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نشریه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو 
 شنبه ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۱، سال بیستم، ۱۶ صفحه
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مدیرعامل ایران خودرو در گفت وگو با ایسنا:

تعهدات معوق تعهدات معوق 
به زودی به صفر می رسدبه زودی به صفر می رسد

قرار اول/ رونمایی و تولید ِکشنده جدید
دکتر خطیبی: تا پایان سال، 
 هر ماه دست کم 
یک رونمایی و معرفی 
محصول خواهیم داشت

شفافیت، مبنای 
عملکرد مالی 

ایران خودرو است
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پیشخوان خرب

پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت روز کارگر
ارتقای کیفیت محصوالت، مهم ترین اولویت  ایران خودرو است

مهدی خطیبــی، مدیرعامــل گروه 
صنعتــی ایران خــودرو در پیامــی 
اردیبهشــت  یازدهم  مناســبت  به 
»روز جهانــی کارگــر«، ایــن روز 
جهادگــران  و  تالشــگران  بــر  را 
عرصه هــای تولید به ویــژه خانواده 
بزرگ صنایع خودروســازی کشــور 
تبریک و شادباش گفت. در بخشی 
از این پیام آمده اســت: کارگران و 
پوالدمردان آوردگاه صنعت با تاکید بر این باور که »کار نشــد ندارد« ثابت کردند، تنها با 
خودباوری و ارج نهادن به اندیشــه و توان نیروهای داخلی است که »ناممکن ها« میسر و 

جاده تولید هموار خواهد شد.
متن کامل پیام مدیرعامل ایران خودرو به شرح زیر است:

۱۱ اردیبهشــت را همواره از آن جهت ارج می نهیم کــه یادآور ایثار، مجاهدت و تالش های 
بی بدیل جامعه کارگری است؛ قشری که بی تردید، سنگین ترین مسوولیت را در تولید و رشد 

اقتصادی کشور بر دوش می کشد.
روز جهانی کارگر، فرصت مغتنمی است تا با پیروی از گفتار و کردار بزرگان دین  و اندیشه 
و با توجه به نقش مهم کارگران در پیشرفت اقتصادی کشور، صمیمانه ترین و خالصانه ترین 

قدردانی ها را نثار این عزیزان کنیم که در هیچ شرایطی از تولید و خدمت دست نکشیدند.
کارگران دلسوز و متعهد کشورمان، همانا جهادگران خستگی ناپذیر سنگرهای تولید هستند 
که در اوج تحریم های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، مجدانه و با همتی ستودنی، صحنه های 
زیبایی از خوداتکایی و خودباوری را به نمایش گذاشتند. اگر امروز گروه صنعتی ایران خودرو، 
پرتوان و استوار راه خود را به سمت رشد و تعالی گشوده و پیوسته بر دستاوردهایش در بین 
صنایع خودروســازی کشور می افزاید، این مهم مرهون دستان زحمت کش تک تک کارگران 
و کارکنــان متعهد این گروه اســت. از این رو بر خود فــرض می دانم ضمن عرض تبریک و 
شادباش به مناســبت روز جهانی کارگر، از همه همکاران شریف و خدومی که به شیوه های 
مختلف در این میدان مقدس کوشــیده و لحظه ای توقف چرخ عظیم صنعت را برنمی تابند، 

صمیمانه و خاضعانه تقدیر و تشکر کنم.
صنعت خودرو با همه فراز و نشــیب های سالیان اخیر، موفق شده از تحریم ها و تهدیدها، 
فرصت هایی برای رشــد و توسعه فراهم ســازد. به خاطر داریم زمانی که شرکای خودروساز 
خارجی، ایران را ترک کردند، کارگران و پوالدمردان آوردگاه صنعت خودرو با تاکید بر باور »کار 
نشد ندارد«، ثابت کردند که تنها با خودباوری و ارج نهادن به اندیشه و توان نیروهای داخلی، 
»ناممکن ها« میســر و جاده تولید هموار خواهد شد. این در حالی است که هرگز نمی توان 
تاثیر مخرب تحریم های ظالمانه غرب، شــیوع همه گیری کرونا بر اقتصاد کشور و در پی آن 
ایجاد شرایط نابسامان مالی و تولیدی برای خودروسازان داخلی را انکار کرد. در این رهگذر 
گروه صنعتی ایران خودرو نیز از آسیب های یاد شده در زمینه های مالی، تامین و تولید در امان 
نبوده است. با این وجود در چنین شرایطی است که کارگران و کارکنان خدوم بزرگ ترین گروه 
خودروسازی خاورمیانه با مسوولیت پذیری هر چه بیش تر و امید به آینده ای بهتر، می کوشند 

تا بر مشکالت و کاستی ها فائق آیند.
در همین راســتا، باهدف گذاری صورت  گرفته در گــروه صنعتی ایران خودرو ضمن حفظ 
باالترین ســهم تولید خودرو در کشــور و تالش پیوسته برای توســعه محصوالت، فرمایش 
مقــام معظم رهبری، حضــرت امام خامنه ای مبنی بــر افزایش کیفیت خــودرو و فرمان 
رییس جمهوری محتــرم در زمینه ضرورت ارتقای کیفیت تولیــدات، مهم ترین اولویت گروه 
صنعتی ایران خــودرو خواهد بود؛ چراکه جلب رضایت مشــتریان و مصرف کنندگان نهایی، 

خشنودی خداوند و برکت را به دنبال خواهد داشت.
گروه صنعتی ایران خودرو، در پرتو مسوولیت پذیری، تعهد، تخصص و نیز تمسک بر آستان 
حضرت دوست، پرتوان تر از همیشه می کوشد تا با نوآوری و هوشمندی بی مانند فرزندان این 
مرز و بوم، جایگاه صنعت خودروی کشور را به سطح شایسته ای ارتقا دهد. ما خود را متعهد 
می دانیم برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد انگیزه و امید در جامعه و نیز مایوس ساختن 

دشمنان و بداندیشان رشد و توسعه ایران سرافراز، از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
در پایان بار دیگر به پاس تمامی پایمردی ها و تالش های بی بدیل شما کارگران، کارکنان 
و همه کســانی که در کســب دستاوردها و افتخارات صنعت خودرو ســهیم بوده اند، به ویژه 
همکارانم در گــروه صنعتی ایران خودرو، فرارســیدن ۱۱ اردیبهشــت »روزجهانی کارگر« را 

صمیمانه تبریک می گویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش بســیج کارگری که با حضور مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو در سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد، گفت: امسال، سال بسیار خوبی برای کارفرمایان 
و ســرمایه گذاران خواهد بود، کاهش پنج درصدی مالیات بــرای تولید کنندگان و اختصاص ۲۷۰ 

هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تولید در بودجه ۱۴۰۱ به تقویت تولید خواهد انجامید.
حجت هللا عبدالملکی، الگوی کارگر بســیجی را امیرالمومنین )ع( دانست و با اشاره به این که 
تمــام مردم ایران، مدیون جریان کارگری هســتند، تاکید کرد: یکی از محورهای اساســی دولت 
مردمی، توجه به تولید و کار است و بر اساس برنامه دولت، سال ۱۴۰۱، سال بسیار متفاوتی برای 

جامعه اقتصادی و تولید کشور خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش حداقل حقوق کارگری در اسفند ماه سال گذشته، عنوان کرد: افزایش 
دســتمزد قابل قبول برای قشر کارگران، قدرت خرید و توان اقتصادی جامعه کارگری را افزایش 

خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خاطرنشان کرد: در فروردین ماه امسال نیز میزان تقاضا برای 
بیمه بیکاری و شــکایت کارگران از کارفرمایان نسبت به ســال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته 
است و افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ که با توافق جامعه کارگری و پیمانکاران انجام شد، 

به افزایش کارایی انجامیده و در تورم نقشی نداشته است.
ســردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رســول هللا )ص( تهران نیز در این همایش، با 
اشــاره به اهمیت باالی سرمایه انســانی در جامعه، گفت: جامعه کارگری، یکی از اقشار تاثیرگذار 
و بازوان اصلی تولید و رونق اقتصادی به شــمار می روند، غفلت از نقش آفرینی این جامعه بزرگ، 

پویا و ارزشمند، شایسته نیست.
وی بــا بیان این که جامعه کارگــری در دوران مبارزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس، همواره 
نقش آفرین بوده است، عنوان کرد: بیش از پنج هزار شهید دفاع مقدس از جامعه کارگری تقدیم 
انقالب و نظام جمهوری اسالمی شده است. این انقالب در مقابله با استکبار جهانی به پیروزی های 
بزرگی دست یافته و بخشی از این پیروزی ها مدیون جامعه کارگری صنعت و تولید است. بنابراین 
امروز دشمن از ایران اسالمی، انقالب اسالمی و ملت ایران عصبانی است، زیرا باوجود چهل و دو 
ســال محاصره، تحریم و فشــارهای همه جانبه اقتصادی، موفقیت های ایران اسالمی روز افزون 

بوده است.
در انتهای این همایش، از دســتاوردها و زحمات مدیران، نخبــگان و کارگران جامعه صنعتی 
تقدیر به عمل آمد و عادل پیرمحمدی، مدیرعامل شرکت ساپکو، به عنوان مدیر نمونه حوزه صنعت 

خودرو و قطعه سازی معرفی شد.
هم چنین در آیین تجلیل از بسیجیان و خانواده های محترم شهدای جامعه کارگری، از کارگران، 
نخبــگان و مدیــران نمونه حوزه های مختلف صنعت خودرو، صنایع دارویی، صنعت قطعه ســازی، 

دخانیات و سایر شرکت های دانش بنیان تقدیر شد.
گفتنی اســت، هم زمان با هفته کارگر و روز بســیج کارگری، همایش بسیج کارگری با حضور 
حجت هللا عبدالملکی، وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو، علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســردار 
حســن زاده، فرمانده ســپاه محمد رســول هللا)ص( تهران بزرگ، عــادل پیرمحمدی، مدیرعامل 
شــرکت ساپکو و امیرهوشــنگ روشــن آزاده، مدیر حوزه مدیرعامل ایران خودرو در محل سالن 

همایش های ساپکو برگزار شد .
در حاشــیه این همایش، از نمایشــگاه نیازمندی های دانش محور صنعتــی که با هدف پیوند 
شرکت های دانش بنیان و جامعه صنعتی در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« و با همت 

بسیج کارگری استان تهران در شرکت ساپکو برپا شده بود، بازدید به عمل آمد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت برای جامعه 
اقتصادی و تولیدی است
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پیشخوان خرب سالمتی، پشت ماسک همه ماست

مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو، با بیــان  این که فضای 
صنعت خودرو به دلیل حاشــیه پردازی ها بســیار غبارآلود شده، 
گفت: در این فضا، فعالیت های راهبردی، محوری و ساختاری که 
در حال انجام است، به حاشیه رانده می شود و گویا اراده ای برای 

حذف حواشی و حل آن وجود ندارد.
مهدی خطیبی در گفت وگو با ایســنا، یکی از ســخت ترین و 
ریشــه ای ترین اقداماتی که هم زمان چند مشکل را حل می کند، 
پرهیز از تولید ناقص و عبور مســتقیم تولید دانســت و گفت: بر 
این اساس، به هیچ عنوان تولید خودروی ناقص صورت نگیرد و 
هر چه تولید می شــود به صورت کامل بوده و پس از عبور از خط 
تولید به صورت مســتقیم در اختیــار بخش فروش برای صدور 

سند، پالک و حمل و تحویل به مشتریان قرار گیرد.
وی تولید مکانیکی و تجاری را دو مفهوم نادرست شکل گرفته 
در صنعت خودروی کشــور در سال های اخیر عنوان کرد و گفت: 
تولید مکانیکی به معنــی تولید ناقص و تولید تجاری یا تجاری 
سازی به معنی کامل کردن خودرو است، این در صورتی  است که 
تولید مکانیکی تولید به شمار نمی رود و باال بودن آن نمی تواند به 

عنوان حسن در فرآیند تولید مطرح باشد.
مدیرعامل ایران خودرو افزود: هر چه تولید مکانیکی و ناقص 
بیش تر هم باشــد به زیــان تولیدکننده خواهد بــود، کمااین که 
همین موضوع باعث شد که معضل خودروهای کف بدون فایده 

گریبان گیر صنعت خودرو شود.
خطیبــی افزایش هزینــه را ماحصل تولید خــودروی ناقص 
عنوان کرد و گفت: طبق بررســی های به عمــل آمده از وضعیت 
تولید خودروهای ناقص در ســال گذشته، به این نتیجه رسیدیم 
که اگر از تولید خودروی ناقص جلوگیری می شــد، صرفه جویی 
چهار هزار میلیارد تومانــی برای ایران خودرو اتفاق می افتاد. این 
عدد به معنی جلوگیری از ۳۵ درصد زیان سال قبل ایران خودرو 
است! وی رفع معضل تولید خودروی ناقص و پرهیز از این همه 
هزینه، صــرف زمان و ایجاد تنــش و ... را از دیگر نتایج حذف 
خــودروی ناقص از فرآیند تولید دانســت و گفت: افزون بر این، 
جهــش ۲۵ درصدی کیفیت محصــوالت ایران خودرو نیز صورت 

می گرفت.
مدیرعامــل ایران خودرو تصریح کــرد: صرفه جویی هزینه، با 
توجه به این که برنامه افزایش تولید و عرضه را در ســال جاری 
در دســتور کار قرار داده ایم، بســیار بیش تر از تخمین چهار هزار 

میلیارد تومان سال گذشته رقم خواهد خورد.
خطیبی ادامه داد: طرح موضوع کاهش تولید در ایران خودرو 
از لحاظ مفهومی دارای ایراد اســت و نمی تواند در شــرایطی که 
امکان عرضه خودروی ناقص وجود ندارد، مورد قبول باشد. فرض 

کنید طی دو ماه یک میلیون خودروی ناقص تولید می شد، چه 
فایده ای برای بازار و مشــتریان داشــت؟ مگر خودروی ناقص 
قابلیت صدور ســند، حمل و تحویل به مشــتریان را دارد؟ این 
اقدام جز زیان برای تولیدکننده و مصرف کننده نتیجه ای دیگری 

دربرنداشته و فعل نادرستی در اقتصاد به حساب می آید.
وی با بیان این که تولید خودروی مکانیکی را تولید نمی دانیم، 
تصریح کرد: بر این مبنا تولید کامل و قابل صدور ســند، حمل و 
تحویل به مشــتریان، تولید به شمار می رود که از ابتدای امسال 
این شاخص در گروه صنعتی ایران خودرو نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته باالتر بوده و تا انتهای هفته جاری به بیش از ۶۰ 
هزار دســتگاه خواهد رســید که بیش از ۱۲ هزار دستگاه از سال 
گذشــته بیش تر اســت و در حال حاضر، این رقم با شیب قابل 

مالحظه ای در حال فاصله مثبت از مقدار سال قبل است.
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو افــزود: میزان عرضه 
محصــوالت ایران خــودرو، یعنــی خودروهــای پالک شــده و 
خودروهــای از کف پارکینگ های ایران خودرو برای تحویل خارج 
شــده اســت، طی ســال جاری تا انتهای هفته به رقم ۹۰ هزار 
دســتگاه خواهد رسید که این هم رشــد قابل توجهی نسبت به 

سال قبل دارد.
وی در پاســخ به علت تفاوت عدد تولید ۶۰ هزار دســتگاه با 
تحویــل ۹۰ هزار دســتگاه خودرو گفت: ایــن اختالف مربوط به 
خودروهای مانده در کف پارکینگ در انتهای ســال قبل اســت 
که الحمدلله با سیاســت های اتخاذ شــده و تالش شبانه روزی 
همکارانــم تعداد خودروهای ناقص کف هــم اکنون به ۳۱ هزار 
دستگاه اســت که تا پایان هفته به رقم ۲۸ هزار دستگاه خواهد 
رســید. در کاهش تعداد خودروهای ناقص در سه ماهه گذشته، 

توفیق چشم گیری حاصل شده است.
خطیبی خاطرنشــان کرد: در سه ماهه گذشته، عالوه بر تولید 
و تحویل خودرو به مشتریان، با برنامه ریزی انجام شده، تعداد 
۵۴ هزار دستگاه یعنی ۶۶ درصد از خودروهای ناقص کف کاسته 
و روانه بازار شــده که فقط ۳۴ هزار دســتگاه از این رقم مربوط 
به ســال جاری است؛ یعنی از ابتدای فروردین تاکنون، فقط ۴۱ 
درصد از خودروهای ناقص ۹ بهمن ســال قبل کاسته و تا انتهای 
هفته به رقم کل ۲۸ هزار دستگاه خواهد رسید که خیلی کم تر از 
حد تعیین شده توسط ریاست محترم جمهوری در بازدید سرزده 

از ایران خودرو است.
وی از توقــف کامل تولید خودروی ناقص از ابتدای خردادماه 
خبــر داد و گفت: بنابراین دیگر معضلــی به نام خودروی کف و 

ناقص نخواهیم داشت.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که به مردم 

عزیز اطمینــان می دهم که با واژه ها و الفــاظ بازی نمی کنیم و 
واقعیات را شــفاف می گوییم، گفت: به دنبال بازی با اعداد برای 
انحراف افکار عمومی و ارایه اعداد باالی تولید، ولی تولید ناقص 
و غیرقابل عرضه نیســتیم، ایران خودرو، تولید ناقص را ضعف در 
مدیریــت می داند و آن را به زودی از فرآیند تولید حذف خواهد 

کرد.
وی افزود: هر چند این اقدام طاقت فرسا و سخت به خصوص 
برای شــبکه تامین ایران خودرو خواهد بود، اما از مجموعه قطعه 
سازان می خواهم که برنامه تولید خود را با ایران خودرو مطابقت 
دهنــد چون معتقدیم، خیر تامین کننــدگان، ایران خودرو، مردم 

شریف و کشور در همین است.
خطیبــی تولید خــودروی ناقص را شــجره خبیثه در صنعت 
خودرو خواند و گفــت: تولید ناقص و اعالم آمار تولید خودرو به 
نام تولید اقدام خوبی نیســت و ایران خودرو این اقدام را انجام 
نخواهد داد. شاید در ابتدای امر کار سختی به نظر آید، اما ریشه 
ایــن موضوع برچیده خواهد شــد و باقیات و صالحات آن برای 
همه خواهد بود. وی خواســتار حمایــت نهادهای نظارتی از این 
تصمیم مهم ایران خودرو شد و گفت: از نهادهای نظارتی خواهش 
می کنیم، مانند گذشته که همیشه فریادرس و یاری رسان صنعت 
و تولید کشور بوده اند، در این پروژه بزرگ ملی و خیر مطلق نیز از 
ایران خودرو حمایت کنند. همه ما در ثواب، خیر و برکات این کار 

بزرگ اقتصادی، فنی و مدیریتی شریک هستیم.
خطیبــی از کاهش آمار تعهدات معوق به مشــتریان نیز خبر 
داد و گفت: بر اســاس وعده داده شــده به وزیر محترم صمت 
در بازدیــد روز ۱۳ فروردین، آمار تعهدات معوق به مشــتریان با 
سرعت باالیی به سمت صفر شدن پیش می رود و تا انتهای ماه 
از رقم کنونی که حدود ۹ هزار دستگاه است به صفر خواهد رسید 
و تعهدات به روز خواهد شــد. عدد فعلی تعهدات، در سال های 
اخیر فعالیت ایران خودرو بی سابقه بوده و رسیدن آن به صفر نیز 

رکوردی ماندگار در این شرکت خواهد بود.
وی در پایان گفت: تمامی مــوارد فوق و مابقی موفقیت های 
چشــم گیر ایران خودرو نظیر جهش ۲۰ درصــدی کیفیت قبل از 
تحویل خودرو، کاهش ۵۵ درصدی خودروهای معوق در شــبکه 
خدمــات پس از فــروش و موارد دیگر کــه در زمان خود اطالع 
رسانی خواهد شد، میسر نشده مگر با درایت، دلسوزی، توجه و 
حمایت هــای وزیر صمت. خطیبی ضمن قدردانی از وزیر صمت، 
خاطرنشــان کرد: ایشــان به دنبال حمایت های تحول گرایانه و 
مسووالنه از صنعت خودروی کشور به عنوان سرمایه ملی هستند 
و برنامه های ایران خودرو نیز در مســیر اجرای راهبردهای وزارت 

صمت قرار دارد.

مدیرعامل ایران خودرو در گفت وگو با ایسنا:

تعهدات معوق به زودی به صفر می رسد

معاون مالی و اقتصادی گروه صنعتی 
ایران خــودرو ضمن رد هرگونه ارتباط 
موضوعات مطرح شده از سوی برخی 
از نمایندگان به وزیــر صمت، گفت: 
عملکرد مالی ایران خــودرو زیر نظر 
سازمان بورس و سازمان حسابرسی 
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، 

کامال شفاف است.
 محمد نیک فر افزود: ایران خودرو، شــرکتی بورسی است که در 
مقاطع زمانی سه، شش و نه ماهه و پایان سال، عملکرد مالی خود 
را به سازمان بورس اعالم می کند، عالوه بر این ، سازمان حسابرسی 

کــه زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی اســت، صورت های مالی و 
حساب ها را به صورت شش ماهه و ساالنه حسابرسی می کند.

وی ضمن انتقاد از به کار بردن عبارت عدم شفافیت در صورت های 
مالی خودروسازان توسط برخی از نمایندگان مجلس، گفت: شفافیت، 
مبنای عملکرد مالی ایران خودرو است، مجمع شرکت سالی یک بار 

برگزار می شود که صورت های مالی به تصویب سهام داران می رسد.
وی درخصــوص بنــگاه داری خودروســازان نیز اظهــار کرد: در 
جایی که ضرورت ایجاب کرده اســت و بخش خصوصی حاضر به 
سرمایه گذاری نشده و ظرفیت های این بخش توان پاسخ گویی به 
نیازمندی هایمان را نداشته، ناچار به سرمایه گذاری شده ایم که امری 
اجتناب ناپذیــر برای تکمیل زنجیره ارزش تولید بوده اســت. روابط 

پسین و پیشین بخش های مختلف اقتصادی کشور، شبکه کاملی 
نیست و کسری های آن باید توسط شرکت های تولید کننده خودرو 

تکمیل شود.
نیک فر ادامه داد: این موضوع ارتباطی به وزارت صمت نداشته و 

جزیی از سیاست های اجرایی خودروساز است.
وی خاطرنشان کرد: سهام دولت در ایران خودرو در سال های اخیر 
از ۷۰ درصد به ۵.۷ درصد رسیده است که به قرار اطالع واگذاری این 

میزان نیز در برنامه دولت قرار دارد.
وی افــزود: تصمیم گیری و تصمیم ســازی طبق اســاس نامه 
ایران خودرو در چارچوب منافع و برنامه های بلندمدت مجموعه انجام 

می شود و ارتباطی به وزارت صمت ندارد.

معاون مالی و اقتصادی گروه مطرح کرد

شفافیت، مبنای عملکرد مالی ایران خودرو است
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رونمایـی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در مراسم رونمایی و تولید 
کامیون ِکشــنده با گیربکس اتوماتیک در ایران خودرو دیزل با 
بیان این که می دانیم نیت پلیس راهور خیر اســت، برای برگزاری 
جلســه کارشناسانه و ارایه ۱۶۱ برنامه افزایش تولید و کیفیت این 

خودروساز که در دست اجراست، اعالم آمادگی کرد.
دکتــر مهدی خطیبی گفت: کار را به گونه ای پیش می بریم که 
رییس محترم پلیس راهور و جانشــین وی دیگر نگویند صنعت 

خودرو را باید تعطیل کرد.
وی افــزود: آن قــدر تالش خواهیــم کرد که برخــی افراد به 
خودشــان اجازه ندهند به این صنعــت توهین کنند و حتی این 
موضوع به ســمت شخصی شدن برود. فشــارهایی که امروز به 
صنعت خودرو وارد می شود، انگیزه های ما را بیش تر کرده است. 
بســیاری از مســایلی که امروز به عنوان انتقاد مطرح می شود، 

نیازمند کارهای کارشناسی است.
وی در ادامه، با بیان این که ِکشــنده جدید ایران خودرودیزل 
قطعا اتفاق بی نظیری را در صنعت خودروی کشور رقم خواهدزد، 
اظهار کرد: با توجه به مزیت های فنی و غنای این محصول، قطعا 
با ورود به جاده ها و فضای کســب و کار کشور، موجب کمک به 

ارتقای فرهنگ عمومی رانندگی خواهد شد.
دکتر خطیبی افزود: سیســتم رانندگی با این خودرو نســبت 

بــه محصوالت قبلی متفاوت خواهد بــود؛ انواع مختلفی از این 
ِکشنده عرضه خواهد شد تا هر مشتری براساس سلیقه و بودجه 

خود محصول مورد نظر را انتخاب کند.
وی از قرار ماهانه برای معرفی دســت کم یک دستاورد گروه 
صنعتی ایران خــودرو خبر داد و گفت: در ســال جاری اتفاقات 
بی نظیری برای این خودروساز تجاری رخ خواهد داد که زیربنا و 

مقدمات آن در دوره های قبل فراهم شده است.
خطیبی اتحاد اســتراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور را اتفاق 
مهمی در صنعت خودروی کشــور دانســت که به راحتی میســر 

نشده است و دو خودروساز سا ل  ها به دنبال تحقق آن بودند. 
وی در ادامــه تصریح کرد: با اراده ای که در دو مجموعه وجود 
داشــت و با نشست هایی که برگزار شد، توافقات ابتدایی صورت 
گرفت و کمیته ای به ریاســت آقای احمد قلعه بانی که شناخت 
خوبی از صنعت خودرو دارد، شــکل گرفــت. خروجی های این 

کمیته اطالع رسانی خواهد شد.
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، با اشــاره به تشــکیل 
شــورای هماهنگی صنعت خودرو، گفت: این شــورا متشکل از 
دو خودروســاز ایران خودرو و ســایپا، انجمن خودروسازان و دو 
انجمن فعال در قطعه سازی است. در فضای پرتنش و غبارآلود 
حال حاضر، آن چه الزم اســت اتحاد دو انجمن اســت که شکل 

گرفته و در شــورای هماهنگی مورد اســتقبال قــرار گرفت. این 
اتحــاد و همدلی در جهــت افرایش تولیــد باکیفیت در صنعت 
خودرو خواهد بود و امید است شاهد اتفاقات خوب و بی نظیری 

در این عرصه باشیم.
وی بــا بیان این که در گروه صنعتی ایران خودرو عرضه حدود 
۱۴۰ هــزار دســتگاه خودرو از ابتدای اســفندماه تا روز ششــم 
اردیبهشــت ماه صورت گرفته که این اقدام در چند ســال گذشته 
ایران خودرو بی ســابقه بوده است، گفت: در روزهای پایانی سال 
گذشــته، تحویل بیش از چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه در یک روز به 
مردم که ۱۱۰۰ دســتگاه آن به صورت حضوری بوده، اتفاق بسیار 

مهم و مبارکی است که از منظر لجستیک کار مشکلی است.
دکتــر خطیبی با اشــاره به چهار قولی کــه در ابتدای ورود به 
ایران خــودرو داده بــود، اظهار کرد: این قول ها شــامل به صفر 
رســاندن زیــان در کل گروه، افزایش کیفیــت در تمام تولیدات 
گروه، رونمایی و عرضه هفت محصول جدید و یا فیس لیفت و 
به روزآوری شــده در کل گروه و نیز جمع آوری خودروهای کف 
اســت. ما بر عهد خود پای بندیم و امید است بتوانیم به تمامی 

آن ها عمل کنیم.
وی با اشــاره به این که در تمامی ســایت های  متعلق به گروه 
صنعتی ایران خودرو، تعداد خودروهای کف به ۳۹ هزار دســتگاه 

 دکتر خطیبی: 

تا پایان سال، هر ماه دست کم یک رونمایی 
و معرفی محصول خواهیم داشت

ِکشنده جدیدرونمایی و تولید قـــــرار اول 
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سالمتی، پشت ماسک همه ماست

اســت،  یافتــه  کاهــش 
این  از  خاطرنشــان کرد: 
میــزان حــدود ۱۵ هزار 
دستگاه معطل یک قطعه 

اســت  چیپ ســت  دارای 
که بــه دلیل محدودیت های 

ناشــی از کرونا در کشور صادر 
کننــده، تامیــن و واردات آن به 

تاخیر افتاده است.
دکتــر خطیبــی گفــت: کاهــش میزان 

خودروهای کف در ۱۳ ماهه گذشــته بی نظیر بوده و 
کم تر از میزان تعیین شده توسط رییس جمهوری محترم است، 

بنابراین ما توانستیم به عهد خود پای بند باشیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با بیان این که از ابتدای 
خرداد ماه امســال، طی ســه برنامه که در نظر گرفته ایم، تولید 
خودروهای ناقص برای همیشــه متوقف خواهد شد، تاکید کرد: 
از این پس معضلی به نام خودروی کف نخواهیم داشــت. این 

موضوع تاثیر بسیاری در سودآوری مجموعه دارد.
وی در ادامه یادآور شــد: اگر در ســال گذشته عبور مستقیم 
داشــتیم و تولید خودروی ناقص صــورت نمی گرفت، چهار هزار 
میلیــارد تومــان صرفه جویی هزینه داشــتیم، همچنین کیفیت 

محصوالت ۲۵ درصد افزایش می یافت.
به طور قطع باید امسال با این روش پیش برویم. ایران خودرو 
سه سال تجربه این موضوع را داشته است، راهی که سخت، اما 

شدنی است و منافع بسیاری به همراه دارد.
دکتر خطیبی تولید خودروی ناقص را نقص مدیریتی دانست 
که باید رفع شــود و با اشاره به عرضه محصوالت جدید، تصریح 
کرد: از ابتدای اردیبهشت تا پایان سال جاری، هر ماه دست کم، 
یــک رونمایــی و معرفی محصــول خواهیم داشــت. افزایش 
تولید قطعــا می تواند منجر به کاهش و به صفر رســاندن زیان 
ایران خودرو شــود. امید اســت، کل گروه تا پایان سال به سود 

برسد.
وی افزود: این اقدامات در کنار ســایر مواردی است که دنبال 
می کنیم، مانند راه اندازی تکنوســنتر، توجــه کاربردی و اجرا و 
به کارگیــری شــرکت های دانش بنیان که همــکاری با آن ها در 
دســتور کار کل گروه اســت. تقویت مدیریت شــرکت جتکو به 
عنوان نماد شــرکت های دانــش بنیان در گروه، نشــانه باور به 
این موضوع اســت. شــرکت تام، نیرومحرکه و ایپکو نیز لیست 
نیازمندی ها و احتیاجات ما در ارتباط با شرکت های دانش بنیان 

را اعالم خواهند کرد.
مدیرعامــل گــروه صنعتی ایران خــودرو با بیــان این که در 
نمایشــگاه بین المللی امسال حضور خواهیم داشت و برنامه ای 
برای همکاری با نخبگان و شرکت های دانش بنیان داریم، گفت: 
تمامی این موارد موجب می شــود تا امسال سال خوب، پررونق 
همــراه تولید با کیفیــت در فضایی مملو از امید و نشــاط برای 

صنعت خودرو رقم بخورد.

وی بــا بیــان این کــه 
مــردم اذیت می شــوند؛ 
چــرا که اتفاقــات مثبت 
دیــده  دســتاوردها  و 
نمی شــود، گفــت: صنعت 
خــودرو در همه جــای دنیا 
بــه دلیل حجم گــردش مالی 
و صنایع پیشــین و پسین، مهم 
اســت، اما هنوز نتوانســته ایم خودرو 
را در کشــور از کاالی ســرمایه ای به کاالی 

مصرفی تبدیل کنیم.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو تصریح 

کــرد: هرگز در عمل و پی گیری برنامه های 
خوب مــان کوتــاه نخواهیــم آمد و 

مشــکلی نیز بــا واردات خودرو 
نداریــم، زیــرا آن را موجــب 

افزایش رقابت و کیفیت در 
محصوالت مان می دانیم.

تولید ۷۵۰۰ دستگاه 

ِکشنده در برنامه امسال 

قرار دارد

ایران خودرو  مدیرعامل 
دیزل نیز در این مراســم با 

اشــاره به رونمایی از محصول 
ِکشنده H۵ گفت: در حال حاضر 

بیش از ۵۰ دســتگاه از این محصول 
تولید شــده و تجاری خواهد شــد. برنامه 

تولید نســخه جدید این محصول با ۵۰۰ اسب بخار، 
اســتاندارد یورو EEV ۵ و ظرفیت مخزن سوخت هزار لیتر را در 

دستور کار داریم.
جواد توســلی مهر گفــت: بیش از یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
دســتگاه خودروی تجاری در کشــور تولید شــده که ۷۶۸ هزار 
دســتگاه در حال حاضر در ناوگان فعال هســتند، از این تعداد 

حدود ۳۲۱ هزار دستگاه حتما باید جایگزین شوند. 
وی افــزود: دولت برنامــه خوبی برای پر کــردن این خالء 
تدوین کرده اســت که در صورت تصویب شــورای اقتصاد، یکی 
از ورودی هــای بــازار خودروهای تجــاری فعال خواهد شــد. 
ایران خودرو دیزل در این بین، ۳۷ درصد کل تولیدات را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل، با بیان این که سهم بازار 
دیزل در سال ۱۳۹۶، چهار درصد بوده است و در سال ۱۴۰۰ این 
رقم به ۴۵ درصد افزایش یافته اســت، گفت: در ســال ۱۳۹۶، 
۳۳ درصد محصوالت ما ســه ســتاره بوده و مابقی از دو ستاره 
برخوردار بودند. امروز با افزایش بیش از ۱۱ برابری ســهم بازار، 
کیفیت محصوالت با ســرعت بسیار خوبی رشد کرده است و ۷۲ 

درصد محصوالت مان چهار ستاره و ۲۸ درصد سه ستاره هستند، 
در ایران خودرو دیزل محصول دو ستاره وجود ندارد.

وی با بیان این که در سال جاری رقم تولید ایران خودرو دیزل 
۲۵ هزار دســتگاه خواهد بود، عنوان کرد: امســال پنج ِکشنده با 
تیراژ تولید ۷۵۰۰ دســتگاه در سبد تولید محصوالت ایران خودرو 

دیزل قرار دارد که کم ترین تردیدی در تحقق آن نداریم.
توســلی مهر گفت: در سال گذشــته ۴۲ درصد سهم بازار در 

حوزه تولید ِکشنده متعلق به ایران خودرو دیزل بود.
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو دیزل، با بیان این که در حوزه 
برقی ســازی خودروها، اقدامات متعددی صورت گرفته اســت، 
گفت: ســه محصول مینی بوس، اتوبوس و ون به سمت برقی 
شــدن حرکت کرده است. در هشت ماه آینده ون و 
مینی بوس برقی رونمایی خواهد شد. هم 
چنین در حوزه ِکشنده های برقی نیز، 
اقداماتی در دســت انجام است. 
بزرگ  خودروســازان  امــروز 
دنیا به سمت برقی سازی، 
ناوبــری پیشــرفته و نیز 
حال  در  هوشمندســازی 
ایران خــودرو  حرکتنــد، 
دیزل نیز برای حرکت در 
این مســیر گام برداشته 

است.
وی با اشــاره بــه تامین 
 ،H۵ کنندگان تراز اول ِکشــنده
بیان کــرد: این محصــول دارای 
مشخصات فنی نظیر کروز کنترل، ترمز 
کمکی سراشیبی، سطح پایین صدا، امکان 
تجهیز خودران در نســخه های پیشــرفته و جدیدتر، 
ممانعــت از تصادف، ترمــز اضطراری اتوماتیک، سیســتم تعلیق 
پنوماتیک، سیســتم جلوگیری از پس رفت در سرباالیی و هشدار 
انحراف از مســیر است. این محصول عالوه بر قابلیت پاس کردن 

استانداردهای ۸۵ گانه، دارای استاندارد شرکت بنز نیز است.
به گفته توسلی مهر، افزایش قدرت موتور به ۴۶۰ اسب بخار، 
افزایش گشــتاور، گیربکس اتومات، ترمز اضطــراری، افزایش 
ظرفیت مخزن و سیســتم هشــدار انحراف از مسیر و دیسکی 
شــدن ترمزهای جلو و عقب، بهبودهای صورت گرفته در ِکشنده

H۵ نسبت به محصول مبنای خود؛ یعنی H۴ است.
وی با اشاره به دســتاوردهای تولید  ِکشنده  H۵، خاطرنشان 
کــرد: انتقال دانش فنی تولید  ِکشــنده های روز دنیا به کشــور، 
امــکان ترانزیت کاال با این محصول به تمامی کشــورهای جهان 
و امکانات رفاهی مناســب و به روز و هــم چنین امکان رقابت 
از منظــر قیمت با محصوالت مشــابه خود در بــازار، از ویژگی و 
دســتاوردهای این محصول به شــمار می رود. عمال با تولید این 
ِکشــنده، به نیازهای کشــور در حوزه انتقال دانش، خودکفایی، 

لجستیک و تولید محصوالت به روز، پاسخ می دهیم.



شماره ۸۴9    شنبه ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۱ ۶

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، گفت: کاهش ۵۵ درصدی 
خودروهای متوقف، بهبود پنج درصدی سطح کیفیت محصوالت 
ایران خودرو بر اســاس ارزش یابی شــرکت بازرسی و استاندارد 
ایران در ســه ماهه اخیر و بهبود ۲۰ درصدی شاخص های کیفی 
قبل از تحویل )شاخص ارزش یابی محصول-IQX( در فروردین 
۱۴۰۱ نســبت به میانگین بهمن و اســفند ۱۴۰۰، از نشــانه های 
اثربخشی اقدامات و برنامه های کیفی گروه صنعتی ایران خودرو 

در سه ماهه اخیر است.
دکتر مهــدی خطیبــی از کاهش ۵۵ درصــدی خودروهای 
متوقف و متوقع در شــبکه خدمات پس از فروش از بهمن ماه 
۱۴۰۰ تــا فروردین ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با اولویت دهی به تامین 

قطعات شبکه، شاهد افزایش رضایتمندی مشتریان هستیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: در راســتای تحقق 
منویــات رهبری معظم، حضرت امام خامنه ای، ابالغیه هشــت 
گانه رییــس جمهوری محترم و ارج نهــادن به مطالبات به حق 
مشتریان محترم، تدوین و اجرای طرح تحول کیفیت در زنجیره 
ارزش و در حوزه هــای تامین، مهندســی و طراحی، ســاخت و 
تولید، فروش، خدمات پس از فروش و لجســتیک را در ســه 
محور طراحی و عرضه خودروهای جدید، توقف تولید محصوالت 
قدیمــی و رفع عیوب مزمن و کیفی ســازی محصوالت تولیدی 

جاری، در دستور کار قرار داده ایم.
خطیبی، افزود: از نیمه های بهمن ماه سال گذشته، به منظور 
عملیاتی شــدن اهداف کیفی محصوالت، حدود ۷۰ پروژه بهبود 
مشــخصه های کیفی محصوالت جاری و قریــب به ۱۹۰ برنامه 

زیرســاختی در جهــت ارتقــای کیفیت در طــول زنجیره ارزش 
ایران خودرو برای ســه بــازه زمانی کوتاه مــدت، میان مدت و 

بلندمدت تعریف شده و در حال اجراست.
وی ادامــه داد: بــا تمرکز و توجه بــه برنامه های اثربخش و 
نتیجه گــرا، موضــوع ارتقــای کیفیت محصوالت گــروه صنعتی 

ایران خودرو به طور مستمر نظارت و مراقبت می شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که در مدت زمان 
کوتاه گذشته از تعریف پروژه ها، نتایج بررسی روند شاخص های 
کیفی قبل از تحویل و نحوه پشیبرد برنامه های کیفی، حکایت از 
اثربخش بودن برنامه ها و بهبود این شاخص ها دارد، گفت: اعمال 
گارانتی سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر برای تمامی محصوالت تولید 
مدل ۱۴۰۱ و ایجاد زیرساخت های الزم و ظرفیت سازی در شبکه 
خدمات پس از فروش، الزام به تولید بدون کســری محصوالت 
با توجه به تاثیرات قابل مالحظه تولید به صورت عبور مســتقیم بر 
شــاخص های کیفی از عمده اقدامــات پیش برنده اهداف کیفی 

شرکت ایران خودرو، طی سال جاری هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، در ادامه گفت: باتوجه به 
نقش و ســهم باالی کیفیت قطعات در ارتقای کیفی محصوالت 
تولیدی، زنجیــره تامین و مجموعه ســازندگان قطعات، تالش 
کردیم بــا ایجــاد تعامالت مناســب و افزایش هــم افزایی با 
ســازندگان، زمینه های اجرای بهبود کیفیت قطعات و محصوالت 
را فراهم کنیم که این رویکرد مورد اســتقبال قطعه سازان نیز قرار 

گرفته است. 
دکتــر خطیبی، با تاکید بــر رویکرد پشــتیبانی و حمایتی از 

قطعه ســازان، گفــت: در عین حــال ســال ۱۴۰۱ الزامات کیفی 
مشــخصی را بــرای حــوزه تامین قطعــات در نظــر گرفته ایم، 
پشتیبانی فنی و مهندسی برای ارتقای قابلیت سازندگان، الزام و 
نظارت به تضمین هم زمان کیفیت، کمیت و زمان تحویل قطعات 
توسط سازندگان، همکاری با سازندگان با رتبه معتبر )AوB( بر 
اســاس رتبه بندی ساپکو و ابطال تاییدیه قطعه سازنده ای که از 
اهداف کیفی تبعیت نکرده، از جملــه رویکردهای گروه صنعتی 

ایران خودرو در ارتباط با حوزه کیفیت تامین و قطعات است.
وی افــزود: گروه صنعتــی ایران خودرو با ایجــاد همدلی و 
جلب مشــارکت حداکثری قطعه سازان و با بهره گیری از تمامی 
ظرفیت های انسانی و تخصصی موجود، تمام تالش خود را برای 

ارتقای کیفیت محصوالت به کار خواهد بست.
مدیرعامل گــروه صنعتــی ایران خودرو، تمرکز بر خواســت 
مشــتری در شــاخص های کیفیت، گســترش نظارت کیفی به 
همه واحدهــای موثر در زنجیره ارزش شــرکت، تمرکز بر بهینه 
ســازی الگوهای رفتاری، استانداردسازی رویه ها و مشخصه ها 
و دســت یابی به باالترین اســتانداردها در کیفیت محصوالت و 
خدمات و برنامه های متعدد دیگر از اقدامات اصلی این شرکت 

خواهد بود. 
وی اظهار امیدواری کرد، با اســتعانت از خداوند سبحان و با 
پشــتوانه سرمایه انسانی متعهد و تالشگر، شاهد رشد روزافزون 
کیفیت فرآیندهــا و محصوالت، تحقق منویــات رهبری معظم 
حضرت امام خامنه ای و رضایتمندی حداکثری مشتریان عزیز 

باشیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دستاوردهای کیفی سه ماهه اخیر را تشریح کرد

کاهش ۵۵ درصدی خودروهای متوقف در شبکه خدمات پس از فروش

مزی خرب

مرکز ارتباطــات وزارت صمت پیرو اســتناد برخی رســانه ها 
بــه نامه ای درباره فرآیند حذف تدریجی قرعه کشــی در فروش 
خودرو که متاســفانه بدون تشــریح کامل آن و با برداشت های 
رسانه ای ناصواب مبنی بر »استمرار قرعه کشی فروش خودرو« 
صورت گرفته اســت، به منظور تنویر افــکار عمومی توضیحاتی 

ارایه کرد.
ابتــدای  همــان  از  صمــت  وزارت  شــاتا،  گــزارش  بــه 
تصــدی ســکان داری ایــن وزارت خانــه راهبــردی از ســوی 
سیدرضافاطمی امین، پیرو دغدغه به حق مردم، ضمن مخالفت 
با ادامه روند فعلی قرعه کشــی فروش خــودرو، اصالح روند و 
تــالش برای حذف آن را در دســتور کار قرارداد و بر اســاس 
همین قاعده نیز وزیر صمت »حذف تدریجی قرعه کشی فروش 
خــودرو« را از برنامه های جدی وزارت خانه اعالم کرد و تاکنون 
نیز برنامه ها در همین مســیر طراحی شــده و ایجاد ســامانه 

فروش یک پارچه خودرو نیز بر همین اساس بوده است.
همچنیــن در اجــرای بند »۵« دســتور هشــت مــاده ای 
رییس جمهــوری )موضــوع نامــه شــماره ۱۶۱۸۹ مــورخ ۱۵ 
اســفندماه ســال ۱۴۰۰( در خصوص چگونگــی عرضه خودرو، 
برای ایجاد شــفافیت و افزایش رضایت منــدی مردم مبنی بر 
این که در اســرع وقت اصالح و شفاف سازی الزم در آن صورت 
گیرد، مقرر شــد تــا زمان ایجــاد توازن در عرضــه و تقاضای 
خودرو که می تواند به حذف تدریجی قرعه کشــی منجر شــود، 
تمهیدات الزم برای قرعه کشــی متمرکز خودرو توسط سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ دوم 
اردیبهشــت ماه امســال، فراهم شــود و تمامی خودروسازها از 

تاریخ ۱۸ اردیبهشــت ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی 
آن ســازمان و تنها از طریق ســامانه متمرکز قرعه کشی انجام 
دهند تا ضمن ایجاد شــفافیت موردنظر، امکان عرضه عادالنه تر 

برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.
نکتــه ای که باید مــورد توجه قرار گیرد آن اســت که اکنون 
تنها برخی خودروسازها آن هم به صورت موازی اقدام به فروش 
خودرو از طریق قرعه کشی می کنند که ضمن شفاف شدن روند 
فروش خودروی آن ها، ســایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه 

خودرو از طریق »سامانه فروش یک پارچه خودرو« می شوند.
بدیهی اســت، اصالح ســاختار یک رویــه صنعتی آن هم در 
موضوعــی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شــبه یا یک ماهه 
نیســت، بلکه روندی حداقل میان مدت و نیازمند برنامه ریزی، 
تامین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید اســت؛ 
اگرچه که با توجه به حســاس بودن ایــن موضوع برنامه ریزی 
برای انجام آن در کوتاه ترین زمان مدت، انجام شــده است، اما 

بازهم روندی زمان بر خواهد داشت.

از آن جا که حذف قرعه کشــی فروش خودرو تا نهایی شدن 
تکمیــل اصالح ســاختار، چند ماه زمان خواهد بــرد و با توجه 
ویــژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف کنندگان در دوره گذار، 
مقرر شــد در همین مدت محدود نیز روند قرعه کشــی خودرو 
اصالح شده و شفاف تر و عادالنه تر شود، تا از داللی و سوداگری 
یک عده خاص جلوگیری شــده و خودروهای تولیدی به دست 

خریداران واقعی برسد.
براین اســاس به دســتور وزیر صمت مقرر شــده اســت، 
فروش خودرو ازاین پس نه از طریق قرعه کشی در شرکت های 
خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت 

شفاف انجام شود.
تاکید می شــود افزایش تولید خــودرو، راهبرد اصلی وزارت 
صمت اســت، اما شفاف ســازی عرضه خودرو )چه قرعه کشی 
و چــه غیرقرعه کشــی( مســیر دیگری اســت کــه باید همه 
خودروســازان آن را انجام دهند. به عبارتی شفاف ســازی روند 
عرضه خودرو موضوع دیگری اســت که ســبب تضییع نشــدن 
حقوق مصرف کننده می شود؛ بنابراین وزارت صمت وظیفه خود 

می داند نسبت به اجرای عرضه شفاف خودرو اقدام کند.
بدیهی است مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند 
و عرضه فعلی آن منجر شده است در عمل واسطه ها و سوداگران 
باعث تالطم بازار شــوند؛ بنابراین هدف از دســتور ابالغ شده به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری 
از تضییــع حقوق مــردم در همین مــدت محــدود ادامه روند 
قرعه کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و 

به طبع فرآیند قرعه کشی به تدریج حذف خواهد شد.

به منظور شفاف سازی روند عرضه خودرو

فروش همه خودروها به »سامانه فروش یک پارچه« منتقل می شود
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مزی خرب سالمتی، پشت ماسک همه ماست

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی 
ایران خودرو با اشــاره به طرح شکایت 
تعدادی از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اســالمی از وزیر صمت، ضمن 
غیرمرتبط خوانــدن محورهای مطرح 
شده با عملکرد وزیر محترم، خاطرنشان 
کــرد: متولی هر یک از مــوارد مطرح 
شده، ســازمان و نهادهایی جز وزارت صمت است، چرا رفع مشکالت 
چندین ساله صنعت خودرو از وزیر چند ماهه دولت سیزدهم مطالبه 

می شود؟
 کیانــوش پورمجیب گفــت: نمایندگان محترم مجلس شــورای 
اســالمی که علیه وزیر صمت طرح شکایت کرده اند، بگویند که برای 
سند ملی توســعه صنعت خودرو چه اقدامی انجام داده اند؟ ایشان 
در حوزه هایی که باید کارکرد داشته و پاسخ گوی مردم شریف باشند 
اظهارنظر کنند و موارد و مشــکالت را از مراجع مربوط به خود مطالبه 
کنند نه از وزیری که در چند ماه از دولت سیزدهم در نهایت دلسوزی 
و مســوولیت پذیری در حال فعالیت اســت. وزیر صمت در چند ماه 

گذشته از وزارت، اقدامات موثر و سازنده ای داشته است.
وی در پاســخ به برخی از بندهای مطرح شــده توسط تعدادی از 
نمایندگان در طرح شــکایت از وزیر محترم صمت، گفت: ایران خودرو 
شرکتی بورسی اســت، عملکرد مالی آن حسابرســی شده و دارای 
بازرس قانونی است، دفاتر مالی شرکت های زیرمجموعه نیز به صورت 

شــفاف حسابرسی می شوند و بورس به عنوان نهاد باالدستی نظارت 
دقیق و کاملی بر عملکرد مالی شرکت مادر و زیرمجموعه دارد، لذا در 
ارتباط با شــرکتی که با تمام ارکان در بورس است، طرح عبارت عدم 
شــفافیت موضوعیت ندارد، ضمن این کــه مخاطب قرار دادن وزارت 
صمت در این مقوله کامال بی ارتباط است. در صورتی که ابهامی وجود 

دارد باید با سازمان بورس طرح موضوع شود.
وی افزود: نهادهای قانونی در تمام سال های فعالیت ایران خودرو، 
نظارت های دقیق و بایســته ای در فرآیندهای مالــی دارند، دفاتر در 
مجمع تایید و در کدال بورس اعالم می شود و منشا تمام تصمیمات 
ســهام داری قرار می گیــرد. به کار بــردن عبارت »عدم شــفافیت« 
بار معنایی باالیی دارد و اولین نهادی که باید پاســخ دهد ســازمان 
حسابرسی و بورس است و هیچ گونه ارتباط موضوعی به وزارت صمت 

وجود ندارد.
پورمجیب درخصوص طرح موضوع بنگاه داری خودروسازان گفت: 
ایران خودرو شــرکتی تجاری است که دارای شرکت های زیرمجموعه 
ای مانند مهرکام پارس، ســاپکو، ایساکو و... است، دارا بودن شرکت 
زیرمجموعه الزمه شــرکت هایی با ماهیت فعالیت تجاری اســت و 
خودروسازان باید شرکت داری کنند تا اهداف خود را در قیمت، کیفیت، 

تولید و... محقق کنند.
وی افزود: این که متهم به بنگاه داری شــویم، ادعایی نادرســت و 
غیرکارشناسی است. بنگاه داری خودروساز امری بدیهی در اقتصاد و 
تجارت است. ضمن این که مخاطب قرار دادن وزارت صمت برای این 

امر، کامال بی ارتباط و غیرحرفه ای است.
قائــم مقام توســعه و تولید ایران خودرو خاطرنشــان کرد: برخی 
اظهارات جای تعجب دارد، اســتاندارد در کشــور متولی دارد، دو نهاد 
حاکمیتی شامل سازمان ملی استاندارد و محیط زیست، بر عملکرد 
خودروسازان نظارت کیفی دارند، شورای عالی استاندارد نیز که ریاست 
آن برعهده رییس جمهوری محترم اســت، بر عملکرد ســازمان ملی 
اســتاندارد نظارت می کند و تصمیمات سازمان ملی استاندارد در این 
شــورا مصوب می شود. این که چرا وزارت صمت در این موضوع مورد 

خطاب قرار گرفته جای سوال دارد.
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در سال های اخیر نسبت 
به خودروسازان بسیار سخت گیرانه عمل کرده و استانداردهای مترقی 

را اجرا کرده است، اما این خطابه چرا باید برای وزیر صمت باشد؟
پورمجیب درباره ادعای تحمیل نیروی انســانی به خودروســازان 
گفت: در دولت ســیزدهم، وزارت صمــت، دخالت و نظری در جذب 
نیروی انســانی در ایران خودرو نداشــته و اتفاقا تمامی مدیران این 
شرکت از بدنه داخلی منصوب شده اند که این موضوع به جای طرح 
شکایت، قابل تقدیر اســت. وزارت صمت برخالف افرادی که مدعی 
تحمیل نیرو به بدنه خودروســازان هســتند، اقدام به معرفی نیروی 

انسانی نکرده است.
قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو همچنین از 
آمادگی این خودروساز برای ارایه هرگونه مستندات به نهادهای نظارتی 

و امنیتی برای شفاف سازی موضوعات خبر داد. 

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با انتقاد از طرح شکایت از وزیر صمت، مطرح کرد:

نمایندگانی که طرح شکایت کرده اند، نقش خود را در سند ملی توسعه صنعت خودرو تبیین کنند

مدیرعامل ســاپکو ضمــن تاکید بر 
ضرورت حمایــت از صنعت خودروی 
ویترین  خودروســازی  کشور، گفت: 
توســعه صنعتی است و هیچ کشوری 

آن را به دست بیگانگان نمی سپارد.
عــادل پیرمحمــدی، بــا اشــاره 
بــه نظم ســاختاریافته، شــفافیت و 
فرآیندمحوری تامین قطعات و مواد اولیه در مجموعه ساپکو به عنوان 
رهبر شبکه تامین گروه صنعتی ایران خودرو، تاکید کرد: در فرآیندهای 
مدیریت زنجیره تامین، از شناسایی و انتخاب تامین کنندگان تا عقد 
قــرارداد و پس از آن پایش کیفیــت و ارتقای توانمندی های زنجیره، 
فرآیندهــای متعــددی وجود دارد و بر اســاس همیــن فرآیندها و 
سیســتم های اطالعاتی است که مدیریت حجم وسیعی از قطعات و 

مجموعه ها در کنار تعدد سازندگان میسر می شود. 
وی گفت: برای تمامی قطعات، فرآیند ارزیابی و انتخاب از مرحله 
شناســایی منبع تامین، آغــاز و پس از ارزیابی هــای الزم و انتخاب 
ســازنده، فرآیند تکوین از مرحله امکان ســنجی اولیه تا ارایه نمونه و 
صحه گــذاری محصول و فرآیند تولید و اخــذ تاییدیه های الزم برای 

ارسال قطعه یا مجموعه به خط تولید خودروساز انجام می شود.
پیرمحمدی گفت: پس از این مراحل و طی دوره تولید انبوه ضمن 
پایش و ارزیابی عملکرد قطعه ساز، اقدامات الزم برای ارتقای کیفیت و 
توانمندی های زنجیره تامین انجام می شود. به منظور عقد قراردادهای 
تامین نیز فرآیندهای ســاختار یافته جاری اســت و مراحل بررسی، 
تایید قیمتی و انطباق با مولفه های حقوقی و قیمتی قرارداد توســط 

مراجع حقوقی صورت می پذیرد.
مدیرعامل ســاپکو در خصوص موضوعات مطرح شده در شکایت 
۱۷نماینده مجلس شــورای اســالمی و درخواســت اجــرای ماده 
۲۳۴آیین نامــه داخلــی مجلس اظهار کرد: صنعت خــودروی ایران 
به عنوان لکوموتیو صنایع کشــور در کشــاکش تحریم های ظالمانه 
بیگانگان، جزو نخستین صنایعی بود که در معرض تحریم قرار گرفت.

پیرمحمــدی افــزود: تمام کشــورهای صنعتی و توســعه یافته با 
محصوالت خود به خصوص صنعت خودرو به دنیا معرفی شــده اند. 
ژاپن با تویوتا یا هوندا، کره با هیوندای، کیا، ال جی و سامسونگ، آلمان 
با بنز، ب ام و و فولکس، فرانسه با پژو، رنو و ایرباس، ایتالیا با فیات، 
بنابراین صنعت خودرو ویترین صنعتی هر کشور توسعه یافته است که 

در تمام این کشــورها، قوانین محکم در رابطه با رشد و توسعه صنعتی 
و به  خصوص صنعت خودرو وجود دارد؛ به عنوان مثال قانون توســعه 
صنعت خودرو طرحی مصوب در کره جنوبی اســت که مرحله اول آن 
طرحی ۲۶ساله بود که سبب رشد و شکوفایی صنعت کره جنوبی شد. 
آیا در کشــور ما طرح های بلندمدت برای توسعه صنعتی به تصویب 

رسیده است؟ 
وی ادامــه داد: صنعــت خــودرو نیازمند توســعه ســایر صنایع 
پشتیبان مانند صنایع فوالد، پتروشیمی، ماشین سازی، الکترونیک، 
قالب سازی و... است. بنابراین تا زمانی که طرح بلندمدت برای توسعه 
صنایع اصلی و حمایت دولت نباشــد، توســعه صنعت خودرو نیز با 

مشکالت متعددی مواجه خواهد شد.
پیرمحمدی خاطرنشــان کرد: صنعت خودرو، به عنوان پیشران و 
موتور محرک بیش از ۶۰ صنعت دیگر، نقش بسزایی در رشد و توسعه 
صنعتی و اشتغال زایی کشور ایفا کرده است و در این میان گروه صنعتی 
ایران خودرو، با تبدیل تهدید تحریم به فرصت، در این کارزار نابرابر، از 
توسعه محصول، اهتمام به ارتقای کیفیت و افزایش تولید محصوالت، 
غافــل نمانــده و با هدف تحقــق  رهنمودهــای مقام معظم رهبری، 
محصوالتــی نظیر تارا و دناپالس اتوماتیک توربو شــارژ  با ۷۵درصد 
ســاخت داخل و طراحی و برنامه ریزی تولید محصول k۱۲۵، نقش 

ارزنده ای را در تبلور اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
مدیرعامــل ســاپکو با بیــان این که عــالوه بر تحریــم خارجی، 
سیاست گذاری قیمت نیز ضربه سختی به صنعت خودروی کشور وارد 
کرده و بر اساس سیاست های اتخاذ شده، در شرایطی که خودروساز 
مواد اولیه نظیر فوالد، آلومینیوم و مس را مطابق با قیمت روز و بعضا 
باالتر از قیمت جهانی در بورس خریداری کرده، اما محصول نهایی را تا 
۴۰درصد پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کرده و زیان های انباشته 

سه سال اخیر خودروسازان، گواه این مدعاست.
پیرمحمــدی در خصوص روند افزایش قیمــت مواد اولیه در پنج 
سال گذشته و قیمت مصوب فروش خودروساز اظهار کرد: مواد اولیه 
مصرفی خودرو افزایش قیمت  هفت تا ۱۱ برابری را در این مدت تجربه 
کرده اســت؛ به عنوان مثال ورق فوالدی از قیمت کیلویی ۲۴۰۰تومان 
در ســال ۹۵ به قیمت کیلویی ۲۷۳۰۰ تومان در میانگین ســال ۱۴۰۰ 
رسیده اســت و این در حالی است که سرکوب قیمتی خودرو باعث 
شده مجوز رشد قیمت فروش محصوالت متناسب با افزایش قیمت 
تمام شــده به خودروساز داده نشود و این فاصله اجباری ایجاد شده 

ســبب زیان های انباشــته متعدد برای خودروساز شده و محدودیت 
منابع مالی برای سرمایه گذاری مطلوب در توسعه محصول را به دنبال 

داشته است.
مدیرعامل ســاپکو افزود: زنجیره تامین صنعت خودرو از چاه نفت 
و معدن، آغاز و طیف وســیعی از صنایــع تبدیلی، تولیدی و مونتاژی 
و همچنیــن مراکز و صنایع پشــتیبان متعددی نظیــر مراکز علمی و 
دانشــگاه ها، شــرکت های تخصصی حمل و نقل، بانک ها، موسسات 
مالی، آزمایشــگاه ها و ... را در برمی گیرد، بنابراین در بحث اشــتغال 
عالوه براشــتغال ۱۰۰ هزار نفــری در خودروســازی، توجه به تعامل و 
هم گرایی اشتغال کل صنایع وابسته به صنعت خودرو نظیر فوالد، مس، 

پتروشیمی و اشتغال بیش از ۶۰ صنعت پشتیبان ضروری است.
پیرمحمدی با اشــاره به نقش ارزنده صنعــت خودرو در کاهش 
ارزبــری، به حضور بیش از ۲۸ نهاد قانون گــذار و تصمیم گیرنده در 
صنعت خودرو اشــاره و اظهار کرد: پشتیبانی ناقص و بسیار محدود 
مراکــز علمی و دانشــگاهی و عدم شــفافیت و هم گرایی نهادهای 
قانون گذار در راهبری صنعت خودرو، در ســال های اخیر مشــکالت 

بسیاری را به این صنعت تحمیل کرده است.
مدیرعامل ســاپکو تاکیــد کرد: تمــام تالش صنعت خــودرو و 
قطعه سازی کشور بر این است تا با حداکثر بهره برداری از توان علمی 
و صنعتی کشــور، باالترین و به روزترین محصول را تقدیم مشتریان 
کرده تا مشتری نهایی ضمن بهره مندی از امکانات روز، رضایت کاملی 
از امنیت و کیفیت محصول خریداری شــده داشــته باشد که نتایج 
بررسی های انجام شده به ویژه در خصوص محصوالت جدید تولیدی 
خودروســازان، موید این موضوع اســت، اما به دلیل سیاســت های 
ناصواب اتخاذ شــده در قیمت گذاری خودرو، در سه سال اخیر، بالغ 
بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه ای که می توانســت صرف توسعه 
صنعتی کشور و ارتقای محصول به لحاظ تکنولوژی و کیفیت شود، به 
جیب برندگان قرعه کشــی خودرو سرازیر شده و عامل تورم در سایر 

حوزه های شبه سرمایه گذاری نظیر دالر و طال شده است.
مدیرعامل شرکت ســاپکو افزود: ما ضمن دفاع از دولت محترم، 
به نقد منصفانه احترام می گذاریم، اما متاسفانه به دلیل عدم آشنایی 
دقیق برخی از منتقدان با فرآیندهای فعلی خودروســاز، این صنعت 
مورد هجمه بی اساس قرار گرفته است و به منظور تنویر افکار عمومی 
و دفاع از دســتاوردهای ارزنده صنعت خودرو، آماده پاســخ گویی و 

تبیین فرآیندهای تامین مواد اولیه و قطعات هستیم.

مدیر عامل ساپکو:

خودروسازی ویترین توسعه صنعتی است، هیچ کشوری آن را به دست بیگانگان نمی سپارد
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اخبار کوتاه

براساس فرامین هشت گانه رییس جمهوری محترم و راهبرد 
وزارت  صمت در تحول صنعت خودرو صورت می گیرد

استقرار کامل طرح جامع کیفیت 
محصوالت و خدمات در برنامه راهبردی 

گروه صنعتی ایران خودرو
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو، طراحی، تولید و عرضه 
خودروهای جدید براساس نقشــه راه توسعه محصوالت، توقف 
تولید محصوالت قدیمی و ارتقای ســطح کیفــی تولیدات را از 
محورهای اصلی برنامه راهبــردی تحول کیفیت محصوالت این 

خودروساز اعالم کرد.
سهراب برفروشان گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری، ابالغیه هشــت گانه رییس 
جمهوری محترم و کســب حداکثری رضایتمندی مشــتریان، 
اســتقرار و اجرای کامل طرح جامع کیفیــت و تولید را زیر بنای 
برنامه راهبردی تحول کیفیت محصوالت و خدمات خودرو قرار 
داده اســت. وی با بیان این که جریان کیفی سازی محصوالت و 
خدمات ایران خودرو در قالب ۱۶۱ برنامه عملیاتی در دســتور کار 
قرار گرفته اســت، گفت: این برنامه هــا در طول زنجیره ارزش و 
در حوزه های کیفیت تامین، کیفیت مهندسی و طراحی، کیفیت 
ساخت و تولید، کیفیت فروش و خدمات پس از فروش و کیفیت 
لجســتیک طرح ریزی و در حال اجراست که آثار این اقدامات 
طی سال جاری برای مشتریان نمایان خواهد شد. معاون کیفیت 
گروه صنعتی ایران خودرو افزود: تمرکز بر خواسته ها و انتظارات 
مشــتری در شاخص های کیفی، گسترش نظارت کیفی به همه 
واحدهای موثر در زنجیره ارزش تولید، فرآیند محوری در پیشبرد 
فعالیت ها، استانداردســازی رویه ها و مشخصه ها و دست یابی 
به باالترین استانداردها در کیفیت محصوالت و خدمات در کنار 
برنامه های متعدد دیگر، از اقدامات اصلی در حوزه کیفیت در سال 
۱۴۰۱ است. وی گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه مسیر 
ترسیم شده خود در سال ۱۴۰۱، در بستر سیاست ها و رویکردهای 
تعیین شده در حوزه کیفیت و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های 
انسانی و تخصصی موجود در سطح این شرکت، در جهت ایجاد 
فضای مناسب برای ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات با نظارت 
و راهبری مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از هیچ تالشــی 

فروگذار نخواهد کرد.

 »طرح امداد و خدمات« ویژه تعطیالت 
عید سعید فطر  اجرا  شد

معاون شــبکه خدمات ایساکو از ارایه خدمات ویژه این شرکت  و 
امداد خودرو ایران در ایام تعطیالت عید سعید فطر به دارندگان 

محصوالت ایران خودرو خبر داد.
ماشااله وردینی گفت: حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو 
در تعطیالت مناسبتی طول سال، طرح های ویژه ای را به منظور 
تسهیل در ارایه خدمات به هم وطنان و افزایش رضایت مشتریان 
اجرایی می کند، در همین راستا از دوازدهم تا شانزدهم اردیبهشت 
امسال مقارن با تعطیالت عید سعید فطر تمهیدات خاصی برای 
ســفرهای این ایام در نظر گرفت. وی در این باره گفت: در طرح 
»امداد و خدمات عید فطر« ۱۳۳ نمایندگی به صورت کشیک دو 
شیفت و تک شیفت آماده خدمت رسانی به مشتریان بودند که 
ساعت کاری نمایندگی های تک شیفت از ۸ تا ۱۶ و نمایندگی های 
دو شــیفت از ۸ تا ۲۰ بود. همچنین تعدادی از نمایندگی ها نیز 
به صورت آماده باش در طرح حضور داشــتند که با توجه به نیاز 
به هموطنان خدمت رســانی کردند. در این ایام، در مجموع ۳۷۹ 
گروه امدادی و ۷۰۹ اکیپ شیفت، شامل امدادپالس، خودروبر، 
موتورسوار، پایگاه ثابت امدادی، امداد بانوان، امدادسوییچ، امداد 
گلس و کانکس در مسیرهای پرتردد کشور و محورهای مواصالتی 

آماده ارایه خدمات به خودروهای هم وطنان بودند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، تشــکیل شــورای هماهنگی 
صنعت خودرو را راهکاری برای تعامل و همکاری بیش تر خودروساز و 

شبکه تامین جهت رفع موانع تولید و افزایش کیفیت دانست.
دکتر مهدی خطیبی در نشســت با قطعه سازان کشور، گفت: در 
صورت اجرایی شدن این طرح، ایران خودرو و سایپا، دو انجمن قطعه 

ساز و بخش خودروساز خصوصی اعضای این شورا خواهند بود.
وی گفت: الزمه برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود فضای منفی 
علیه خودروسازان و غلبه بر موانع، اتحاد صنعت خودرو و قطعه سازان 
اســت. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به تعهد این 
خودروســاز برای توقف تولید خودروی دارای کسری قطعه، گفت: با 
ایجاد زیرساخت های الزم و همکاری قطعه سازان، از خردادماه شاهد 
حذف خودروهای دارای کسری قطعه از فرآیند تولید و افزایش ۲۵ 

درصدی کیفیت محصوالت ایران خودرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: خودرو در ایران بر خالف ســایر کشورها تبدیل به 
کاالی سرمایه ای شده است و ایران خودرو به دنبال این است که با 
افزایش تولید، سبب تغییر نگرش مردم نسبت به خودرو به عنوان 
کاالی مصرفی شود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطرنشان 
کرد: صنعت خودرو در همه جای دنیا، به دلیل ارتباطات پیشــین و 
پسین صنعتی، خدماتی و حجم گردش مالی و نوع تولید، از صنایع 
مهم و استراتژیک به شمار می رود، اما در ایران به دلیل این که خودرو 
کاالی سرمایه ای به حســاب می آید، دارای اهمیت باالتری است. 
خودرو در سبد ثروت خانوار جای دارد، اما این اهمیت را برخی افراد 
یا گروه ها چندین برابر جلوه داده و به دنبال ایجاد التهاب در فضای 
عمومی جامعه هســتند. دکتر خطیبی به پژوهش صورت گرفته در 
ســال ۱۳۸۲ در خصوص تاثیر هزینه های محیطی بر قیمت خودرو 
اشــاره کرد و گفت: در این سال هزینه های محیطی تحمیل شده بر 
ایران خودرو در قالب ۱۸۶ متغیر مانند قوانین مالیاتی و کار و... بررسی 
شده که نتایج نشان می دهد، با وجود این که هزینه های اعمال شده 
ارتباطی به ایران خودرو نداشــته و صرفا بار مالی را تحمیل کرده، اما 

در قیمت محصوالت تاثیر داشته است. این روند در ۲۰ سال گذشته 
ادامه داشته اســت. وی گفت: گروه صنعتی ایران خودرو همگام با 
فرمــان رییس جمهوری محترم برای افزایش تیراژ تولید، در ســال 
جاری ۷۵۰ هزار دســتگاه انواع محصوالت ســواری، باری و تجاری 
تولید و عرضه خواهد کرد. دکتر خطیبی افزود: به منظور جلب رضایت 
مشتریان از کیفیت محصوالت تولیدی، ۱۶۱ برنامه عملیاتی در زنجیره 
ارزش تولیــد و در حوزه های تامین، مهندســی، طراحی، فروش و 

خدمات پس از فروش و لجستیک در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اتحاد اســتراتژیک ایران خودرو و ســایپا گفت: 
جلسات متعددی برای تشکیل کمیته ای مشترک در راستای تعامل 
و همکاری بهتر برگزار شده است و تحقق اهداف این همکاری ها با 

جدیت دنبال می شود.
گفتنی اســت، در این نشســت که فیض بخش، رییس هیات 
مدیره ایران خودرو، پورمجیب، قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در 
توسعه و تولید، دبیر انجمن خودروسازان، نماینده خودروسازان بخش 
خصوصی نیز حضور داشتند، مدیرعامل ساپکو، دبیر انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودروی کشــور و مدیران عامل 
تعدادی از شرکت های قطعه ساز به بیان نظرات خود درباره مسایل 

مختلف موجود در صنعت قطعه و خودروسازی پرداختند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در جمع قطعه سازان پیشنهاد داد

تشکیل شورای هماهنگی صنعت خودرو 
برای رفع موانع تولید و افزایش کیفیت

با  حضور قائم مقام توسعه و تولید ایران خودرو، پروژه ارتقای سیستم 
مدیریت HSEبر مبنای دو استاندارد ISO۴۵۰۰۱ ،ISO۱۴۰۰۱با تاکید 
بر سه رویکرد مدیریت ریسک، مدیریت تغییر و مدیریت پایداری آغاز 

شد.
قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو در نشست 
افتتاح این پروژه گفت: همان طور که تمامی ما در جریان همه گیری 
کووید ۱۹ شاهد بودیم، وجود زیرساخت سیستمی قدرتمند در حوزه 
حفظ سالمت در کنار مشارکت و همکاری معنادار سطوح تصمیم گیر 
عوامل اجرایی، توانست به شکل فزاینده ای در ایجاد محیط کار ایمن 
و ســالم همراه با حفظ بهره وری موثر واقع شود.کیانوش پورمجیب 
افزود:  اســتقرار سیستم های مدیریتی در سازمان پیچیده ای مانند 
ایران خودرو دارای اهمیت باالیی اســت، بنابراین می کوشــیم تا در 
سال جاری با توجه به شرایط خطیر موجود و در راستای راهبردهای 
مدیرعامــل گروه صنعتی، بــرای حفظ ایمنی و ســالمت کارکنان و 
حفاظت از محیط زیست هم پیمان شویم. وی افزود: تاکنون با تکیه بر 
سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای بین المللی توانسته ایم 
به ســطح عملکرد قابل قبولی در حوزه HSE برسیم به طوری که در 
پیشگیری و کنترل حوادث محیط کار شرایط مطلوبی داریم و ارگونومی 
و ارتقای نگه داشت سالمت کارکنان هر ساله روند رو به رشدی داشته و 
اقدامات موثر و مناسبی در راستای حفظ محیط زیست و پیشگیری از 
انتشار آلودگی های محیط زیستی ناشی از فرایندهای تولید و پشتیبانی 
انجام شــده اســت. پورمجیب ادامه داد: ضروری است برنامه های 
مرتبط با حفظ ســالمت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست 
به عنوان یک اصل مهم مورد توجه معاونت توسعه منابع انسانی قرار 

گیرد و رسیدن به این هدف بزرگ، مستلزم همکاری و مشارکت تمامی 
معاونان، مدیران و کارکنان اســت. پورمجیب اظهار امیدواری کرد، در 
سایه این مشارکت با پیشبرد اهداف ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
سازمان، شاهد فراهم شدن محیطی مناسب برای تحقق اهداف تولید 
در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« باشیم. معاون توسعه 
 HSE منابع انسانی نیز در این نشست به اقدامات ایران خودرو در حوزه
اشاره کرد و گفت: ایران خودرو در دوره های گذشته عالوه بر اقدامات 
حفظ سالمت کارکنان و بهبود شرایط محیط کار و حفظ محیط زیست 
به جاری سازی اســتاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ در معاونت های 
تولید خودرو، تولید قطعات و مجموعه ها و سیستم جامع تولید اقدام 
کرده است. علی اکبر مرادعباسی با بیان این که پروژه ارتقای سیستم 
مدیریت HSE، در راســتای ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان و حفظ 
محیط زیست خواهد بود، افزود: با حمایت ویژه مدیر عامل و همکاری 
مدیران ارشد ایران خودرو، پروژه مذکور اجرایی خواهد شد. در پایان این 
نشست، میثاق نامه مشارکت در استقرار فراگیر سیستم های مدیریت 
ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت محیط زیست توسط مدیران ارشد 

گروه صنعتی ایران خودرو به امضا رسید.

هم زمان با دو رویداد جهانی زمین پاک و روز ایمنی و بهداشت کار 

پروژه ارتقای سیستم مدیریت HSE آغاز شد

برمدار خرب
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مدیرعامل شرکت ایران خودرو کرمانشاه، با اشاره به نام گذاری امسال 
به نام »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین« از سوی مقام معظم 
رهبری، عنوان کرد: از ابتدای سال، اهتمام ویژه ای بر اجرای فرمایشات 
معظم له و تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مبنی بر 

اجرایی کردن شعار سال در این شرکت صورت گرفته است.
محمد ملکی، از اجرایی شــدن چند طرح دانش بنیان با توان و 
دانش کامال بومی در این شرکت خبر داد و افزود: تمامی این طرح ها 

اثربخش و در عین حال کاربردی هستند.
وی تامین برق مورد نیاز برای آماده ســازی و تحویل خودرو به 
مشــتریان در شرایط اضطرار و قطع برق و ساخت کشنده لکوموتیو 
حمل بدنه توســط اداره تعمیرات و همچنین ساخت تجهیز تزریق 
اتوماتیک روغن گیربکس توســط اداره مهندســی تولید را از جمله 
مهم ترین طرح های دانش بنیان اجرا شــده در شرکت ایران خودرو 
کرمانشــاه برشــمرد و گفت: با توجه به کمبود فراگیر انرژی برق در 
سال های اخیر و خاموشی های متعدد در کشور، به منظور جلوگیری 
از بروز مشــکل در تحویل محصوالت به مشــتریان، طی پروژه ای، 

سیستم برق ســالن بازرسی قبل از تحویل )PDI( و پارکینگ های 
مرتبط، با دانشی کامال بومی به سیستم تولید برق اضطراری متصل 
شد؛ به طوری که در صورت قطعی برق شبکه توزیع، به صورت خودکار 

در کم تر از یک دقیقه برق اضطراری در این سالن تامین می شود.
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو کرمانشــاه، بیان کــرد: یکی از 
معضالت و موانع در مســیر بهبود و کیفیت این سایت در سال های 
گذشــته، عدم امکان رعایت دقیق میــزان تزریق روغن گیربکس 
خودروهای تولیدی بــود، به گونه ای که افزایش میزان روغن منجر 
به نشتی و کاهش آن نیز آسیب های جدی مانند عدم روان کاری و 
خنک کاری بهینه در مجموعه گیربکس را سبب می شد؛ از این رو رفع 

این معضل به یک مساله و پروژه مهم و فوری تبدیل شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راه  حل های این مشکل، 
خرید تجهیزات پیشــرفته خارجــی بود که بار مالــی زیادی را 
بر شــرکت تحمیل می کرد. به همین جهت، مهندســان شرکت 
ایران خودرو کرمانشــاه، بــا توان و دانش کامــال بومی و صرف 
هزینه ای حدود پنج درصد از نمونه خارجی، توانستند تجهیزی با 

عملکرد بســیار مناسب را در مجموعه راه اندازی کنند. این تجهیز 
می تواند کنترل میزان، ردیابی وضعیت تزریق و ردیابی محصول 
را در هــر مرحله از تولیــد فراهم کند و نیز ریســک بروز مجدد 

مشکالت را به صفر می رساند.
ملکی، یکی دیگر از طرح های کاربردی و تاثیرگذار این شرکت را، 
طرح ساخت کشــنده لکوموتیو حمل بدنه دانست و گفت: با توجه 
به لزوم افزایش ظرفیت تولید در اواخر سال ۱۳۹۸ و افزودن هفت 
ایستگاه کاری دیگر به ایستگاه های خط مونتاژ، انتقال بدنه خودرو 
از هر ایستگاه به ایستگاه بعد به صورت دستی و توسط اپراتور انجام 
می شد که مشکالت بســیاری را به وجود می آورد. به این ترتیب با 
اســتفاده از ایده متخصصان این مجموعه، استفاده از الکتروموتور، 
گیربکس و چرخ الستیکی در طرفین اسکیدهای حمل بدنه پیشنهاد 
و عملیاتی شد. این اقدام عالوه بر رفع مشکل، با سرمایه بسیار اندک 
و در کم ترین زمان ممکن اجرایی شد. این طرح با هزینه ۱۲ میلیون 
تومان نسبت به نمونه خارجی، از ابتدای سال ۹۹ اجرایی شده و تا به 

امروز پاسخ گوی نیازهای شرکت بوده است.

با هدف توسعه کمی و کیفی محصوالت و کاهش هزینه های تولید در ایران خودرو کرمانشاه صورت پذیرفت

اجرای چند طرح دانش بنیان با توان بومی

در حکمی از ســوی مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خــودرو، داود 
اسماعیل پور به عنوان مدیرعامل شرکت دانش بنیان جتکو منصوب 

و معرفی شد.
این تغییر مدیریتی با هدف تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای 
ایران خودرو، مطابق با فرامین مقام معظم رهبری و رییس جمهوری 
محتــرم در عرضه محصول مدرن و با کیفیت به مشــتریان صورت 
گرفته اســت. توجه بیش تر به عملیاتی سازی پروژه های توسعه ای 
از جمله برقی ســازی محصوالت از دالیل این انتصاب عنوان شــده 
اســت. اسماعیل پور از مدیران موفق و با سابقه در صنعت خودروی 
کشور است که پیش از این در زمینه توسعه محصوالت به ویژه قوای 
محرکه خودرو، دســتاوردهای قابل توجهی کســب کرده است. در 
مراسم معارفه مدیرعامل جدید جتکو، کیانوش پورمجیب، قائم مقام 
توســعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو، استفاده از ظرفیت های 
شرکت های دانش بنیان در سطح کشور را از اهداف تاسیس شرکت 
جتکو دانست و گفت: این شرکت می تواند ارتباط ایران خودرو با شبکه 

دانشی کشور را نزدیک تر کند.
وی با بیان این که یکی از اهداف و ماموریت های اصلی جتکو، 
توسعه شبکه برق و الکترونیک گروه صنعتی ایران خودرو است، 

گفت: این برای نخستین بار است که در نظر داریم با مالکیت معنوی 
ایران خودرو شبکه برق و الکترونیک را داشته باشیم، صیانت از این 
حق مالکیت معنوی، بسیار وظیفه سنگینی است. پورمجیب افزود: 
توسعه این پلتفرم برای محصوالت مختلف ایران خودرو و همکاری 
شرکت ساپکو جهت تامین پلتفرم برق و الکترونیک، از برنامه ها و 
اهداف ایران خودرو و در راستای توسعه هرچه بیش تر فعالیت های 
توسعه ای در جتکو است. ساپکو می تواند با افزایش ظرفیت ها، میزان 
استفاده از این پلتفرم برق و الکترونیک را در محصوالت ایران خودرو 
افزایش دهد. وی ضمن قدردانی از زحمات داود خسروی، مدیرعامل 

افزایش  لزوم  بر  این شرکت،  و حفظ  ایجاد  برای  پیشین جتکو 
همکاری و ارتباط مستحکم جتکو با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای انجام پروژه های جاری و نیز پروژه های جدید مطابق با 
فرامین ریاست جمهوری مبنی بر تولید خودروهای هوشمند و متصل 
تاکید کرد. در ادامه، کیوان وزیری، مدیرعامل شرکت تام نیز با اشاره 
به نام گذاری شعار سال به نام »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
از سوی مقام معظم رهبری، گفت: حرکت رو به جلو و گسترش 
فعالیت های دانش بنیان، توسط مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
در دستور کار قرار دارد. برای تحقق این مهم، نهایت تالش خود را به 
کار خواهیم بست. وی افزود: همان طور که مهندس اسماعیل پور، در 
سمت پیشین خود به عنوان مدیرعامل شرکت نیرو محرکه، موفق 
شده است تا این شرکت را تبدیل به مرکز دانش بنیان گیربکس 
کشور کند، در شرکت جتکو نیز می تواند به شعار سال جاری؛ یعنی 

توسعه فعالیت های دانش بنیان، جامه عمل بپوشاند.
گفتنی است، جتکو از جمله شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه 
گروه صنعتی ایران خودرو است که پروژه های متعددی را به ویژه در 
حوزه برقی سازی محصوالت تعریف کرده که اجرایی سازی آن ها با 

جدیت دنبال خواهد شد.

 با هدف تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای ایران خودرو

اسماعیل پور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان جتکو شد

هم گروه سالمتی، پشت ماسک همه ماست

در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و بر پایه فرامین 
هشــت گانه رییس جمهوری محترم و راهبردهای مدون وزارت 
صمت، گروه صنعتی ایران خودرو بــا هدف اعالم نیازمندی های 
خــود در طراحی و تولید قطعــات و مجموعه های با فناوری باال 
)های تک(، همایشــی تحت عنــوان »ظرفیت هــای همکاری 
شــرکت ها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو« 

برگزار می کند.
 همایــش »ظرفیت هــای همــکاری شــرکت ها و نهادهــای 
دانش بنیــان و گــروه صنعتــی ایران خــودرو«، با هــدف اعالم 
نیازمندی های فناورانه صنعت خودرو به نخبگان، فناوران و شرکت ها 
و نهادهــای دانش بنیــان با حضور تنی چند از مســووالن علمی و 
صنعتــی و همراهی انجمن های تخصصــی و علمی، انجمن های 
خودروسازی و قطعه سازی و دانشگاهیان، شرکت های دانش بنیان 

و پارک های علمی فناوری کشور برگزار خواهد شد.

در این همایش، هم زمان با ارایه پیشــرفت های فناورانه گروه 
صنعتی ایران خودرو و تشــریح حرکت های کالن در زمینه توسعه  
زیســت بوم فناوری، نیازمندی های فناورانه عرضه خواهد شد و 
فرآیندهای کالن جذب ایده ها و نوآوری های مورد نیاز، زمینه های 

سرمایه گذاری ریسک پذیر و حمایت های ساختاری از نوآوران و 
فناوران در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو عرضه خواهد 
شد. در همایش یادشــده، بیش از ۲۰ پانل و نشست تخصصی 
با موضوعات مختلــف از جمله فناوری های توســعه پلتفرم ها، 
موتور، کاتالیســت و کاهش آالیندگی، انتقال قدرت، پلتفرم های 
برق و الکترونیک، ســاخت  و تولید پلیمرها و فلزات پیشــرفته، 
باتــری و فناوری های کلیدی در خودروهای برقی، خدمات پس 
از فروش، کسب  وکارهای نوین و... در حیطه خودروهای سواری 

و سنگین ارایه می شود.
گفتنی اســت، همایش »ظرفیت های همکاری شــرکت ها و 
نهادهای دانش بنیان و گــروه صنعتی ایران خودرو«، در روزهای 
۲۲ و ۲۳ خرداد ســال جاری در ســالن همایش های شــرکت 
ســاپکو برگزار می شــود. اطالعات تکمیلی بــرای حضور در این 

همایش، متعاقبا اعالم خواهد شد.

دعوت از شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازمندی های زنجیره تامین

همایش و نمایشگاه »ظرفیت های همکاری شرکت ها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو« برگزار می شود
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اخبار

مدیرعامــل ایران خودرو مازندران در مراســم انتخاب کارگران 
نمونه این شــرکت با قدردانی از زحمات تمامی کارکنان گفت: 
بــا توجه به توانمندی های کارگران این شــرکت انتخاب کارگر 
نمونه از جمله ســخت ترین کارهاســت و درحال حاضر معیار 
انتخاب بهترین فرد در بین خوبان بوده اســت، اما امید داریم 
در آینده نزدیک شــاخص کارگرنمونه با معیار اســتانداردهایی 

چون نوآوری و خالقیت همراه باشد. 
 امینی با اشــاره به معیار های انتخــاب کارگران نمونه ملی 
گفــت: اختراع، راه انــدازی سیســتم ها، افزایــش بهره وری، 
افزایــش راندمان، مســوولیت پذیری، وجــدان کاری، حضور 
به موقع در محل کار، رعایت اصول بهداشــتی و ایمنی، کســب 
مهارت ها و انتقال دانش بــه دیگران و ... از جمله معیارهای 
مورد تاکید در انتخاب کارگر نمونه است و کارگران این شرکت 
با معیارهای مذکور نباید فاصله داشــته باشــند تا صنعتی پویا 
را در جامعه شــاهد باشــیم. وی افزود: در بازار بسیار رقابتی 
امروز نیاز ســازمان ها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش 
از پیش آشــکار شده و اعطای پاداش و سیستم های تشویقی 
- انگیزشــی راهبردی درجهت وصول به این مهم است و یکی 
از رویه های انگیزشــی - تشــویقی که در صنایــع ایران به کار 

می رود انتخاب کارکنان به عنوان کارگر نمونه اســت.
مدیرعامل ایران خــودرو مازندران افزود: براســاس مالک 
و معیارهــای ما در رتبه بنــدی برای انتخــاب کارگر نمونه در 
این شــرکت انتظار می رود، وجه تمایز زیادی بین کارگر نمونه 
و کارگران خوب وجود داشــته باشــد تا این ســایت در مسیر 
توســعه پیش از گذشــته گام بردارد. در این مراسم اسماعیل 
معتمــدی، از کارکنان شــرکت خودروســازی خزر به ســبب 
خالقیت و نوآوری در کار، به عنوان کارگر نمونه شهرستان بابل 

معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل ایران خودرو مازندران خبر داد:

»خالقیت و افزایش بهره وری« از معیارهای انتخاب 
کارگران نمونه در آینده 

اخبار کوتاه

انتصاب
با حکم دکتر مهــدی خطیبی 
صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
به  اله یارپور  ایران خودرو، هاشــم 
عنوان »مشاور مدیرعامل در امور 
فرهنگی« منصوب و معرفی شد.

برگزاری نخستین نشست هم افزایی 
مدیران شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ 

نخســتین نشســت هم افزایی مدیران ایران خودرو در سال 
۱۴۰۱ بــا عنوان »رفتار ســازمانی، وجــدان کاری« با حضور 

مدیران و معاونان واحدهای مختلف شرکت برگزار شد.
در این نشســت که به صورت آنالین و با هدف نشــر و به 
اشتراک گذاری دانش و تجارب سطوح مدیریتی سازمان برگزار 
شــد، دکتر وحید ناصحی فر سخنران رویداد، به بررسی ابعاد 
وجدان کاری، انواع بازی های ســازمانی و نحوه پاسخ گویی به 
آن و نیز مهارت های سیاســی مرتبط در کسب و کار پرداخت. 
در ادامه موضوعات مطروحه توســط حاضران در جلسه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت. گفتنی است، این رویداد آموزشی 
هفتم اردیبهشت و به همت مدیریت آموزش و توسعه کارکنان 
ایران خودرو برگزار شــد و محتوای آموزشی مرتبط با نشست 

مذکور در کتاب خانه الکترونیکی سیما بارگذاری خواهد شد.

شرکت ایران خودرو خراسان برگزار کرد
مسابقه بزرگ مجازی کار و کارگر

شــرکت ایران خودرو خراسان به مناســبت هفته کار و کارگر 
مسابقه بزرگ مجازی برگزار کرد. 

هم زمان با هفته کار و کارگر و گرامی داشت آن، ایران خودرو 
خراســان با همــکاری اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان خراسان رضوی، مســابقه بزرگ مجازی، ویژه جامعه 
کار و تالش اســتان را برگزار کرد. به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت ایران خودرو خراســان، این مســابقه با هدف لزوم 
توســعه و تقویت ارتباط با صنایع اســتان و همچنین جامعه 
کار و تالش استان خراســان رضوی و در جهت بهبود تصویر 
سازمانی شرکت ایران خودرو خراسان به صورت گسترده بین 
تمامی کارگران اســتان خراســان رضوی برگزار شد. سواالت 
مســابقه در هفته کار و کارگر به صورت روزانه از طریق فضای 
مجازی و با هدف توســعه دانش عمومــی جامعه هدف در 
خصوص موضوعات مرتبط با تولید، کار و فرهنگ ســازمانی 
ارایه و منتشر شد. شرکت ایران خودرو خراسان روزانه به سه 

نفر از برندگان به قید قرعه جوایز نقدی اهدا خواهد کرد.

هم زمان با فرا رسیدن عید سعید فطر، طرح سرمایه گذاری مشترک 
اعضا »ســما« با انعقاد قرارداد با گروه صنعتی ایران خودرو برای 

اعضا و سهام داران تعاونی اعتبار عرضه می شود. 
بــه گزارش روابط  عمومــی تعاونی اعتبار، هــدف از ارایه  این 
طرح، ایجاد ارزش افزوده در سرمایه  سهام داران و هدایت آن به 
مسیر تولید، بیان شده است. بر این اساس اعضای تعاونی اعتبار 
با مشــارکت در طرح ســما می توانند در پروژه های جاری گروه 

صنعتی ایران خودرو سرمایه گذاری و صید سود کنند. 
اعتبار طرح  ســما، با همکاری شــرکت ایران خــودرو از زمان 
ســرمایه گذاری، به مدت یک ســال و با نرخ سود ۱۸ درصد به 
صورت علی الحســاب و روزشــمار خواهد بود که این طرح را به 
لحاظ میزان نرخ ســود پرداختی و روزشمار در میان محصوالت 
جاری متمایز کرده اســت. حداقل مبلغ ســرمایه گذاری در این 

طرح، مبلغ ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
گواهی طرح ســما، با نــام و غیر قابل انتقال بــه غیر و تنها 

برای اعضای تعاونی اعتبار با قابلیت نقد شوندگی در هر زمان در 
شعب منتخب صادر می شود. از مزایای طرح سرمایه گذاری سما 
می توان به نداشــتن نرخ تعدیل، قابلیت استرداد در هر زمان و 

باالترین نرخ سود روزشمار پرداختی اشاره کرد.
گفتنی اســت، ســرمایه گذاری و اســترداد در این طرح هیچ 
هزینه ای برای مشــتریان نداشته و مشارکت کنندگان با مراجعه 
به هر یک از شــعب منتخب تعاونی اعتبــار و امضای قرارداد و 
معرفی یک حســاب برای واریز سود، می توانند به میزان دلخواه 

سرمایه گذاری و سود خود را در پایان هر ماه دریافت کنند. 
در ایــن طرح برای کاهش مبلغ ســرمایه گذاری شــده هیچ 
محدودیتی وجود نخواهد داشت و مراجعان می توانند به دفعات 
نسبت به کاهش ســرمایه خود اقدام کنند. این گواهی به تعداد 
و مدت محدود )تا سقف تعیین شده( و به مناسبت عید سعید 
فطــر از روز هفدهــم اردیبهشــت ماه به مدت ۱۰ روز در شــعب 

منتخب عرضه خواهد شد.

 بر اساس همکاری مشترک تعاونی اعتبار با ایران خودرو صورت می گیرد

عرضه طرح سرمایه گذاری مشترک اعضا

گذر فرهنگ منطقه گردشــگری عباس آباد تهــران، روز جمعه نهم 
اردیبهشت ماه، میزبان خودروهای کالسیک مرسدس بنز بود، در این 
دورهمی خودروهای بنز تولیدی تا سال ۲۰۰۰ میالدی حضور داشتند.

شرکت ســتاره ایران و کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری 

اســالمی ایران و انجمن وســایل نقلیه تاریخی، در راستای کمک 
به شناســایی و نگه داری از وســیله  های نقلیه تاریخی و ارزشمند و 
توسعه فعالیت های اتومبیل رانی، با برگزاری این دورهمی زمینه ایجاد 
محفلی دوستانه را برای دارندگان این خودروها و به اشتراک گذاری 

تجربیات در حوزه  خودروهای قدیمی و باارزش فراهم کرده است.
گفتنی اســت، شرکت ستاره ایران به زودی، نمایشگاه دایمی 

خودروهای کالسیک را در مشهد و تهران راه اندازی می کند.

با همکاری شرکت ستاره ایران و کلوپ بنز کانون جهانگردی و اتومبیل رانی برگزار شد

گردهمایی مرسدس بنزهای کالسیک در باغ کتاب تهران
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اخبار سالمتی، پشت ماسک همه ماست

اخبار کوتاه

در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر صورت گرفت
   اجرای دو طرح فروش فوق العاده 

ایران خودرو 
سی و هفتمین مرحله فوق العاده محصوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو و طرح فــروش فوق العاده ویژه حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، از یک شــنبه ۱۱ اردیبهشت به 

مدت پنج روز، اجرا شد.
در این طرح، پنج محصول پژو پارس ســال سفارشــی 
)ELX( با موتور XU۷P، پژو پارس سال سفارشی با موتور 
XU۷P، پژو پارس TU۵، پژو ۲۰۷ اتوماتیک شش سرعته 
سقف قرمز )MC( با موتور TU۵P و پژو ۲۰۷ دستی سقف 
شیشــه ای، به روش قرعه کشی و با موعد تحویل سه ماهه، 
عرضه شد. مراسم قرعه کشی، امروز شنبه هفدهم اردیبهشت 
با حضور مراجع نظارتی به صورت زنده از طریق سایت رسمی 
ایران خودرو به نشانی ikco.ir و صفحه رسمی این شرکت 

در آپارات به نشانی ikco_ir پخش می شود.

پخش زنده شانزدهمین دوره 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

مراسم شــانزدهمین دوره قرعه کشی ساالنه حساب های 
اردیبهشــت سال  نوزدهم  تعاونی اعتبار،  قرض الحســنه 

۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود. 
مطابق روال ســال های گذشــته و ضوابط جاری، این 
مراســم با حضور نمایندگانی از شرکت ایران خودرو، هیات 
نظار و عوامل اجرایی و مدیران و مســووالن تعاونی اعتبار 
برگــزار خواهد شــد. بر این اســاس اعضا و مشــتریان 
می توانند برای اطالع از نحوه  برگزاری قرعه کشــی، مراسم 
را از طریق صفحه  فضای مجازی تعاونی اعتبار به نشــانی 

ikcuco.official@ به صورت زنده مشاهده کنند.

قرعه کشــی حساب های قرض الحســنه تعاونی اعتبار، 
رویدادی ســاالنه است که در بین دارندگان این حساب ها 
برگزار می شــود. جوایز دوره شانزدهم؛ شامل جایزه ۱۰۰ 
میلیون تومانی برای یک نفــر، جایزه ۵۰ میلیون تومانی 
برای ســه نفــر، جایزه ۱۰ میلیون تومانی بــرای ۱۲ نفر و 
میلیون هــا تومان جوایز نقدی دیگر بــرای هزاران نفر از 

برندگان است.

با حضور اکثریت سهام داران 
مجمع عمومی لیزینگ خودرو غدیر 

برگزار شد 
مجمع عمومی عادی ساالنه شــرکت لیزینگ خودرو غدیر، 
در ســال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور سهام داران، 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره این شرکت، نماینده سازمان 

بورس و نماینده سازمان حسابرسی برگزار شد. 
مرتضی ادیبی، مدیرعامل شــرکت لیزینگ خودرو غدیر، 
ضمن قدردانی از مدیریت ارشــد گــروه صنعتی ایران خودرو 
و اعضای هیات مدیره و ســهام داران، به ارایه گزارش عملکرد 
شرکت و تشریح برنامه های آینده آن پرداخت. به گفته وی، 
امسال اصالح ساختار سرمایه درجهت افزایش میزان تسهیالت 
در دســتور کار قرار گرفته اســت. ادیبی افزود: فعالیت های 
بازاریابی شرکت،گســترده تر شــده اســت و در سال جدید 
اتفاق های خوبی در راه اســت. در ادامه، پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی، حسابرس مستقل و نیز گزارش فعالیت هیات 
مدیره، دســتورات مجمع و صورت های مالی مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت و مبلغ تقســیم سود، ۱۰۰ ریال به ازای هر 

سهم، مورد موافقت سهام داران قرار گرفت.

در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خــودرو، محمد محمدی به عنوان 
مدیر »توســعه تجارت و خدمات قوای 
محرکــه ایران خودرو« منصوب شــد و 
به این ترتیب پروژه ایجــاد ایران خودرو 
پاورترین )IKPT( به مرحله اجرایی رسید. 
ایــن پروژه، ایجاد و راه اندازی شــرکت پایه و مادر توســعه 
تجارت و خدمات قوای محرکه ایران خودرو اســت که یکی از 

برنامه های محوری و مهم دکتر خطیبی بوده است.
این شــرکت وظیفه بازاریابی، سفارش گذاری و فروش موتور، 
گیربکس و اکسل را به بازارهای خارج از گروه صنعتی ایران خودرو 

و همچنین بازارهای بین المللی برعهده خواهد داشت.
براساس برنامه ریزی انجام شــده، امسال و سال های آینده 
بخش مهمی از درآمد و سودآوری ایران خودرو از طریق فعالیت 
این شــرکت خواهد بود. شــرکت پایه و مادر توســعه تجارت و 
خدمات قوای محرکه ایران خودرو، ضمن افزایش ساخت داخل 
تولیدات ســایر خودروســازان و خودکفایــی بیش تر در صنعت 

خودرو به افزایش رقابت پذیری محصوالت کمک خواهد کرد.

شــرکت دانش بنیان نیرو محرکه، موتورسازی ایران خودرو، 
شــرکت دانش بنیــان ایپکو، ایدم، چرخشــگر، محورســازان 
ایران خودرو، محــور خودرو و همچنین طرح های تولیدی جدید 
قوای محرکه، طبق ســفارش و خواســت شــرکت پایه و مادر 
توســعه تجارت و خدمات قوای محرکــه ایران خودرو، اقدام به 
تولید خواهند کرد و این شرکت موتور و اکسل و گیربکس را به 
خارج از گروه عرضه خواهد کرد. ۹۰ درصد از سهام این شرکت 
متعلق به ایران خودرو و ۱۰ درصد متعلق به کارکنان ایران خودرو 
)پنج درصد شرکت ســرمایه گذاری سلیم و پنج درصد تعاونی 

خاص کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو( خواهد بود.
این پروژه یکی از اقدامات مهم و استراتژیک و دارای منافع 

بلندمدت برای ایران خودرو است.
گفتنی اســت، محمد محمدی، مدیر پروژه توســعه تجارت 
و خدمــات قوای محرکــه ایران خودرو، دانش آموخته رشــته 
مکانیک اســت. وی تجربــه مدیرعاملی ســاپکو را در کارنامه 
حرفــه ای خــود دارد و پیش از این مدیر عامــل بهمن دیزل و 
عضو هیات مدیره گروه بهمن بوده است که با اتمام ماموریت به 

ایران خودرو بازگشته است.

با صدور حکم برای مدیر پروژه »توسعه تجارت و خدمات قوای محرکه ایران خودرو« 

اجرای پروژه ایران خودرو پاورترین )IKPT( کلید خورد

بازدید سرزده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از سالن بدنه سازی چهار

 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو چهارشنبه گذشته از سالن 
بدنه سازی چهار به صورت سرزده بازدید کرد.

دکتــر مهدی خطیبی، در این بازدید ضمن تبریك مجدد روز 
كارگر و عید ســعید فطر، از تالش و كوشــش كاركنان تقدیر و 

تشكر كرد.
وی با بیان این كه در ســال جاری با همت، تالش و همدلی 
کارگــران خطوط تولید، هــدف افزایش تیــراژ تولید را محقق 
خواهیــم کرد، گفــت: الزمه  دســتیابی به هــدف تولید ۷۵۰ 
هزار دســتگاه خودرو، مشــاركت فعال تمام مدیران و كاركنان 

ایران خودرو اســت. وی افــزود: ایران خــودرو در كنار افزایش 
تولید، به توســعه رفاه و دسترسی کارکنان و خانواده هایشان به 

خدمات، توجه ویژه ای خواهد شد.
در این بازدید صمیمی، كارگران بر آمادگی خود جهت تالش 
در راســتای تحقق اهداف شــرکت و افزایش کمیت و كیفیت 

محصوالت تاکید كردند. 
گفتنی است، در این بازدید قائم مقام توسعه و تولید، معاون 
تولید خودرو و مدیر حوزه مدیرعامل نیز حضور داشتند و دکتر 

خطیبی را همراهی کردند.
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در ادامه سلسله گفت و گوهایمان با صاحبان امتیاز نمایندگی های 
برتر ایران خودرو، این بار ۱۲۷۶ کیلومتر به سمت جنوب کشور 
سفر می کنیم، به شــهری در امتداد نوار نیلگون خلیج فارس و 
در همســایگی تنگه هرمز و دیداری تازه می کنیم، با فردی که 
از سال ۱۳۷۵ در صنف خودرو فعالیت داشته و از سال ۱۳8۵ 
به صورت تخصصی همکاری خود را با شــرکت ایران خودرو در 
قالب نمایندگی آغاز کرده است؛ کارآفرین برتر استان هرمزگان، 
دارنده رتبه یک کشور در ارزیابی وزارت صنایع و معادن و رتبه 
اول شایســتگی خدمات هر دو در چندین دوره متوالی، صاحب 
رتبه A خدمات کارت طالیی، رتبه های اول تا ســوم کشوری در 
حوزه جذب و تمدید کارت طالیی، رتبه ممتاز خدماتی در حوزه 

بازرگانی، پرسنل کلیدی خبره و...
مازیار رحیمی ۴۳ ساله صاحب امتیاز و مدیرعامل نمایندگی 
کد ۴۳۱۴ ایران خودرو در بندرعباس، مهمان گفت وگوی ماست.

وی خدمات باکیفیت و پی گیری و ارتباط مستمر با مشتریان 
و احترام و بزرگ داشت مشتری را از اصول حرفه ای خویش در 

کار می داند و شاید همین رمز موفقیت اوست.
  از مهم ترین نیازها و ســختی های کار در حوزه خدمات پس 

از فروش بفرمایید.
کمبود نیروی کار در منطقــه مهم ترین و اصلی ترین معضل 
بوده و هست که همچنان نمایندگی با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کند. بسیاری از نیروهای اصلی را چه در دوران تاسیس 
نمایندگی و چه در حال حاضر، مجبور شده ایم با تقبل هزینه، از 

شهرستان های دیگر به نمایندگی انتقال دهیم.
  چرا به سراغ نمایندگی ایران خودرو آمدید؟

به دلیل اعتبار باالی ایران خودرو در کشور نسبت به برندهای 
مشابه و استفاده بیش تر مردم از محصوالت این خودروساز.

  نماینده ایران خودرو بودن کار پرمسوولیتی است؟
بله. فوق العاده شــغل پرمســوولیت و پرفشــاری است. به 
خصــوص برای افرادی که متعهد به وظیفه انســانی و شــغلی 

خود هستند.
  در روز چند خودرو را در نمایندگی خود پذیرش می کنید؟

حــدود ۷۰ خودرو به صــورت روزانــه در نمایندگی پذیرش 
می شــوند که عالوه بر خودروهای گارانتــی، این نمایندگی آمار 

خوبی در پذیرش خودروهای وارانتی نیز دارد.
  چند کارشــناس در چــه حوزه های کاری مشــغول کار 

هستند؟
هفت کارشــناس در حوزه خدمات پــس از فروش فعالند، 
شــامل دو کارشــناس فنــی، یک کارشــناس پذیــرش، یک 
کارشــناس خســارت خودرو و ســه کارشــناس کمکی جهت 
پذیرش و ترخیص خودروها که به صورت مداوم با مشــتریانی 
که خودروهایشــان در مجموعه پذیرش شــده، درحال خدمت 

رسانی هستند.
در مجمــوع ۹۰ نفر به عنــوان نیروی انســانی در نمایندگی 
مشــغول فعالیت هستند که در حوزه های مالی، اداری، فروش 
خودرو، خدمات پس از فروش و فروش قطعه و سایر بخش ها 

حضور دارند.
 برای شما نیروی انسانی چه جایگاهی دارد و چه اقداماتی در 

این حوزه اجرایی کرده اید؟
قطعا نیروی انسانی در هر سازمان بزرگ ترین سرمایه آن به 
شمار می رود و در نمایندگی ما هم از جایگاه واالیی برخوردارند. 
تخصیص کارانه و شراکت در درآمد نمایندگی و رسیدگی و رفع 
مســایل و مشکالت شخصی و بیرون از شرکت کارکنان در حد 
توان از جمله این اقدامات بوده است. اعتقاد مدیریت این است 

که تمامی نیروها، شرکای تجاری شرکت هستند.
  کارکنان شــما چه دوره های آموزشی را گذرانده اند؟ و به 

طور کلی برای آموزش آنان چه اقداماتی انجام می دهید؟
دوره های تخصصی مربوط به حرفه شان که از سوی شرکت 
ایســاکو برگزار می شود و عالوه بر آن بر اساس نیازسنجی های 
آموزشــی که درون مجموعه انجام می شــود، دوره های عمومی 
مانند فن بیان، مشــتری مداری، نحوه پذیرش خودرو و سایر 

دوره های مورد نیاز نیز درون مجموعه برگزار می شود.
در راســتای ســهولت آمــوزش کارکنــان و رضایــت آنان، 
ســالن آموزشــی مجهزی را راه اندازی کرده ایم که بسیاری از 

آموزش های ایساکویی و داخلی در این مکان برگزار می شود.
  مشتریان مجموعه شما، همکاران تان را با چه خصوصیاتی 

می شناسند؟
چنــد بعدی بــودن، هــوش بــاال و کار دلســوزانه از جمله 

ویژگی هایی است که همکاران ما به آن معروفند.
  چقدر در برابر مشتری احساس تعهد می کنید؟ 

بسیار زیاد. در واقع رسالت شرکت، رضایت مشتری است و 
این نگه داشــت و وفادار کردن مشتریان است که موجب بقای 

مجموعه می شود.
  برای مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟

ســالن های انتظار مجهــز همراه با پذیرایــی ویژه، کارواش 
خودروهای تعمیر ســنگین، پذیرش بدون نوبت سرویس های 
ادواری، فروش اعتباری قطعات، تخفیفات مناســبتی و فصلی 
در حوزه قطعات و برگزاری دوره های داخلی ارتباط با مشــتری 
برای تمامی پرســنلی که به نحوی با مشــتری در ارتباطند، از 

جمله اقدامات نمایندگی ما بوده است.
  خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟ 

بله. به صورت روزانه در بخش ارایه خدمات حضور پیدا کرده 
و با مشتریان به صورت مستقیم و رودررو مکالمات کاری دارم 
و به مســایل و مشکالت شان رســیدگی می کنم.   از طرف دیگر 
در اتاق مدیریت به روی تمامی مشــتریان باز است و درصورت 
وجود مشــکل و نارضایتی، می توانند بدون واسطه آن را مطرح 
کنند. عالوه بر این شــماره تماس مســتقیم بنــده نیز بر روی 

تمامی کارت های ویزیت نمایندگی موجود است.
  چه تسهیالتی برای مشتریان در نظر می گیرید؟

تحویــل خــودرو در منزل توســط حمــل ویــژه و خدمات 
ســرویس های ادواری در محــل مورد نظر مشــتری از جمله 

تسهیالتی است که برای آن ها در نظر گرفته ایم.
  نقطــه ایده آل تان برای نمایندگی همین جایی اســت که 

اکنون قرار دارید؟
قطعــا فراتــر از این جایگاه اســت. امیدوارم بــه جایگاهی 
برســیم کــه بتوانیــم در جهت رفــع معضل بیــکاری جوانان، 
نیروهای متخصص تربیت کنیم و با وســعت دادن به مجموعه، 
در مســیر برطرف کردن مشکالت اقتصادی مردم و یاری آنان 

گام برداریم.
  امکانات موجود در نمایندگی و سالن های کاری؟

ســالن های اداری مجهز به تجهیزات ارگونومی و بهداشــتی 
برای پرســنل، تجهیزات تعمیرگاهی به روز و کامل در قسمت 
خدمات فنی و ســالن آموزشــی وســیع و مجهز در فضایی به 

وسعت پنج هزار متر مربع در خدمت مشتریان منطقه است.
  چه گواهی نامه هایی در حوزه ISO کسب کرده اید؟

این نمایندگی، جزء اولین نمایندگی های کشــور بوده که به 
صورت خودجوش در ســال ۱۳۸۸ تصمیــم به اخذ گواهی نامه 
ایزو ۹۰۰۱ و پیاده سازی آن گرفت و از این طریق توانست تحول 

مثبتی را در سیستم ایجاد کند.
پــس از آن نیز به صورت مداوم در طرح های موفقیت پایدار 
شرکت ایساکو شرکت کردیم و موفق به دریافت گواهی نامه های 

ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲و ۱۴۰۰۱ شدیم.
  وجه تمایز نمایندگی شما نسبت به نمایندگی های دیگر؟

تعــداد باالی پذیرش در حوزه خدمــات، خرید باالی بخش 
بازرگانــی نمایندگی از شــرکت ایســاکو، شــرکت در تمامی 

طرح های اعالمی خدمات و...

صاحب امتیاز نمایندگی ۴۳۱۴:

بزرگ داشت مشتری از اصول حرفه ای ماست

شبکه
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راه ترمیم گناه ها و خطاهای سال قبل

هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقیع)ع(

بقیع مظلوم
یکــی از پرخاطره ترین مکان های مدینه، بقیع اســت، جایی 
که نخست آن را بقیع الغرقد می نامیدند. »غرقد« نوعی درخت 
بوده که در گذشــته، در محل این قبرستان و یا در کنار آن قرار 
داشــته و محتمال به تدریج با گسترش قبرستان، آن درخت ها 
)کــه به نظر برخی توتســتان بوده( از میان رفته اســت. بقیع 
پیش از اســالم، گورستان مردم یثرب بوده و پس از اسالم نیز 
به عنوان مهم ترین گورســتان مدینه شــناخته شده است. این 
گورستان با وســعت نســبتا زیاد خود، در طول قرون مختلف 
اســالمی مدفن صحابــه، تابعین و مهم تر از همــه، چهار تن از 
امامان )علیهم الســالم( بوده و از ایــن رو محل زیارت تمامی 
زایران مدینه منوره اســت. بقیع در ناحیه شرقی مسجد النبی و 
تقریبــا در فاصله ۲۰۰ متری آن قرار دارد. این قبرســتان تا صد 
سال پیش خارج از حصار قرار داشت، اما اکنون تقریبا در میان 
شــهر مدینه واقع شــده و با چهار خیابان محاصره شده است: 

ستین، عبد العزیز، ابی ذر، باب العوالی.
بقیع در زمان رسول خدا )ص( نیز زیارتگاه بوده و آن حضرت 
برخی شب ها خانه را ترک کرده و تنها به بقیع می رفته و در آن جا 
به راز و نیاز با خدا می پرداخته است. برخی دختران آن حضرت و 
نیز برخی از یاران نزدیکش در بقیع مدفونند؛ کسانی چون عثمان 

بن مظعون که از صحابی مورد عالقه رسول خدا )ص( بود.
قبرســتان بقیع تا قبل از تسلط آل سعود، قبه های متعددی 
داشــت که بر روی قبور خاصی ســاخته شده بود، اما اکنون به 
صورت فضای باز و ســاده ای در آمده است و قبرها جز نشانی 
ساده، به صورت سنگی که باالی سر آن ها گذاشته شده، چیزی 
ندارد. با وجود این، تعلق خاطر مســلمانان به مدفون شــدگان 
بقیع باعث شده است تا قبر عده ای از بزرگان مدفون، مشخص 
باقی بمانــد؛ گرچه به مرور زمان، قبور صدها بلکه هزاران تن از 

صحابه و تابعین به دســت فراموشی ســپرده شده و قبر آنان 
نامشخص مانده است.

وهابیون و تخریب بقیع

پس از تســلط سعودیان بر حجاز، با توجه به پیوند فکری و 
مذهبی آنان با محمدبن عبدالوهاب، در هر شهر و منطقه ای که 
وارد می شدند، آثار و ابنیه ساخته شده بر روی قبور بزرگان صدر 

اسالم را خراب و ویران می کردند.
وهابیون، بار نخست در ســال ۱۲۲۱هـ.ق. بخشی از بناهای 
قبرســتان بقیع را ویران کرده و سپس با تکمیل سلطه خود بر 
حجاز در شوال ســال ۱۳۴۴هـ.ق. تمامی این بناها و گنبدها و 
آثار را ویران و اموال و اشــیای گران قیمت موجود در این اماکن 
را بــه تاراج بردند و نه تنها در مدینه، بلکه در هرجا گنبد و بارگاه 

و زیارتگاهی بود، به ویرانی آن اقدام کردند.
مرحوم ســید محســن امین، ابعاد ویرانی های وهابیون در 

حجاز را این گونه وصف می کند:
وقتی وهابیون وارد طائف شــدند، گنبــد مدفن ابن عباس 

را خــراب کردند، چنان کــه یک بار دیگر ایــن کار را کرده بودند. 
آنان هنگامی که وارد مکه شــدند، گنبدهــای قبر عبدالمطلب، 
ابوطالب و خدیجه ام المومنیــن)س( را ویران کردند و زادگاه 
پیامبــر)ص( و فاطمه زهرا)س( را با خاک یکســان کردند و 
آن گاه که وارد جده شــدند، گنبد و قبر حوا را خراب کردند و به 
طــور کلی، تمام مقابر و مزارات را در مکه، جده، طائف و نواحی 
آن ها ویــران کردند و زمانی هــم که مدینه منــوره را محاصره 
کردنــد، به ویران کردن مســجد و مزار حمــزه پرداختند. پس 
از تســلط وهابیون بر مدینه منوره، قاضی القضات آنان، شــیخ 
عبدهللا بن بلیهد، در رمضان ۱۳۴۴هـ.ق. از مکه به جانب مدینه 
حرکــت کرد و اعالمیــه ای صادر کرد و ضمــن آن، جواز ویران 
کردن گنبدها و زیارتگاه ها را از مردم سوال کرده بود. بسیاری از 
مردم از ترس به آن پاســخ نداده و برخی نیز لزوم ویران کردن 

را خواستار شده بودند!
البتــه هــدف او از این اعالمیه و ســوال، نظرخواهی واقعی 
نبود، بلکه می خواســت در میان مردم آمادگی ایجاد کند، چون 
وهابیــون در هیچ یــک از اعمال خود و در ویــران کردن گنبدها 
و ضریح هــا، حتی گنبد مرقد حضرت رســول )ص( منتظر نظر 
مردم نبودند و این اعمال، پایه مذهب آنان است. شاهد سخن 
آن کــه، آنان پس از نشــر این اعالمیه و ســوال و جواب، همه 
گنبدها و زیارتگاه ها را در مدینه و اطراف آن ویران کردند و حتی 
گنبــد مضاجع ائمه اهل بیت)علیهم الســالم( را در بقیع که قبر 
عبــاس عموی پیامبر)ص( نیز در کنار آن ها بود، خراب کردند و 
دیوارها و صندوق ها و ضریح هایی که روی قبرهای شریف قرار 
داشــت، همه را از بین بردند، در حالــی که برای آن، هزار ریال 
مجیــدی هزینه کرده بودند. آن ها در ایــن زیارتگاه ها، جز تلی 

سنگ و خاک، به عنوان عالمت باقی نگذاشتند.

همه ما در ســال گذشــته گناه هــا و خطاهایی مرتکب 
شده ایم. اگر انســان بخواهد بهترین ترمیم شامل حالش 

شــود، تنها راهش پناه بردن به غفاریت خداوند است.
غفاریت خداوند ســه گونه ستاریت را به دنبال دارد: اول 
آن که وقتی خداوند مــا را می آمرزد، نمی گذارد تبعات گناه 
دامن گیــر ما شــود. تبعات گناه ما همــان جهنم و عقوبت 

الهی اســت. اگر کســی مرتکــب گناه و خطا شــود، تمام 
موجوداتــی که در ربط با او بوده اند، چه فرشــتگان رقیب و 
عتید و چه زمین و زمان و حتی اعضا و جوارحش از گناه او 
مطلع می شــوند؛ لذا در قرآن آمده است: »َیْوَم َتْشَهُد َعلَْیِهْم 
أَلِْســَنُتُهْم َو أَْیدیِهْم َو أَْرُجُلُهْم بِما کانُــوا َیْعَمُلون؛ روز قیامت، 
دســت و پا و زبان ایشــان، علیه آن ها بــه علت کارهایش 

گواهی می دهند، زیرا از اعمال او مطلع هســتند.«* قســم 
دوم ســتاریت ناشــی از غفاریت، آن اســت که خداوند به 
موجــودات آگاه از معصیت او می فرمایــد: علیه او گواهی 

ندهید. 
*سوره مبارکه نور، آیٔه ۲۴
آیت هللا مجتبی تهرانی

صبح سه شنبه گذشته، هم زمان با نخستین روز ماه شوال، 
نماز باشکوه عید سعید فطر در ایران خودرو اقامه شد.

این آیین معنوی به همت ادارات انجمن اســالمی  و 
بسیج کارکنان و امامت حجت االسالم سرزعیم از ستاد 
اقامه نماز و با حضور منسجم آبی پوشان ایران خودرو پس 

از توفیقات حاصل از یک ماه بندگی و عبادت برگزار شد.
خیابان کارگر مقابل پرس سه به سمت شاتل مملو 
از نمــاز گزارانی بود کــه در نهایت اخالص و فروتنی و 
بهره مند از فیوضات خوان گســترده الهی در ضیافتی 
آسمانی به نماز ایســتاده بودند تا به شکرانه یک ماه 
مجاهدت و مقابله با هوای نفس خاشعانه سر تعظیم 

و تسلیم به درگاه الهی فرود آورند. 

فضایی ملکوتی که در گستره آبی ایران خودرو، عطر 
ایمان بیش از گذشــته به مشــام می رسید و سیمای 

روشنی از عبادت و بندگی خداوند در آن موج می زد.
احمــد کریمی از مونتاژ ۴ و یکی از حاضران در این 
آیین باشکوه گفت: نماز عید فطر زیباترین جلوه بندگی 
همراه با آرامش معنوی است. خداوند را شکر می کنم 
که یک ماه توفیــق عبادت خالصانه را نصیب مان کرد 
و امیــدوارم خیر و برکت آن به همه ما کارکنان انگیزه 
بیش تری دهد تا در سنگر تولید و در مسیر خودکفایی 
و خالفیت، بیش از هر زمان دیگری از همه توان خود 
بهره بگیریم تا درگردش چرخ بزرگ صنعت و تولید به 

سهم خود ایفای نقش کنیم.

نماز شکوهمند عید سعید فطر در ایران خودرو اقامه شد

حدیث دلدادگی

زالل سالمتی، پشت ماسک همه ماست



شماره ۸۴9    شنبه ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۴

توسعه روابط، رمز موفقیت
فروردین: امیدوار باشــید که روزهای آتی به مراتب بهتر از دیروز اســت. خاطرات تلخ گذشته را 

به همان گذشــته ها بسپارید و از نو شروع کنید؛ هر شروعی می تواند فصل تازه ای از زندگی شما را 
رقم بزند. اگر مسوولیتی را می پذیرید تا پایان راه ثابت قدم بمانید و برای آینده ای که نیامده بیهوده 

نگران نباشید.
اردیبهشت: برخی سوء تفاهمات در محیط کار مطمئنا با تدبیر و رفتاری منطقی 

به سرعت برطرف می شود و می تواند انرژی تازه ای به رگ های شما ببخشد تا 
برای رسیدن به آینده ای سرشار از رضایت بیش از پیش تالش کنید. اگر 

انتظار دارید نزدیکان تان در شرایط سخت شما را یاری کنند، این انتظار 
منطقی و درست را، واضح بیان کنید. به این ترتیب هم آن ها را سردرگم 

نمی کنید و هم خودتان سرخورده نخواهید شد. 
خرداد: کســی که امروز را از دســت می دهد، فــردا را هم نخواهد 

یافت. خوش بختی آینده، در بهره گرفتن از زمان حال است. کدورت ها 
را دور بریزید، موقع دوســتی دوباره است. روزهای سختی را پشت سر 

گذاشته اید، اما پشتکار و مسوولیت پذیری شما آینده زندگی تان را تضمین 
می کند. منتظر شنیدن خبرهای خوب باشید.

تیر: رازهای مهم و سر بسته را پیش خود نگه دارید و بدانید که افشای بعضی از 

آن ها به ویژه در این زمان حساس می تواند بسیار دردسر آفرین باشد. در اجرای تصمیم تان 
که منافع خودتان و خانواده تان در گرو آن هاست مصرتر باشید. دوستی ها و رفاقت هایتان بسیار با 

ارزش هستند. مشکلی که رخ داده بسیار جزیی است که به زودی برطرف خواهد شد. 
مرداد: ورزش را در برنامه خودتان حتما قرار دهید، باید کاری کنید که روح و بدنی سالم داشته 

باشید. از دست دادن فرصت ها، موجب پشیمانی است. از پراکنده کاری دوری کنید. در یک سری 
از اختالفات، به حرف های منطقی دیگران گوش بسپارید و سریع تصمیم نگیرید. اگر متاهل هستید، 

همسرتان بهترین مشاور و همراه می تواند باشد.
شــهریور: برای موفقیت در هر امری به دقت و هوشــیاری نیاز است که شما به قدر کافی از آن 

برخوردارید. قبل از داوری کردن در مورد هر چیز یا هرکسی باید اطالعاتی دقیق از موضوع داشت، 
شــناختی که مبتنی بر یک سری اطالعات دقیق و درست نباشد ابتدای تردید و خطاست. شخصی 

سعی می کند در زندگی شما دخالت کند، او را از حریم خود و خانواده تان دور کنید.

مهر: برای آشتی کردن پیش قدم شوید و یادتان باشد گشاده رویی، کلید راه یابی به دل هاست. 

آن که نرمی و خوش رویی نشــان می دهد، ســرانجام به مقصود خواهد رســید. توسعه روابط رمز 
موفقیت شماست. در راهی که در پیش گرفته اید موفق می شوید و انتفاع زیادی خواهید برد.

آبان: اگر زندگی را دوســت دارید قدر وقت تان را بدانید. وقتی مشــکل کســی را 

برطــرف می کنید، دیگر به رویش نیاورید. به ســخن چینان بی توجه باشــید و 
نگذارید کســی از راز دل تان آگاه شــود. به نظر می آید کماکان در تردید و 
دودلی به ســر می برید، ولی آگاه باشــید که گاه طی کردن این راه ها و 
مسیرها، برای خودشناسی و نشــان دادن استعدادهای شما ضروری 

است.
آذر: فردی احساساتی و دوستی با مالحظه هستید. همواره دیگران 

را بــه خاطر کارهای از روی محبت خود متحیر می کنید. در اوایل این 
هفته برای کاری که از نظر خودتان بســیار عادی و معمولی بوده، تقدیر 
و تشکر ویژه ای دریافت خواهید کرد. این روزها ترجیح تان این است که 

کمی با خودتان خلوت کرده و به معنویات بیش تر روی آورید.
دی: خستگی تان به خاطر این است که چند کار را باهم انجام می دهید، قطعا 

باید برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشید. تقسیم کار و پرهیز از تکرار، کلید رفع 
مشکالت شماست. با نتیجه گیری درســت از یک اتفاق خواهید فهمید که چگونه می توان به 
موفقیت رســید. نظرات خود را طوری بازگو کنید که برای دیگران قابل درک باشد. این روزها باید از 

ریسک و خطا کردن پرهیز کنید. 
بهمن: این هفته در زمینه مسائل شخصی  می تواند، هفته پر افت و خیزی برایتان باشد پس تا جای 

ممکن خودتان را از موقعیت ها و شرایط پر دردسر دور نگه دارید و جانب احتیاط را رعایت کنید. سر 
خودتان را با دوستان و سرگرمی های مورد عالقه تان گرم کنید تا این دوره بگذرد. قوی باشید، ممکن 

است اتفاقاتی رخ دهد که نظر شما را در مورد برخی از افراد عوض کند.
اســفند:  خانواده تان احتیاج به کمک مادی و معنوی شما دارند، خودتان را برای این موضوع آماده 

کنید و تا حد امکان بکوشید که کوتاهی نکنید. یک پاداش مادی و با ارزش دریافت می کنید. تغییر در 
یک کار تکراری به نفع شما تمام خواهد شد. مراحل انجام کاری تسریع شده و موفقیت مهم تری را به 

دست خواهید آورد. برای ابراز و بیان احساسات خود هیچ تردیدی به خود راه ندهید.

باتری ها از جمله محصوالت پرمصرفی اند که بسته به نوع و موارد مصرف، حاوی مقادیر 
مشــخصی از فلزات سنگین نظیر کادمیوم، جیوه، ســرب، نیکل، لیتیوم همچنین مواد 
شــیمیایی نظیر الکترولیت هســتند و به همین دلیل پس از استفاده  به عنوان پسماند 

ویژه طبقه بندی می شوند.
 عــدم تفکیک باتری هــای خانگی یکی از مهم ترین منابع آلودگی در مناطق شــهری 
به شــمار می آید. گفته می شــود، حدود ۹۰ درصد جیوه و ۵۰ درصــد کادمیوم موجود در 
زباله های خشک شهری به باتری های قلمی دور ریخته شده مربوط است. مواد خطرناک 
موجــود در باتری ها می توانند به دلیل پایداری باال تا ســال های متمادی در طبیعت باقی 

بماننــد و درصورت ورود به چرخه های زیســتی، وارد بدن موجودات 
زنده از جمله انسان شوند. این در حالی است که بازیافت این نوع 
باتری ها ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیســت، موجب گردش 
اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می شود، چیزی که در بسیاری 
از کشورهای جهان، به طور جدی مورد توجه و دقت قرار گرفته است.
با توجه به متداول بودن مصرف باتری های قلمی در بخش های 
مختلف تولیدی و اداری شرکت ایران خودرو، ایجاد نظام مشخصی 
به منظور تفکیک، جمع آوری و بازیافت این نوع پســماندها از سوی 

اداره محیط زیســت دنبال شده است. بررسی اولیه 

درخصوص ســازوکار جمع آوری باتری های قلمی باهدف ســامان دهی مدیریت این نوع 
از پســماندها، در سال ۱۳۹۷ در سطح شــرکت صورت گرفت و ظروف چوبی قابل نصب 
برای جداســازی باتری ها به تعداد ۱۰۰ عدد در داخل شرکت ساخته شد و به منظور نصب 
از طریق بخش های پشــتیبانی، در اختیار واحدهای تولیدی و ســتادی قرار گرفت. سال 
گذشته خروج باتری های مستعمل جمع آوری شده و تحویل آن ها به پیمانکار ذی صالح 
بازیافت در دســتور  کار اداره محیط زیســت قرار گرفت. از همیــن رو و با توجه به اهمیت 
موضوع، پیمانکار ذی صالح موردنظر نیز مطابق با ضوابط محیط زیســتی ملی طی فرآیند 
مشــخصی شناســایی و معرفی شــد و روال اداری انجام کار از طریق سامانه اطالعات 
محیط زیســت کشور موســوم به EMP به انجام رســید و درنهایت، 
محموله باتری های مستعمل شرکت به وزن حدودی ۱۳۰ کیلو گرم 

در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ از شرکت خارج شد.    
قابل ذکر اســت، نهادینه ســازی، فرهنگ ســازی، اطالع رسانی 
و آمــوزش کارکنان برای انجام این اقدام از طریق نشــریه کارآمد، 
تشکیل جلســات توجیهی و تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه دفع 
پســماندهای الکتریکــی والکترونیکی انواع باتری ها، در شــرکت 
ایران خــودرو انجام شــد که با اســتقبال و مشــارکت قابل تقدیر 

همکاران محترم شرکت ایران خودرو همراه بود.

بازیافت باتری های قلمی در ایران خودرو

محیط زیست
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اطالع رساین 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: احدمیرزایی

دبیر شورای سیاست گذاری: داود نوروزبیگی
سردبیر: فاطمه الیق فرد

 اعضای تحریریــه: مهنــاز میناوند، معصومه عبــدی خان،
لیال حسینی، احمد عبدداوودی، رسول ایمانی

طراح گرافیک : سید جعفر ذهنی
عکس: هادی ذهبی

هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

 ارتباط بی واسطه کارکنان با مدیر عامل
سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به شماره تلفن ۰9۱۰۲۲9۷۱۱۰ در فضای مجازی شامل پیام رسان های سروش، واتس آپ، 

بله، ایتا و آی گپ فعال است و همکاران گروه صنعتی می توانند از این طریق بی واسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند. صدای همکار

هشتگ# حد و مرز خود را برای اطرافیان چگونه تعیین می کنید؟
سید عبداله قیومیه از مدیریت بدنه:

برای حریم خانوادگی ام حدی را 
مشخص کردم به هیچ کس اجازه 

دخالت در زندگی ام را نمی دهم و در کار 
کسی هم دخالت نمی کنم. 

عباس غفاری از مدیریت نت و تجهیزات 
رنگ: 

در چار چوب مشخصی با افراد ارتباط برقرار 
می کنم. حریم خانه و محیط کار را هم از 

هم متمایز کرده ام. 

سجاد گلزاری از مدیریت نت و 
تجهیزات رنگ: 
بسته به میزان صمیمیت و 
ظرفیتی که افراد دارند حد و مرزم 
را مشخص می کنم و با هرکسی 
شوخی و معاشرت نمی کنم. 

علی محمدی تبار از مدیریت نت و 
تجهیزات رنگ: 
با کسانی ارتباط برقرار می کنم که 
اعتقادات و خصوصیات اخالقی شان با 
من هم خوانی داشته باشد. 

مهدی حمزه لو از مدیریت نت و 
تجهیزات رنگ: 
حد و مرز روابط خانوادگی ام را 
مشخص کرده و به هر فردی اجازه 
ورود به این حریم را نمی دهم.

سخن هفته
اندازه نگه داریم

آن که نفس خود را باالتر و برتر از آن چه هست بداند، 

هرگز به سرحد کمال نرسد.

کاظم آسمانی 
از اداره برنامه ریزی رنگ )۱(:

حفظ تعادل در روابط خانوادگی را 
رعایت می کنم. بیش تر معاشرتم 
براساس ضوابطی است که خودم 

تعیین کرده ام. 

سالمتی، پشت ماسک همه ماست

حواله خودروی کارکنان
 جمعی از همکاران، در تماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل از 
دلیل حذف خودروی هایما در سبد حواله پرسنلی فروردین ۱۴۰۱ 

پرسیده اند.
پاسخ معاونت بازاریابی و فروش:

علت اعالم نشدن این خودرو در سبد حواله پرسنلی فروردین 
ماه، عدم ابالغ قیمت مصوب این خودرو برای فروش در ســال 
۱۴۰۱ اســت، اما پیش بینی می شود به محض اعالم قیمت و بر 
اساس وضعیت تولید، این خودرو مجددا به ترکیب خودروهای 

قابل عرضه اضافه شود. 

تعاونی خاص
 گروهــی از همکاران در تماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل 
پرسیده اند، چرا اقالم اقســاطی ارایه شده توسط شرکت تعاونی 

خاص، همانند سنوات گذشته متنوع و به روز نیست؟
پاسخ شرکت تعاونی خاص:

باتوجه به مشکالت و محدودیت پیش آمده در سال های قبل 
درخصوص کاالهای اقســاطی، این امر در دستور کار جدی این 
شرکت قرار گرفته و ان شاءا... در حال مرتفع شدن است و نتایج 

آن به زودی به همکاران محترم اطالع رسانی خواهد شد.

بازنشستگی
 جمعی از همکاران که در آســتانه بازنشســتگی قرار دارند، در 
تماس با صدای همکار درخواست کرده اند، مدرک کارشناسی آنان 
پذیرفته شود تا یک گروه باالتر بگیرند، یا این که کارمزد به کسانی 
که مدرک ارایه داده و قبول شده اند در فیش حقوقی به عنوان مزد 

رتبه لحاظ شود، تا بتوان سقف بیمه را پرکرد.

پاسخ مدیریت مطالعات و برنامه ریزی منابع انسانی:
هــدف از آییــن نامــه پذیرش مــدارک، تامین بخشــی از 
نیازمندی های ســازمان درحوزه نیروی انسانی از طریق استفاده 
بهینه از ظرفیت های علمی و تخصصی داخلی سازمان است؛ به 
عبارتی به دنبال اســتفاده از نفرات شایســته تر از لحاظ علمی و 
عملکردی هستیم و چنان چه هدف صرفا جبران خدمت باشد، 
به طورمیانگین بیــش از۱۰۰۰نفرازحوزه عملیات خارج و به حوزه 
ستاداضافه می شودکه نسبت های صف و ستاد را برهم می زند. 
درخصوص پیشنهاد کارمزد ارایه شده از سوی همکاران نیز، قابل 
ذکر است، رشــته های مرتبط و نیمه مرتبط براساس فرمول ارایه 
شده در آیین نامه پذیرش مدارک تحصیلی، مزد رتبه، محاسبه و 

در فیش حقوقی پرداخت می شود.

تعاونی خاص
 مدتی پیش تعاونی خاص اطالعیه ای درخصوص دندان پزشکی 
تاج در تابلو اعالنات منتشر و اعالم کرد، با استفاده از بیمه تکمیلی 
۳۰ درصد تخفیف دارد، اما در پی مراجعه به این مرکز، مسووالن 
مربوطه اظهار کردند که بیمه تکمیلی شما را نمی شناسیم و تخفیف 

اعالم شده هم اعمال نشد. لطفا به این موضوع رسیدگی کنید.
پاسخ تعاونی خاص:

تعاونــی خاص در گروه خدمــات قابل ارایه به ســهام داران 
بخش ســالمت را به عنوان خدمــت نوین و جدید طی ماه های 
اخیــر ارایه کرده اســت که در حوزه مذکور به صــورت پایلوت در 
حوزه دندان پزشــکی با کلینیک تاج و در حوزه خدمات مجازی 
پزشکی با سایت دکتر ساینا قرارداد منعقد کرده است. طی چند 
مرحله تبلیغات محیطــی با انواع مختلــف روش ها به آگاهی 
تمام ســهام داران رسیده است )به صورت مجزا همراه با توضیح 

فرآیندها( که تخفیف ۳۰ درصد مربوط به سایت دکتر سایناست. 
درخصوص دندان پزشکی تاج نیز در حال حاضر بیمه های تکمیلی 
طرف قرارداد با آن مجموعه از جمله پارســیان، آسیا و... هستند 
که تمامی ســهام داران می توانند از آن به صورت کامل اســتفاده 
کنند. ضمنا برای طرح هرگونه شکایتی در تعاونی خاص با انواع 
روش های اطالع رســانی به ســهام داران محترم و عزیز، تمامی 
درگاه های ارتباط با مشتریان معرفی شده و همکاران این شرکت 
آماده راهنمایی سهام داران در خصوص نحوه استفاده مناسب تر 

از خدمات هستند.

کاشت نهال
 جمعی از همکاران تولید در تمــاس با ما عنوان کرده اند، در 
نزدیکی سالن بدنه سازی، باغچه بایری بود که به صورت شخصی 
تعدادی نهال آوردیم و کاشــتیم. چرا ایــن درختان را که باعث 

سرسبزی است از ریشه در آورده اند و با خود برده اند؟
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

 با توجه به دســتورالعمل نگهداری از فضای ســبز شــرکت 
ایران خودرو و اهمیت موضوع انتخاب گونه های گیاهی و بازپیرایی 
درختان شــرکت ایران خودرو، کاشــت نهال صرفا با برنامه ریزی 
اداره محیط زیســت و ابالغ آن به اداره خدمات شــهری جهت 
انجام عملیات کاشــت صورت می پذیرد. از این رو کاشــت نهال 
بدون هماهنگــی مورد تایید نبوده و در شــرایط خاص )مطابق 
دستورالعمل( باید نسبت به جابه جایی و یا حذف آن اقدام کرد. 
از همکاران محترم عالقه مند به فضای ســبز دعوت می شود با 
هماهنگی ادارات پشتیبانی نسبت به تامین و نگه داری گیاهان در 
محیط های اداری اقدام کنند که جزییات آن در دستورالعمل یاد 

شده، درج شده است.


