطی

درخصــوص چگونگی روند تولید و برنامههای انجام شــده و در

داخلی و موجود از دیگر اهداف شرکت محورسازان برشمرد که به

سگدست ،راه اندازی مونتاژ اکسل جلو دنا توربو با قابلیت تامین

این بازدید که مدیرعامل و برخی مدیران شرکت محورسازان ،مدیر

و فرم دهی محور وسط اکسل خانواده دنا ،سورن و  ،...راه اندازی

فضایی دوستانه و صمیمی به گفت و گو با کارکنان و کارگران این

دســت اقدام ،ارایه کرد .باریک بین ،از افزایش تولید ۳۶درصدی

لطف الهی و همت همکاران محترم محقق شد .گفتنی است ،در

اجتماعــی ،تهیه و توزیع ماســک و مــواد ضدعفونی در بین

صددرصد نیاز مشتری ،خبر داد .وی راه اندازی خط ماشین کاری

حوزه مدیرعامل ایرانخودرو را همراهی میکردند ،روشن آزاده در

شایان ذکر است ،شرکت ایرانخودرو خراسان در سال ۱۴۰۰

خط ماشــین کاری دیسک عقب پژو ۲۰۶را با استفاده از ظرفیت

شرکت پرداخت.

و ســالم میتوان به سه مرحله واکسیناسیون عمومی کارکنان،

افزایــش ناوگان حمــل و نقل به منظور رعایــت فاصلهگذاری
همکاران اشاره کرد.

نیز لوح تقدیر کارفرمای سالمت محور استان را از طرف اداره کل

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دریافت کرد.
با هدف افزایش تولید صورت پذیرفت

آغاز فرایند جذب نیروی کار جدید
در ایرانخودرو خراسان

به منظور تحقق اهداف تولید شــرکت ایرانخودرو خراسان در

سال  1۴01فرایند استخدام نیروی انسانی جدید آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراسان ،این

شــرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار
ســال «تولید ،دانش بنیان و اشــتغال آفرین» و اهداف کالن

گروه صنعتی جهت افزایش تیراژ تولید ،به جذب نیروی جدید

اقدام کرد .نیروهای جدید از شهرهای مشهد ،نیشابور و منطقه
انتخاب می شوند و افراد بومی و کسانی که دارای تجربیات فنی

و تحصیلی مرتبط هستند در اولویت استخدام قرار دارند .شرکت

ایرانخودرو خراسان به عنوان یک سرمایه اجتماعی توانسته،

زمینههای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم آورد و
با توجه به تحریمهای صنعت خودرو ،نیروهای کار آزموده خود

را حفظ کرده است.

تمامی متقاضیان به اشتغال می توانند با مراجعه به سایت

اینترنتی شــرکت ایرانخودرو خراسان در قسمت «درخواست
همکاری» تقاضای خود را ثبت کنند.

۴

وی افــزود :با برنامهریزی انجام شــده ،درصدد هســتیم تا
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معاون تحقیقات ،طراحی و تکوین محصول خبر داد

تولید ساالنه  ۱۰۰هزار دستگاه محصول پروژه K۱۲۵

معاون تحقیقــات ،طراحی و تکوین محصــول ایرانخودرو ،با

صورت خواهد گرفت.

تولیــد محصوالت جدید ،ظرفیت تولیــد محصول پروژه K12۵

ایــن خودروســاز از توان قطعه ســازان داخلی و شــرکتهای

کراساوور ایرانخودرو با تنوعی از موتور و گیربکسهای جدید

جتکو ،تام ،نیرومحرکه و ایپکو ،از زیرمجموعههای ایرانخودرو

تاکید بــر بهرهمنــدی از ظرفیت دانشبنیانهــا در طراحی و

رضایی منش خاطرنشــان کرد :در توسعه محصوالت جدید

را ســاالنه  100هزار دســتگاه عنوان کرد و گفت :محصول جدید

دانشبنیان اســتفاده شــده است و شــرکتهای دانش بنیان

در مدلهای مختلف روانه بازار خواهد شد.

ضمن بهرهمندی از توان سایر شرکتهای دانشبنیان ،همکاری

محســن رضاییمنش افزود :در راستای تحقق منویات مقام

معظم رهبری و همســو با برنامههــای راهبردی وزارت صمت،
گروه صنعتی ایرانخودرو براســاس راهبرد و نقشه راه توسعه

محصوالت و تکمیل ســبد محصول خود ،تا سال  ۱۴۰۶دستکم

هشــت محصول جدید و ارتقــا یافته با اســتانداردهای کامل

۸۵گانه به بازار عرضه میکند.

وی گفــت :در تکمیل ســبد محصوالت ایرانخــودرو ،تولید

خودروهای برقی ،اتوماتیک ،کــراس اوور ،کراس لوک و ارتقا
یافته و فیس لیفت شده برنامهریزی شده است.

رضایی منش افزود :نمونه صنعتیسازی شده محصول پروژه

 ،K۱۲۵بهعنوان نخستین کراساوور ایرانی در پایان سال جاری
آمــاده خواهد شــد و تولید انبوه آن نیز در نیمه نخســت ۱۴۰۲

منسجمی در این پروژه خواهند داشت.

وی در خصــوص پروژه جدید ایرانخــودرو گفت :محصول

پــروژه  TF۲۱در کالس  Bو با عمق داخلی ســازی باال ،در مهر
ماه ســال آینده و طبق برنامه مصوب ،در دوره زمانی حدود ۱۸
ماهه از زمان آغاز پروژه روانه بازار خواهد شد.

رضایــی منش تاکیــد کرد :این پــروژه نیز طبــق تاکیدات

مدیرعامــل گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با بهرهمنــدی از توان

شرکتهای دانشبنیان در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت :محصول پروژه  TF۲۱در گام نخست با موتور سری

 TUو در مرحله بعد با موتور ســه سیلندر تولید و عرضه خواهد

شد و بدین منظور از حداکثر توان شرکتهای دانشبنیان بهره

گرفته میشود.

هم گروه
با هدف صرفهجویی  ۶0میلیون دالری در ایرانخودرو صورت میگیرد

احداثخطتولیدپلوسبانگاهدانشبنیان
تفاهــم نامه همکاری برای اجرای پروژه «احداث

مرتبط بــا خودروهای تولیــدی در گروه صنعتی

ســواری محصوالت ایرانخودرو» بین شــرکت

و مونتاژ خواهد شــد .شرکت تام ایرانخودرو به

کارخانــه خط تولیــد قطعات پلــوس خودروی

ایرانخودرو با قطعات داخلیســازی شده تولید

قطعات محوری خراســان و تــام ایرانخودرو به

عنوان پیمانکار اجرایــی ،انجام عملیات طراحی،

امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه که با هدف جلوگیری

از خــروج ارز و تولیــد دانشبنیــان بــا حضور

مدیرانعامل شــرکتهای تام ،یاپکــو ،قطعات
محوری خراسان و هیات همراه در محل شرکت

تام امضا شد ،ســاالنه  ۷۰۰هزار مجموعه پلوس

ســاخت ،احــداث ،نصب و راهانــدازی این خط
تولید را به عهده خواهد داشت.

با احداث این کارخانه و بهرهبرداری از ظرفیت

کامــل آن ،عــالوه بر ایجاد اشــتغال  ۷۰۰نفری،
ســاالنه حدود  ۶۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی
حاصل خواهد شد.

تحویل موقت پروژه ایستگاه رباتیک ماشینکاری سرسیلندرXUP
پروژه ایستگاه رباتیک ماشینکاری سرسیلندر XUPکه از

مهندســی چیدمان ،فرآیند ماشــینکاری ،انتخاب ابزار،

اردیبهشت ماه تحویل موقت شد.

راهاندازی این مجموعه ،بدون حضور شرکتهای خارجی

مرداد  1۳99آغاز شــده بود با همت کارشناســان تام در

عیبیابــی و تعویض/تعمیر قطعــات همچنین نصب و

به گزارش روابط عمومی شرکت تام ،این پروژه شامل

انجام شــد .از ویژگیهای بارز پروژه میتوان به استفاده

همراه یک دستگاه ربات در خط ماشین کاری سرسیلندر

بارگذاری و باربرداری قطعه همچنین طراحی و ســاخت

طراحی ،تامین ،نصب و راهاندازی دو دستگاه ماشین سنتر
تریمــری موتورســازی  ۲ایرانخودرو اســت .هدف از
اجرای پروژه ،ســوراخکاری و قالویزکاری بخشهایی از

سرسیلندر XUPو ایجاد امکان ماشینکاری روی مواضع
دیگر در آینده است .با توجه به شرایط تحریمی و به منظور

کاهش هزینهها ،دو دستگاه ماشینسنتر چهار محور دو
اســپیندل و یک دستگاه ربات دســت دوم خریداری و
بــه ایرانخودرو منتقل شــد .تمامی مراحــل طراحی و

از مجموعه دســتگاه ماشینســنتر به همراه ربات برای
فیکســچرهای هیدرولیکی ماشینکاری اشاره کرد .الزم
به ذکر است ،ایســتگاه رباتیک ماشینکاری سرسیلندر
 ،XUPاهــداف کیفی مد نظــر ایرانخــودرو را برآورده

کرده است ،همچنین بومیســازی و چند منظورهسازی

مجموعه ماشینســنتر و ربات که منجر به کاهش خروج
ارز از کشــور شده ،از دیگر دستاوردهای پروژه برای گروه

صنعتی ایرانخودرو به شمار میرود.

در راستای تسریع و تسهیل خدمات پس از فروش ایرانخودرو صورت گرفت

ارتباط مشتریان با مدیرعامل ایساکو از طریق صندوق صوتی
در راستای تسریع ارتباط با مشــتریان و تسهیل پیگیری موارد

صورت شبانهروزی در تمام روزهای هفته آماده دریافت نظرات،

شد.

خصوص خدمات پس از فروش است.

و ارسال نمابر به شــماره  ۴۷۵۸۹۰۳۶برای ارتباط با مدیرعامل

مطرح شــده ،کانال جدید ارتباط با مدیر عامل ایساکو راهاندازی

پیشــنهادها و انتقادهای دارندگان محصــوالت ایرانخودرو در

ایســاکو که همواره بــه منظور ارتقا و بهبــود کیفیت خدمات

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت خدمات پــس از فروش

قابــل بهبود و اعمــال خواســتهها و نیازهای مشــتریان ،در

ارتباط مستقیم با مدیر عامل را در دسترس هموطنان قرار داده،

همچون ارســال پیــام از طریق پیامرســان روبیکا با شناســه

بازخورد اقدامات انجام شــده به پیام دهندگان ،ارسال خواهد

پس از فروش و افزایش رضایت مشــتریان ،کانالهای مختلف

هماکنون از طریق صندوق صوتی با شــماره تلفن  ۴۷۵۸۹۲۰۰به

ایرانخــودرو ،عالوه بر صندوق صوتی ،ســایر کانالهای ارتباطی
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ایساکو در دسترس هموطنان است.

پیامهای دریافتی به منظور توســعه پایدار و بررســی نقاط

کارگروهها و کمیتههای تخصصی مورد بررســی قرار میگیرد و

شد.

همسو با سیاستهای وزارت صمت و اهداف توسعه گروه صنعتی ایرانخودرو

حضور ساپکو در هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات
و صنایع وابسته خودرو استان اصفهان

شرکت ســاپکو همسو با سیاســتهای وزارت صمت و اهداف

ساپکو در این نمایشگاه که در زمینی به مساحت هشت هزار

شــبکه تامین ،تحکیم و تقویت تعامل با ذینفعان ،شناسایی

شــبکه تامین گروه صنعتی ایرانخودرو ،برگزار خواهد شــد ،در

قطعهسازی کشور و نیز بهرهمندی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل

و شناســایی فرصتهای همــکاری به معرفــی نیازمندیهای

قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو از  2۶تا  ۳0خرداد

برق و الکترونیک ،قالب و ابزار ،فناوریهای آزمون و صحهگذاری

حضور خواهد یافت.

فناوریهای پشتیبان حوزه صنعت قطعهسازی خواهد پرداخت.

توســعه گــروه صنعتی ایرانخــودرو ،با هدف بهبــود تصویر

متر مربع و با مشــارکت بیش از  ۱۰۰شرکت و حضور و همراهی

فرصتها و معرفی نیازهای همکاری در زمینه صنعت خودرو و

راستای بهبود تعامل و فضای محیطی کسب و کار صنعت خودرو

شــرکتهای دانش بنیان ،در هجدهمین نمایشــگاه تخصصی

صنعت خــودرو در حوزههای فناوریهای قوای محرکه ،قطعات

1۴01در ســالن امیرکبیر نمایشــگاه بینالمللی استان اصفهان

خودرو ،مواد و روشهای تولید پیشرفته پلیمری و فلزی و سایر

شماره  ۸۵۲شنبه  ۷خرداد ۱۴۰۱
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میز خبر

هم زمان با سوم خرداد ،سالروز فتح خرمشهر با حضور بر مزار شهید گمنام

تجدید بیعت مدیران و کارکنان ایرانخودرو با مقام شامخ شهدا
هم زمان با ســوم خرداد و سالروز آزاد سازی و فتح خرمشهر،
مدیرعامل و مدیران ارشــد ایرانخودرو بر مزار شــهید گمنام

تدفین شده در شــرکت حضور یافتند و بار دیگر با مقام شامخ
شهدا تجدید میثاق کردند.

در این مراسم مدیران و کارکنان ایرانخودرو ضمن گرامیداشت

جانفشانیها و ایثار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و شهدای
واالمقام بر ادامه راه شــهدا و جانبازان نظام مقدس اســالمی در

تمامــی عرصههــا و پیروی از مقام عظمای والیــت و مقاومت و
ایســتادگی در برابر دشمنان تاکید کردند و یادآور شدند ،در عرصه
تولید و جنگ اقتصادی حال حاضر با معاندان و بدخواهان میهن

اسالمی از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.

هم زمان با این مراســم یاد و خاطره ســردار رشــید اسالم

شــهید مدافع حرم«صیاد خدایی»که به دســت منافقان کوردل
در یک عملیات تروریســتی به فیض شهادت نایل آمدند ،گرامی

داشته شد و این اقدام رذالت بار از سوی مدیران و کارکنان گروه

صنعتی ایرانخودرو محکوم شــد .گفتنی است ،در این مراسم،
رییــس و اعضای هیات مدیره ،معاون تولید خودرو ،مدیر حوزه

مدیرعامل ،مدیر ارتباطات و برخی از مدیران ارشــد ،مدیرعامل
ِ
ایرانخودرو را همراهی کردند.

در راستای تکریم کارکنان صورت گرفت

عیادت مدیرحوزه مدیرعامل از همکار بیمار
هفته گذشته مدیر حوزه مدیرعامل ایرانخودرو بر بالین همکار
بیمارمان اصغر واعظی راد که به دلیل بیماری در منزل بستری

است ،حاضر شد و به دلجویی و احوالپرسی از او پرداخت.

امیر هوشــنگ روشــن آزاده در این عیادت بیتکلف ضمن

گفتوگو با خانواده آقای واعظی راد و تاکید بر اهمیت سالمتی

و تکریم کارکنان ایرانخودرو و خانوادهشــان ،رســیدگی کامل

و بیدریــغ به همــکاران بیمــار و خانواده آنــان را از وظایف و

مسوولیتهای اجتماعی شــرکت در قبال همکاران دانست که
همواره بهجدیت دنبال میشود.

مدیر حوزه مدیرعامل ایرانخودرو همچنین دستورات الزم در

خصــوص پیگیریهای ویژه برای درمان همکارمان را صادر کرد

و از درگاه خداوند سالمتی و شفای عاجل ایشان را خواستار شد.
اصغر واعظی راد ،از کارکنان اتاق ســاعت سالن پرس ،چند

سالی اســت که به بیماری دمانس مغزی و فلج عضالت مبتال

شــده است و شدت بیماری طی دو سال اخیر او را خانه نشین

کرده اســت .در تمامی مدت بیماری ،شرکت ایرانخودرو بنا بر
وظیفه و مسوولیت اجتماعی خود در قبال همکاران بیمار ،عالوه
بر حقــوق و مزایا ،تمامی هزینههای پزشــکی او را نیز تقبل و
پرداخت کرده است.

همچنیــن نماینده مــددکاری مدیریت امور پــدر به هنگام

بستری شدن این همکار در بیمارستان ،امور مربوط به پذیرش،

ترخیص و تســویه حساب را به تمامی برعهده گرفته و در کنار
خانواده او بوده تا آنان جز بیماری همکارمان دغدغهای نداشته
باشند.

با تغییر و اصالح رویکرد در مدیریت ارتباطات ایرانخودرو محقق میشود

به روزآوری دانش کارکنان ارتباطات
با توجه بــه تغییرات صورت گرفته در ســاختار و رویکردهای

ضمن تکیه بر توانمندی و تجربه ارزشــمند کارکنان ارتباطات،

بهروزآوری دانــش کارکنان به عنوان یکی از اولویتهای این

دستور کار قرار گیرد.

اصالحی اتخــاذ شــده در مدیریت ارتباطــات ایرانخودرو،
مدیریت تحقق مییابد.

برنامههای آموزشی کارکنان مدیریت ارتباطات ایرانخودرو

اهداف کالن مدیریت ارشــد گروه صنعتی ایرانخودرو تحقق
یابد.

نخســتین دوره آموزشی در نظر گرفته شده برای همکاران

مدیــر ارتباطات ایرانخودرو هم زمــان با تغییرات در نظر

با هــدف دانش افزایی کارکنان در زمینههای اطالع رســانی،

این مدیریت با حضور دکتر ســمیعی نصر ،مدرس دانشگاه و

ارتباطــی را در برنامههــا و اولویــت کاری خود قــرار داده تا

اجتماعــی و دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه خواهد بود تا

هفته برگزار میشود.

گرفته برای این مدیریت توجــه به فنون و روشهای جدید

۶

برنامههای روزآمدتر و اقدامات موثر آموزشی در این حوزه در

بر اساس آن افزایش کارآیی و توانمندی همکاران در پیشبرد

شماره  ۸۵۲شنبه  ۷خرداد ۱۴۰۱

تبلیغات ،برندینگ ،امور بینالملل ،تشریفات ،مسوولیتهای

متخصــص در حوزه بازاریابی و برندینــگ خواهد بود که این

شبکه

صاحب امتیاز نمایندگی :19۴۵

برای رضایت مشتری هزینه میکنیم

در ادامه ســفر به دیار نمایندههای ایرانخودرو ،این بار توجهمان

بیرون از شهر هستیم و پذیرش مشتریمان سه برابر سایرین

 12نماینده خدماتی دارد و یکی از آنها توانســته خدمات نسبتا

تلفن همراهش پشــت هــم زنگ می خــورد ،می گوید:

به گوشه شمال غربی نقشه زیبای کشورمان جلب شد ،جایی که

است .البته که اعتبار مهمتر از سود است».

متمایزتری به مردم منطقه ارایه کند.

«بیشتر آنها مشــتریانمان هســتند و بعد مصاحبه با تک

تک آنها تماس خواهم گرفت».

در روزی ابری و در هوایی که قبل از آن نیز شــاهد بارندگی

جالب این که وقتی وارد بخش پذیرش نمایندگی میشویم،

بودیم ،عازم ارومیه میشــویم ،منطقهای در نزدیکی مرز ترکیه

میــز اصلیاش را در کنار ســایر همکاران و البته مشــتریانش

و در مجاورت بزرگترین دریاچه داخل ایران.

مییابیم.

به دنبال نشــانی نمایندگی و لوکیشــن محل هستیم تا با

اســمخانی بــه کار خود در این عرصه عشــق مــیورزد و از

آقای اســمخانی گفت و گــو کنیم .قبل از این که نشــانی را

نامالیمات این ورطه هراسی ندارد.

بگوییم ،راننده آژانس ما را یک راســت به ســمت نمایندگی

نکته دیگر این که دســت به آچار اســت و ابایی از انجام آن

میبــرد و تنها بــا ذکر نام نمایندگی خــود را در محل حاضر

با توجه به پســت مدیریتی خود نــدارد و آن را با کار اصلیاش

میبینیم.

اســمخوانی بــدون تحصیــالت آکادمیــک و گذراندن

دورههــای تخصصی ،نام و نشــان نمایندگــیاش را که در

خارج ارومیه قرار دارد ،برای همه مردم شــهر به نامی آشنا بدل
ســاخته و آمار پذیرش روزانه  ۵۰دســتگاه خودرو ،حکایت از
اعتماد و اقبال مردمی دارد .او با ســخت کوشــی نشــان داده
برندینــگ امری پیچیدهای نیســت و ضرورتی نــدارد برای آن
نسخههای پیچیدهتری هم پیچید.

قبل از ورود به ساختمان نمایندگی ،عدد  ۱۹۴۵در کنار لوگوی

ایرانخودرو و بلوباکس همیشگی خودنمایی میکند .خودروها

منظم در فروشگاه جانمایی شدهاند و فضای نمایشگاهی خوبی
برای آنها در نظر گرفته شده است.

هنگام ورود به سالن پذیرش دنبال راهنمایی بودیم تا ما را به

دفتر مدیر نمایندگی هدایت کند و جالب این که روی استند اسم

شخص راهنما نوشته شده بود ،حسین اسم خانی!

مردی  ۵۶ساله که از  ۱۰سال پیش خود را در جرگه آبیپوشان

کیلومتــر  ۱۴جاده مخصوص ،جای داده و طی مدت یاد شــده
توانســته مشــتری مداری را در میدان عرضه خدمات به خوبی
به نمایش بگــذارد ،نمایندهای که داغی و گارانتی و کمبود قطعه

و مشــتری عصبانی نمیشناســد و همه را با دستورالعملهای

خــاص خود و البته با هزینهای

متناقض نمیبیند.

پسرش امیر نیز درگیر کار پدر شده .کسی که از سن جوانی با

که میکند ،به سرمایه گذاری تبدیل کرده است و به قول خودش

همه سختیهای کار پدر همراه بوده است و می گوید« :یک روز

همین اســت که خیلی از مشــتریانش حاضرند برای گرفتن

البته یکــی از کارهای خوب چنین کســب و کارهایی حضور

همه سرمایهاش را در این راه گذاشته است.

خدمات از شهر خارج شوند.

«از کودکی عاشق تعمیر خودرو بودم و پدرم نیز در این شغل

نبود .ارثیهای نیز به من نرســید و در جوانی تمام تالش خود را

اگر در محل کار حاضر نباشم باید چند روز جبران مافات کنم!»

خانوادهها در کنار یکدیگر اســت .ایــن کار ضمن ایجاد همدلی

موجب پیگیری دلسوزانهتر امور نیز میشود.

صاحب امتیاز نمایندگی  ۱۹۴۵ازکارشناس فنی خود تعریف

کردم تا توانســتم کسب و کاری مهیا کنم و اکنون حدود  ۲۷نفر

میکند و خاطرهای را نیز بازگو می کند:

میگوید و ادامه میدهد:

زبانزد اســت .زمانی یک مشــتری به نمایندگی ما مراجعه کرد

در نمایندگیام صاحب شــغل هســتند ».اینها را اسم خانی

«آقای منزه ،کارشــناس فنی ام اســت کــه در منطقه کارش

«پرســنل خود را عوض نمــی کنیم .کلیدیهــا را حتما نگه

و گفــت ،به هفت نمایندگی مراجعه کرده ام و مشــکلم برطرف

هفتگی .حقوق تا بیســت و هشــتم هر ماه در حساب همکاران

کار پرســنلم بســیار تعریف کرد .از این که بــا چنین صحنهای

میداریــم .حقوق را بــه موقع می دهیم و بعضــا هفتگی و دو
است».

از رضایت مشتری و در اهمیت این مقوله میگوید«:مشتری،

ستون نمایندگی است .اول باید قطعات کاملی داشته باشید و بعدا
مکانیک درســت و درمان .کل زیرزمینمان قطعات بدنه اســت و
مشکلی برای تامین از ایساکو نداریم .کم باشد امداد ویژه میکنیم.

نشده اســت ،تا این که آقای منزه مشــکل را برطرف کرد .او از

مواجهشــدم لذت بردم و حس کردم به خوبی در مســیر جلب
رضایت مشتریانمان قدم برمیداریم».

و در آخر می پرسیم اگر  ۱۰سال به عقب برگردید باز هم این

شغل و نمایندگی ایرانخودرو را انتخاب میکنید که پاسخ قاطع
و مثبت او حسن ختام گفت و گویمان را رقم می زند.
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۷

یکی از ما

کنار همکارانم ،سرزندهترم
ســال  ۵۸در یکی از روستاهای شهرستان بیجار استان

کردستان متولد شد ۲۴ .سال بعد مسیر کاریاش به جاده
مخصوص و شــرکت ایرانخودرو ختم میشــود .حسین

رحیمــی از همــکاران مهماندارمــان در مونتاژ اســت که با

لبخند مهربانش و برخورد دوســتانهاش صفای خاصی به
گفتوگوی صمیمانهمان میدهد.

او از زیباییهای زادگاهش روستای اشرفآباد ،از مهربانی

ســاکنان روســتا و خاطرات کودکیاش میگوید و در حین

صحبتهایش بارها به والدینش و مهربانیشان اشاره میکند.
«از همان دوران کودکی و نوجوانی دوســت داشــتم در

زندگی والدینم نقشی داشته باشم .پس همیشه در کارهای

کشاورزی و دامداری در کنار آنها تالش میکردم .زحمات

پدرم و روزی حاللی که بر ســر سفره میآورد ،آموزهای شد
برای من تا در زندگی خودم همین رویه را ادامه دهم».

زندگــی همراهش بوده اســت .از او میخواهیــم از فرزندانش

ســرزندهترم ،ایرانخودروییهای دوستداشتنی و به معنای

استعداد بسیار خوبی در زبان انگلیسی داشته و دوست دارد بتواند

بســیار ارزشــمند اســت .طی این ســالها نیز آموختهام که

هم برایمان بگوید« .فرزند اولم محمد مهدی  ۱۵ســال دارد .او
با تحصیل در این رشته در آینده به تدریس آن بپردازد .امیرعلی و

ابوالفضل هم به ترتیب سه ساله و بیست ماهه هستند».

واقعی با معرفت .دوســتانی با محبت که رفاقتشــان برایم

بــا مهربانی و صداقــت کارم را انجام دهــم و تالش میکنم
صادقانه در این شرکت که مایه غرورمان است ،خدمت کنم».

او که طی این ســالها در بخشهای مختلف شــرکت

حســین رحیمی که پدرش را چند سال قبل از دست داده

حسین رحیمی در پایان صحبتهایش امیدوارانه میگوید،

بــا روزی حاللی که از ایرانخودرو کســب کردهام ،خانهای

میگوید« :مادرم برای بزرگ کردنمان زحمت زیادی کشــید.

به صورت نیروی قــراردادی ،با انگیزهای به مراتب بیشتر به

مشــغول کار بوده ،میگوید« :خداوند را شاکرم که توانستم
برای خود و خانوادهام در اسالمشهر تهران خریداری کنم».

در ادامــه از همســرش قدردانی میکند که بــا قناعت ،از

خودگذشــتگی و مدیریت خوبش همیشه در فراز و فرودهای

همه تالشش را میکند تا نیازهای مادرش را نیز برآورده کند.
حال که او نیاز به مراقبت ما دارد ،من همه تالشــم را میکنم

که چیزی کم نگذارم و نیازهایش را برآورده کنم».

او با اشــاره به همکاران بامرامش میگوید« :در کنار آنها

به زودی مانند همکاران دیگرم تبدیل وضعیت شــده و بتوانم

کارم در شــرکت ادامه دهم .البتــه میدانم که موضوع تبدیل

وضعیت پیمانکاران در دســتور کار مدیران ارشــد قرار دارد و
یقینا خیلی زود این خواسته من هم محقق میشود.

یپشنهاد برتر

ساخت مکانیزم هوشمند کنترل لیزری شیر یک طرفه سرسیلندر TUP
مزایا و نتایج
افزایش کیفیت.
کاهش هزینه.

افزا

یش سرعت عملیات در ایستگاه کاری.

پیشنهاددهندگان
فرامرز اکبری ،امیر قاسملو ،علی توسلی ،موسی بیگدلو ،غالمرضا فریدی ،مجید نوری ،رضا صیامی ،علیرضا طالیی و پیام بهمن

شمارهپیشنهاد۱68۱5۰۰:

وضعیتقبل

در راستای ارتقای سرسیلندر  TU۵به  ،TUPاز سیستم  CVVTدر سرسیلندر جدید استفاده شده که برای

تامین فشار روغن ،یک کانال جدید روی سرسیلندر ایجاد شد تا با استفاده از یک عدد شیر یک طرفه ،عملیات

روغن رسانی به سیستم  CVVTانجام پذیرد .موقعیت شیر یک طرفه بسیار حساس است و به صورت دستی
توسط اپراتور با استفاده از گیج کنترل میشده که طبیعی است دارای خطای اپراتوری باشد.

وضعیتبعد

بعد از مونتاژ شیر یک طرفه عالوه بر اندازه گیری نیروی مونتاژ و استپ مکانیکی عمق مونتاژ و موقعیت شیر

با اســتفاده از لیزر بررسی و در صورت صحیح بودن تمامی شاخصهای تعریف شده ،مرحله دوم یعنی مونتاژ

ساچمه به صورت اتوماتیک صورت میپذیرد .همه فرمانها و عملیات مکانیکی و الکتریکال توسط برنامهPLC

انجام میشود و در صورت هر گونه خطایی به صورت هوشمند ،هشدار داده میشود و تا قبل از رفع ایراد ،عملیات
و پروسه کاری بعدی صورت نمیگیرد.
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جایگاه واالی زنان و دختران در اسالم

همایش

زالل

حضور بسیجیان حوزه 5۰2امام علی )ع(
ایرانخودرو در اجتماع بزرگ
سپاهیان محمد رسول هللا )ص(

بسیجیان والیت مدار حوزه بسیج  ۵02امام علی (ع) شرکت
ایرانخودرو در اجتماع بزرگ سپاهیان محمدرسولهللا(ص)

تهران بزرگ حضور یافتند.

این مراســم بــا حضور سرلشــگر ســالمی فرمانده کل

سپاه پاسداران و سرتیپ حســن زاده فرمانده سپاه محمد
رســولهللا(ص) ،فرماندهان لشگری و کشوری و بسیجیان

تهــران بزرگ در ضلع غربی حرم مطهــر امام خمینی (ره)

برگزار شد.

سردار سرلشگر پاسدار «حسین سالمی» در این اجتماع

بزرگ اظهار کرد :امروز شــما لشــگریان خدا روی زمین در

جــوار احیاگر مجد و عظمت اســالم در عصــر حاضر ،امام

راحل(ره) بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و
در جوار شــهدا صف کشیدید .فرمانده کل سپاه افزود :شما

ســپاه محمد رسولهللا (ص) هستید؛ امتداد آن نسل عظیم

و فاتح خرمشهر که در چنین روزهایی آزاد شد .جان ناقابل
نهال اســالم در زمانی جوانه زد که مردمان زمانش ،جاهالنه

ارزشی برای زن و دختر قائل نبودند؛ همان زنانی که وجودشان

مقدمه پدیدآیی مردان بود .در این زمانه دشــوار فرهنگی ،یکی

از اهداف اساســی رســالت پیامبر اعظم(ص) ،تغییر پندارهای
نادرســت و توجه دادن همگان به جایگاه واالی زنان و دختران

در جامعــه بــود .این تالش فرهنگی ،پس از چند ســال به بار

نشســت و با تولد دختری بهشــتی که خداوند به پیامبر(ص)
هدیه داده بود ،به اوج رســید .دختری که از مردان بســیاری،

گوی ســبقت در فضیلت و کمال را ربود و لقبی جاودانه یافت:

«برتریــن زن جهــان هســتی» .از برکت این کوثــر الهی و به

مــدد الگوگیری از آن حضرت ،نگاه جامعه اســالمی به زنان و
دختران اصالح شــد و پس از آن ،دختران یکی پس از دیگری

جــاده تکامل و تعالی را ســپری کردنــد و فاطمهگونه ،پای در

مســیر عصمت و پاکــی نهادند که یکــی از آن مهتران ،فاطمه

معصومه(س) دختر پاکنهاد امام هفتم(ع) و خواهر محبوب
امام رضا(ع) اســت که به یمــن قدومش« ،روز ملی دختران»

تجلی گاه فاطمه زهرا (س)

من فدای شــما ،فدای وعدههای صادق شما ،فدای وفای به
عهد و فداکاری شما.

آیت ا ...مرعشــی نجفی به طــالب گفت :علت آمدنم به قم،

در این اجتماع بزرگ ،بسیجیان یکی از گردانهای بسیج

زمان خود بود ،چهل شب در حرم امیر مومنان (ع) بیتوته کرد

داشتند در سنگر تولید و امنیت از هرگونه اقدامی در راستای

آن حضرت را دید و به او فرمود :سید محمود! چه میخواهی؟

پشــتیبان فرمایشــات مقام عظمای والیت و مــردم عزیز

حضــرت فرمود :من نمی توانم بر خالف وصیت آن بانو ،قبر

گفتنی است ،فرمانده کل سپاه به نشان شهید نصب شده

این بود که پدرم آقا ســید محمود مرعشــی که از زهاد و عباد

ایرانخودرو ،در دو بخش نظامــی و تولیدی حضور و اعالم

تا از عنایات آن حضرت برخوردار شــود .شبی در حال مکاشفه

تقویــت نظام و تولید دریغ نمی ورزیم و تاکید کردند همواره

عرض کرد :میخواهم بدانم قبر فاطمه (س) کجاست؟

را معلوم کنم.

عرض کرد :پس اگر بخواهم آن حضرت را زیارت کنم ،چه کنم؟

فرمــود :خداوند جــالل و جبروت حضرت زهــرا (س) را به

کشورمان هستیم.

در مراســم ادای احترام کرد و از تمامی نیروهای آماده در

مراسم سان دید.

حضــرت معصومه (س) عنایت کرده اســت .هر کس بخواهد

ثواب زیارتش را درک کند ،به زیارت فاطمه معصومه (س) برود.
ســپس آیت هللا مرعشی نجفی گفت :من به همین سبب به

قم آمدم و ماندگار شــدم و  ۶۰ســال است که هر روز اولین زائر
این بانو هستم.

در ایران اســالمی به سان ستارهای در آســمان ،در تقویم ملی
درخشیدن گرفت.

(فروغی از کوثر زندگانی حضرت معصومه علیهاالسالم
به نقل از پرسمان  -اسفند ماه سال  1۳90شماره (110

استفتاء از مقام معظم رهربی
خمس ابزار کسب و کار

عقایدخرافه

شــیطانها مرتب در طواف هستند ،ما آنها را نمیبینیم.

مدام میآیند و میروند ،همه جا هم هستند ،اما به این معنا

نیســت که بترســیم برویم نزد دعانویس و بگوید تو موکل

داری و...

چه خرافاتی بین مردم رایج شده است ،من نمیدانم .به

خدا پناه میبریم .خانم میرود نزد دعانویس ،آقا میرود.

حــاج آقا گفتند اســم او را عوض کنیــد .آخر این حرف

آیــا یک بار پرداخت خمس ابزار آالت کســب و کار کفایت میکند یا باید هر ســال خمــس ارزش افزوده آن را

شد؟! یک نفر یک جا گفته ،بقیه هم یاد گرفتند.

پس از پرداخت خمس آن ،تا زمانی که فروخته نشده خمس ندارد و پس از فروش ،ارزش افزوده آن (پس از کسر تورم)،

حرفها را بازگو کردن ،عقل کجا رفته است؟!

پرداخت کنیم؟

جزء درآمد سال فروش است و اگر تا سررسید سال خمسی در امور زندگی مصرف نشود ،خمس دارد.
محروم کردن از ارث

آیا پدر میتواند فرزندش را از ارث محروم کند یا به برخی از فرزندان سهم بیشتری بدهد؟
محروم کردن ورثه از ارث در شــرع مقدس اسالم باطل است ،ولی هر کس میتواند قبل از فوت ،اموال خود را

به برخی فرزندان یا اشخاص دیگر ببخشد و به آنها تحویل دهد؛ البته نباید به گونهای عمل کند که موجب اختالف

و دشمنی میان ورثه شود.

آخــر این قــدر تقلید کــردن از این و آن ،ایــن قدر این
یــک آدم بداخــالق اســت ،اســم خــود را عــوض کند

خوشاخالق میشود...؟

تو بگو! اســم این ثریاســت نیش میزند ،از فردا اسم او

را بگذار آزیتا ،درســت میشود...؟ اخالق عوض میشود...؟

باور میکنند.

موکل تو این طور شــد ،موکل تو آن طور شــد .این زن و

مرد را اسیر کردند.
خمس فروش هدیه و ارث

پول فروش زمین ،خمس دارد؟
زمینی داشتم که هدیه پدرم بود و پس از مدتی آن را فروختم؛ آیا ِ
اصــل زمین هنگام اهدا ،خمس نــدارد ،ولی ارزش افزوده آن ،اگر زمین را به قصــد افزایش قیمت یا خرید و

فروش نگهداشــته است ،بنابر احتیاط واجب (پس از کســر مقدار تورم) ،جزء درآمد سال فروش است که اگر تا
پایان سال خمسی باقی بماند ،خمس دارد؛ در غیر این صورت ،ارزش افزوده نیز خمس ندارد.

دعا بخوانید ،به خدا پناه ببرید ،صدقه بدهید ،نذر بدهید.

این حرفها چیســت...؟! من یک عمری خدمت آیتهللا

آقای بهاءالدینــی ،آقای بهجت ،آقای طباطبایی ،این بزرگان
رسیدم یک نفر از آنها تاکنون از اسم عوض کردن و موکل
صحبت نکردند.

مرحوم آیت هللا فاطمی نیا
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چهرهها

نمایشنامهنویس و نایب رییس انجمن منتقدان تئاتر آشنا شده

و کالسهای آموزشــی آنالینش را در حوزه نمایشنامهنویســی
گذرانــدم .در انجمن ادبی هشــتگرد هم حضور داشــتم و بعدتر

گفت و گو با بهمن زارع کهن از مونتاژ چهار

زندگی
در گذر است

در جشــنوارهای با حضور شرکتکنندگانی از استان تهران ،البرز و
قزوین رتبه دوم را کســب کردم ،اما فهمیده بودم بیشتر به آثار

دراماتیک و نمایشنامهنویسی عالقه دارم.

پس اینگونه مسیر نقد و نمایش را ادامه دادید؟

بله .بعد از گذراندن دورههای نمایشنامهنویســی باید بیشتر

نمایشها را دنبال میکردم و به پیشنهاد استادم فرصت مغتنمی
برایم فراهم شد که به اتفاق ایشان هر هفته نمایشی را دیده و بعد
از آن به نقد و بررسی بپردازیم.

چه شد که این مسیر را به صورت حرفهای ادامه دادید؟

پنج ســال پیش در یک نشست نقد یکی از اهالی تئاتر تاکید

داشت که این فعالیت باید دیده شود .بنابراین پیشنهاد راهاندازی

صفحــهای در فضای مجــازی را داده و قول دادم که محتوای آن

متولد ســال  ۶2کرج است و فرزند ارشد خانواده .میگوید ،پدربزرگش انسی همیشگی با کتابهای مذهبی و تاریخی

داشــته و مادربزرگش نیز قصهگوی قهاری بوده اســت .او و دو برادرش این موهبت را داشتند که تابستانها و ایام

تعطیل کنار آنها باشــند و بدین ترتیب با دنیای داســتان و ادبیات آشنا میشوند .مهمان این هفته صفحه چهرهها از
همکاران اپراتورمان در مونتاژ چهار است که در کنار کار در ایرانخودرو توانسته عالقهاش به هنر و ادبیات و نوشتن

را ادامه دهد و به شکل حرفهای وارد حوزه نقد در این عرصه شده و شوق نوشتن او را با وجود موانع مختلف به ادامه

مسیر سوق داده است .گفت و گوی این هفته ما با بهمن زارع کهن را در ادامه میخوانید.
از چه زمانی به ایرانخودرو آمدید و کار خود را از کدام قســمت آغاز
کردید؟

سال  ۸۳و بعد از پایان خدمت سربازی وارد ایرانخودرو شدم

و کارم را از بخش مونتاژ پیکان شروع کردم و بعد از مدتی هم به

مونتاژ  ۴منتقل شدم .سال  ۸۸هم تبدیل وضعیت شده و نیروی
قراردادی شرکت شدم.

چه شد که به نوشتن عالقه مند شدید؟

یــادم میآیــد ،همیشــه پدربزرگم بــا کتاب مانــوس بود و

روایتهــای مذهبی و تاریخی که مطالعه میکرد را به مادربزرگم

از چه زمانی نوشتن را آغاز کردید؟

هشت سال قبل ،حوالی غروبی که در خانه تنها بودم چیزی در

درونم مرا به برداشتن قلم و نوشتن تشویق کرد .همانجا در یک

دفترچه تلفن شــروع به نوشتن کردم و تا آمدن همسر و فرزندم
متوجه گذر زمان نبودم .تا این که همسر و فرزندم به منزل آمدند

و من بعد از نوشتن  ۱۴صفحه دست از قلم زدن برداشتم.
این روایت و داستان چه بود؟

این روایت  ۳۰صفحهای که به نحوی از زندگی خودم برداشت

نقد نمایش رادیو که به آثار ادبی جهان اختصاص داشــت ،حاضر

شــوم .یادم است به محض رسیدن به استودیو محمد عمرانی و
بیوک میرزایی که از بزرگان نمایش رادیویی و تلویزیون هســتند
را دیدم که برایــم هیجانانگیز بود .حدود  ۴۰قســمت برنامه با
حضور من از رادیو پخش شد که البته این برنامه با شیوع کرونا و

توقف اجراهای صحنهای ادامه پیدا نکرد .طی ایام کرونا وقت آزاد

بیشتری برای بازنگری فعالیتهایم داشتم .نوشتن کمتر شد و

مطالعــه و فیلم دیدن بیشتر جای آن را گرفت .البته این برنامه
مجددا در حال شــکلگیری است و قرار اســت به عنوان منتقد

مهمان حضور داشته باشم.

تجربه نقد فیلم هم دارید؟

بله .با شــروع اجراهای تئاتر پیشنهاد همکاری من با ماهنامه

«فیلم» از ســوی این نشریه پذیرفته شــد .در چهلمین سالگرد

راهاندازی مجله فیلم و به بهانه نقد یکی از ســریال مطرحکرهای

مطلبم که به سینمای کره اختصاص داشت در چهار صفحه چاپ

منتقل میکرد و او نیز این شنیدهها را به شیوایی و به زبان قصه

شــده بود به بادبادکی زیبــا که مورد عالقه بچههــای محله بود

شد .برای تهیه این مقاله نزدیک به  ۲۰فیلم کرهای را دنبال کردم

این کتابها و روایتهایشان ،مرا کنجکاو و خیالپردازکرده بود

با اضافه کردن نخ به بادبادک میخواســتند که بیشتر باال برود.

مطالعاتی در حوزه سینما نیازمند دیدن آثار زیادی است که قطعا

و قدیمی به دســتم رسید که برخی صفحات و جمالتش به نوعی

میشد ،اما ناگهان نخ بادبادک پاره شد و در میان چشمان غمگین

و با اضافه کردن خاطراتش برای ما نقل میکرد.

تا جایی که در دوران نوجوانی ،دو کتاب داســتانی بسیار فرسوده
محو شده بودند و من در ذهنم این جاهای خالی را پر میکردم.
از همان زمان شروع به نوشتن کردید؟

راســتش دنیای رمان و درام برای من بســیار جذاب بود و به

میپرداخــت .بچههایی که با ذوقی عجیب کنار هم جمع شــده

و متوجه رشــد این صنعت در این کشــور شــدم .نگارش مقاله

هر چه بادبــادک باالتر میرفت برای ما جذابتر و هیجانانگیزتر

زمانبر است.

بچهها دور شــد .این اتفاق حسرتی برای کل بچههای محل بود و

من آنرا به سبکی دراماتیک روایت کردم.

چه شد که به سمت نقد نمایش و تئاتر سوق پیدا کردید؟

کمی از خانواده و فرزندانتان برای ما بگویید.

تحصیالت همسرم کارشناسی ارشد روانشناسی است .هر دو

ما به عالیق یکدیگر احترام میگذاریم .البته بار بیشتر امور خانه

بر دوش او اســت ،چون من بیشترین زمانــم به ایرانخودرو و

نوعی آن ادبیات را هم در نوشــتههایم وارد میکردم .با این حال

با دیدن نمایش کرگدن اثر «اوژن یونســکو» شــیفته نمایش

وقت آزادم به بررسی نمایشهای صحنهای و رادیویی و سینمای

یک روز برفی توصیف کنید!» برحسب همین سواد و ادبیات این

دیدهام ،پیشــنهاد داد که نویســندگی را در یک کارگاه و موسسه

امیرعلی در کالس دوم دبستان تحصیل میکنند .ایلیا توانمندی

به سختی در این درس قبول شوم .این اتفاق ضربه بدی در مسیر

و روزی که برای ثبتنام در کالس نویسندگی رفتم ،متوجه شدم

استفاده میکند.

را در رشته کار و دانش و گرایش کامپیوتر به پایان رساندم.

با حجم باالی کار در مونتاژ ایرانخودرو بود ،از طرفی هم مسافت

کالس دوم راهنمایی بودم و انشایم را با عنوان «مدرسه خود را در

شــدم .یکی از بازیگران نمایش وقتی دید من این کار را چهار بار

کتابها نوشته بودم ،اما از طرف معلم نمره خوبی کسب نکرده و

آموزشی در باغ فردوس دنبال کنم .آن موقع ساکن هشتگرد بودم

نوشتن من بود و باعث شد به نوعی ادبیات را رها کرده و هنرستان

که کالسهای نقد برقرار اســت .شرکت در این کالسها همزمان

چطور دوباره به آن برگشتید؟

بعدتر در زندگی به دلیل بروز مشــکالتی ،ادبیات و در کنار آن

سینما به نوعی پناه من برای دورشدن از مسائل مختلف و آرامش

ذهنی شدند.

چگونه به سمت آثار برتر سینما و ادبیات سوق پیدا کردید؟

خوشبختانه با لطف و توجه مافوقانم توانستهام عرصه نقد را

زمان را به خودم و خانواده اختصاص داده و وقتم را صرف مطالعه

دادم دورههای ادبی نقد و عناصر داستان را ادامه ندهم و بیشتر
ادبی و دیدن فیلم کنم.

دوباره تجربه نوشتن داشتید؟

به تدریج متوجه شــدم که از خوب حادثه ،مســیر کتابخوانی و
طی شده است.

در ایام زلزله کرمانشــاه داستانم با محوریت این اتفاق که برگرفته

داســتانهایم برای مترجم خوب کشــورمان خانــم گیتا گرکانی

فیلم دیدنم که از آثار کالسیک و تاریخساز آغاز شده بود به درستی

لهجه مردم این خطه را به شــخصیتهایم اضافه کنم .همچنین

این زمانی بود که شما در ایرانخودرو شاغل بودید .چطور زمان

از خاطــرات مادربزرگم از زلزله بویینزهرا بود مورد تحســین قرار

بسیار سخت .البته من فردی هستم که پنج ساعت خواب در

میفرســتادم و نظرات آنها را جویا میشدم .تا اینکه از طریق

شماره  ۸۵۲شنبه  ۷خرداد ۱۴۰۱

برنامه شما برای بعد از بازنشستگی؟

داشتم ،اما اجرای آن نیازمند سخت افزارهای خاصی است.

بسیار تحسینبرانگیز بود و تاکید داشت به خوبی توانستهام حتی

شــبانهروز برایم کفایت میکند .جهان رمان ،داستان و سینما که

زیادی در نوشتن دارد و از دایره کلمات گستردهای در انشاهایش

با فراغ بیشتر و جدیت دنبال کنم .درصددم نمایشنامهنویسی را

پسرخالهام کتابهای ادبی و فیلمهای هنری تهیه میکرد ،اما

خود را مدیریت میکردید؟

جهان اختصاص دارد .فرزند اولم ایلیا ،در کالس ششم دبستان و

موسسه با شرکت و منزلم دور بود بنابراین بعد از شش ماه ترجیح

بلــه .جالب اســت بدانید من جنوبی نیســتم ،امــا یکی از

خود خواننده و بیننده واقعی نبود و آنها را به من امانت میداد.

۱۰

برگرفته از درام است مرا به شدت مسحور خود میکند.

را تهیه کنم .از این جا همکاری حرفهای من جدیتر شــد .بعدتر

آقای آشفته این موقعیت را برایم فراهم کرد تا بتوانم در جلسات

گرفت .طی این ســالها داســتانهایم را برای بزرگان این عرصه

شــبکههای اجتماعــی با رضا آشــفته منتقد ،داســتاننویس و

به طور جدی ادامه دهم .البته من طرحی را برای اجرای صحنهای
به خودتان در زندگی چه نمرهای میدهید؟

قطعا نمره قبولی میدهــم ،اما به نظرم باید تالش بیشتری

میکردم که خود نوعی کمالگرایی است.

پیشنهادتان برای بهبود فرایند کاری شرکت؟

اجرای درســت قوانین فرایند تولیــد و تحقیق و پژوهش در

راستای بهبود محصوالت میتواند فرایند کاری ایرانخودرو را ارتقا

دهد.

جمله طالیی که همیشه در ذهن شماست؟

یک جمله ســاده؛ «میگذرد ».زندگی با همه ســختیهایش

میگذرد و ایــن ماییم که باید قدر بدانیم .ما میتوانیم به زندگی
ماهیت بهتری دهیم.

سالمت
از آبله میمونی
چه میدانیم؟

آبله میمونی یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است
که عمدتا در مناطــق جنگلهای بارانی اســتوایی آفریقای
مرکــزی و غربــی رخ میدهد و گهگاه به مناطــق دیگر نیز

منتقل میشود .آبله میمونی معموال یک بیماری خود محدود
شونده است که عالئم آن بین دو تا چهار هفته طول میکشد.

این نوع آبله از طریق تماس نزدیک با فرد یا حیوان آلوده یا
با مواد آلوده به ویروس ،به انسان منتقل میشود.

این بیماری از منظر بهداشت عمومی در سطح جهانی پراهمیت

دلیل توقف واکسیناســیون آبله باشد .انتقال همچنین میتواند از

نقاط جهان را نیز درگیر میکند .پس از بریتانیا که گفته میشــود،

مادرزادی شــود) یا طی تماس نزدیک در حین تولد و پس از تولد

است ،زیرا نهتنها کشــورهای آفریقای غربی و مرکزی ،بلکه سایر

خاســتگاه نخســتین موارد اخیر ابتال به آبله میمونی در اروپا بوده
است ،مقامات بهداشتی در اسپانیا و پرتغال نیز روز  ۲۸اردیبهشت

از شناسایی دستکم  ۳۰مورد مشکوک یا تاییدشده خبر دادند.
شیوه انتقال ویروس آبله میمونی از حیوان به انسان

انتقال از حیوان به انسان (زئونوز) میتواند در اثر تماس مستقیم

با خون ،مایعات بدن ،یا ضایعات پوستی یا مخاطی حیوانات آلوده
رخ دهد .در آفریقا ،شــواهدی دال بر وجود ویروس آبله میمونی

طریق جفت از مادر به جنیــن (که میتواند منجر به آبله میمونی
رخ دهد.

عالئم و نشانهها
اولین نشانههای عفونت ،معموال عالئمی شبیه آنفلوآنزا هستند:

تب و لرز ،درد عضالنی ،خستگی و سردرد .عالئم معموال در عرض

یک ماه پس از قرار گرفتن در معرض یک میمون مبتال به عفونت

ویروس  Bشروع میشوند ،اما ممکن است در عرض سه تا هفت
روز نیز ظاهر شوند.

ســطح جهان ،پس از ریشهکنی این بیماری ،بیشتر مستعد ابتال
به آبله باشند.

عوارض ابتال
عوارض آبله میمونی میتواند شامل عفونتهای ثانویه ،برونش

پنومونی ،سپسیس ،آنســفالیت و عفونت قرنیه و حتی از دست
دادن بینایی متعاقب آن باشــد .میزان بروز عفونت بدون عالمت

مشخص نیست.

نسبت مرگ و میر ناشی از این ویروس چگونه است؟
نســبت مرگ و میر مورد آبله میمونی از نظر تاریخی بین صفر

در بســیاری از حیوانات از جمله سنجابهای درختی ،موشهای

دوره کمون (فاصله از عفونت تا شروع عالئم) آبله میمونی معموال

تــا  ۱۱درصد در جمعیت عمومی بوده و در میان کودکان خردســال

منشــا طبیعی آبله میمونی هنوز به طور قطع شناســایی نشده

دوره تهاجم تا پنج روز طول میکشــد و با تب ،ســردرد شدید،

 ۳تا  ۶درصد بوده است.

خوردن گوشت نیمهپخته و سایر محصوالت حیوانی آلوده یک عامل

میشود .تورم غدد لنفاوی یکی از ویژگیهای متمایز آبله میمونی در

صحرایی گامبیایی و گونههای مختلف میمونها یافت شده است.

اســت ،اگرچه جوندگان محتملترین منشا این ویروس هستند.
خطر احتمالی دیگر اســت .افرادی که در مناطق جنگلی یا نزدیک
آن زندگی میکنند ،ممکن است در معرض تماس غیرمستقیم با
حیوانات آلوده قرار گیرند و مبتال شوند.

از  ۶تا  ۱۳روز است ،اما میتواند بین  ۵تا  ۲۱روز هم ادامه یابد.

تورم غدد لنفاوی ،کمردرد ،درد عضالنی و کمبود انرژی مشــخص

مقایسه با سایر بیماریهایی است که ممکن است در ابتدا مشابه
ظاهر شوند؛ مانند آبله مرغان ،سرخک ،آبله.

رویش بثورات پوســتی معموال در عرض یک تا سه روز پس از

بروز تب شروع میشود که صورت ،کف دستها ،غشاهای مخاطی

انتقال در میان انسانها
انتقال این ویروس از انســان به انســان میتواند در اثر تماس

نزدیک با ترشــحات تنفسی ،ضایعات پوستی فرد مبتال یا اشیای
آلوده ایجاد شــود .انتقال از طریق ذرات تنفســی قطرات معموال

دهان ،غشای مخاطی نازک و شفاف داخل پلکها و قرنیه چشمها

کدام گروه سنی بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند؟

مســتلزم تماس طوالنیمدت چهره به چهره اســت کــه کارکنان
فعــال را در معرض خطر بیشتــری قرار میدهد .بــا این حال،

مربوط میشود .نقص سیستم ایمنی زمینهای ،ممکن است منجر

گرفتن در معرض ویروس ،وضعیت سالمت بیمار و ماهیت عوارض

طوالنیترین زنجیره انتقال مستند در یک جامعه در سالهای اخیر

به پیامدهای بدتری شود .اگرچه واکسیناسیون علیه آبله در گذشته

این موضوع میتواند نشاندهنده کاهش ایمنی در همه جوامع به

به کشور) ممکن است به دلیل توقف کمپین واکسیناسیون آبله در

از شش مورد به  ۹مورد عفونت (فرد به فرد) متوالی رسیده است.

نحوه درمان
مراقبــت بالینــی ،مدیریت عــوارض و جلوگیــری از عواقب

طوالنیمدت از اولویتهای درمانی است .در طول بیماری داشتن

تغذیهای مناسب و سالم مهم است ،عفونتهای باکتریایی ثانویه
نیز باید درمان شوند.

واکسیناسیون در پیشگیری از ابتال

را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

موارد شدید بیشتر در میان کودکان رخ میدهد و به میزان قرار

بیمارستان ،اعضای خانواده آنها و سایر تماسهای نزدیک موارد

بیشتر بوده است .در حال حاضر ،نسبت مرگ و میر موارد حدود

کارســاز و مفید بود ،اما امروزه افراد کمتر از  ۴۰تا  ۵۰ســال (بسته

به ویروس آبله میمون موثر است؟

 ۴۰ســال [یا بیش تر] ،از زمانی که همه کشورها واکسیناسیون

معمول آبله را متوقف کردهاند ،میگذرد .ســازمان بهداشت جهانی

( )WHOاعالم کرد ،دادهها نشان میدهد که واکسنهایی که برای

ریشــهکن کردن آبله استفاده میشــوند تا  ۸۵درصد در برابر آبله

میمونی موثر هستند .کارشناسان میگویند ،واکسن خاصی برای
آبله میمونی وجود ندارد ،اما واکسن آبله تا حدودی از این بیماری

محافظت میکند.

نقش ویتامین  Dدر حفظ سالمت
عوارض کمبود ویتامین D

ویتامین  Dاز گــروه ویتامینهای محلول درچربی اســت که
برای رشــد و تکامل استخوانی بســیار مهم است .نقش اصلی

پوکی اســتخوان ،ابتال به دیابت ،چاقی ،خســتگی مفرط

ویتامین  Dدر بدن ،کمک به جذب کلسیم و فسفر از طریق روده

و بیحوصلگی ،مشــکالت بینایی ،استخوان درد ،تیره شدن

استخوانها ضروری است .این ویتامین در سالمت عضالت بدن

افسردگی ،ضعف سیستم ایمنی و  ...از عوارض این بیماری

است .وجود کلسیم و فســفر در بدن برای سالم و قوی ماندن

هم نقش موثری دارد .تحقیقات نشان دهنده نقش ویتامینD
در پیشگیری از سرطان ،دیابت و بیماریهای قلبی است.
منابع ویتامین  Dکدامند؟

بهترین منبع طبیعی ویتامین  Dنور خورشــید است .فقط

روزانــه  ۱۰تــا  ۱۵دقیقــه قرارگرفتن در برابر نــور آفتاب بدون
ضدآفتــاب میتواند ویتامین  Dمورد نیاز بــدن را تامین کند.
بعضی از غذاهای غنی شــده همچون شــیر و سایر غذاها نیز

حاوی ویتامین  Dهستند.

ماهی ســالمون و تن ،روغن کبد ماهی و زرده تخم مرغ از

منابع اصلی غذایی این ویتامین هستند .در بهترین حالت تنها

پوست ،ســکته مغزی ،ابتال به انواع ســرطان ،بیماری ،MS
اســت .همچنین کمبــود ویتامین  Dمیتوانــد احتمال ابتال

۲۰درصد از ویتامین  Dبدن از راههای خوراکی تامین می شــود
که این امر باعث شده قرص ویتامین  Dبه عنوان راهی میانبر

و جایگزین راههای دیگر برای تامین آن مورد استفاده قرار گیرد.
عالئم کمبود ویتامین  Dدر بزرگساالن
درد مبهم و پراکنده در تمام بدن ،ضعف کلی بدن و ضعف در

ایســتادن ،راه رفتن و باال رفتن از پله ،درد اســتخوانی و مفاصل

مختلف از عالئم کمبود این ویتامین است.

تشــخیص کمبود ویتامین دی معموال با بررســی سطح این

هورمون در خون صورت میگیرد.

و مــرگ و میر ناشــی از بیماریهای عفونــی مانند کرونا را

افزایش دهد.

اهمیت ویتامین  Dدر سالمت و پیشگیری از بیماریهای

احتمالــی باعث شــده که ویتامیــن مهم قرن به حســاب
آید .در این راســتا با برنامهریزیهای انجام شــده از سوی

مدیریتپــدر ایرانخــودرو ،بــا شــروع معاینــات دورهای
ســال  ،۱۴۰۱ســطح ویتامیــن دی خون کارکنــان نیز مورد

ســنجش قــرار گرفته تــا رضایتمندی و ســالمت بیشتر
همکاران حاصل شود.
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فرهنگ و صنعت

کیلووات ۶.۶ ،کیلووات یا  ۲۰کیلووات انجام شود.

هنگامی که یک وســیلهنقلیه برقی سازگار روی یک پد شارژ

نصبشــده در خیابان پارک میکند ،خــودرو به صورت خودکار

شروع به شــارژ شدن میکند و به رانندگان اجازه میدهد بدون
پیاده شدن خودروشــان را شارژ کنند .این ایستگاه ،انرژی را از

طریق پد شــارژ ارســال میکند و خودرو نیز از طریق یک واحد
گیرنده آن را دریافت میکند.

آینده فناوری شارژ بیسیم
در حالی که شارژ بی سیم ثابت هدف اصلی است ،خودروسازان

در حال حاضر به دنبال توســعه بیشتر این فناوری برای وسایل

شارژ بیسیم خودروهای پویا

نقلیه در حال حرکتند و اینجاست که همه چیز جالبتر میشود.

شــارژ دینامیک یا شــارژ در حین حرکت ،مرحله بعدی است و

میتوانــد نحوه دید مــا به باتریهای خودروهــای برقی را برای
همیشه تغییر دهد .اگر یک زیرساخت شارژ بیسیم بتواند جریان
برق ثابتی را برای یک خودروی برقی فراهم کند ،برای اکثر سفرها
به باتری بزرگ نیاز نخواهد بود .خودروســازان معتقدند که شارژ

شارژ کردن باتری خودروهای خودکار ،چالشی برای افرادی است که امکان شارژ در خانه را ندارند .به

دلیل سخت و زمانبر بودن فرایند شارژ ،خریداران خودروهای برقی دچار تردید در خرید میشوند.

فناوری شــارژ بیسیم به شهرداریها و خودروســازیها این امکان را میدهد تا با نصب شارژرهای

بیشتر در سطح شهر ،امکان شارژ خودروها را هنگام پارک و حتی حین حرکت فراهم آورند.

سریع هنوز هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد و احتماال در آینده
ترکیبی از شارژ سریع سیمی و بی سیم برای دارندگان خودروهای

برقی وجود خواهد داشــت .فناوری شارژ بیسیم پویا احتماال در

ابتدا در مناطق شهری سادهتر اســت ،بنابراین خودروهای برقی

فقط برای ســفرهای بینشــهری به باتری نیــاز دارند؛ جایی که
ایستگاههای شارژ سریع بزرگتر از قبل تعبیه شدهاند.

طرحهای مشــابهی در شــهرهای بزرگ جهان برای شــارژ

اخیرا خودروســازان برتر در منطقه ســبز شهرگوتنبرگ سوئد،

خوروســازان میگویند ،سیستم شارژ بیسیم خودروی برقی

کردهانــد تا در این راســتا فناوریهای جدیــد هیجانانگیزی را

این معنی که تاکسیها باید قادر باشند از  ۲۰تا  ۸۰درصد ظرفیت

آزمایش جدیدی را برای شارژ بیسیم خودروهای برقی راهاندازی
در یــک محیط واقعی امتحان و آنهــا را در طول زمان ارزیابی
کننــد .بدین منظور ناوگان کوچکــی از خودروهای الکتریکی به

بزرگترین اپراتور تاکسی اختصاص یافته تا طی سه سال آینده

از خودروها و پدهای شارژ بی سیم استفاده کنند و نهایتا عملکرد
این سیستم در دنیای واقعی ارزیابی شود.

تقریبا چهار برابر ســریعتر از اتصال سیمی  ۱۱کیلوواتی است .به
خودروی خود را در کمتر از یک ساعت شارژ کنند.

شارژ بی سیم خودرو چگونه کار میکند؟
روش شــارژ کردن بی ســیم خودروها ،درســت مانند شارژ

مجهز میشــوند تا با پدهای شــارژی که در اطراف شــهر نصب

شدهاند ،سازگار شوند.

حلقههــای القایی در ایســتگاههای منتخب تاکســی نصب

خواهند شــد ،با ایــن ایده که تاکســیها میتوانند در حالی که
منتظر مســافر هســتند شارژ شــوند و از زمان آماده به کار خود
نهایت اســتفاده را ببرند .برای شروع ،تنها  ۱۰وسیله نقلیه به این

گوشــیهای هوشمند جدید و رده باالســت .در این روش انتقال

سختافزار نوین مجهز خواهند شد ،اما در صورت موفقیت آمیز

برقی سازگار به القای مغناطیسی است ،صورت میگیرد .پد شارژ

محققان امیدوارند ،با اجرای این طرحها بتوان به کاهش انتشار

دستگاهی کوچکتر به اندازه ظرفی کوچک در زیر خودرو قرار دارد.

جادهای را کاهش داد و به برقرســانی سرعت بخشید و مهمتر از

این سیستم نیازی به اتصال خودرو به ایستگاه شارژ از طریق

انرژی بین یک پد روی زمین و پد دیگری که در کف یک خودروی

پارک کردن روی یک پد شــارژ کنند و برق از طریق شارژ القایی

حدود یک متر مربع است ،در حالی که پد دریافت شارژ خودرو در

گازهای گلخانهای شهری کمک کرد ،پیچیدگی کابلهای شارژ کنار

زمانی که این دو ،تراز شــوند ،شــارژ میتواند با سرعتهای ۳.۳

همه این که تا سال  ۲۰۲۸تولید کربن در خودروها را خنثی کرد.

کابل ندارد .رانندگان میتوانند خودروهای خود را به ســادگی با
مانند شــارژر بی ســیم تلفن هوشمند به بســته باتری منتقل

میشود.

کاتب

شیرین فکری

اســتاندارد «مبنای تعالی پروژه» ( )PEBکه در سال ۲۰۱۶

میالدی منتشر شــده است ،در واقع ویرایش بهبود یافته «مدل

تعالی پروژه» ( )PEMاســت که ضمن مطرح کردن موضوعات

تکمیل کردن ابزارهای ممیزی پروژه

تکمیل کردن ابزارهای ممیزی بلوغ پروژه

در این اســتاندارد از سه حوزه کلیدی استفاده شده است که

جدید نظیــر پایداری و محیط زیســت بر اســاس جدیدترین
دستاندرکاران فرایند جوایز ملی و بین المللی مدیریت پروژهها

گرفته میشود.

دیگری با عناوین «مبنای شایســتگی فردی مدیریت پروژه» و

الزم برای تقویت تعالی از طریق فرآیندهای دقیق ،مشــخص و

از سراســر جهان بازنگری شده و همچنین مکمل استانداردهای

«مبنای شایستگی ســازمانی مدیریت پروژه» است .استاندارد
حاضر یک روش ارزیابی انطباق پذیر است که با اهداف مختلف

زیر طراحی شده است:

ایجاد بهبود مستمر در پروژه

کارکنان و اهداف که به عنوان زیر بنای تعالی پروژه در نظر
فرایندها و منابع که این حوزه بیانگر شــیوهها و اقدامات

منابع کافی است.

نتایج پروژه که نتایج دو حوزه نخست را تکمیل میکند.

این حوزهها در ارتباط نزدیک و الهام گرفته از معیارهای مدل

 EFQMهســتند که اغلب برای ارزیابی تعالی ســازمانی مورد

پایــش دورهای توانایی یک پــروژه در تحویل نتایج پایدار

استفاده قرار میگیرد.

ارزیابی و بهبود مستمر روشهای مدیریت پروژه

مدیران پروژه ،کارکنان پروژه و همینطور ارزیابان تعالی پروژه،

در سطوح مختلف

مخاطبان اصلی این اســتاندارد ،مدیران ارشــد ســازمانها،

شناســایی پروژههایی که براســاس ارزیابی مدل تعالی

مشاوران و مربیان مدیریت پروژه هستند.

شناسایی پروژه هایی که برای رسیدن به تعالی میکوشند.

میتوانند به کتابخانه مرکز اســناد فنی و سیســتمی واقع در

سازمانی ،متعالی هستند.

شناسایی بهترین عملکردهای مدیریت و رهبری
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بودن آزمایش ،تعداد این تاکسیها افزایش خواهد یافت.

عبارتند از:

رویکردهــای مدیریت پــروژه و بازخوردهای دریافت شــده از
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بیســیم تاکسیهای شــهری در حال آزمایشند .در جدیدترین

آنها نوع کابینهای توســعهدهنده برد به کیت شــارژ بیسیم

عالقهمنــدان برای کســب اطالعات بیشتــر و امانت کتاب

خیابان مطهری مراجعه کنند.

امروز ،بهترین روز است

مثبت باشیم

فروردین :هوشیار باشید و طی روزهای آینده قبل از آن که زیر بار تعهد و مســوولیت جدیدی

مهر :احساس خوشایندی زندگیتان را فرا گرفته است .همین قدر که احساس میکنید تمامی

تحملتان تمام شده و ممکن است عجوالنه دست به کاری بزنید .سعی کنید هر کاری را در نهایت

دارد .به شکرانه این همه نعمت شما هم موجبات رضایت دیگران را از زندگی تا حدامکان فراهم

بروید ،جوانب امر را کامال بسنجید .در موقعیتی قرار خواهید گرفت که احساس می کنید
صبر و با فکر انجام دهید و برنامهها و طرحهای غیر واقعی خود را فراموش کنید.

زندگیتان
تان
اردیبهشــت :راستی و درستی را پیشه خود کردهاید که همیشه تبعات آن به زندگی

برکت میدهد .با احترام به شریک زندگیتان اعتماد به نفس را به او هدیه میدهید

و شــادی زیادتری را به زندگیتان میبخشید .یکی از نزدیکان حامل خبرهای
بســیار خوبی برای شماســت .خوشبختی را برای خود تعریــف کنید؛ اگر
آرامش خاطر دارید به طور حتم خوشبخت هستید.

خرداد :ذاتا فرد خوشبینی هســتید؛ یقین داشــته باشــید فعالیتهای

گذشــته شما نتیجه میدهد .فضای زندگی ســاده خودتان را به هر بهانهای

مخدوش نسازید .به ســوی آینده حرکت و گذشته را فراموش کنید .جسور

باشید و برای قدم بزرگی که خیال برداشتن آن را دارید حتما با خانواده همراه

شوید.

تیــر :رفتار هیجانــی شما ممکن است برایتان دردسر ساز شود .بیشتــر مراقب

گفتار و کردار خودتان باشید .در مورد فردی قضاوت عجوالنه و نادرستی داشتهاید و این

امر موجب کدورت بین شما و او شده است .با معذرت خواهی از او ،شادمانی را به خودتان هدیه

عوامل دســت به دست هم داده تا شــما را در رسیدن به مقصودتان یاری کنند ،جای خوشحالی
کنید .شروع هر کاری را با امید آغاز کنید.

آبان :هرکســی روزی خود را بنا به قســمتی که دارد دریافت میکند ،گله از کمی و

زیــادی نکنید .بهتر اســت آرامش را تجربه کنید و از ایــن همه جنجال و غوغای
بیخود بپرهیزید .خبرگی شما در کارها زبانزد است .به رفتار و اندوختههایتان
نگاهی بیندازید و بنگرید اندوختههایتان تا چه حد برای شما و اطرافیانتان
امنیت و آرامش ایجاد کرده است.

آذر :بــرای رفع موانعی که گاه پیش پای شــما قــرار میگیرد به اندازه

کافی از خود همت و تالش نشان میدهید و به راحتی قادرید بر آنها غلبه

کنید و به خواســتههای برحق تان برسید .مدتی است خیال بافیهایی به

سراغتان آمده اســت؛ میان احساسات و عقل خود تعادل برقرار کنید ،شما

اهل مطالعه و تحقیق هستید ،این خصوصیت را در خود تقویت کنید.

دی :فردی در کنارتان دارید که به شدت مضطرب و نگراناست و احساسات

خود را مخفی میکند .تا دیر نشده به او کمک کنید و زندگی را برایش شیرین کنید .شما

از روابط عمومی خوبی برخوردار هستید و این خصوصیت یکی از عوامل موفقیت شما به حساب

کنید .روزهای پر اضطراب را پشت سر خواهیدگذاشت و مطمئــن باشــید این وضع دوام زیادی

مــیآید .درجهت تقویت آن بکوشید .برای تغییر و تحوالتی که در منزل در نظر دارید ،عجله به خرج

مــرداد :روزتان را با این شــعار که امروز بهترین روز خواهد بود ،شــروع کنید .این هفته برای

بهمن :پیشنهاد مسرت بخشی به شما شده است .طوری که کامال فکرتان را به خود مشــغول

رخ میدهــد که فوق العاده تحــت تاثیر آن قرار خواهید گرفت؛ این تغییر برایتان مثبت اســت.

در خور توجهی دست مییابید و با اشخاص مهمی مالقات خواهید داشت و آشنایی خوبی برایتان

نخواهد داشت.

شــما هر اتفاقی که رخ دهد مثبت یا منفی به تفســیر آن ننشــینید .یک تغییر مهم در زندگیتان
الزم نیست ،تظاهر کنید که فرد سختگیری هستید ،طبیعت شما نشان میدهد که بخشندهاید.

ندهید که عجله کارها را خراب می کند.

کرده است .فرصت را از دست ندهید و به سرعت دست به کار شوید .در زمینه کاری به موفقیت

پیشبینی میشود .دوستان باوفا و صادقی در اطراف خود دارید که همواره یاورتان هستند.

شــهریور :در مورد مســاله مهمی که اتفاق افتاده ،پنهان کاری را کنار بگذارید و با آشکار کردن

اســفند :از قرض و بدهی نجات پیدا میکنید و حسابهایتان تســویه شده و به آرامش خاطر

آن آگاهﻲ ندارد .غم ﻛوچﻜﻲ شما را آزار مــیدهد ،در مقابل اﻳن غم ﻛوچﻚ امﻴدهاﻱ بسﻴارﻱ در

به خوبی از عهده آن برمیآیید .شما خالق و شجاع هستید که البته هر دوی این صفات پیشرفت

واقعیت خود را از تله احتمالی برهانید .پشت هر در بستهاﻱ حﻜمتﻲ وجود دارد ﻛه هﻴچ ﻛس از
انتظار شماست ﻛه به زودﻱ نخستﻴن نشانههاﻱ آن بر شما آشﻜار خواهد شد.

میرسید .کارهایتان دوباره رونق میگیرد و برای انجام کار حساس و دقیقی انتخاب میشوید که
کاریتان را تضمین میکند .دست زیردستان خود را بگیرید تا درآمدتان توام با برکت باشد.
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کودک و نوجوان

فاطمه علوی

(مادر):
از دوران دبستان و راهنمایی ،شاهد
عالقه و استعداد هنری حانیه بودم .با
توجه به این که در مدرسه موفق به کسب
نمرات باالیی شد و بسیار تالشگر بود به
او پیشنهاد ادامه تحصیل در رشته هنر را
دادم و مشوقش شدم.

،2
حانیه ،فرزند علیرضا شبانی ،شاغل در مدیریت موتور سازی 2

 1۶ساله دارد
دانشجوی ترم آخررشته نقاشی است .او یک برادر۶
نویسی شرکت کرده
خوشنویسی
کالسهای
های نقاشی و خوش
و ازکودکی درکالس
و به دلیل آشنایی با رشته هنر در دبیرستان ،رشته گرافیک

دوزی و
گلدوزی
را دنبال کرده است .از حدود یک سال پیش گل
انجام کارهای چوبی را نیز شــروع کرده و صفحه هنری

علیرضا شبانی

میکند.
کند.
خود را در فضای مجازی مدیریت می

گفت و

گو با حا
نیه شبانی
فرزن
د همکار

عالقه،شرطاصلییپشرفت
سبک مورد عالقهات در نقاشی؟

وقایع عاشورایی انتخاب کردم.

به نظرت شرط اصلی موفقیت در رشته هنر ،استعداد است یا پشتکار؟

به سبک امپرسیونیســم عالقهمندم و در دانشگاه همیشه سعیام بر

عالقه را شرط اصلی پیشرفت میدانم و سپس استعداد و تالش .عالقه

این بوده اســت تا از ســبک رئال خود فاصله بگیرم و به ضربه قلمهای

و استعداد شروط اصلی هستند ،اما پشتکار ادامه مسیر را ممکن میسازد.

امپرسیونیسم نزدیکتر شوم.

بازار کار رشــته هنر برای کســانی که میخواهند آن را تازه شروع کنند،

تا به حال چه نوع تکنیکهایی را کار کردهای؟

چگونه است؟

با توجــه به واحدهای درســی که در دانشــگاه گذرانــدهام ،عالوه بر

خوشبختانه این روزها هنر بیش از پیش مورد توجه همگانی است و به

روغن نیز کار کردهام .تجربه نقاشی دیجیتال را هم دارم ،اما کار با سیستم

نظرم میتواند برای عالقهمندان امیدبخش باشد.

را دوست ندارم.

آینده کاری خود را چگونه میبینی؟

هنگام نقاشی موضوع خاصی را ترسیم میکنی یا حسی کار میکنی؟

بســتگی دارد .گاهی فقط نیاز دارم که با قلم مو احساســم را هرچند
محدود روی بوم نقاشــی به تصویر درآورم و گاهی هم بر روی موضوعاتی
که دوســت دارم وقت میگذارم .تجربه شــخصی من نشان داده که کار
کردن بر روی سوژهها و سبکهای خارج از حیطه فعالیت مان نیز بسیار
کمک کننده هستند.

انگیزهات برای ادامه فعالیتهای هنری؟

در من رخ داد که در سفرهای قبلی خود آن را احساس نکرده بودم .تمام

که میخواهم برســم .هنوز هم همین اســت با این تفاوت که جدیتر به

نظر هنری اعتباری ندارند .بهتر اســت هر کاری اصولی انجام شود .حتی

مســیر پیش رویم مینگرم .هنوز در سبکی که دوست دارم به جایگاهی

اگر نمیخواهند در دانشگاه رشته هنر را دنبال کنند ،باید سراغ کالسهای

که باید نرسیدم ،اما با توجه به تغییر مسیری که ایجاد شده ،خوشحالم

حرفهای بروند که بسیار هم مهجور ماندهاند.

نقاشهای ایرانی هم آثار حسن روح ا المین را میپسندم.

دوستان و آشــنایان کارهایم دیده شده و فروش داشتهام؛ چه در نقاشی
میکنم .مانند جاشمعی ،جاکلیدی ،ساعت و ...در حال حاضر نیز در حال

هایما.

من هستند و استادانم.

سانیا مقیمی

محمد حسن مهدیان

ماهور حشمتی

شهرزاد بیگی

محمد مهدی
و حدیثه کریمی

سانیار و سودا بندپی

زهرا و فاطمه ایمانی

آرسام سعیدی

سبحان و ریحانه شرفپور
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امیرمهام ساجدیراد
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مشوقهای اصلی ات در زمینه هنر چه کسانی بودند؟

ایلیا آیار

 0910229۶9۳۳ارسال کنید.
تماس تلفنی برای پیگیری :روزهای
سهشنبه و چهارشنبه با شماره تلفن

کدام محصول ایرانخودرو را بیشتر میپسندی؟

پدر و مادر عزیزم که همواره از جهت معنوی و مادی پشتیبان و همراه

تغییراتــی در کار و زندگیام به وجود آمد .حتی موضوع پایان نامه خود را

تولدتون مبارک

تا به حال به ایرانخودرو آمدهای؟

خیر.

وجودم لبریز از حسی بود که مرا بیش از پیش به امام حسین(ع) نزدیک

عکسهای باکیفیت از دلبندانتان را تا
پایان وقت اداری روزهای سهشنبه هر هفته
به همراه تصویر کارت کارکنانی خودتان و
شناسنامه کودک به پیامرسان ایتا به شماره

کدام نقاش بیشترین تاثیر را رویت گذاشته؟

میان نقاشهای خارجی بســیار درگیر کارهای ونگوگ شــدم و بین

میکــرد .طوری که نمیدانم چطور ایــن اتفاق برایم افتاد .به همین دلیل

بچهها جون

آن را اعمال میکنم.

چه توصیه ای برای دوستداران هنر داری؟

رشتهام نگاه میکردم .دنبال این بودم که آرام و با کسب تجربه به نقطهای

و چه کارهای چوبی و گلدوزی .با چوب وسایل تزیینی و کاربردی درست

حدود ســه ماه پیش تنها به کربال مشرف شدم .تحول درونی عمیقی

بخواهد ایدهاش به قسمتی از کار اضافه شود یا قسمتی از کار حذف شود

در هنگام شــروع و قبل از ورود به دانشگاه خیلی دلی و احساسی به

بله ،خدا را شکر هم از طریق صفحهام در فضای مجازی و هم از طریق

چندان میکرد.

هنگام خلق اثرهنری ،سلیقه مشتری مهم است؟

اکثرا سبکهای بازاری کار میکنند و آموزش میدهند .این سبک کارها از

هنری با توجه به ایدههایم داشته باشم.

در این خصوص بیشتر توضیح بده.

به سمتت میآید و من در کل راضی هستم و خدا را شاکرم.

دانشگاه متوجه اهمیت تحصیالت آکادمیک هنر شدم .کالسهای بیرون

تا به حال از هنر کسب درآمد داشتهای؟

نقاشــیام را در راســتای همان حال و هوا دنبال کنــم .این انگیزه مرا دو

بله ،به نظرم در عین این که لذت میبری و کار میکنی درآمد نیز کم کم

با این که از کودکی در حال و هوای هنری قرار داشــتم ،اما با ورود به

این روزها با هدف و نگاه بهتری پیش میروم .ان شاءا ...بتوانم نمایشگاه

به دلیل اتفاقی که برایم در کربال افتاد ،تصمیم گرفتم ادامه کار حرفهای

انجام سفارش هایی هستم که گرفتهام.

میتوان از طریق هنر هزینههای روزمره زندگی را برطرف کرد؟

قطعا به ســلیقه مشتری نیز توجه میشــود؛ برای مثال اگر مشتری

شــروع کار ممکن است مانند سایر رشتههای غیرهنری سخت باشد.

ســبکهای مختلف نقاشــی در تاریخ هنر ،با آبرنگ و آکریلیک و رنگ

(پدر):
حانیه در دوران مدرسه همیشه در
کنار درسهایش ،شوق زیادی به نقاشی
و هنر نشان میداد .از آن رو که تجربه
فعالیت هنری داشتم ،هر زمان که احتیاج
به راهنمایی داشت ،مخصوصا در زمینه
کارهای چوبی ،کنارش بودم.

اطالعرسانی
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هفته
سخن

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

دل بستگیها
اگر میخواهیم ارزش خود را بدانیم ،بگنیرم به چه چیز دل بستهایم.

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

دبیر شورای سیاستگذاری :محمود نیک دهقان

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

مدیر مسوول :احد میرزایی
سردبیر :فاطمه الیقفرد

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی
عکس :هادی ذهبی

نشانی :تهران ،کیلومتر1۴جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) ،ورودی  ۵ایرانخودرو ،مدیریت ارتباطات
بخش انتشارات  -نمابر - 021 -۴۸22۸۴2۵ :شماره مرکز پیامک۳000۳0۳۳ :

همکار
صدای

ارتباطبیواسطهکارکنانبامدیرعامل

سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره تلفن  09102297110در فضای مجازی شامل پیامرسانهای سروش،

واتسآپ ،بله ،ایتا و آی گپ فعال است و همکاران گروه صنعتی میتوانند از این طریق بیواسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

کیفیت غذا

کارکنان که در کارآمد شــماره  ۸۴7درج شده به هیچ وجه در

جمعــی از همــکاران در تماس با صــدای همکار عنوان

کردهاند ،نظــارت بر کیفیت غذا باید دائمی باشــد ،بعضی از
پیمانکاران تخلف دارند.

سازمان جاری و ساری نمی شود .لطفا پی گیری کنید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

با توجه به پی گیریهای اخذ شده از سازمانهای تولیدی،

رعایت مورد مذکور بر اساس لیست تایید شده منابع انسانی

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی:
نظــارت بــر آشــپزخانهها و نحــوه طبخ و توزیع توســط

کارشناســان پیمانــکار انجــام میشــود .بهطــور همزمان
کارشناســان مدیریت تغذیه ایســیکو نیز نظــارت دائمی بر
نحوه عملکرد پیمانکار دارند و نهایتا کارشناس تغذیه شرکت

انجــام میپذیرد .همــکاران محتــرم مشــمول ،در صورت
مشاهده مغایرت به ادارات پشــتیبانی معاونتهای تولیدی
(تولید خودرو ســواری ،تولید قطعات و مجموعهها ،سیســتم

جامع تولید و خدمات فنی) مراجعه فرمایند.

ایرانخودرو نیز کل این فرآیند را بهطور دائمی نظارت و رصد

میکند و چنانچه مغایرتی در این خصوص مشــاهده شود،
مطابق ضوابط با پیمانکار برخورد خواهد شد.

سفر زیارتی مشهد

تعدادی از همکاران که در آستانه بازنشستگی قرار دارند

در تماس با ما درخواست کردهاند ،ترتیبی اتخاذ شود تا سفر

سختی کار

زیارتی مشهد هم مانند حواله خودرو با وجود گذشت دو سال

برخی از پیمانکاران شــرکت پیشتاز سامان در تماس با

ما عنوان کردهاند ،سه ســال در خطوط تولید بدنه سازی کار
کردهایم ،اما ســختی کار به ما تعلق نگرفته است .آیا سختی
کار ما تایید میشود؟

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:
اخذ تاییدیه سختی کار در شرکت مذکور در دست اقدام است.

اضافه کار

تعداد زیادی از همکاران خطوط تولید در تماس با ما عنوان

کردهاند ،پاسخ معاونت منابع انسانی مربوط به سوال اضافه کار

از تاریخ آن امکان استفاده برای بازنشستگان را داشته باشد.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

مطابق دستورالعمل اجرایی ســفرهای زیارتی و سیاحتی

همکاران بازنشسته پس از گذشت سه سال کامل ( ۳۶ماه)

 #وقتی در انجام

کاری ناکام میشوید،

چه میکنید؟

عنوان کرده اند ،بســتهبندی اقالم اهدایی وضعیت مناســبی

نــدارد و حمــل اقالمی همچــون برنج ،مــرغ ،حبوبات و...
برای کارکنان ،دشــواریهای زیادی بهوجــود میآورد .آنان

درخواست دارند تا در این خصوص بهبود صورت پذیرد.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

طی مکاتبهای با مدیر عامل محترم شــرکت ایســیکو ،بر

تهیه بستهبندی مناسب سبد اهدایی به نحوی که حمل کاالها
توسط همکاران به آسانی صورت پذیرد ،در سفارش سبدهای
اهدایی سال  ۱۴۰۱تاکید شد.

تبدیل وضعیت رانندگان قسمت لجستیک ایسیکو

برخی از رانندگان ایســیکو در قســمت لجستیک (حمل

محصــول بدنــه) در تماس با ســامانه ارتباطــی مدیرعامل
پرســیدهاند ،آیــا در تقویم تبدیــل وضعیت به قــراردادی
ایرانخودرو قرار دارند؟

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

از آخرین تاریخ سفر به مشهد مقدس به همراه فرم ترک کار

نظر به سیاســتهای کلی گروه صنعتــی ایرانخودرو در

مدیریت پیشــگیری ،درمان و رفاه درنوبت اعزام قرار گرفته

طبعــا تمامی همکاران شــاغل مرتبط با ایــن حوزهها نیز در

حســاب داخلی) اولویت ســفر برای آنان در سیســتم ثبت

شــاغل در مشاغل مرتبط در شــرکت ایسیکو تبدیل وضعیت

( تسویه حســاب داخلی) با مراجعه به دفتر اعزام به مشهد

تمرکز فعالیتهایی با ماهیت لجســتیک در شرکت ایسیکو،

که بر اســاس آخرین تاریخ اعزام و تاریخ ترک کار(تســویه

شــرکت مذکور اشــتغال به کار داشــته و همکاران پیمانکار

خواهد شد.

میشوند.

بهرام برادران

هشتگ

عدم استحکام و بستهبندی نامناسب اقالم اهدایی

برخی از همکاران در تماس با سامانه ارتباطی مدیرعامل،

مصطفی حسن پور

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:

در ابتدا با افراد خبره مشورت میکنم

از اطالعات و تجربه افراد آگاه و

میکنم.

بررسیهای الزم دوباره اقدام میکنم.

و دوباره برای رسیدن به هدف تالش

متخصصکمک می گیرم و بعد از

سیده اعظم جزدره

ندا ریاحی پور

تالش مجدد تا رسیدن به نتیجه

پس از مشورت و بازنگری در علل

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:
مطلوب.

میسا صفرخانلو

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:
با استفاده از تجربه پیشکسوتان ،آن

قدر تالش میکنم تا به هدفم برسم.

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:
ناکامی و شکست ،تالشم را دو چندان
میکنم.

امیر جمشاد همتیار
از معاونت کیفیت:

پیش از هر اقدامی علت عدم

موفقیت را شناسایی و با اولویتبندی
روشهای جدید اهدافم را صبورانه

پیگیری کرده و هرگز ناامید نمیشوم.
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