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نشریه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو 
 شنبه 2۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، سال بیستم، ۱۶ صفحه

850

 با افتتاح خط تولید رام و مونتاژ رام و فرمان خودروهای تارا و دنا اتوماتیک محقق شد

صرفه جویی ارزی بیش از دو میلیون 
دالری با طراحی و تولید داخلی قطعه رام

در پی بیانات مقام معظم رهبری
مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو، بر بهبود 
وضعیت صنعت خودروی 
کشور تاکید کرد

نخستین شناسنامه بین المللی خودرو به 
نام »پیکان« صادر شد

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی:  باید اعتبار پیکان 

را به عنوان میراث تمدنی 
حفظ کنیم

تحقق وعده ها به مردم و 

رییس جمهوری محترم با عبور از رکورد تولید

تولید ۳۶۱۶ دستگاه خودرو  در 

گروه صنعتی ایران خودرو 

در یک روز
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پیشخوان خرب

در پی بیانات مقام معظم رهبری
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 

بر بهبود وضعیت صنعت 
خودروی کشور تاکید کرد

در پــی بیانات مقــام معظم رهبری در دیــدار  با جمعی از 
کارگران درخصــوص ممنوعیت قاچــاق و واردات بی رویه 
برخــی محصوالت برای حمایــت از تولیــد داخلی خوب و 
باکیفیــت، مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خــودرو، ضمن 
عذرخواهی از وضعیت فعلی صنعت خودرو، بر بهبود شرایط 

با اجرای برنامه های متنوع توسعه ای تاکید کرد.
متن نامــه مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو برای 

رهبری معظم، حضرت امام خامنه ای به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

رهبری معظم و عالی قدر 
حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای

سالم علیکم
احتراما در پی فرمایشــات حضرتعالی در تاریخ نوزدهم 
اردیبهشت ۱۴۰۱ درخصوص عدم سوءاستفاده خودروسازان 
داخلی از ممنوعیت واردات خودرو و اوضاع غیرقابل تعریف 
صنعت خودروســازی کشــور، اینجانب به عنوان مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو و بــه نیابت از تمامی همکارانم، 
ضمن عذرخواهی از جنابعالی و تمام مردم شــریف ایران 
بابت تمام قصورات و کوتاهی هایی که در طی این ســال ها 
به خصوص در زمینه کیفیت خودرو صورت پذیرفته، عرض 
می کنم، طی ســه ماهه اخیر و پــس از اعالم عدم رضایت 
معظم له از کیفیت خودروهای داخلی، تمام تالش مجموعه 
کارکنــان و مدیران گروه صنعتــی ایران خودرو، معطوف به 
جهــش کیفیت و ارتقای ســطح رضایتمنــدی مردم عزیز 

ایران از محصوالت تولیدی این گروه صنعتی بوده است.
یقینــا اعمــال تحریم هــای ظالمانــه توســط آمریکای 
جنایت کار و هم دستانش، به دلیل سطح ارتباط این صنعت 
و شــرایط خاص آن تاثیر منفی داشته، اما فرزندان شما در 
این صنعت و به خصوص گروه صنعتی ایران خودرو، هم قسم 
شده اند تا شــرایط موجود را به سطح بسیار مطلوبی تغییر 
دهنــد، کما این که ارتقای ۲۰ درصدی شــاخص های کیفی 
محصوالت قبل از تحویل، افزایش رضایتمندی مشــتریان 
از خدمات پس از فروش، افزایش عرضه خودرو، افزایش 
تولیــد کامل و بدون کســری خودرو و کاهش چشــم گیر 
تعهــدات معوق به مشــتریان، حاصــل تالش های صورت 

گرفته در سه ماهه اخیر بوده است.
ان شــاءهللا با اجــرای برنامه های متنــوع در حوزه های 
مختلــف تولید، توســعه و ارتقای کیفیــت محصوالت، نزد 
خداونــد متعال، حضرت ولی عصر روحی فداه، حضرتعالی 

و ملت شریف ایران، روسفید خواهیم شد.
مهدی خطیبی
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

اخبار کوتاه

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خودروی پیکان را 
نوستالژی  ملی دانست و گفت: با وجود پیشرفت های صورت گرفته، 
خودروهای دیگری جایگزین پیکان شده، اما باید ارزش و اعتبار آن 

را به عنوان میراث تمدنی حفظ کنیم.
عزت هللا ضرغامی، در مراســم رونمایی از شناسنامه بین المللی 
خودروهــای تاریخی ایران کــه در محل وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی برگزار شــد و به خــودروی پیکان 
اختصاص یافت، افزود: پیکان خاطرات چندین نسل است، مردم 
خاطرات شــیرینی از این خودرو دارند و با آن زندگی کرده اند. وی 
درباره عملکرد صنعت خودرو در چند سال اخیر گفت: شرکت ایران 
خودرو، ســرمایه ملی محسوب می شــود که باید همراه با دیگر 
شــرکت های تولید کننده، خودروهای باکیفیت که حق مردم است 
را تولیــد و عرضه کند. وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی، ادامه داد: خودروسازان نباید ترسی از واردات داشته باشند 
و باید در یک فضای رقابتی و مدیریت درست با خودروهای وارداتی 
رقابت کنند، محصوالت ایران خودرو در شــرایط رقابت رشد خواهند 
کرد و با واردات از ارزش و دانش و توان خودروســازان داخلی کم 
نخواهد شد، در پایان این رقابت به نفع مشتریان خواهد بود. محمد 
حســین صوفی، رییس کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران نیز 
در این مراســم گفت: کانون جهانگــردی و اتومبیل رانی، اقدامات 
بسیاری در بخش اتومبیل رانی برای گسترش فرهنگ گردشگری در 

کشور داشته است. وی اظهار کرد: با حضور رییس FIVA  از اولین 
شناســنامه بین المللی خودروهای تاریخی در ایران رونمایی شــد 
که مالکان می توانند با این شناســنامه در مسابقات و رویدادهای 
جهانی شرکت کنند. صوفی ادامه داد: حدود ٨٠ کشور عضو »فیوا« 
هســتند که ایران عضویت ســی ام را دارد و از این پس با توجه به 
گســترش همکاری  هــای بین المللی مالــکان خودروهای پالک 
تاریخی می توانند از مزایای این پالک بهره  ببرند. تیدو برســترس، 
رییس فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه تاریخی نیز با اشاره به 
جذابیت های ایران در این حوزه گفت: باعث خوش حالی است که 
ایران عضو فیوا اســت و احترامی که مردم و نهادهای دولتی برای 
خودروهای تاریخی قائلند، بسیار جالب است. وی ادامه داد: مفهوم 
خودروهای تاریخی از نظر فیوا، وسیله نقلیه با قدمتی بیش از 3۰ 
سال اســت که اصالت خود را حفظ کرده باشد و به صورت روزمره 
استفاده نشود. به این ترتیب این وسیله نقلیه یک میراث تاریخی 
به حســاب می آید و سازمان های بین المللی چون اتحادیه اروپا و 
یونسکو هم آن را قبول دارند و ما در فیوا وظیفه و نقش حفظ آن ها 
را داریم. برســترس گفت: اولین خودرویی که باعث صنعتی شدن 
ایران شده پیکان است و باید در رده میراث تاریخی قرار بگیرد و این 

انتخاب بسیار مناسبی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: 

باید اعتبار پیکان را به عنوان میراث تمدنی حفظ کنیم 

گروه صنعتی ایران خودرو موفق شد، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، با 
تولید ۳۶۱۶ دســتگاه خودرو در دو حوزه سواری و تجاری سنگین و 
نیمه سنگین، از رکورد تولید روزانه عبور کند. تولید این تعداد خودرو 

تاکنون در این گروه صنعتی بی سابقه بوده است.
این رکورد در محصوالت ســواری با تولید 3۵۲۶ دستگاه خودرو 
در یک روز و محصوالت تجاری ســنگین و نیمه سنگین با تولید ۹۰ 
دستگاه کشــنده و اتوبوس تنها در یک شیفت کاری شکسته شده 
است. رکورد تولید ثبت شده در حوزه خودروهای سواری و همچنین 
تجاری ســنگین و نیمه ســنگین، در تاریخ فعالیت گروه صنعتی 
ایران خودرو بی سابقه است. گروه صنعتی ایران خودرو، با برنامه های 
عملیاتی ترســیم شــده در ماه های اخیر، مطابق با فرامین هشت 
ماده ای رییس جمهوری محترم و راهبرد وزارت صمت، حرکت کرده 

و تکالیف تعیین شده را با تالش شبانه روزی کارکنان گروه و مجموعه 
سازندگان و تامین کنندگان، یک به یک به اجرا می رساند. در همین 
راستا، افزایش تیراژ تولید و حذف خودروهای ناقص از فرآیند تولید با 
جدیت دنبال می شود، به گونه ای که ۶۸ درصد از رکورد تولید ثبت شده 
محصوالت سواری در ۲۱ اردیبهشت ماه، تولید کامل و عبور مستقیم 
از خط تولید به دست مشتریان محترم بوده است. این میزان تولید 
خودروی کامل و آماده تحویل به مشتری در شش سال اخیر در گروه 
صنعتی ایران خودرو بی سابقه بوده است. میزان تولید خودروی کامل 
و بدون کسری از ابتدای خردادماه به صد درصد خواهد رسید. گفتنی 
است، مدیران ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو در چند روز گذشته 
برای دستیابی به حذف تولید ناقص فرآیند تولید میثاق بستند و برای 

تحقق آن نیز از تمامی ظرفیت ها بهره می برند.

تحقق وعده ها به مردم و رییس جمهوری محترم با عبور از رکورد تولید

تولید ۳۶۱۶ دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران خودرو در یک روز
۶۸ درصد تولید محصوالت سواری کامل و بدون کسری قطعه

وزیــر صمت از تصویب کلیــات آیین نامه 
واردات خــودرو در هیات  وزیران خبر داد و 
گفت: روش های متعدد واردات خودرو در 
آیین نامه ای که هم اکنون در مراحل نهایی 

تصویب قرار دارد، مشخص شده است.
به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین افزود: در شرایط کنونی با 
توجه به این که تولید خودرو بسیار کم تر از تقاضای بازار است، واردات 
برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری اســت. وی افزود: در 

آیین نامه پیشــنهادی واردات خودرو به انتقــال فناوری برای بهبود 
کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه ای شــده است. وزیر صمت بیان 
کرد: هم اکنون خودروهای اقتصادی که در ســبد تولید خودروسازان 
قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن ها باید متوقف 
شود. فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی 
در راســتای تامین این نوع خودروهاســت که وضعیت مطلوبی در 
سبد محصوالت شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای 

حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است.

وزیر صمت: واردات خودرو در دولت به تصویب رسید

نخستین شناسنامه 
بین المللی خودرو به نام 
»پیکان« صادر شد
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پیشخوان خرب سالمتی، پشت ماسک همه ماست

در راستای تاکید ویژه مقام معظم رهبری و تحقق شعار امسال مبنی 
بر »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« و میثاق نامه مدیران ارشد 
گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بــر تولید خودروی کامل و بدون 
کســری قطعه، خط تولید رام و مونتاژ رام و فرمان خودروهای تارا 
و دنا اتوماتیک با همت کارشناســان شــرکت تام ایران خودرو به 

بهره برداری رسید.
 مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، در مراســم افتتاح این 
خط تولید، گفت: شــرکت صنایع ماشــین ابزار با توجه به سابقه و 
تجهیزات خطوط تولید و دارا بودن نیروی انسانی متخصص، امکان 
تولید قطعات مورد نیاز خطوط تولید ایران خودرو را دارد. دکتر مهدی 
خطیبی، با بیان این که شــرکت صنایع ماشین ابزار در تحقق تمام 
اهداف محــوری ایران خودرو نقش دارد، گفت: بــا راه اندازی خط 
تولیــد رام خودروهای دنا پالس و تارا، شــاهد کاهش هزینه های 
تولید و افزایش عمق ســاخت داخل خواهیم بود. مدیرعامل گروه 
صنعتــی ایران خودرو افزود: این شــرکت، باید با افزایش ظرفیت 
تولید، نیاز شــبکه خدمات پس از فروش را تامین و توســعه بازار 
خارج گروه صنعتی ایران خودرو را در برنامه قرار داده و شرایط برای 
صادرات محصوالت باکیفیت خود را فراهم کند. دکتر خطیبی افزود: 
عدم وابســتگی به منابع خارجی و توجــه به ظرفیت های داخلی، 
از اولویت های ایران خودرو اســت و تا زمانی که امکان تولید قطعه 
در داخل فراهم اســت واردات آن قطعه صورت نخواهد گرفت. وی 
گفت: برای تحقق شــعار »تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین«، 
توجه به شرکت های دانش بنیان و افزایش اشتغال در دستور کار 
شرکت های تام و ماشین ابزار قرار گیرد. گفتنی است، این خط که با 
دانش متخصصان شرکت تام نصب، تست و راه اندازی شده است، 
دارای محصولی به مراتب با کیفیت تر نســبت به نمونه های مشابه 
داخلی اســت که اکنون مهیای تولید انبــوه برای محصوالت گروه 
صنعتی ایران خودرو می شــود. ظرفیت تولید مجموعه رام و فرمان 

خودروهای تارا و دنا اتوماتیک در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار قطعه 
در سال است که با برنامه ریزی متخصصان تام با تغییراتی، قبل از 
نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دو برابر ظرفیت کنونی قابل افزایش است.

با احتســاب قیمت ارزی ایــن قطعه همچنین با احتســاب 
هزینه هــای جانبی )حمل و گمرکی(، صرفه جویی ارزی برای هر 
قطعه بیش از ۲۰ دالر اســت که ســاالنه بالغ بــر دو میلیون دالر 
خواهد شــد. با توجه به سیاست اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
مهندســان داخلی، ایجاد فضای رقابتی سالم بین تامین کنندگان 
و کاهش وابستگی به تامین کنندگان غیرایران خودرویی، همچنین 
ماموریتی برای شــرکت دانش بنیان تام ایران خودرو تعریف شد 
تا با همکاری با دانشــگاه خواجه نصیر و اســتفاده از تجارب این 
مرکز دانشــگاهی کار طراحی قطعات رام برای محصوالت جدید 
ایران خودرو به ســرانجام برسد. در این میان کارشناسان شرکت 
تام 3۵۰ نفرساعت آموزش دریافت کردند تا راه برای طراحی یک 

محصول تمام داخلی جدید ایران خودرو یعنی K۱۲۵ هموار شود.
در مراســم افتتاحیه که در شرکت ماشــین ابزار ایران خودرو 
برگزار شد، مدیران عامل شرکت تام، صنایع ماشین ابزار و جمعی از 

مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو حضور  داشتند.

در میثــاق نامه ای که به امضای مدیران ارشــد گــروه صنعتی ایران خودرو رســید، این 
خودروساز متعهد به تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه از ابتدای خردادماه شد.

در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت و مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو مبنی بر افزایش تولید، همراه با ارتقای کیفیت، مدیران ارشــد این گروه صنعتی 
میثاق نامه تعهد به تولید کامل را به امضا رساندند. بر همین اساس از ابتدای خردادماه تولید 
خودروی کســری دار، متوقف خواهد شد و ضمن تالش مضاعف برای رعایت الزامات کیفی، 
فرآیند تولید عبور مســتقیم خودرو از خط تولید به دست مشتریان محترم، تبدیل به فرهنگ 
تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که راهبری 

اجرای میثاق نامه را برعهده دارد، آن را اقدامی ماندگار در تاریخ ایران خودرو دانسته است.

 با افتتاح خط تولید رام و مونتاژ رام و فرمان خودروهای تارا و دنا اتوماتیک محقق شد

صرفه جویی ارزی بیش از دو میلیون دالری 

با طراحی و تولید داخلی قطعه رام

در راستای اجرای فرامین ریاست محترم جمهوری، وزارت صمت 
و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

مدیران ارشد گروه متعهد 
به تولید خودروی بدون کسری شدند

اخبار کوتاه

با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی مطرح شد

سهم ایران خودرو از بازار خودروهای 
شاسی بلند به

 ۶۰ درصد می رسد

با افزایش تیراژ تولید خودروهای شاســی بلند، ســهم گروه 
صنعتی ایران خودرو در بازار خودروهای شاســی بلند به ۶۰ 

درصد افزایش می یابد.
در نشســت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و جمعی 
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با مدیران ایران خودرو 
خراسان، از افزایش تیراژ تولید خودروهای شاسی بلند و آغاز 
تولید انبوه وانت آریسان دو، به عنوان مهم ترین برنامه شرکت 

ایران خودرو خراسان در سال ۱۴۰۱ نام برده شد.
در این نشســت کــه در ایران خودرو خراســان برگزار 
شــد، برنامه های این شــرکت مورد بررســی قرار گرفت 
و گزارشــی از عملکرد و برنامه ها توســط مدیرعامل این 

ارایه شد. شرکت 
برنامــه افزایــش تیراژ تولید در ســال جــاری، افزایش 
داخلی ســازی محصــوالت مونتاژی به بیــش از 3۰ درصد، 
بهبود وضعیت کیفیت محصوالت و ارتقای شــاخص رضایت 
مشــتریان از مهم ترین محورهای طرح شده در این نشست 

بود.

در نیمه نخست امسال محقق می شود
 آغاز تولید دو محصول جدید در 

ایران خودرو خراسان

قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو، از تولید 
دو محصــول جدید هایما ۸اس و نســل بهبود یافته خودرو 

آریسان در نیمه نخست امسال خبر داد.
با هدف نظارت و یک پارچه ســازی اهــداف کمی و کیفی 
ســایت  های تولیدی گروه صنعتی ایران خــودرو، قائم مقام 
توســعه و تولیــد این گروه، بــه همراه جمعــی از معاونان و 
مدیران عامل ســایت های اســتانی از ایران خودرو خراســان 

بازدید کردند.
کیانوش پورمجیب در حاشــیه ایــن بازدید گفت: با توجه 
بــه تاکیدات مقام معظم رهبــری، در زمینه افزایش کیفیت 
خودروهــای داخلــی و در راســتای اهداف و سیاســت های 
تبیین شــده توســط مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در 
ســال جاری،  بازدیدهای نظارتی ادواری در تمامی سایت های 
استانی برنامه ریزی شده است. وی افزود: با افزایش و تعمیق 
تعامل میان ســایت مرکزی و سایت های استانی، دست یابی 
به اهداف ترســیم شــده گروه صنعتی ایران خودرو با سرعت 
بیش تری تحقق خواهد یافت. پورمجیب گفت: در این بازدید، 
تصمیمات مناسبی در زمینه افزایش کیفیت و تیراژ تولید در 
سایت خراسان اتخاذ شد که با همدلی و کار تیمی به برنامه ها 

جامه عمل خواهیم پوشاند.

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، بــا توجه به موفقیت 
اخیر در افزایش تولید و عبور از رکورد تولید روزانه ایران خودرو 

طی نامه ای از مدیرعامل شرکت ساپکو تقدیر کرد.
متن نامه دکتر خطیبی به این شرح است:

جناب آقای پیر محمدی
مدیر عامل محترم شرکت ساپکو

با سالم
بدینوســیله مراتــب تقدیر و تشــکر خــود را از جنابعالی و  

تمامی همکاران عزیزم در شرکت معظم ساپکو، بابت همراهی، 
دلســوزی و مشــارکت فعال و  موثر در شکســتن رکورد تولید 

تاریخی گروه صنعتی ایران خودرو، اعالم می دارم.
بی شــک، با همدلی ایجاد شــده، کارهای بزرگ تر و کسب 

موفقیت های بیش تر در دسترس همه ماست.

مهدی خطیبی
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو

ر خطیبی از مدیرعامل ساپکو تقدیر کرد  دک
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اخبار

با دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
اولویت تامین نیازمندی های گروه 

ظرفیت های موجود خواهد بود
با دســتور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و با توجه به 
سیاست های اتخاذ شده در کاهش هزینه های تولید، به منظور 
استفاده حداکثری از ظرفیت ها و قابلیت های ایجاد شده، از 
ایــن پس منبع اصلی و اولویت در تامین نیازمندی ها در این 
گروه صنعتی، ظرفیت های موجود در سطح گروه خواهد بود.

بنابر ابالغ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به تمامی مدیران 
عامل شرکت های تابعه و نیز معاونان و مدیران مستقل، با توجه به 
این که شرکت تام ایران خودرو طی سال های متمادی توانمندی های 
قابل اتکایی در زمینه طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و لوازم یدکی 
مــورد نیاز خطوط تولیدی و نصب و راه اندازی ایجاد کرده اســت، 
ضروری است نیازمندی های مجموعه ایران خودرو و شرکت های 
تابعه آن، در ارتباط با پروژه های توسعه و پشتیبانی خطوط مختلف 
تولیدی، از طریق این شــرکت مرتفع شــود. بر این اســاس، در 
حوزه های فنی و مهندسی، اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق، 
رباتیک، ماشین های مخصوص، توسعه و نگه داری خطوط تولید و 
مونتاژ و تامین تجهیزات خطوط صنعتی سازی، تنها از شرکت تام 

ایران خودرو قرارداد منعقد و تامین خواهد شد.
با انجام قرعه کشی دوره شانزدهم تعاونی اعتبار، آغاز شد

هفدهمین دوره قرعه کشی ساالنه 
حساب های قرض الحسنه 

شانزدهمین دوره  قرعه کشی ساالنه حساب های قرض الحسنه 
تعاونی اعتبار دوشــنبه ۱9 اردیبهشت ماه ۱4۰۱ برگزار شد و 

برندگان خوش شانس این دوره معرفی شدند.
به گــزارش روابط عمومی تعاونی اعتبار، این مراســم با 
حضور مدیران ارشــد، هیات نظار، عوامل اجرایی و بازرسان 
در ســالن همایش های شرکت محور ســازان برگزار شد و 
آقای مجید پورنجمی ایرانق برنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی، 
آقایان ابراهیم باقــری  راد، اکبر دادخواه و خانم بهناز طربی 
برنده جایزه ۵۰ میلیون تومانی شــدند. فهرســت اســامی 
 ســایر برنــدگان از طریق ســایت تعاونی اعتبار به نشــانی

www.ikcu.com و سایر کانال های ارتباطی منتشر شد.
بر اساس این گزارش با پایان یافتن قرعه کشی شانزدهم، 
دوره هفدهم این حساب ها آغاز و محاسبه امتیاز برای مبلغ 
پس انداز شده در حساب های قرض الحسنه انجام می شود. 
یــادآور می شــود، حداقل موجــودی برای شــرکت در 
قرعه کشــی آتی حساب های قرض الحسنه ۵۰ هزار تومان و 
هر پنــج هزار تومان در هر روز یک امتیــاز دارد و برندگان 

حایز جوایزی خواهند شد که به زودی اعالم می شود.
هم زمان با عید سعید فطر صورت گرفت
آغاز صادرات اتوبوس شهری 

به کشور ترکمنستان
هم زمان با عید ســعید فطر، با حمایت مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو و با همکاری و همد لی کارکنان، صادرات اتوبوس آتروس 

بنز از تولیدات شرکت ایران خودرو دیزل، به ترکمنستان آغاز شد.
پیرو توافق نامه چهار جانبه میان آژانس حمل و نقل ریلی و 
آژانس حمل ونقل جاده ای ترکمنستان، شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و گروه صنعتی ایران خودرو، چند دستگاه اتوبوس، 
تحویل آژانس حمل ونقل جاده ای ترکمنســتان شد. این اقدام 
در راســتای اجرای فرامین هشت گانه رییس جمهوری محترم 
و بــا هدف تحقق برنامه های صادراتی گروه صنعتی ایران خودرو 
در ســال جاری صورت گرفته اســت. گفتنی اســت، براساس 
برنامه ریزی های صــورت گرفته، میزان صادرات امســال گروه 
صنعتی ایران خودرو با رشد بیش از 3۰۰ درصدی نسبت به سال 

گذشته، دست کم ۱۵ هزار دستگاه خواهد بود.

 

اخبار کوتاه
با هدف تسریع در اجرا و نظارت بر روند فعالیت های نوآورانه صورت گرفت

تشکیل کمیته راهبری و سامان دهی استفاده از ظرفیت های 
نخبگی و دانش بنیانی در گروه صنعتی ایران خودرو

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو ضمــن تاکید بر حمایت 
از فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان، رســالت کمیته راهبری 
و ســامان دهی استفاده از ظرفیت های نخبگی و دانش بنیانی را 
تسریع و نظارت بر فرآیند اجرای پروژه ها ی این حوزه دانست.

دکتر مهدی خطیبی با بیان این که ضروری است، بهره مندی 
از توانمنــدی نخبــگان و فناوری های جدیــد واقعی و ملموس 
باشــد، گفت: باید با حرکت در مســیر اصلی، منویات رهبری 
معظم، حضرت امام خامنــه ای و رییس جمهوری محترم را در 

کوتاه ترین زمان ممکن محقق کنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر تســهیل 
همــکاری با نخبگان، گفت: با توجه بــه نیازهای ایران خودرو و 
شرکت های زیرمجموعه، به منظور ایجاد زیرساخت های مرتبط، 

نیروهای نخبه به استخدام مجموعه درآیند.
دکتر خطیبی افزود: کمیته راهبری و ســامان دهی استفاده 
از ظرفیت های نخبگی و دانش بنیانی گروه صنعتی ایران خودرو 
به عنوان مرجع در این گروه صنعتی، اســتفاده از توان نخبگان 

و شرکت های دانش بنیان را تسهیل و پی گیری خواهد کرد.
وی با بیان این که نخبگان خاموشــی در سطح ایران خودرو 
مشــغول  کار هســتند که عــدم بهره مندی از آنان ســبب ورود 
زیان به مجموعه می شــود، گفت: می تــوان با اعالم فراخوان و 
شناســایی این افراد، از تخصص و دانش شــان استفاده بهینه 
کــرد. نخبگی صرفا در حوزه فنی مورد نظر نیســت و این افراد 
می تواننــد در حوزه های منابع انســانی، مالــی و اقتصادی نیز 

اثرگذار باشند.
وی ادامــه داد: با برنامه ریزی درســت، خطاهای موجود در 
اســتفاده از نخبگان را به حداقل کاهــش می دهیم و با ایجاد 
تناســب میان شــغل و مدرک تحصیلی افراد، نتایج بهتری را 

برای مجموعه رقم می زنیم.
دکتر خطیبی، کســب منافع اقتصادی را اولویت فعالیت در 
ایران خودرو برشــمرد و گفت: هرگونــه تعریف و اجرای پروژه 
توســعه ای در گروه صنعتی ایران خــودرو، اقتصادی و با هدف 

جلب رضایت مشتریان و سهام داران خواهد بود.
وی گفت: گزارش عملکرد این کمیته راهبری و اندازه گیری 
پیشرفت پروژه ها باید دقیق، شفاف و مستند باشد به طوری که 

در پایان سال نتایج آن کامال ملموس باشد.
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو و رییس 
کمیته راهبری و ســامان دهی استفاده از ظرفیت های نخبگی و 
دانش بنیانی، نیز در این نشست، گفت: برای بهره مندی بیش تر 
از دانش فناوران، از تمامی ظرفیت های گروه اســتفاده خواهد 
شــد و با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده، برنامه ریزی الزم 
برای اســتفاده بهتر از خدمات شرکت های دانش بنیان صورت 

گرفته است.
کیانــوش پورمجیــب افــزود: اراده قوی از طــرف مدیران 
ایران خودرو برای شناسایی نیروهای نخبه خاموش و فراموش 

شده وجود دارد.
مدیرعامل ایسیکو نیز از آغاز اجرای فعالیت های نوآورانه در 
حوزه حمل ونقل و لجســتیک در گروه صنعتی ایران خودرو خبر 
داد و گفت: اجرای پروژه هوشمندســازی لجســتیک با جدیت 

آغاز شده است.
وی کاهــش هزینه حمل ونقــل را از نتایج اجرای این پروژه 
دانســت و گفت: برای کسب بهترین نتایج از توان شرکت های 

دانش بنیان بهره می بریم.
گفتنــی اســت، کمیته راهبری و ســامان دهی اســتفاده از 
ظرفیت های نخبگــی و دانش بنیانی گروه صنعتی ایران خودرو، 
به ریاســت قائم مقام توســعه و تولید ایران خــودرو و عضویت 
مدیران عامل و مدیران ارشــد این گــروه صنعتی، فعالیت های 
نوآورانــه در حوزه هــای مختلف را با مشــارکت شــرکت های 

دانش بنیان دنبال خواهد کرد.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشــاره به فرامین هشــت ماده ای 
رییــس جمهوری محترم و راهبردهــای وزارت صمت در خصوص 
نوسازی ناوگان سنگین و نیمه سنگین کشور، از آمادگی کامل برای 

نوسازی ناوگان و تامین نیازهای موجود در کشور خبر داد.
جواد توســلی مهر با بیان این که بر اســاس مصوبه دولت در 
خصوص نوســازی ناوگان باری و مسافربری کشور و نیز امضای 
تفاهــم نامه میــان وزارت صنعت، معدن و تجــارت و وزارت راه 
و شهرســازی براســاس راهبردهای گروه صنعتی ایران خودرو، 
ظرف مدت پنج سال آینده، نوسازی ۱۶۷ هزار دستگاه از ناوگان 
باری و مسافری کشــور عملیاتی خواهد شد، اظهار کرد: به این 
ترتیب، ســاالنه 3۴ هزار دستگاه نوســازی خواهد شد. در این 
راستا، شرکت ایران خودرو دیزل آمادگی کامل برای ایفای نقشی 
فعال در این زمینه را دارد. وی با بیان این که برنامه این شــرکت 
تولید کننده خودروهــای تجاری و کار، تولید ۲۵ هزار دســتگاه 

در ســال ۱۴۰۱ است،  خاطرنشــان کرد: با این حجم از تولیداتی 
که برای ســال آینده برنامه ریزی کرده ایم، ایران خودرو دیزل به 
تنهایــی آمادگی و ظرفیت عملیاتی کردن تامین و نوســازی ۵۰ 

درصد از ناوگان باری و مسافری کشور را داراست. 
وی در عیــن حال تصریــح کرد: این اقــدام در گرو تضمین 
خرید و ســفارش گــذاری محصوالت و نیز تامیــن منابع مالی 
در جهــت پیش گیری از زیــان خودروســازان و زنجیره تامین 
اســت. مدیرعامل ایران خــودرو دیزل، با اشــاره به حجم باالی 
تولیدات این خودروساز در سال آینده که بخشی از آن متعلق به 
محصوالت جدید و داخلی سازی شده است، عنوان کرد: در سال 
۱۴۰۱ حدود ۱۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده تولید خواهد شد. 
ایران خودرو دیزل و ســایر شرکت های خودروسازی کشور، توان 
و ظرفیــت تامین نیازهای باری و مســافری داخل را در صورت 

برخورداری از حمایت های الزم، دارا هستند.

براساس فرامین هشت گانه رییس جمهوری اعالم شد

آمادگی کامل ایران خودرو دیزل برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل سنگین و نیمه سنگین کشور
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اخبار سالمتی، پشت ماسک همه ماست

در راستای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری شرکت تام،۱۸ اردیبهشت 
دومین جلسه هم اندیشــی میان مدیرعامل و کارکنان این شرکت 

برگزار شد.
در این مراســم که با حضور حدود 3۵۰ نفر از همکاران شــرکت 
تام برگزار شــد، مدیرعامل این شرکت گفت: با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبری در راستای سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
و ماهیت شــرکت تام به عنوان یک شــرکت دانش بنیــان، باید با 
هم افزایی همه جانبه بتوانیم توانمندی های خود در این عرصه بیش 
از گذشته ارتقا و به روزرسانی کنیم. کیوان وزیری به تشریح اقدامات 
و تالش های صورت گرفته از زمان حضور خود در این شرکت پرداخت 
و خاطرنشــان کرد: تمامی اقداماتی که طی این مدت محدود یک 
ماهه به انجام رســیده در راســتای اهداف عالی ایران خودرو، تام و 

احقاق حقوق این شرکت و کارکنان آن بوده است.

وی در بخش دیگر صحبت های خــود به بیان توقعات خود از 
کارکنان پرداخت و با بیان این که تام یک شرکت پروژه محور است، 
ضمن تاکید بر اهمیت اجرای باکیفیت پروژه ها، یادآور شد: بستر 
الزم برای رشــد و شــکوفایی همکاران در شرکت فراهم شده و به 
عنوان شــرکتی که در خارج از گروه صنعتی نیز مشــغول فعالیت 
هستیم، الزم است، همه یک دل و یک صدا خود را برای ارتقای نام 
تام مهیا کنیم و در همه ارکان اجرایی فعالیت های پیمانکاری یعنی 

زمان، هزینه وکیفیت، حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشیم.
وزیری افزود: در تعریف کارهای جدید، همه باید خود را در قامت 
مدیر ارشد شرکت ببینند و با تمام وجود برای تحقق اهداف  در نظر 
گرفته شــده، آستین همت باال بزنند. الزم به ذکر است، با توجه به 
اهمیت موضوع، محدودیت زمانی جلسه و لزوم برنامه ریزی برای 
اســتفاده حداکثری از نظرات همکاران، قبل از برگزاری این جلسه 
تمامی نظرات و پیشنهادها از طریق روابط عمومی شرکت دریافت 
و با توجه به تنوع موضوعات مطرح شــده، دســته بندی الزم برای 
ارایه پاســخ برای استفاده بهینه از وقت انجام شد. نظر به اهمیت 
مسوولیت اجتماعی تعریف شده در راستای رضایت کارکنان، مقرر 
شد، جلســات مدیرعامل با همکاران و نمایندگان آن ها به صورت 
مداوم و منظم برگزار و در ادامه نتایج و برنامه های اعالم شــده به 

صورت کاربردی بررسی و راه کارهای اجرایی ارایه شود.

عبدهللا احمد، مدیــر کل وزارت امور اجتماعی لبنان، محمد الحاج 
مسوول امنیت اجتماعی لبنان، رضا صداقت سرپرست مدیریت امور 
تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران و هیات 
همراه  هفته گذشته از شرکت تعاونی مصرف کارکنان ایران خودرو 

بازدید کردند.
عبــدهللا احمد، مدیــر کل وزارت امور اجتماعــی لبنان هدف از 
این بازدید را شــناخت فعالیت های شــرکت های تعاونی در ایران 
دانســت و گفت: شــرکت های تعاونی لبنان می توانند از تجربه و 
دانش شرکت هایی مانند تعاونی مصرف ایران خودرو، برای توسعه 

فعالیت ها و خدمات خود به مردم استفاده کنند.
وی ادامه داد: شــرکت تعاونی مصــرف ایران خودرو با توجه به 
ســاختار قوی، دارای تنوع باالیی در ارایه خدمات و کاالســت و به 
عنوان شرکتی موفق در مجموعه ایران خودرو به اعضای خود خدمات 
ارایــه می دهد. مدیر کل وزارت امور اجتماعی لبنان گفت: دولت و 
مردم ایران با کوشش و استفاده از تجربیات و اعتماد بین مردم و 
مسووالن در شرایط تحریم های ظالمانه کشورهای غاصب و استکبار 
جهانی، به پیشــرفت های خوبی در حوزه هــای مختلف تولیدی و 
صنعتی رسیده است.  قربانعلی ابوطالبی، سرپرست شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان ایران خودرو نیز، در حاشیه این بازدید، به ظرفیت ها 
و خدمات این تعاونی اشــاره کرد و گفت: بــا توجه به این که ارایه 
خدمــات رفاهی به کارکنان از اولویت های مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو است، تعاونی مصرف کارکنان شرایط متعددی را برای 
پاسخ گویی به نیاز همكاران فراهم کرده است. وی ادامه داد: در این 

تعاونی، سبد محصوالت از تنوع بیش تری در مقایسه با ادوار گذشته 
برخوردار اســت و کارکنان و اعضــا در آینده ای نزدیک می توانند به 
راحتی لوازم یدکی و مصرفی مورد نیاز خودرو را نیز خریداری کنند. 
ابوطالبی افزود: تعاونی مصرف کارکنان ایران خودرو با حمایت های 
روزافــزون مدیرعامل این گروه صنعتی و مدیر حوزه مدیرعامل، با 
تامیــن و تزریق منابع مالی، اقالم و کاالهــای مورد نیاز خوراکی و 
بهداشتی و سوپرمارکتی، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، فرش، لوازم 
برقی سبک و سنگین، موتورسیکلت و دوچرخه و سایر اقالم مشابه 
و مورد نیاز را از شرکت های معتبر، تامین و با شرایط ویژه در اختیار 

کارکنان ایران خودرو قرار می دهد.
سرپرست تعاونی مصرف کارکنان ایران خودرو ادامه داد: با توجه 
به گستردگی شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو در سطح کشور، 
برنامه های مدونی برای راه اندازی شعب شرکت تعاونی مصرف در 

حال اجراست. وی افزود: با توجه رویکرد مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو، مبنی بر اســتفاده کامل از تمامی امکانات و تجهیزات 
برای افزایش خدمات رفاهی به کارکنان، سیاست کلی این مجموعه 

نیز بر این اساس تدوین و در حال اجراست.
ابوطالبی گفت: شرایط برای کارکنان و خانواده های محترم شان 
نیز برای خرید از فروشگاه فراهم است و تسهیل در فرآیند فروش 

اقساطی کاالها برای اعضا در سر لوحه فعالیت ها قرار دارد.
وی تاکید کرد: تمامی محصوالت و کاالها حتی اقالم خوراکی به 
صورت اقساطی به فروش می رسد و همکاران می توانند با شرایط 
اقســاط ســه تا ۱۰ ماهه کاالهای مورد نیاز خود را بدون تشریفات 

اداری اضافه و در کوتاه ترین زمان ممکن خریداری کنند.
ابوطالبی ادامــه داد: تعاونی مصرف ایران خودرو از نخســتین 
شــرکت های گروه صنعتی ایران خودرو اســت که حدود ۵۰ سال 
ســابقه فعالیت در ارایه خدمات به مشــتریان و کارکنان را دارد و 
در حــال حاضر نیز حــدود ۲3 هزار نفر از کارکنــان ایران خودرو با 
پرداخت حق عضویت از خدمات تعاونی مصرف استفاده می کنند. 
گفتنی است، در این بازدید، قربانعلی ابوطالبی سرپرست و علیرضا 
خجســته پور رییس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
ایران خــودرو، به معرفی این شــرکت پرداختند و با بیان ســابقه 
فعالیت ها، ظرفیت ها، اقدامات انجام شــده، درباره توانمندی این 
شــرکت و برنامه های آتی مبنی بــر آمادگی افزایش ارایه خدمات 
به سایر شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو نیز توضیحاتی ارایه 

کردند.

بازدید مدیران وزارت امور اجتماعی لبنان از تعاونی مصرف کارکنان ایران خودرو 

برگزاری دومین نشست مدیرعامل » تام« با کارکنان 

معاون توسعه منابع انسانی با اشاره 
به رویکرد مدیریت ارشــد شرکت 
در خصــوص خدمات به کارکنان و 
تاکید ایشان مبنی بر این که کیفیت 
خدمات ارایه شــده باید درخور نام 
ایران خودرو باشد، گفت: طی چند 
ماهه اخیر تالش شده ضمن بهبود 
اجنــاس انتخابی بــرای هدایای 
غیرنقدی، سطح کیفی این نوع خدمات را ارتقا داده و همچنین در خصوص 

امور کمی نیز تغییرات و بهبودهایی را مد نظر قرار دهیم.
علی اکبر مرادعباسی در خصوص سطح کیفی سفر زیارتی مشهد 
و همچنین عملکرد هتل سی نور گفت: عمدتا نظرات و رضایتمندی 
مطلوبی از کارکنان داشــتیم، اما با توجه به دریافت نقطه نظراتی که 
نیاز به بررســی داشتند، تصمیم گرفتیم از نزدیک این موارد را مورد 
ارزیابی قرار دهیم، زیرا امکان ســفر زیارتی تنها خدمتی اســت که 

می تــوان از طریق آن بیش ترین ارتباط با خانواده کارکنان و کســب 
نقطه نظرات شان را داشت. بنابراین طی بازدید از این هتل که به اتفاق 
قائم مقام توسعه و تولید ایران خودرو طی هفته اخیر صورت گرفت به 
بررسی تمامی امور از جمله پارکینگ هتل، استخر و باشگاه ورزشی، 
نظافت اتاق های مد نظر برای کارکنان، محیط رستوران و غذای هتل و 

در نگاهی کلی تر ارزیابی سطح کیفی هتل پرداخته شد.
وی عطف به دریافت نقطه نظراتی از سوی همکاران در خصوص 
کیفیت غذا اظهار کرد: با توجه به این که بازدید ما بدون اطالع قبلی 
بود، ضمن بررسی نحوه پخت غذا، تنوع آن، محل سرو و چگونگی 
ارایه آن تاکیداتی را در خصوص پخت و تنوع غذا داشتیم که از سوی 
دســت اندرکاران هتل سی نور پذیرفته شــد و امیدواریم با توجه به 
قول های اخذ شده رضایت مطلوب تر همکاران در آینده محقق شود. 
این را در نظر داشــته باشید که انتخاب این هتل توسط ایران خودرو 
به دنبال ارزیابی و مقایســه با ســایر هتل ها از بعد سطح کیفی در 
خدمات رسانی با این تعداد پرسنلی که همه ساله از سوی ایران خودرو 

اعزام می شود، صورت گرفته است.
معاون توسعه منابع انسانی یادآور شد:  از آن جا که امکان حضور 
خانواده و فرزندان کارکنان در شرکت به سهولت میسر نیست، اقامت 
چند روزه خانواده همکاران در هتل سی نور با توجه به پتانسیلی که 
این هتل در اختیار دارد، می تواند زمینه ساز برخی اقدامات فرهنگی 
باشــد. به پیشنهاد آقای پورمجیب، قائم مقام توسعه و تولید گروه 
صنعتی ایران خودرو مقرر شد، بعضی فعالیت های فرهنگی مرتبط 
با گروه صنعتی طی همکاری با هتل ســی نور و در راستای آشنایی 
بیش تر با شــرکت، تولیدات جدید و محیطی که همسران و پدران 

خانواده ها در آن اشتغال دارند، انجام پذیرد.
مرادعباســی اظهار امیدواری کرد، با همکاری مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل و بخش هایی همچون انجمن اســالمی و بسیج، 
آموزش و حوزه های تولید بتوانیم با تهیه بسته های فرهنگی از جمله 
کلیپ هایی کوتــاه و ... که باعث شــناخت و ارتباط بهتر و بیش تر 
خانواده ها با شرکت است، گام های موثری در این خصوص برداریم.

معاون توسعه منابع انسانی تاکید کرد

خدمات به کارکنان باید درخور نام ایران خودرو باشد
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شبکه

پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه، مراحل کاری را از کارشناسی 
تــا مدیریت تولید و خدمات در واحدهــای مختلف تجربه کرده 
و پــس از آن وارد بخش خصوصی شــده و شــرکت »کاویانی 
پارس کاراندیش»را تاســیس کرد و از سال ۸۱ تاکنون در سمت 

مدیرعاملی این شركت مشغول کار است.
این شــرکت در ابتدا، کار خود را با امدادرســانی به خودروها 
آغــاز و به عنوان عاملیت امداد خــودرو فعالیت کرد. پس از آن 
فعالیت های عاملیت در شــاخه برق و الکترونیک و صاف کاری 
و نقاشــی گسترش پیدا کرد و از ســال ۱3۸۴موفق به دریافت 

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو شد.
نمایندگی ای که ســاالنه ۱۵۰۰ دســتگاه فروش دارد و روزانه 

حدود ۱۰۰دستگاه خودرو پذیرش می  کند.
در این شماره با عبدالمطلب کاویانی متولد ۱3۴۸ در شهرستان 
کرج فارغ التحصیل مهندســی کشاورزی در مقطع کارشناسی از 
دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از 
دانشگاه آزاد و مدیرعامل نمایندگی مجاز ۱۲۵۹ کرج به گفت وگو 
می نشــینیم؛ کسی که خود به صورت مســتقیم درخواست های 
مشــتریان را پی گیــری می کند و موفقیتــش را مدیون نیروی 
انسانی دلسوز و متخصص و سرمایه گذاری و همت سهام داران 
و عالقه مندی آنان به گســترش و توسعه خدمات و اشتغال زایی 

می داند.
وی از ســختی های کار در زمان تاسیس و چالش های حین 
کار می گویــد و تاکیــد می کند: طبعــا راه اندازی هــر فعالیتی 
چالش های خاص خود مانند تامین منابع، شناسایی و آموزش 
نیروی انسانی، استقرار سیستم ها و... را دارد و  این شرکت هم 
با چنین چالش هایی مواجه بوده اســت، ولی با پشتکار و همت 
سهام داران و هیات مدیره به آن فائق آمدیم. می توان گفت گروه 
صنعتــی ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشــور 
همواره در بســیاری از زمینه ها دارای پیشینه ارزشمندی بوده و 
داشــتن نمایندگی آن، با همه چالش های پیش روی صنعت و 

اقتصاد، مایه افتخار است.
کاویانی در پاسخ به این که آیا داشتن نمایندگی ایران خودرو 
کار پرمســوولیتی اســت؟ می گویــد: باتوجه به شــرایط فعلی 
نمایندگــی  و تحریم هــای ظالمانــه، مســوولیت  اقتصــادی 

ایران خودرو بســیار زیاد اســت؛ چرا که اولین مواجهه مشتریان 
با نمایندگی اســت، لذا مسوولیت ســنگینی در گسترش بازار و 
رضایت مشتریان به عهده ماست. موفقیت یک بنگاه اقتصادی 
در صورتی حاصل می شــود که تمامی ذی نفعان اعم از شــرکت 

مادر تا مشتری، محیط زیست و جامعه درنظر گرفته شوند.
وی با اشاره به این که این نمایندگی در زمینی به مساحت هزار 
متر و زیربنای چهارهزار متر مربع در چهار طبقه احداث شده، در 
توضیح این که چند کارشناس و در چه حوزه های کاری مشغول 
کار در نمایندگی هســتند؟ می گوید: سه کارشناس پذیرش، دو 
کارشــناس فنی، دو کارشــناس فروش خودرو، یک کارشناس 
قطعات یدکی و یک کارشــناس گارانتی که همگی دارای مدرک 
مهندسی هستند، این جا مشغول کارند، همچنین این نمایندگی 
دارای دو ســالن مجزای صاف کاری و نقاشــی، دســتگاه های 
شاسی کشی مجهز به اتاق رنگ و سایر ابزار و تجهیزات مورد نیاز 
سالن تعمیرات قســمت های مکانیکی، جلوبندی، تعلیق و برق 

و الکترونیک است.
صاحب امتیاز نمایندگــی ۱۲۵۹ ایران خودرو درخصوص این 
که برای رصد نحوه ارایه خدمات به مشــتریان به چه کشورهایی 
ســفر کرده اید؟ اظهار می کنــد: اتفاقا در همین زمینه به شــهر 
استانبول و نمایندگی گروه پژو و سیتروئن و اپل رفته و از نحوه 
عملکرد آنان بازدیدی داشــته ایم. بدیهی است، تفاوت هایی در 
نحوه ارایه خدمات و منابع و امکانات با کشــور ما وجود دارد که 
امکان الگوبرداری کامل وجود ندارد، اما نکته قابل توجه در میزان 

مسوولیت پذیری نمایندگی های ایران خودرو نسبت به آن هاست.
کاویانی همچنین از امکاناتی که نمایندگی اش برای مشتری 
در هنــگام مراجعه تــا ترخیص در نظر گرفتــه می گوید و تاکید 
می کنــد: در نظرگرفتن فضای مناســب برای انتظار مشــتریان، 
پذیرایی از آن ها هنگام پذیرش خودرو در صف، پی گیری جهت 
رفع ایرادات خودروی آنان و ارایه آموزش های نگه داری خودرو از 

جمله خدمات ما به مراجعه کنندگان است.
وی درباره سایر تسهیالتی که برای کارکنان و مشتریان فراهم 
شــده، خاطرنشــان می کند: ایجاد باشگاه مشــتریان و فضای 
ســرگرمی شــامل میز پینگ پونگ، فوتبال دستی و دارت جهت 
پر کردن زمان انتظار مشــتریان و فضای مناسب برای پذیرایی 
از آنان از جمله دیگر امکاناتی اســت که برای مشــتریان در نظر 
گرفته ایــم. برای کارکنــان نیز عالوه بر حقــوق و مزایا و پاداش 
ماهانه، تسهیالتی همچون پرداخت های نقدی در قالب ارزاق به 
صورت فصلی و برگزاری مسابقات ورزشی هم برای بانوان و هم 
آقایان در رشــته های تنیس رومیزی و فوتبال دستی به صورت 

ساالنه در نظر گرفته شده است.
صاحب امتیــاز نمایندگی ۱۲۵۹کرج با بیان این که مهم ترین 
عنصر در این ســازمان نیروی انســانی اســت، می گوید: برای 
نگاه داشــت آنان در تالشــیم عالوه بــر در نظر گرفتــن ارتقای 
شــغلی و ایجاد انگیزه و امید به آینده، آنــان را از درآمد مکفی 
برخــوردار کنیم. از طرف دیگر ســعی مان این اســت با اعطای 
کمــک هزینه های غیرنقدی در مناســبت های مختلف و در نظر 
گرفتن پاداش هایــی برای خانواده از جمله فرزندان آنان هنگام 
موفقیت ها و مناســبت ها، دلگرمی آنــان را به مجموعه افزایش 

دهیم.
کاویانی با اشــاره به این که نمایندگــی ۱۲۵۹ نظام موفقیت 
پایدار شــامل ایزو۹۰۰۱،۱۴۰۰۱،۱۴۰۰۲،۱۸۰۰۰۱ را پیاده سازی کرده، 
در خصوص افتخارات آن نیز گفت: شــش دوره متوالی دریافت 
تندیس اســتانی رعایت حقوق مصرف کننــدگان، قرار گرفتن در 
جمع ۱۰ نماینده دریافت کننده گواهی نامه اهتمام به اشــتهار در 
گروه صنعتی ایران خودرو،کســب رتبه ممتاز در خدمات پس از 
فروش طی ســال های متمادی و کارآفرین برتر استان البرز از 

جمله افتخارات ماست. 

 عبدالمطلب کاویانی، صاحب امتیاز نمایندگی ۱۲59:

 باید خدماتی فراتر از انتظار مشتریان ارایه کنیم
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برای اولین بار اجرا می شود

نظام جامع فرایند بازنشستگی کارکنان ایران خودرو
   هفته گذشــته طرح جامع بازنشستگی کارکنان 

به تایید مدیر عامل ایران خودرو رسید.
معاون توســعه منابع انسانی با بیان این که 
استفاده از تجارب بازنشستگان و حفظ منزلت 
اجتماعــی آن هــا در اولویت قــرار دارد، گفت: 
برنامه ریزی هــای الزم انجام شــده تا باشــگاه 
را  ایران خودرو  بازنشســتگان  حمایتی - رفاهی 
بــرای بهره برداری بازنشســتگان که ســرمایه 

ارزشمند شرکت هستند، راه اندازی کنیم.
   علــی اکبر مرادعباســی افــزود: پیش از 
تصویب ایــن طــرح، کارکنانی که بــه افتخار 
بازنشســتگی نایل می شــدند، بــا کوله باری از 
تجــارب علمــی و تخصصــی با ایــران خودرو 
خداحافظی می کردنــد در حالی که  آنان جزو 
مفاخر شرکت هستند، لذا لزوم تدوین طرحی 
برای حفظ منزلــت و حمایت از این عزیزان و 
همچنین بهره گیری از پتانسیل علمی و تجربی 
آن ها احســاس می شــد. در این راستا ترتیبی 
اتخاذ شــد تا طرح جامع بازنشستگی کارکنان 

شرکت ایران خودرو تدوین و تصویب شود. 
   وی افــزود: در ایــن طــرح کــه با هدف 
ارتقای رضایت کارکنان مشــمول بازنشستگی 
طی فرآیند انفصال از خدمت و همچنین تداوم 
تعامــل با آن هــا پس از انفصال از شــرکت به 
تایید رســیده، فرآیند بازنشستگی کارکنان در 
سه فاز کلی اجرایی می شود. در فاز اول نسبت 
به شناســایی افراد دارای شرایط بازنشستگی 
از یــک ســال قبــل از موعد اقدام می شــود. 
هدف از شناســایی این گروه از کارکنان، یافتن 
جایگزین مناســب برای انتقال دانش و تجربه 
افراد بازنشسته و نگه داشت دانش افراد کلیدی 
اســت که از طریق فعالیت هــای منتورینگ و 
برگــزاری دوره هــای انتقال مهــارت و تجارب 
به کاندیداهای جایگزین بازنشســتگان محقق 
می شــود. در فاز دوم با هدف افزایش رضایت 
کارکنــان، فرآیندهای اداری مورد بازنگری قرار 
گرفته و تمهیداتی اندیشــیده شــده که انجام 
تمامی فرآیندهای مرتبط با تســویه حساب با 

شرکت، تسهیل و تسریع شود. 
هدف از تاسیس باشگاه بازنشستگان 

ایران خودرو، تداوم ارتباط با بازنشستگان و 
ارایه خدمات مناسب به آن هاست

   وی همچنیــن ادامــه داد: امــا مهم ترین 
دســتاورد این طرح که در فاز ســوم و با هدف 
تکریــم جایــگاه واالی بازنشســتگان و تداوم 
ارتباط با آن ها پس از خروج از شــرکت به آن 
پرداخته شــده، راه اندازی باشگاه بازنشستگان 
ایران خودرو اســت. این باشگاه که قرار است با 
هویت مســتقل و به صورت هیات امنایی اداره 
شــود، به مثابه پاتوق هایی برای بازنشســتگان 
اســت که مجــددا بتواننــد به جمــع خانواده 
بــزرگ ایران  خودرو بازگردنــد و ارایه امکانات 
و تســهیالت متنوعی؛ ازجمله تداوم پوشــش 
بیمــه تکمیلی در ماموریت کاری این باشــگاه 

پیش بینی شده  است. 

بازنشستگان
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پیشنهاد برتر

تامین قطعات زیر مجموعه محور »تارا« 

بهبود کیفیت درهای جانبی »تارا «با مصرف سیلر

 شماره پیشنهاد: ۱۶47427

 شماره پیشنهاد: ۱۶۱92۱2

وضعیت بعد
با توجه به موجودی قطعات زیرمجموعه اکســل در شرکت ایکاپ و عدم نیاز آن شرکت به قطعات 
فوق و با هماهنگی ســاپکو، پیشــنهاد شــد قطعات موجود از شــرکت ایکاپ خریــداری و در اختیار 
شــرکت های فراصنعت آمل و محورســازان قرار گرفته و پس از تولید اکســل، به ایران خودرو تحویل 
تا برای تارا مصرف شــود. با اجرای پیشــنهاد عالوه بر جلوگیری از رســوب قطعات و افزایش ریسک 

ضایعات و هزینه نگهداری آن ها، از توقف فازهای پروژه تارا ممانعت شد.

وضعیت قبل 
در فازهــای پروژه تولید تارا به دلیــل تحریم های ظالمانه، 
تامین قطعات زیر مجموعه اکسل مورد نیاز سازندگان داخلی 
برای تولید محور تارا با تاخیر مواجه شد و ریسک توقف پروژه 

به شدت افزایش یافته بود.

پیشنهاد دهندگان

ناصر نادرپور، رسول امین ناصری و علیرضا صفری

پیشنهاد دهندگان

زهرا شوندی، مسعود جاللی، رسول پورآقا خامنه، مهدی لشگری و ناصر نادرپور

وضعیت بعد
با توجه به هزینه های بســیار باال بــرای طراحی و 
تغییر قالب هــای درهای جانبی و ریســک عدم رفع 
صدای آن، پیشــنهاد شــد، محل ایجاد سر و صدا با 
سیلر )سه بعدی( پوشانده شود. لذا هماهنگی مصرف 
ســه مدل از ســیلرهای موجودی در ایران خودرو در 
بدنه تارا به عمل آمد و در نهایت ســیلر با شماره فنی 
YG۲۰۲۱۹۲۶۹ مورد تایید واحدهای مهندسی و کیفی 
قرار گرفت و در BOM محصول ثبت شد. با این روش 
ضمن عدم اعمال تغییرات قالب، با حداقل هزینه، سر 

و صدای اضافی درهای جانبی تارا از بین رفت.

وضعیت قبل 
در فازهای نخست پروژه 
تولیــد درهای جانبــی تارا، 
سروصدا از این درها شنیده 

می شد.
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 از چه زمانی به هنر عالقه مند شدید؟
می توانم بگویم خانواده ام مشوقان اصلی ام برای فعالیت هنری 
بودند. پدرم آواز می خواند و مادرم به داســتان نویسی عالقه داشت. 
یکــی از خواهرانم کــه در حال حاضر بازنشســته آموزش و پرورش 
اســت، کتاب های بسیار خوبی را به من معرفی کرد. کتاب هایی مثل 
جنگ و صلح و یا آثار چارلز دیکنز که فهم شــان در نوجوانی ســخت 
بود، اما نه تنها مرا به درک باالتری در مقایسه با هم ساالنم نسبت به 
جهان پیرامونم رساند بلکه بر نگارش و نحوه نوشتنم هم بسیار تاثیر 
داشت؛ برای مثال در اوایل دوران راهنمایی یکی از انشاهایم در رادیو 
خوانده شد. در دبیرســتان نیز هم کالسی هایم می خواستند، نوشتن 
انشاهایشان را بر عهده بگیرم. من نیز برای این که نوشته ها متفاوت 
باشــد، نظر هم کالســی   هایم را درباره موضوع انشا جویا می شدم و 

مطابق با نگاه شان انشا را می نوشتم. 
 می توان گفت به نوعی شما به سمت شخصیت شناسی هدایت شدید.

بله و باعث شــد دریابم که هر فردی دیدگاه منحصر به فرد خود 
را دارد. 

 خب چرا رشته ادبیات و علوم انسانی را در دانشگاه دنبال نکردید؟ 
در گذشــته این رشــته که اتفاقا بیش تر به مســائل انســانی و 
اجتماعــی می پرداخت، چندان اقبالی نداشــت پس در دبیرســتان 
رشته علوم تجربی را دنبال کردم. دوست داشتم در دانشگاه ادبیات 
نمایشــی یا بازیگری را دنبال کنم. چون دانــش من تئوریک بود و 
تجربه عملی ام  کم بود و به فعالیت گاه به گاه تئاتر در مدرسه محدود 
می شد، نتوانســتم نمره مناســب را در آزمون عملی کنکور به دست 
آورم و به ناچار رشــته مهندسی کشــاورزی را در دانشگاه آزاد تهران 

دنبال کردم. 
 یعنــی دوره های عملی رشــته هنر و نمایش در شــهرتان برگزار 

نمی شد؟
چیزی به اسم کالس های نویســندگی و نمایش نامه نویسی نبود 
و صرفا دوره های آموزشــی ارشــاد در حوزه بازیگری آن هم جسته 
گریخته برگزار می شــد. پس بعد از قبولی در دانشگاه تصمیم گرفتم 
از طریــق بازیگری وارد فضای هنری شــوم و امیدوار بودم این گونه 
بتوانــم در کنارش نویســندگی را هم تجربه کنم، چرا که اشــراف به 
بازیگری باعث می شــود در نوشــته هایتان شــخصیت پردازی کنید. 
بدین ترتیب توانســتم تجربه بازیگری مقابل دوربین را هم کســب 

کنم. حین تحصیل در رشته کشــاورزی، کالس های آزاد بازیگری را 
هم در کرج و هم در موسســه ســینمایی باغ فــردوس ادامه دادم 
و توانســتم از محضر استادان بنامی مثل اســتاد بیضایی، میکاییل 
شهرســتانی، محمود عزیزی معنای واقعــی بازیگری را بیاموزم. در 
حوزه هنری هم از تجارب اســتادانی چون سیاوش طهمورث و رضا 
رویگــری در حــوزه بازیگری و همچنین از محمود اســتادمحمد در 
خصوص هنر این ســرزمین و جهان بســیار آموخته و از کالس های 
کارگردانی تئاتر کوروش نریمانی بهره بردم. همه این ها باعث شد که 

کارگردانی، بازیگری و نوشتن را توامان بیاموزم.
 از موفقیت هایی که در مسیر هنر داشتید، بگویید.

ســال ۷۹ جایزه نخست کارگردانی را در جشــنواره »نمایش گران 
فردا« که توسط حوزه هنری برگزار می شد، کسب کردم. در همین سال 
رتبه دوم کارگردانی جشــنواره دفــاع مقدس برای نمایش »حراج« و 
جوایز بازیگری، طراحی صحنه و نویسندگی را از جشنواره تک پرده ای 
کسب کردم. کمی بعدتر شبه تعزیه ای به نام »مجلس غریب تنهایی« 
را به صحنه بردم و توانســتم جایزه طراحی صحنه را کســب کنم. در 
حوزه بازیگری هم برای ایفای نقش در یک جشنواره که به آثار آنتوان 
چخوف اختصاص داشــت، جایزه نخست را کسب کردم. در سال ۸۰ 
و ۸۱ تندیس بهترین کارگردانی از جشــنواره دفاع مقدس را به دست 
آوردم. طی این ســال ها ســعی کرده ام در کاری که کارگردان هستم 
بازی نکنم یا نمایش نامه خودم را کارگردانی نکنم. دوست دارم بدانم 

نمایش نامه ام چگونه توسط دیگران بازی یا کارگردانی می شود.
 از چه زمانی کار تصویر را آغاز کردید؟

از ســال ۸۰ تا ۸3 تجربه حضور در چندین کار تصویری در تلویزیون 
را داشــتم. مثل ســریال »راه تازه« که از شبکه دو پخش می شد و به 
عنوان بازیگر و نویسنده در آن حضور داشتم. این سال ها بیش تر تجربه 
بازیگری مقابل دوربین و نویســندگی تئاتر را داشتم. البته در تعدادی 

فیلم های کوتاه هم به عنوان مشاور، کارگردان و بازیگر حضور داشتم.
 چه شد که وارد حوزه صنعت شدید؟ 

با ازدواجم در ســال ۸۴ مســیر زندگی ام به سمت کار اداری سوق 
پیدا کرد. چون کار هنری مقطعی بوده و از ثبات الزم برخوردار نیست. 
کارم را در گروه صنعتی ایران خودرو از بخش برنامه ریزی تولید شرکت 
محورســازان آغاز کردم. البته در کنار آن فعالیت  هنری ام را با بازی در 
سریال های »سرزمین کهن«، »فکر خوب، سیری چند؟«، »مهرآباد«، 

»مامور بدرقه«، »روزگار غریب« و »سه/پنج/دو« نیز ادامه دادم. 
 فعالیت هنری در کنار فعالیت صنعتی با هم تداخلی نداشت؟

خب من همیشه کار در شرکت برایم اولویت داشت و فعالیت های 
هنری ام در اوقــات آزاد و فراغتم بود. تالش کردم از فضای تئاتر دور 
نباشم. یکی از موفقیت هایم این بود که سال ۸۶ با نمایشنامه »کبود« 
با موضوع دفاع مقدس توانســتم در جشنواره سراسری »ماه«عنوان 
برترین نمایش نامه نویس ســال را کسب کنم. این نمایش نامه توسط 
حوزه هنری به زبان های انگلیســی و فرانســه منتشــر و به تعدادی 
از ســفارت خانه های ایرانی در کشــورهای مختلف ارســال شد. طی 
سال های ۸۶ تا ۸۹ هم ریاست انجمن نمایش کرج را به عهده داشتم. 
در کنار این ها در ســال های ۷۸ تا ۹۸ طی ایام محرم و صفر در تعزیه 
مدرنی با عنوان »ردای سرخ خورشید« نقش شبیه امام حسین )ع( 

را ایفا می کردم که در شهرهای مختلف کشور برگزار می  شد. 
 از چه زمانــی کار خود را در مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 

آغاز کردید؟
از ســال ۱3۹۸. در شرکت محورسازان فعالیتم صرفا صنعتی بود، 
اما خوش بختانــه با حضور در بخش تولید محتــوای صدا و تصویر 
ارتباطــات می توانم تجارب هنری ام را دخیــل کنم. این که یک قاب 
تصویــری را ببندم یــا لحن مورد انتظــار را از مخاطــب و مصاحبه 
شــونده ام بگیرم یا به عنوان سناریست در کنار دوستان باشم مرا به 
دوران فعالیتــم در حوزه تصویر می برد. پس می توان با تلفیق هنر در 

فضای صنعتی هم لذت برد و هم آموخت.
 به خودتان در زندگی چه نمره ای می دهید؟

با توجه به تالش هایم نمره ۱۸ می دهم.
 عالقه خاص دیگری را دنبال می کنید؟

به موســیقی عالقه دارم و با ســازهای کوبه ای آشنا هستم. البته 
مدتی یادگیری ویولون را نیز دنبال کردم. 

 برنامه خاصی برای سال جدید دارید؟
کار بــا همــکاران در بخش تولیــد محتوای صوتــی و تصویری 
مدیریــت ارتباطات و امور بین الملــل ایران خودرو  مرا به تولید فیلم 
مستند مشــتاق کرده است. به شخصه دوســت دارم بتوانم فیلمی 
درخصوص روزهای گذشــته و زحمات کارکنان قدیمی و عشق شــان 
نســبت به اعتالی نام شرکت بســازم. در کنار این که توانایی خود را 
می شناسم، می دانم که با کمک تجربه ای که کسب کرده ام، می توانم 

این ایده را محقق کنم.
 برنامه ای برای بعد از بازنشستگی دارید؟

شــاید از ایران خودرو بازنشسته شوم، اما خودتان خوب می دانید 
که مقوله هنر بازنشســتگی ندارد. معتقدم هنرمند مســائل مبتالبه 
جامعــه را در معــرض نمایش قــرار می دهد. این انعــکاس امری 
همیشــگی و توقف ناپذیر است و کســی که هنر را به معنای واقعی 

دنبال می کند، هیچ وقت از آن بازنشسته نخواهد شد. 
 نظرتان درباره ایران خودرو؟

ســال ها از مســیر کرج -تهران و جاده مخصــوص عبور کرده ام. 
بی اغراق از نوجوانی ایران خودرو را به مثابه دژ باشکوهی می دیدم که 
ورود به آن ســخت اســت. صنعت عالقه اصلی من در زندگی نبوده، 
امــا ایران خودرو به دلیل قدمــت و جایگاهش در صنعت، در تصویر 
ذهنی ام ارزش و شخصیت واالیی داشته و دارد. البته اولین حضورم 
در ایران خودرو به ســال ۱3۸۲ برمی گردد که بــه عنوان بازیگر برای 
برنامه ای متعلق به فرزندان کارکنان ایران خودرو دعوت شده بودم. 

 اعتالی بیش تر ایران خودرو چگونه محقق می شود؟
این شــرکت به نوعی از آن مردم اســت و هر چه بیش تر بتوانیم 
رابطه دوســویه صمیمانه تر و شــفاف تری با جامعه داشــته باشیم، 
اعتمــاد و همراهی آن ها را بیش تر جلــب می کنیم. همچنین توجه 
به رشــد و تعالی کارکنان منجر به توســعه فردی و در نهایت توسعه 
جمعی آنان خواهد شــد. به نظرم توجه به این دو، پیشــرفت گروه 

صنعتی ایران خودرو را تضمین خواهد کرد. 
 حرف پایانی؟

در حوزه کار هم باید بگویم همکارانم کمک شایانی کردند که بتوانم 
خــودم را پیدا کنم و از تجاربم در این حوزه اســتفاده کرده و در کنار 
یکدیگــر کارهای خوبــی را ارایه کنیم. امیــدوارم روح هنر در زندگی 
تمام انســان ها جاری شــود به نوعی که همه هنر را دوست داشته و 
آن را دنبال کنند و اثــر هنری خوب را درک کنند، چون معتقدم هنر 
باعث منعطف تر شــدن جوامع انسانی شــده و آرامش بیش تری را 

منتقل می کند.

چهره ها

با تلفیق هنر و صنعت
بیش تر بیاموزیم و لذت ببریم

متولد شــهریور سال ۱۳55 تهران و از هشت سالگی تا ۲9 سالگی ساکن شــهر کرج بوده است. فرزند آخر خانواده و 
ســه خواهر دارد که یکی از آن ها مشوق اصلی اش در کتاب خوانی و نوشتن بوده. او که فارغ التحصیل رشته مهندسی 
کشاورزی از دانشگاه آزاد است از همان سال های دبیرستان به سوی هنر نمایش سوق پیدا کرد و طی سال ها فعالیت 
در این حوزه و حضور در ۱۰ جشــنواره، در بیش از 5۰ اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور داشته، 4۰ اثر را کارگردانی 
کرده و بالغ بر ۱5 نمایش نامه را به رشته تحریر درآورده است. می گوید، حتی در برخی سال های دهه 7۰ در بیش از 
۱۰ جشــنواره نیز حضور داشته اســت. گفت و گوی این هفته ما به علیرضا خوش پیک اختصاص دارد که کارش را در 
گروه صنعتی ایران خودرو از سال ۸4 و از شرکت محورسازان آغاز کرده و چندسالی است که در بخش تولید محتوای 

صوتی و تصویری مدیریت ارتباطات و امور بین الملل مشغول کار است. 
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فرهنگ و صنعت

کتاب

 شیرین فکری

 هر سیســتمی به سنجه ها و مولفه هایی برای کنترل 
و پایش کارآمدی نیاز دارد؛ به عنوان مثال در سیســتم 
خودرو نشانگرهایی برای کنترل بنزین، روغن، وضعیت 
الســتیک ها و داشبورد قرار داده شده تا راننده هر لحظه 
از کارکرد درســت خودرو مطلع شود. صاحبان کسب و 
کار نیز برای مدیریت اثربخش سازمان خود و اطمینان 
از ســالمت و کارایی حوزه هــای کاری باید همانند یک 
پزشــک، نبض کارها را در دست بگیرند و با سنجش و 
ارزیابی مستمر ســازمان، از گردش موفقیت آمیز کارها 

اطمینان حاصل کنند.
 نویســنده کتاب بر این باور است که نه تنها مدیران 
بلکه همه کارکنان باید همواره چهار مولفه  نقدینگی، بازده 
سرمایه، رشد سود آور و رضایت مشتریان را رصد کنند تا 
از سالمت کسب و کار خود مطمئن شوند. بیش تر افراد 
نحــوه کار یک یا دو عنصر از این چهار مولفه را به خوبی 
می دانند در حالی که، صاحبان کســب و کارهای واقعی، 
نه تنها عناصر اصلی کســب و کار را می شناسند، بلکه به 
رابطه متقابل آن ها نیز اشراف و آگاهی دارند و می دانند 
نیازهــا و درخواســت های مشــتری، تولیــد نقدینگی، 
برگشت سرمایه مناسب و رشد سودآور چگونه با هم به 
دست می آیند؛ برای مثال شرکتی در نظر دارد محصول 
جدیدی تولید کند، بدیهی اســت که شرکت تولید کننده 
امیدوار باشد تا محصول جدید را به قیمت خوبی در بازار 
به فروش رساند، به این منظور مدیر بازاریابی عالقه مند 
است، عملیات تبلیغات گســترده ای راه بیندازد و مدیر 
تولید نیز خواهــان فراهم کردن موجودی انبار اســت. 
این دو فعالیت هزینه بر اســت. باید رشد فروش، هزینه 
تبلیغات و تولید محصول در توازن و تعادل باشند تا رشد 

سودآور و بازگشت سرمایه صورت گیرد.
نویســنده به شــکلی کاربردی و با زبانی ساده، چهار 
عامل موفقیت در کســب و کار و نقش آن ها در ارزیابی 
عملکرد و موفقیت ســازمان ها را در این کتاب به خوبی 
شرح می دهد و الزمه دستیابی به سازمان موفق را آگاهی 

همه کارکنان از سازوکارهای درآمدسازی می داند. 
 عالقه مندان برای کســب اطالعــات بیش تر و امانت 
کتاب می توانند به کتابخانه مرکز اسناد فنی و سیستمی 

واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

چراغ راهنمایی هوشمند 
در خدمت بشر

بسیار پیش آمده است که خودروهای امدادی در هنگام خدمات رسانی دچار مشکالتی شده و امر امداد را با موانع 
زیادی همراه کرده اســت. با این که همیشه حق تقدم، در هنگام رانندگی، با این خودروها بوده است، اما گاهی 
پیش آمده که به دلیل چراغ های قرمز طوالنی یا عدم توجه شهروندان به این وسایل نقلیه، خدمت رسانی به موقع 
انجام نشــده است. تحقیقات نشان می دهد، در برخی کشــورها، ۳9 درصد از تصادفات آمبوالنس در تقاطع ها 
زمانی اتفاق می افتد که چراغ راهنمایی برای آمبوالنس قرمز نشــان می شود. این موضوع دغدغه  این روزهای 

شرکت های بزرگ خودروسازی است که تاکنون موفق به کسب دستاوردهایی نیز در این خصوص شده اند.

خودروسازان برتر جهان در حال آزمایش فناوری جدیدی برای 
چراغ راهنمایی هســتند که به طور بالقوه می تواند جان انسان ها 
را نجــات دهد. این فناوری جدید کــه در حال حاضر در »آخن« 
آلمان آزمایش می شود، قادر اســت چراغ های راهنمایی را برای 
وســایل نقلیه امدادی ماننــد خودرو های پلیــس، خودرو های 
آتش نشانی و آمبوالنس ها تغییر دهد. به این ترتیب خودروهای 
اورژانس مسیری از چراغ سبز تا مقصد مورد نیاز خواهند داشت. 
ایــن چراغ ها همچنین می توانند به کاهش خطر تصادف ناشــی 
از رانندگــی اولیه پس از عبــور از چراغ قرمز کمک کنند. محققان 
معتقدنــد، تبادل اطالعات به موقع بین خودروها، وســایل نقلیه 
اضطراری و چراغ های راهنمایی، با استفاده از آخرین فناوری تلفن 
همــراه، ترافیک های جاده ای را ایمن تر و کارآمدتر می کند. کنترل 
هوشــمند چراغ راهنمایی به نجات جان انسان ها در هنگامی که 
هر ثانیه ارزشمند است، کمک می کند و زمان انتظار غیرضروری را 
کاهش می دهد و در نتیجه باعث انتشار کم تر آالینده هایی مانند 
گاز دی اکسید کربن می شود. پژوهشگران در این زمینه می گویند: 
»خواه یک ماشــین آتش نشانی در مسیر یک آتش سوزی باشد 
یا یک آمبوالنس که در مسیر تصادف است، آخرین چیزی که هر 
کسی می خواهد این است که این رانندگان در میان وسایل نقلیه 

دیگری که منتظر تغییر چراغ هستند، گیر بیفتند.«

اینچراغچگونهکارمیکند؟

در ابتدا خودروسازان آزمایشی انجام دادند که در آن از جاده ای 
با هشت مجموعه چراغ راهنمایی متوالی و سپس دو مسیر دیگر 
با ســه چراغ راهنمایی متوالی استفاده کردند. بعد یک خودروی 
آزمایشی مجهز به فرستنده در چند سناریو به عنوان وسیله  نقلیه  
اضطراری به کار برده شــد. هنگامی که این خودروی آزمایشی به 
عنوان یک وسیله نقلیه اضطراری عمل می کرد، می توانست داده ها 
را به چراغ راهنمایی بفرســتد تا قرمز بماند یا ســبز شود و به آن 
عالمت دهد که به وضعیت قبلی خود برگردد. این نه تنها به وسایل 
نقلیه  امدادی کمک می کند که سریع تر خدمات رسانی کنند، بلکه با 
گذر از چراغ قرمز باعث می شود خطر برخورد با ترافیک های بعدی 

از بین برود. در شــرایط عادی و بــرای خودروهای معمولی این 
تکنولوژی به نوعی دیگر به کمک انسان می آید. از این تکنولوژی 
می توان برای کاهش ســرعت خودروهای شخصی قبل از برخورد 
با چراغ قرمز استفاده کرد. به این صورت که داده هایی در رابطه با 
چراغ قرمز به خودروهای شخصی فرستاده می شود که زمان بندی 
درســت تری پیش از برخورد با چراغ داشــته باشند. وقتی چراغ 
راهنمایی قرمز است، سرعت خودرو خیلی زودتر از تقاطع کاهش 
می یابد تا زمانی که خودرو به چراغ سبز برسد، مثال از ۵۰ کیلومتر 
در ساعت به 3۰ کیلومتر در ساعت می رسد. در نتیجه از ترمزهای 
ناگهانی و شدید قبل از برخورد با چراغ قرمز جلوگیری می شود و 
سرعت حرکت خودرو ها پس از سبز شدن چراغ راهنما را افزایش 
می دهد. در نهایت این طور انتظــار می رود که رانندگی کارآمدتری 
داشته باشــیم. در واقع این تکنولوژی در تعامل با سیستم کروز 

کنترل سرعت خودرو است. 
از طرفی بــا دریافت داده ها توســط خودروهــای معمولی، 
آن ها می توانند چراغ های ســبز بیش تــری را رصد کنند و این 
موضــوع باعث کاهش ترافیک و روان تر شــدن آن می شــود. 
پیش بینی می شــود، این تکنولوژی خدمــات ارزنده تری برای 
بهبود کیفیت رانندگی ارایه دهد، اما تمرکز اصلی خودروســازان 

بر خدمت رسانی وسایل نقلیه امدادی است. 

بهرهمندیازتکنولوژیچراغراهنماییهوشمند

برایچهخودروهاییممکناست؟

این فناوری تنها برای رانندگی خودکار قابل استفاده است. در 
واقع این آزمایش بخشی از یک پروژه بزرگ برای بررسی مزایای 
کنار هم قرار دادن وســایل نقلیه خودکار و متصل با زیرســاخت 
شــبکه در بزرگ راه ها و مناطق شــهری و روســتایی است. این 
خودروهای خــودکار به گونــه ای طراحی شــده اند که اطالعات 
ضروری و مورد نیاز رانندگان را در زمان مناســب در اختیار آن ها 
قــرار می دهند و کارهایی که باید انجام شــوند را به جای راننده 
انجام می دهند. این تحقیق نشان دهنده تعهد خودروسازان برتر 
به استفاده از خالقیت و نوآوری برای بهبود تجربه رانندگی است. 
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مثبت باشیم

زیاده خواهی هیچ گاه ثمر ندارد
فروردین: صداقت شما زبانزد خاص و عام است، اما فراموش نکنید، همه چیز را به همه کس نباید 
گفت. شــما فردی با عرضه و با لیاقت محســوب می شوید، کاری نکنید که خالف آن را ثابت کنید. در 
هر کاری باید اســتمرار داشت و از تکرار آن خسته نشد. نظرات تان را برای دیگران طوری بازگو کنید که 

برایشان قابل درک باشد تا بعدا دچار مشکل و گرفتاری های ناخواسته نشوید.
اردیبهشــت: گره مشکالت مالی شما به زودی باز می شود و خبرهای خوبی در 

این زمینه برایتان در راه است. بهترین خدمتی که میتوانید در حق سالمتی خود 
کنید، آن است که همواره ورزش را اولویت زندگی خود قرار دهید. از پرخاش 

در هر محیطی دوری کنید و به خاطرداشته باشید که برای حفظ احترام خود 
باید به سایرین احترام بگذارید.

خرداد:این روزها باید به دل تان رجوع کنید تا تصمیم درست را بگیرید. 
قدری آیندهنگر باشید و بــا برنامه پیش بروید تا مشــکالت مالی نتوانند 
و  شیرین  کلمات  ابراز  از  عاطفی  مسائل  در  اندام کنند.  عرض  برایتان 

دل نشــین که از ته دل بر می آیند، دریغ نورزید و برای آن چه از دست رفته 
افسوس نخورید.

تیر: خبری می شــنوید کــه باعث خوش حالی تان خواهد شــد، این موضوع 
می تواند شــما را به آینده بیش از پیش امیدوار سازد. شما زمانی برای از دست دادن 

ندارید، فکر کنید و تصمیم بگیرید خصوصا در مورد تصمیم گیری برای محل زندگی. حســد را 
از خود دور کنید و جای آن را با تالش پر کنید. به سالمتی فردی از نزدیکان تان بیش تر اهمیت دهید.

مرداد:گذشت و چشم پوشى بيش تر از هر عامل دیگری راه موفقيت را در زندگی هموار می ســازد. 
زندگی در گذر است، پس نگذارید فرصت ها به راحتی از دســت تان برود. برای رها شدن از قید تعلقات 
دست و پاگیر از حساسیت های خود کم کنید و به زندگی لبخند بزنید. یادتان باشد زندگی تان منوط به 

زندگی دیگران نیست و شما شخصیتی مستقل دارید.
شهریور: مهم ترین امتیازتان این است که باوجود همه مشکالت و دشواری ها، پشتکار و جدیت خود 
را از دســت نمی دهید و همین امر شما را در کارها موفق خواهد کرد. تردید و دودلی در زندگی فردی و 
روابط شخصی مشکلی از شما حل نمی کند. کارهایی که به شما واگذار شده بسیار مهم است و در مورد 

هیچ یک نمی توانید کوتاهی کنید. موفقیت های زیادی پیش رو دارید. 
مهر:چیزی از دیگران کم ندارید به شــرط این که بخواهید و برای این خواستن تالش کنید. از افراد 

دروغ گو و متظاهر متنفرید، سعی کنید خودتان هم دروغ نگویید. آرامش و محبت شما دوست داشتنی 
است؛ قدری هوشیارانه عمل کنید تا بتوانید از فرصت های بی شماری که به دست تان می آید، استفاده 

کنید.
آبان:کار این هفته را به هفته بعد موکول نکنید، حتی اگر حجم کارتان فوق العاده زیاد 
باشد. در روزهای آتی با توجه به توقعاتی که دارید پیشنهادهایی دریافت خواهید کرد، 
با دقت و حوصله آن ها را مورد ارزیابی قرار دهید و این مهم را به ذهن داشــته 
باشــید که به بلندپروازی های منطقی و متعادل ایرادی نمی توان گرفت، اما 
قطعا زیاده خواهی به ضررتان است و ثمر ندارد. این روزها در برخوردهای 

خانوادگی، شما کوتاه بیایید.
آذر:افکار خود را درگیر مســائل کم اهمیت نکنید. اگر متاهلید خوب 
می دانید که همسر و فرزندان تان در کنار شما احساس آرامش می کنند. از 
تبعیض گذاشتن به شدت بیزارید، از این رو در رفتارهای خود رعایت اعتدال 
را می کنید. خبری خوش در طول روزهای آتی شــما را ســخت شگفت زده 
خواهد کرد و زمینه برآورده شــدن آرزویتان فراهم خواهد شد، به شرط آن که 

هر چه زودتر با تحقیق مناسب دست به اقدامی اساسی بزنید.
دی: کانون گرم خانواده شما زبانزد خاص و عام است، حاال وقت آن است که دلگرم 
به جنگ مشــکالت پیش بینی شده و نشده زندگی بروید و در این مسیر هیچ نگرانی به خود 
راه ندهید، زندگی با پستی و بلندی هایش زیبا و دوست داشتنی می شود. نسبت به قولی که می دهید، 

وفادار باشید، فرقی نمی کند به چه کسی و در چه سن و سالی.
بهمن: اجرای برنامه ای که در ذهن دارید بدون کمک دیگران عملی نیســت. صبر پیشــه کنید، زیرا 
بسیاری از مسائل تحت اراده و اختیار شما نیست. لیاقت خود را به دیگران ثابت کنید. فداکاری شما در 
زندگی قابل تحســین است، اما به یاد داشته باشید در کاری که خیر و شر آن به شما مربوط نمی شود 

هرگز مداخله نکنید.
اســفند:  در روابط تان با اطرافیان دچار ســوء تفاهم شــده اید که به مرور زمان برطرف خواهد شد. 
احساسات شما به راحتی و به طور ناگهانی تغییر می کنند، باید از اضطراب فاصله بگیرید، آن گاه خواهید 
دید که زندگی بیش از آن چه تصور می کردید، قابل کنترل خواهد شد. اهل خانواده همیشه به همراهی 

فردی صبور و مهربان چون شما نیاز دارند، این موضوع را جدی بگیرید.

های ناخواسته نشوید.
در خوبی

خود
پرخاش
 خود 

رفته

تان خواهد شــد، این موضوع 
تواند شــما را به آینده بیش از پیش امیدوار سازد. شما زمانی برای از دست دادن 

کار این هفته را به هفته بعد موکول نکنید، حتی اگر حجم کارتان فوق العاده زیاد  آبان:
باشد. در روزهای آتی با توجه به توقعاتی که دارید پیشنهادهایی دریافت خواهید کرد، 

با دقت و حوصله آن

خواهد کرد و زمینه برآورده شــدن آرزویتان فراهم خواهد شد، به شرط آن که 
هر چه زودتر با تحقیق مناسب دست به اقدامی اساسی بزنید.

دی: کانون گرم خانواده شما زبانزد خاص و عام است، حاال وقت آن است که دلگرم 

اگه می خواید کار به این وضع کشیده نشه، شیر آب رو ببندین. شرایط خوبی نداریم...
این عکس را به هر طریقی که خودتون می دونین به دیگران برسونین.

این عکس را منتشــر کنین تا آن هایی که آب شــرب را برای هر شست و شویی از خودرو 
گرفته تا پله ها و حیاط و جلو در و غیره هدر میدن متوجه بشن ...

بی آبی نزدیکه، مگه خدا رحم کنه... 

اداره بهینه سازی مصرف انرژی

سالمتی، پشت ماسک همه ماست
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لیانا غالمرضایی  معراج ممیوند  محمد سینا مقدمی نسترن نوروزی  مهراد جمالی  نیایش جهانگیری 

آرمینا و آرنیكا بزازی سیدمحمدپارسا و سیدمحمدپوریا فراهانی  کیان کریمی  هستی گلزاری 

آرتین فرهاد توسكی  سید احسان محمودی  طاها ابراهیمی بارانا سید صالحی  سامیار صبحی  امیرعباس جودی 

عکس های باکیفیت از دلبندان تان را تا پایان وقت اداری روزهای سه شــنبه 
 هر هفته بــه همراه تصویــر کارت کارکنانی خودتان و شناســنامه کودک به 
پیام رسان ایتا به شماره ۰9۱۰۲۲9۶9۳۳ ارسال کنید. تماس تلفنی برای 

پی گیری : روزهای سه شنبه و چهارشنبه با شماره تلفن 

۲۸47۰ 

کودک و نوجوانکودک و نوجوان

گفت و گو با آراد ابراهیمی اشلقی

فرزند همکار 

امیدم را 
از دست نمی دهم

آراد، فرزند غالمرضا ابراهیمی اشلقی، شاغل در مهرکام پارس، 
متولد ۱4 تیر ۱۳۸۸، دانش آموز پایه هفتم است و یک خواهر 
۱5 ســاله به نام آیالر دارد. او به فوتبال بسیار عالقه مند است، 
از هفت سالگی به این رشته ورزشی پرداخته و یک سال است 
کــه آن را به صورت حرفه ای دنبال می کند. آراد در آینده قصد 
دارد، عضو باشگاه تیم پیکان شــود. عالوه بر فوتبال، اشتیاق 

زیادی نیز به انجام کارهای فنی و برنامه نویسی دارد.

 از چه زمانی ورزش فوتبال را شروع کردی؟
از هفت سالگی فوتبال را شروع کردم، اما بیش از یک سال 

است که به صورت حرفه ای آن را دنبال می کنم.
 چگونه به فوتبال عالقه مند شدی؟

ما یک خانواده ورزشی هستیم و همه به ورزش عالقه داریم، 
با تماشای مسابقات فوتبال در تلویزیون و تشویق خانواده ام به 
فوتبال عالقه مند شــدم.البته پدر و مادرم مرا در انتخاب رشته 
ورزشــی مورد عالقه ام آزاد گذاشتند، ولی هیچ وقت در انتخاب 

فوتبال تردید نداشتم و رشته ام را عوض نکردم.
 در چه پستی بازی می کنی؟

هافبک راست.
 چه افتخاراتی در مسابقات کسب کردی؟

ســال ۹۹ که فوتبال را به صورت حرفه ای شروع  کردم، مقام 
اول تیمی در مسابقات فستیوال را کسب کردم.

چه تجربه ای از مسابقات به دست آورده ای؟
آشــنایی با مســابقات رســمی و تالش برای کسب عنوان 

برترین بازیکن زمین.
 تا به حال مصدوم هم شدی؟

خیر.
 برنامه آینده ات برای فوتبال؟

مهارت هایــم را افزایش دهم و وارد تیم هــای خوبی مانند 
پیکان شــوم. همچنین دوست دارم جزء برترین بازیکنان تیم 

ملی باشم.

 چند روز در هفته تمرین می کنی؟
هر روز. حتی در روزهای تعطیل هم تمرین می کنم.

 چه توصیه ای برای عالقه مندان به فوتبال داری؟
تالش کنند تا بازیکن درخشــانی شوند و دست از تمرین و 

ممارست برندارند و خودشان را دست کم نگیرند.
 مشوقانت در مسیر فوتبال چه کسانی هستند؟

خانواده ام، به ویژه مادرم.
 به نظرت ورزش چه تاثیری بر سالمتی و عملکرد فرد دارد؟

به ســالمت جســمی و روانی و ایجاد انگیزه در فرد بسیار 
کمک می کند.

 کسی از اعضای خانواده ات سابقه ورزشی دارد؟
بله، خواهرم در رشــته تکواندو فعالیت می کند. او عالوه بر 
تشــویقم برای انجام فعالیت های ورزشــی ، در درس ها نیز به 

من کمک می کند.
 برای موفقیت در ورزش عالوه بر تمرین چه کار دیگری انجام 

می دهی؟
از رژیم غذایی خاص و مناسب نیز پیروی می کنم. 

 تا به حال شده از ورزش کردن خسته شوی؟
خیر، آن قدر عالقه مندی ام به این ورزش زیاد است که تا به 
حال مرا خســته نکرده است و هر روز با پشتکار بیش تری آن 

را دنبال می کنم. 
 چه آرزویی داری؟

امیدوارم تمام افراد ســالم باشــند و بتوانم به موفقیت های 

بیش تری در سال جدید برسم.
 در آینده می خواهی چه کاره شوی؟

دوست دارم برنامه نویس ماهری شوم.
تا به حال به ایران خودرو آمده ای؟

بله.
 از بین خودروهای شرکت کدام را می پسندی؟

تارا.
  از ویژگی های مثبتت؟

تالشم را می کنم و امیدم را از دست نمی دهم.
 اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانی؟

ســعی می کنم فیلم یا انیمیشن ببینم. اکثر اوقات کارهای 
فنی انجام می دهم یا برنامه نویسی کار می کنم.

 درباره فعالیت های برنامه نویسی ات بیش تر توضیح بده؟
 IT در دوران کرونا، پســرخاله ام که فوق لیســانس رشــته
اســت، کتاب هایــی را در این زمینــه به من معرفــی کرد که 
مناسب سنم بود و من تمرین می کردم و اگر اشکالی داشتم 

می پرسیدم.
 چه کارهای فنی انجام می دهی؟

قبل از کرونا به کالس رباتیک رفته بودم که کار با صفحه های 
LED را به ما آموزش می دادند؛ همان صفحاتی که در تبلیغات 
مغازه ها دیده می شود. برای یادگیری بیش تر و موفقیت در این 
دوره آموزشی، صفحات کوچک تر LED را می خریدم و رویش 

عنوان می نوشتم و با برق روشن می کردم.

آن هاســت. برای تامین هزینه های کالس ها و ورزش بچه ها مادرشــان اســت. همسرم همیشــه پی گیر درس و ورزش کردیم. مســوولیت اصلی فرزندانــم بیش تر مواقع بر دوش من و همســرم در زمینه پیشرفت بچه ها تقسیم وظایف غالمرضاابراهیمیاشلقی:
همه سعی و تالش خود را می کنم. 

اشلقی: ابراهیمی غالمرضا

یاشلقی)مادر(:
عفتاسمعیل

بــه دلیــل گســترش آپارتمان نشــینی و نیــاز بچه ها به 

فعالیت های جســمی، الزم دانســتیم که فرزندان مان را در 

کالس ورزش ثبت نــام کنیم. به آراد این فرصت را دادیم که 

انجام ورزش های مختلف را از نزدیک ببیند و رشته ورزشی 

که دوســت دارد را برگزیند. آراد فوتبال را انتخاب کرد و ما 

هم او را تشــویق می کنیم تا عالقه منــدی اش را دنبال کند. 

مطمئنم این تشــویق ها و البته ادب و پشــتکار خودش در 

آینده کمکش خواهد کرد. 

بچه ها جون 
تولدتون مبارک
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یاد ایام

صمد باروج از بخش بررسی تغییرات مهندسی:
بیش از۲۰ ســال اســت که با ایشان آشــنایی دارم. آقای 
باریکانی، فردی خوش برخورد، متواضع و فروتن اســت. 
صــدای خــوش و دل نشــینی دارد. هنگامی که ایشــان 
نهج البالغــه را به نظم درآوردند؛ مــن در پاک نویس کردن 
ســروده هایش با او همکاری داشتم. همچنین دو خطبه بدون 
نقطه امیرالمومنین )ع( را با همان ســبک و سیاق نهج البالغه به نظم در 
آورده است که در توان هرکسی نیست و این هنر و استعدادش ستودنی 

است. به دوستی مانند ایشان افتخار می کنم و ارادت خاصی به او دارم.

ناصرباریکانی از نگاه همکاران

یونس مهدوی، معاون خدمات فنی: 
آقای باریکانی، فردی مســوولیت پذیر بود. البته من با ایشان تعامل کاری 
نداشــتم، اما به خاطر دارم در اتوبوس سازی برخالف ظاهرشان که جثه 
کوچکی دارد فردی بســیار قدرتمند بود و نیروی عجیبی داشت. آقا ناصر 
از لحاظ اخالقی فردی اجتماعی، نیک رفتار و با ذوق اســت. من به واسطه 
آقای حمیدرضا کیانی با ایشان آشنا شدم و به اتفاق هم چند بار به محضرعالم 
ربانی مرحوم آیت اله حسن زاده آملی شرفیاب شدیم و آقای باریکانی برخی اشعارش را 
برای عالمه می خواند و ایشان وی را مورد تشویق و تمجید قرار می داد. او از معنویت باال 

و اخالق بسیار خوبی برخوردار و فردی خانواده دوست است. 

نام: ناصر 
نام خانوادگی: باریکانی 

سال و محل تولد: ۱۱/۱5/ ۱۳۳7 – 
طالقان – روستای باریکان 

میزان تحصیالت: دیپلم تجربی 
تعداد فرزندان: دو دختر، یک پسر 
و چهار نوه دارد. یکی از دختران فوق 

لیسانس زبان انگلیسی و دیگری فوق لیسانس 
حقوق دارد. پسرش نیز مهندس برق است. 

سال ورود به شرکت: 7/۱۲/ ۱۳55 
سال بازنشستگی: ۱۳۸4/۱/۱ 

 سابقه کار؟ 
نزدیک به ۲۵ ســال در شــرکت ایران خــودرو انجام وظیفه 
کردم. ۱۰ ســال اول کاری ام را در ســالن موتورسازی، قسمت 
تــراش کاری پیکان بودم. ســپس به اتوبوس ســازی 3۰3 در 
قسمت کنترل نهایی منتقل شدم. با جمع شدن اتوبوس سازی 
در شــرکت و انتقال آن به ایران خودرو دیزل، چهار ســال پایان 

کاری را در آن شرکت گذراندم.
 رمز موفقیت تان در کار؟

 وقت شناســی. در عین حال از حس مسوولیت پذیری باال، 
فرمان پذیری و هماهنگی در محیط کار برخوردار بودم.

 استادکاران خود را به یاد دارید؟ 
بلــه، همه آن ها را به خاطر دارم، به ویژه شــادروان منوچهر 
ملکی. عــالوه برآن که کارهــای فنی را از ایشــان یاد گرفتم، 

مشاور و راهنمای خوبی برایم در بخش کنترل کیفی بود. 
 بهترین دوران کاری شما در شرکت؟ 

به دلیل عالقه زیادی که به کارم داشــتم، همیشــه ســعی 
می کــردم بــا کیفیت و بدون نقــص انجام وظیفــه کنم. از آن 
جایی که در قســمت کیفیت کار می کردم، با بیش تر مدیران در 
این زمینه تبادل نظر داشــتم که جذابیت کار را برایم دوچندان 

می کرد.
  چه توصیه ای به همکاران جدید دارید؟

هــر کاری را در جــای خودش انجام دهنــد. به وقت انجام 
وظایف محوله، فقط بر روی کارشــان متمرکز باشــند و از این 

شاخه به آن شاخه پریدن پرهیز کنند.
 بعد از بازنشستگی به چه کاری مشغول شدید؟ 

از آن جایــی که ذوق و قریحه شــاعری داشــتم و به دنبال 

یادگیری اصول و فنون شــعر و صناعات ادبی رفتم و در محضر 
اســتادانی چون زنده یاد علی معلم، علیرضا غزوه، احســان اله 
شکر الهی، شادروان حمید سبزواری و خلیل عمرانی دوره های 
مختلف شــعر را گذراندم و تا پیــش از دوران کرونا در محافل 

ادبی و شعرخوانی حضور می یافتم. 
 یادتان می آید اولین شعرتان را چه زمانی سرودید؟

در دوران ســربازی بود که به صورت جســته وگریخته شعر 
می ســرودم و همان زمان بود که تخلص »ناصح« را برای خود 

برگزیدم.
 مشوق شما در این مسیر چه کسی بود؟ 

بسیار مدیون همسرم هســتم که همیشه همراه من بوده و 
هست؛ چه زمانی که در شرکت کار می کردم و او به امور تربیت 
و درس فرزندان مان رســیدگی می کرد و چه در حال حاضر که 
بازنشســته شده ام. در عرصه شعر هم اگر حمایت های او نبود، 

نمی توانستم به راحتی فعالیت داشته باشم و پیشرفت کنم.
 چه شد که نهج البالغه را به نظم در آوردید؟ 

این کتاب، بعــد از قرآن کریم از جایــگاه خاصی برخوردار 
است؛ باورم این است که فقط به لطف خداوند و عنایت حضرت 
علی )ع( اســت که توانســتم نهــج البالغه را به نظــم درآورم. 
ســرایش، تنظیم و انتشار این اثر سه ســال به طول انجامید. 
برای به ثمر رساندن این کار ازکوچک ترین فرصتی که به دست 

می آوردم استفاده کرده تا آن را به سرانجام رساندم. 
 به نظم کشــیدن نهج البالغه، چه تاثیری بر زندگی تان داشته 

است؟ 
آشــنایی و درک کالم حضرت علی )ع( تاثیر بسیار عمیقی 
بر من گذاشــت و نگرشم را به نسبت به زندگی و جهان هستی 

متحــول کرد؛ به ویژه خطبه دوازدهم نهــج البالغه که مضمون 
آن برایم همچون چراغ هدایت اســت. توصیه ام این اســت که 
همواره درکنار تالوت قرآن، کتاب راه گشــای نهج البالغه را نیز 
مطالعه کنیــم، زیرا پیام زندگی را برای مــا به ارمغان آورده و 

مملو از رهنمودهای ارزنده است.
 از دیگر آثارتان بگویید. 

یک کتاب به نام »شــبیه شیشه« دارم. دو اثر دیگرم مربوط 
بــه دو خطبه از امیرالمومنین )ع( اســت که بدون حرف الف و 

نقطه است و آن ها را به همان سبک به نظم درآوردم. 
 تازه ترین اثری که در دست انجام دارید؟

صحیفه ســجادیه را نیز به نظم درآورده ام، اما هنوز آن را به 
چاپ نرساندم.

 چه قدر از وقت خود را به مطالعه اختصاص می دهید؟
روزانه شــش ساعت از شبانه روز را صرف مطالعه می کنم و 

بیش تر کتاب های عرفانی می خوانم. 
 چه یادگارهایی از ایران خودرو در منزل دارید؟

چند لوح تقدیر و یک تابلو مزین به آیات قرآنی، از آن دوران 
در منزل نگه داشته ام. 

 در زمان خدمت تان، خانواده شما بازدیدی از شرکت داشته اند؟ 
بله یک سال به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب و دهه فجر 
خانواده ام به ایران خودرو آمدند و از خطوط تولید دیدن کردند. 

 حسن ختام؟
الهی باشد ایران خودرو آباد 

به زیر سایه اش هرکس بود شاد 
چه شادی بهتر از این  ای جان 

که »کارآمد« کند »ناصح« تو را یاد 

نهج البالغه و صحیفه سجادیه 
را به نظم کشیدم

نام: 

و چهار نوه دارد. یکی از دختران فوق 
لیسانس زبان انگلیسی و دیگری فوق لیسانس 

سالمتی، پشت ماسک همه ماست



شماره 85۰    شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۶

نشانی: تهران، کیلومتر۱4جاده مخصوص کرج )شهید لشگری(، ورودی 5 ایران خودرو، مدیریت ارتباطات و 

امور بین الملل، بخش انتشارات - نمابر: 4۸۲۲۸4۲5- ۰۲۱ - شماره مرکز پیامک: ۳۰۰۰۳۰۳۳

صاحب امتیاز : گروه صنعتی ایران خودرو
مدیر مسوول: احدمیرزایی

دبیر شورای سیاست گذاری: داود نوروزبیگی
سردبیر: فاطمه الیق فرد
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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 ۰9۱۰۲۲97۱۱۰ 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# اگرنویسنده بودید در چه زمینه ای می نوشتید؟ 
عیسی سلیمی 

از خدمات پشتیبانی ایسیکو:
در مورد موضوعات مذهبی و احکام 

می نوشتم تا نسل جدید به خصوص 
فرزندانم از آن الگو بگیرند. 

علیرضا اکبری 
از اداره خدمات شهری:

سرنوشت زندگی خودم را ثبت می کردم تا 
تجربه هایی که به سختی کسب کردم برای 

فرزندانم به یادگار بماند. 

جعفر کاظمی 
از اداره خدمات شهری: 
به سوژه های اجتماعی که 
بیش ترین دغدغه مردم است، 
می پرداختم. 

محسن کریمی 
از مدیریت رنگ: 
داستان زندگی خودم را می نوشتم تا  
خاطره ای از خود بجا بگذارم و آن را 
تقدیم خانواده ام می کردم. 

جعفر مصطفی 
از معاونت خدمات فنی: 
در مورد مسایل روز به ویژه 
آداب اخالق اجتماعی قلم می زدم.

سخن هفته

»مسیر بزرگی«
تنگ نظران ره به بزرگی نمی برند.

مسلم صادقی 
از اداره خدمات شهری:

راجع به موضوعات اجتماعی به 
خصوص در مورد عدالت اجتماعی 

می نوشتم. 

سالمتی، پشت ماسک همه ماست

سختی کار
 تعدادی از پیمانکاران نیما ســرویس، پارس پاکان، یاوران 
خدمات همکار، بهارروب تهران در تماس با ما پرســیده اند، آیا 
سختی کار به ما که در خطوط تولید کار می کنیم، تعلق می گیرد؟ 

لطفا در این خصوص شفاف سازی کنید. 
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

تاییدیــه شــرکت پیمانکاری نیما ســرویس اخذ شــده، 
درخصوص سایر شرکت های مذکور در دست اقدام است.

حواله خودرو 
 عــده ای از همکاران در تمــاس با ما عنوان کرده اند، ســه 
سال اســت قراردادی شرکت ایسیکو شدیم، اما تاکنون حواله 
خودرو دریافت نکردیم، در حالی که همکاران مان که قراردادی 
ایران خودرو شــدند بالفاصله بعد از دریافت کارت پرســنلی، 

حواله خودروی خود را دریافت کردند. 
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

طبق اعالم نظر مدیریت منابع انســانی شــرکت ایســیکو، 
حواله خودرو بر اســاس سنوات کاری به تمامی نفرات شاغل 
و تبدیل وضعیت شده در ایسیکو در زمان مقرر اعطا می شود.

 گروهی از همکاران در تماس با صدای همکار عنوان کرده اند، 
حواله سه ســاله که به کارکنان تعلق می گیرد، فقط دومیلیون  
تومان تخفیف دارد. با توجه به تورم و گرانی شــدید درخواست 

می شود، این مبلغ را امسال افزایش دهید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

 با توجه به اختالف حاشیه بازار با قیمت مصوب شرکت، هم 

چنین منفعت قابل توجهی که نصیب همکاران می شود، افزایش 
تخفیف حواله خودرو در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

طرح طبقه بندی مشاغل
 جمعی از کارکنان تولید در تماس با صدای همکار پرسیده اند، 

امسال شاهد طبقه بندی مشاغل هستیم؟ 
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

طبقه بندی مشاغل در سال ۷۵-۷۴در شرکت ایران خودرو 
اجرا شده و در سال های ۸۵-۸۴ و ۹۴-۹3 مورد بازنگری قرار 
گرفته است. بازنگری مجدد طرح طبقه بندی مشاغل بسته به 
شرایط سازمان و در صورت رسیدن اکثر کارکنان به سقف گروه 
و یا ایجاد زیادی مشــاغل جدید انجام خواهد شد که در حال 

حاضر این شرایط به وجود نیامده است.

بیمه تکمیلی
 جمع زیادی از همکاران در تماس با ما درخواست کرده اند، 
شرایط بیمه تکمیلی و سقف خدمات و تغییرات در سال جدید  

از طریق کارآمد اطالع رسانی شود.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

با توجه به تغییرات صورت گرفته در قرارداد ســال ۱۴۰۱ به 
محض نهایی شــدن قرارداد و اعالم رســمی از سوی شرکت 
بیمه گر نســبت به اطالع رســانی عمومــی از طریق کانال های 

ارتباطی اقدام خواهد شد.

بن هدایا
 عده ای از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، چندین بار  

برای دریافــت ماهی، گز و ... مراجعه کرده و موفق به دریافت 
کاال نشدیم. باید به کجا مراجعه کنیم؟ 

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 
بــه محض تامیــن اقالم فــوق، از طریق ســامانه  پیامکی 
به آن دســته از همــکاران که موفق بــه اخذ هدایا نشــده اند 

اطالع رسانی می شود.

  جمعی از همکاران بازنشســته در تمــاس با صدای همکار 
عنــوان کرده اند، پیامک بن های اهدایی مــاه رمضان برای ما 
آمده، ولی به هنگام مراجعه برای دریافت آن اعالم کرده اند، کد 

بن اهدایی برایتان هنوز باز نشده، لطفا پی گیری کنید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

به دلیل اختالالت سیســتمی به اشــتباه به تعداد کمی از 
بازنشســتگان، پیامک فعال سازی بن الکترونیک ارسال شد 

که بدین وسیله از این عزیزان پوزش می طلبیم.

سفارش گذاری غذا
 عــده ای از همکاران در تماس با ما خواســتار اضافه کردن 
گزینه ســفارش غذای اضافه کاری در ســامانه سفارش گذاری 

تلفن همراه شده اند؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

بــا توجه به این که اســامی کارکنان اضافــه کار دیرهنگام 
مشــخص می شــود و برای تامین برخی از غذاها نیاز به زمان 
مناسب )جهت تامین مواد اولیه، آماده سازی و طبخ( است، 
از این رو امکان سفارش گذاری غذا به صورت فردی و انتخاب 

غذای دلخواه وجود ندارد.


