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نشریه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو 
 شنبه 3۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، سال بیستم، ۱۶ صفحه

851
 پیام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
به مناسبت قهرمانی تیم والیبال پیکان در آسیا 

درخشش تان شایسته نام ایران 
و ملت شریف مان است

شهادت امام جعفر صادق )ع( 
را تسلیت می گوییم.

با معرفی دو محصول جدید 

ایران خودرو قدرتمند

در چهارمین نمایشگاه 

بین المللی خودروی تهران 

حضور یافت

با معرفی دو محصول جدید 

ویــژه نمایشــگاه
بیـــــــــن المللــــــــــی 

تهــران خــودروی 

«پیکان» ایران، جهانی شد
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سالمتی، پشت ماسک همه ماستهمایش

دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون ســوز و 
نفت و نهمین نمایشــگاه موتور تهران در سالن اجتماعات 

ساپکو برگزار شد.
ســه شــنبه 27 اردیبهشــت، در آییــن افتتاحیه این 
همایش، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، 
با بیان این که تمام زنجیره تامین و تولید از قطعه ســازان 
تا آن هایــی که قطعات را در تولید محصول به کار می برند، 
اعتقــاد به اهمیت و ضرورت کیفیــت و تضمین آن دارند، 
گفت: زندگی صنعتی نوین توام با کیفیت، یک حق است، 
اما به جای ســرکوفت و تخریب کــه موجب منقطع کردن 
فعالیت ها و ناامیدی نســل جوان تحصیل کرده می شود، 
دست یاری به ما بدهید تا بتوانیم مشکالت را رفع کنیم. ما 
قطعا به لطف خدا می توانیم با هم افزایی، از پس مشکالت 

و مسایل برآییم.
ســید مصطفی میرســلیم با بیان این که این همایش 
نشــان دهنــده تاریخچه فعالیت های نوینی اســت که در 
صنعت خودرو و موتورســازی در کشور انجام شده است، 
گفت: قاعده ای درباره حیات داریم که از چهار بند تشــکیل 
شــده اســت. براســاس این قاعده، حیات حق بســیار 

ارزشمندی اســت که باید دارای کیفیت باشد؛ یعنی ذلیالنه نباشد و 
نیز مستمر و هدفمند باشد.

وی در ادامه با بیان این که در حیات صنعتی نوین کشــور، همواره 
بر این مبنا عمل کرده ایم، افزود: در ۳۰ سال اخیر، یعنی از سال های 
پس از دهه ۱۳7۰، تحولی در این صنعت رخ داده که آثار درخشــانی 
را در بر داشته و به حرکت تحولی جهت داده و آن را اصالح و روشن 

کرده است.
مهندس میرســلیم با بیان این که پیشــبرد این تحوالت بســیار 
ســخت بوده اســت، به اقدامات کشــورهای معاند پس از پیروزی 
انقالب اســالمی و به ویــژه تحمیل جنگ برای توقــف این تحول و 
پیشــرفت صنعتی تاکید کرد و گفت: باید در مقابل این دشــمنی ها 
هوشــیاری خود را حفظ کنیم و در مقابل تحرکات آن ها، ســرزندگی 

داشته باشیم.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، با بیــان این که همه ما 
اعتقاد داریم که حیات صنعتی در جمهوری اسالمی، تحوالت اساسی 
و ارزشــمندی پیدا کرده است، اظهار کرد: یکی از آن ها، در شعار »ما 
می توانیم« خالصه شده که سال ها پیش مطرح شده و بر مبنای آن 

به دستاوردهای ارزشمندی نایل شده ایم.
وی بــا بیان این که ســرزمین گوهربارمان ایــران، از قابلیت ها و 
امکانات بسیار خوبی به ویژه در حوزه منابع معدنی برخوردار است، بر 
اهمیت اســتعداد سرشار نیروی انسانی و اتکا به این استعداد اشاره 
و عنوان کرد: همین نیروی انســانی است که با کنکاش داهیانه خود 
متوجه نیازهای کشــور شــده و آینده مطلوبی را ترسیم کرده و عمق 
ارزشــی فعالیت های ما را مشخص کرده است. همچنین این نیروی 
انسانی است که توانسته شعار »ما می توانیم« را محقق سازد و پای 
آن بایستد و نیز توانسته با حفظ فروتنی، در جهت انتقال دانش فنی 
و میان بر زدن راه  تعالی صنعتی و جبران عقب ماندگی ها گام بردارد. 
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، صادرات علم 
و فناوری به دیگرانی که به آن نیازمندند، باید از ســوی ما شکل گیرد 
که این اتفاق نیز به یاری خداوند رخ داده است. وی با انتقاد از برخی 
اظهار نظرها و نقدهای غیر منصفانه ای که علیه صنعت خودرو مطرح 
می شــود، گفت: اگر قرار باشد نیازهای خود را از جای دیگری تامین 
کنیم، چه نیازی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســت؟ در این 
صورت تنها حضور وزارت بازرگانی در دولت کافی اســت. عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، با بیان این کــه قبول داریم از نظر کیفیت 
باید فعالیت و کوشــش بیش تری کنیم و این کوشش پایان ناپذیر 
اســت، اظهار کرد: آن قدر مغرور نیستیم که بگوییم از نظر کیفیت به 
نقطه اوج دســت یافته ایم. از سوی دیگر نیز می دانیم ابزار و وسایل 

کافی به طور کامل و ســهل در اختیار ما نیســت تا بتوانیم تماما این 
نیاز را برطــرف کنیم، تالش خود را در جهت برطرف کردن نقص های 
خود صرف می کنیم و این تالش باید تشویق شود و نه تحقیر. ملتی 
کــه خود را تحقیــر کند هیچ گاه به رفع نواقص خود و به پیشــرفت 

نخواهد رسید.
وی افــزود: نه تنها خودروســازی بلکه همه صنایع کشــور دارای 
ضعف ها و مشــکالت کیفی اســت و ما در حــوزه صنعت به انقالب 
نیازمندیــم. مهندس میرســلیم، با بیان این که هــر فعالیتی که در 
زمینه صنعتی انجام می دهیم، آثار و تبعاتی دارد، گفت: اگر محصول 
خوبــی ارایه دهیم کــه در جامعه مورد رضایت باشــد و مردم از آن 
خشــنود باشند و با رغبت از آن استفاده کنند، یا خدماتی از آن برای 
جامعــه بربیاید و منافعی از آن حاصل شــود و آن منافع بر یکدیگر 
افزوده شــود، موجب اتفاقات مثبتی می شود که نتیجه آن افزایش 
تولید ناخالص ملــی، ارتقای رتبه جهانی، افزایش ارزش پول ملی و 
مهار تورم خواهد شــد. آثار و تبعات فعالیت هــای علمی، فناورانه و 
مثبت و خالقانه ای که در صنعت صورت می گیرد، برکســی پوشــیده 
نیســت، اما نکته این اســت که موفق نبودن یا درجا زدن ما در این 
حوزه ها، به نفع عده ای اســت که بــا تامین آن محصوالت و خدمات 
بــا دریوزگی از بیگانگان زندگی می کنند. به گفته نماینده مردم تهران 
در مجلس شــورای اسالمی، تولید محصولی با مقبولیت الزم، قدرت 
رقابت پذیــری و در نظر گرفتن معیارهای مصوب محیط زیســتی، 
جلــوی منافع آن عده ای که ما را فقط به عنوان بازار مصرف می بینند 
و می خواهند، خواهد گرفت. وی خطاب به خودروســازان گفت: شما 
قدرت طراحی و نمونه ســازی در کشور و نیز قدرت ارایه محصولی را 
پیدا کرده اید که روی پای خود ایستاده است و با وجود شرایط نابرابر 
و ســخت ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی، توانسته اید با چنگ و 
دندان مبارزه کنید و همت نشــان دهید تا تولید ادامه یابد و برخالف 
آرزوی دشــمنان ما، متوقف نشود، تولیدی که مبتنی بر قابلیت های 
خودمان اســت. تحقیر این کوشــش مقدس خیانت به آرمان های 

جمهوری اسالمی و محکوم است.
مهندس میرســلیم افزود: در این شــرایط که جوانان کشــور به 
مرحله ای رسیده اند که می توانند نیازمندی ها را به خودکفایی برسانند 
و در حال اوج گرفتن هســتیم، برخی شــروع به انتقــاد مخرب از 
کیفیــت محصوالت و تخطئه غیر منصفانــه صنعت خودرو می کنند. 

این به مفهوم خودزنی است؛ آن یکی بر شاخ و از بن می برید...
وی اظهار امیدواری کرد، ان شاءهللا، به لحاظ علمی و فناوری، در 
این همایش دســتاوردهای خوبی حاصل و اطالعات ارزنده ای بین 
متخصصــان و صنعتگران مبادله و راه تولید دانش بنیان و اشــتغال 

آفرین هموار شود.

اولین دستاورد اتحاد استراتژیک ایران خودرو 

و سایپا به ثمر رسید

 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این مراسم 
اعالم کرد: اراده دو خودروســاز بزرگ کشور، نزدیک شدن 
دیدگاه ها به یکدیگر در راستای منافع ملی و صنعت خودرو 
اســت و در همین راستا، اولین دستاورد اتحاد استراتژیک 

ایران خودرو و سایپا به زودی به ثمر خواهد نشست.
دکتر مهدی خطیبی، با بیان این مطلب افزود: در همین 
راستا به زودی خودروی شاهین گروه سایپا مجهز به قوای 
محرکه تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو خواهد شد و این 
یکی از اقدامات اساسی در توسعه تجارت و خدمات قوای 
محرکه ایران خودرو اســت و در ادامه نیز این همکاری های 
مشــترک توســعه خواهد یافت. وی با اشــاره به اهمیت 
همایش موتورهای درون سوز و نفت به علت اهمیت موتور 
و قوای محرکه، گفت: در تمام طرح های توسعه ای از جمله 
توســعه محصول، توجه ویژه ای به قــوای محرکه از منظر 
میزان آالیندگی، قدرت و شــتاب می شــود و در شرایطی 
که گروه صنعتی ایران خودرو در مســیر رشد و تحول قرار 
دارد، ایــن موضوع را مورد توجه جدی قرار داده و برای آن 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ترسیم کرده است. 

دکتر خطیبی خاطرنشــان کرد: در کوتاه مدت، هدف و استراتژی 
ایران خودرو تولید موتورهای کم مصرف، در میان مدت ارتقا و در بلند 
مدت، سرمایه گذاری در زمینه خانواده موتورهای جدید و کم مصرف 
اســت. وی ایجاد پاورترین ایران خودرو را حاصل اهمیت باالی قوای 
محرکــه و موتور خودرو دانســت و با بیان این کــه این اقدام ملی و 
ارزشمند اســت، گفت: وظیفه این پروژه سفارش گذاری، بازاریابی و 
فروش قوای محرکه به خارج از گروه صنعتی ایران خودرو اســت که 

یکی از اهداف محوری تعیین شده است.
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، بــا تاکید بر این که تفاوتی 
میان ایران خودرو و ســایپا وجود ندارد، دو خودروساز را مایه افتخار 
کشــور توصیف کرد و گفت: ما دلســوز نظام و همه ما فرزندان این 
آب و خاک هســتیم و برای عزت کشــور و هــم میهنان مان تالش 
می کنیم. دکتر خطیبی با اشــاره بــه توانمندی های صنعت خودروی 
کشــور که توانســته در حوزه های مختلــف از جمله موتــور و قوای 
محرکه دســتاوردهای قابل توجهی داشــته باشــد، گفت: همان طور 
که دســتاوردهای هسته ای داشتیم که کشــور را مقتدر کرده است، 
در صنعت خودرو نیز موفقیت های زیادی کســب کرده ایم و مســیر 
توسعه را به خوبی طی می کنیم، اما ممکن است برخی منافع فردی 
کــه در مقابل منافــع اجتماعی قرار گرفته، مانع از دیده شــدن این 

دستاوردها شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو، با بیان این که بزرگ ترین 
منتقد صنعت خودرو خودمان هســتیم، گفت: پروژه تست تصادف 
خــودرو با حضــور بخش خصوصــی، معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری و سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، کلید 
خورد که نشــان می دهد برای تغییر و اصالح اعتقاد و اراده راســخی 
وجود دارد، این پروژه ماندگار و بســیار مهــم برای صنعت خودروی 

کشور خواهد بود.
وی بــا بیان این که با افتخــار و اقتدار در صنعت پر افتخار خودرو 
بــرای مردم و میهن ســرافرازمان کار می کنیم، گفــت: ما امانت دار 
ســرمایه ملی هستیم و این سرمایه و امانت را خرج اعتبار شخصی 

نمی کنیم.
وی افزود: با ســرعت باید به ســمت تولید خودروهای هیبریدی 
حرکت کنیم. ما در گــروه صنعتی ایران خودرو تابع نظرات تخصصی 
و تجربیــات هســتیم. مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو، اظهار 
امیدواری کرد، همایش بین المللی خودروهای درون ســوز و نفت که 
شاهد دوازدهمین دوره برگزاری آن هستیم، خروجی هایی پر از خیر 

و برکت برای صنعت خودرو داشته باشد.

در دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت و نهمین نمایشگاه موتور تهران مطرح شد

مهندس میرسلیم: به جای تخریب، دست یاری بدهید تا مشکالت را رفع کنیم
دکتر مهدی خطیبی: گروه صنعتی ایران خودرو در مسیر رشد و تحول قرار دارد

به روز رسانی سه محصول موتور 

در ایران خودرو

مدیرعامــل ســاپکو در ایــن 
همایش، توســعه صنعتی اغلب 
کشــورهای پیشــرفته را مدیون 
تولید صنعتی دانست و اظهار کرد: 
تولیــد، ضامــن ارزش پول ملی 
و رشــد اقتصادی کشورهاســت 
و بخــش مهم تولیــد صنعتی به 
است.  وابســته  علمی  تحقیقات 
عادل پیرمحمدی دانشــگاه های 
را پشــتوانه تحقیقات و  کشــور 
تولید صنعتی  ارتقای  زمینه ســاز 
دانســت و گفت: تولید باکیفیت 
مســیر  تحقیقات،  پشــتوانه  به 
ترقی و پیشرفت را سپری خواهد 
کرد و به مدد تالش، کوشــش و 
اقدامات انجام شده در ۳۰ سال 
صنعتی کشــور  تولید  گذشــته، 
بر اســاس نیــاز مشــتریان و با 
تحوالت عظیم همراه بوده است. 
به  اشــاره  با  مدیرعامل ســاپکو 
فعالیت بیش از ۱2۰۰ قطعه ســاز 
در صنعــت خودرو، گفت: صنعت 

خودرو در شــرایط دشوار تحریم به حیات پرافتخار خود ادامه داده و 
باعث رشــد و ارتقای زنجیره تامین و تولید بوده است و امر تولید در 
صنعت خودرو در شــرایط محدودیت سوییفت هم لحظه ای با رکود 
همراه نبوده اســت و مفتخریم که در ســال گذشته در گروه صنعتی 
ایران خودرو روند افزایش تولید ادامه یافته و برنامه ریزی تولید 7۵۰ 

هزار خودرو در سال جاری، تداوم این مسیر پرافتخار خواهد بود.
پیرمحمــدی، صنعت خــودرو را لکوموتیو صنایعــی نظیر فوالد و 
پتروشیمی دانســت و گفت: مایه افتخار است که صنعت خودرو به 
عنــوان بزرگ ترین خریدار فوالد، آلومینیــوم و مواد اولیه، ۹2 درصد 
ورق های فوالدی با اســتحکام کششی باال را از صنعت فوالد داخلی 
تامین کرده است. وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دست اندرکاران 
از این سرمایه عظیم ملی، صادرات محصوالت گروه صنعتی در سال 
گذشــته به کشــورهای همســایه را مایه مباهات جمهوری اسالمی 
دانست و گفت: تعامل هدفمند و سودمند تحقیقات دانشگاهی و امر 
خطیر تولید پس از پیروزی انقالب اســالمی در دانشگاه های کشور 
به درســتی شــکل گرفته و این امر در صنعت خودرو با ایجاد باور ما 

می توانیم به تعالی رسیده است.
پیرمحمدی با اشــاره به ســه محصــول موتور و به روز رســانی 
آن ها در گروه صنعتی ایران خودرو در ســال گذشــته، گفت: جوانان 
متخصص ما در صنعت خودرو با تالش شــبانه روزی به دنبال رشــد 
اقتصادی هســتند که بــه معنای واقعی، نیازمنــد افزایش بهره وری 
اســت و با افزایش تولید و حمایــت از صنعت داخلی محقق خواهد 
شــد. مدیرعامل ســاپکو با تاکید بر ضرورت تصویــب قانون خودرو 
اظهار کرد: رشد صنعت خودرو، نیازمند تصویب قانون خودرو است و 
سیاست گذاری های متناقض و دخالت های فاقد تخصص،  آفت جان 

صنعت خودرو به عنوان یک سرمایه عظیم ملی خواهد بود.
همچنین پیرمحمدی در نشست خبری اختتامیه این همایش با 
اشاره به ارزبری دو هزار دالری هر خودرو افزود: ۳۵ درصد آن مربوط 

بــه مواد اولیه، ۳۰ درصد قطعات الکترونیک و ۳۵ درصد باقی مانده 
در حوزه قطعات های تک است.

وی اظهــار کرد: مــواد اولیه مصرفی خــودرو قیمت های هفت تا 
۱۱ برابری را از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ تجربه کرده اســت، ورق فوالدی 
از قیمت کیلویی 2۴۰۰ تومان در ســال ۹۵ به قیمت کیلویی 27۳۰۰ 
تومان در میانگین ســال ۱۴۰۰ رسیده اســت در حالی که مجوز رشد 
قیمت فروش محصوالت متناســب با افزایش قیمت تمام شده به 
خودروســاز داده نشده و این فاصله اجباری سبب زیان های انباشته 
متعدد برای خودروساز شده که محدودیت منابع مالی برای سرمایه 

گذاری در توسعه محصوالت را به دنبال داشته است.
مدیرعامل ســاپکو رشد صنعت خودرو را وابسته به تصویب قانون 
خودرو دانســت و گفت: سیاست گذاری های متناقض و دخالت های 
فاقد تخصص،  آفت جان صنعت خودرو به عنوان یک سرمایه عظیم 
ملی خواهــد بود. وی به نقد غیرمنصفانه نســبت به صنعت خودرو 
اشــاره و اظهــار کرد: پیکان ســال ۵7 با تعداد کمی ســازنده تولید 
می شد و حتی در تولید آرم آن هم خودکفا نبودیم، اما در حال حاضر 
محصــول دنا پالس گروه صنعتی ایران خــودرو با همت جوانان این 

مرز و بوم و با 7۵ درصد ساخت داخل تولید می شود.

طراحی هم زمان مدل های بنزینی و برقی پروژه K125 ایران خودرو

معــاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصــول ایران خودرو نیز با 
اشــاره به این که برقی سازی خودروها برنامه ریزی شده، خاطرنشان 
کرد: خودروی K۱2۵ اولین محصولی است که هم زمان مدل بنزینی 
آن، با طراحی مدل برقی در دســتور کار قرار گرفته است، البته ورود 

خودرو با مدل بنزینی خواهد بود.
محســن رضایی منش با بیان این که میانگین مصرف ســوخت 
ســبد محصوالت ایران خودرو با تعریف پروژه و براســاس نقشه راه 
توسعه موتور کاهش خواهد یافت، گفت: با تولید انبوه موتورهای کم 
مصرف، از سال ۱۴۰۱ می توانیم ساالنه دو میلیون لیتر کاهش مصرف 

سوخت داشته باشیم. پروژه های 
قوای محرکه ایران خودرو، از منظر 
مصرف انــرژی و کاهش ارزبری، 
برای اقتصاد کشــور مفید خواهد 
بود. وی گفــت: طی پنج مرحله، 
محصوالت  سبد  سوخت  مصرف 
ایران خودرو با موتورهای جدید و 
تکنولوژی های روز و برقی سازی 
بــه مشــخصات خودروهای روز 

خواهد رسید.
این که  بیــان  با  رضایی منش 
موتــور  راه  نقشــه  راهبردهــای 
ایران خــودرو، راهبردهــای کوتاه 
مدت، میان مــدت و بلند مدت 
اســت، اظهار کرد: در راهبردهای 
کوتاه مدت، جایگزینی موتورهای 
پرمصرف بــا موتورهای به روزتر و 
پایه  خودروهای  ســهم  افزایش 
گازســوز را در دســتور کار داریم. 
معــاون تحقیقــات، طراحــی و 
ایران خودرو،  محصــول  تکویــن 
افزود: در راهبردهای میان مدت، 
ارتقــای موتورهــای موجــود در 
خانوادهEF، TU، XU در دستور 
کار اســت که با همکاری شرکت های ایپکو و دیگر سازندگان صورت 
می گیرد. وی گفت: برای عمل به تکلیف ســازمان استاندارد، راهبرد 
میان مدتی را در دســتور کار قرار داده ایم و برمبنای آن، پروژه هایی را 
تعریف کردیم که بتوانیم از استانداردها عبور کنیم. آزمون هایی که در 
مراکز معتبر نیز انجام شده است، این نوید را می دهد که راه را درست 
طی کرده ایم و همکاران ما در بخش مهندســی، به بهترین نحو این 

پروژه ها را در دستور کار داشته اند.
رضایــی منش با بیان این که راهبرد نقشــه راه در بلندمدت نیز، 
توسعه خانواده موتورهای کم مصرف بوده و موتور سه استوانه است، 
گفت: در این راستا برخی پروژه ها مصوب شده و طبق نقشه راه در 

حال جاری سازی است.
گفتنی اســت، در این نمایشــگاه، عالوه بر ۱7 قطعه ســاز بزرگ 
کشــور که قطعات موتوری تولیــد ی  خود را به نمایش گذاشــتند، 
شــرکت دانش بنیان تحقیــق، طراحی و تولید موتــور ایران خودرو 
نســل های مختلف موتورهای درون ســوز و هیبریــدی و تازه ترین 
دســتاوردها در حوزه قوای محرکه و خدمات مهندسی را به نمایش 
گذاشــت. در عین حال، قطعات موتوری داخلی سازی شده توسط 
این شــرکت از جمله ای.سی.یو، حســگرها و عملگرهای سیستم 
مدیریت هوشمند خودرو، نرم افزار ای.سی.یو نیز به نمایش درآمد.

آزمون ســرد موتور و دستگاه ســنجش آالیندگی تا سطح یورو 
شــش به عنوان جدیدترین خدمات ایپکــو که کاهش ارزبری قابل 
توجهــی خواهد داشــت نیز در نمایشــگاه موتــور در معرض دید 
بازدیدکننــدگان قرار گرفت. نهمین نمایشــگاه موتــور تهران مورد 
بازدید مهندس میرســلیم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
دکتر مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مهندس 

تیموری مدیرعامل سایپا قرار گرفت.
این نمایشگاه از 27 تا 2۹ اردیبهشت ماه در سالن نمایش ساپکو 

پذیرای عالقه مندان بود.

معرفی قوی ترین موتور سه سیلندر داخلی در نمایشگاه موتور تهران 

موتور ســه اســتوانه پاشش مســتقیم، به عنوان قوی ترین موتور سه استوانه در خانواده موتور ســه استوانه بنزینی در 
نهمین نمایشــگاه موتور تهران و در محل برگزاری همایش بین المللی موتورهای درون ســوز و نفت به نمایش درآمد. این 
موتور با برخورداری از ســامانه ســوخت رسانی تزریق مستقیم مرکزی بنزین در محفظه احتراق خود و مجموعه پرخوران 
)توربوشــارژ( قابلیت تولید بیشینه توان ۱۴۸ اســب بخار و بیشینه گشتاور 2۴۰ نیوتن متر را دارد و سطح آالیندگی موتور 
۳F۳H یورو شش است. قطعات اصلی موتور شامل بدنه، بستار، دسته سمبه، سمبه خام با بقیه موتورهای خانواده موتور 

مشترک است و در زنجیره تامین کنندگان داخلی و خارجی تولید خواهد شد.
این موتور از سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بر روی بسیاری از خودروهای تولیدی ایران خودرو، جایگزین قوای محرکه فعلی 

می شود و در سبد مصرف سوخت خودروهای تولیدی ایران خودرو نقش کاهشی بسزایی را ایفا می کند.

نمایش تارا با موتور سه استوانه 

هم زمان با برپایی این رویداد، خودروی تارا با موتور سه استوانه نیز معرفی شد، نکته حایز اهمیت آن است که خودروی 
مذکور در سبد محصوالت آتی ایران خودرو از موتورهای مختلف خانواده موتور سه استوانه همانند ۳F۳L استفاده خواهد کرد. 
موتور ۳F۳L دومین موتور در خانواده موتور سه استوانه به لحاظ عملکردی و اولین موتور معرفی شده به بازار خواهد بود. این 
موتور با استفاده از مجموعه پاشش درگاهی بنزین و مجموعه پرخوران، قابلیت تولید بیشینه توان ۱2۰ اسب بخار و بیشینه 
گشتاور ۱۸۵ نیوتن متر و سطح آالیندگی یورو شش را دارد. محصول تارا با قوای محرکه موتور سه استوانه ۳F۳L و جعبه 
دنده دستی MT6 یکی از محصوالتی است که در سال ۱۴۰2 قابل عرضه به بازار خواهد بود. جذابیت های مختلف عملکردی 
 EF7 این خودرو به گونه ای است که با حفظ شرایط عملکرد خودرو نسبت به خودروی تارا و نسل جدید موتور تنفس طبیعی
)NA+( دارای مزیت چشــم گیر کاهش مصرف سوخت است و نتایج شبیه سازی های انجام شده، حاکی از دست یابی این 

موتور به مصرف سوخت ۵.7 لیتر در پیمایش ۱۰۰ هزار کیلومتر با رعایت استاندارد آالیندگی یورو شش است.
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مزی خربسالمتی، پشت ماسک همه ماست

اخبار کوتاه

محمودنیک دهقان سرپرست مدیریت 
ارتباطات و  امور بین الملل گروه صنعتی 

ایران خودرو شد
در حکمــی از ســوی مدیرعامل گروه 
محمــود  ایران خــودرو،  صنعتــی 
نیک دهقــان بــه عنوان سرپرســت 
مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل 

این گروه صنعتی منصوب شد.
در حکم صادر شده، بر سامان دهی راهبری مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل به نحوی که منجر به ارتقای تصویر ایران خودرو 
بــه عنوان محبوب ترین برند ایرانــی در حوزه صنعت خودروی 
کشــور شــود، تعامل و ارتباط اثربخش با کارکنــان و تمامی 
ذی نفعان، بهره گیری از ظرفیت های تمامی رسانه ها به منظور 
انعکاس بهینه اقدامات انجام شده و همچنین مدیریت هزینه 
و رشد و توسعه سرمایه انسانی خبره، متخصص و دانشگر در 
راســتای ارزش آفرینی و تحقق اهداف و استراتژی های گروه 
صنعتی ایران خودرو تاکید شــده اســت.  گفتنی است، نیک 
دهقان دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی صنایع است 
و ســوابقی همچون مدیریت ارتباطات شرکت زامیاد، بازرگانی 
امدادخودروســایپا و ســوابق متعدد مدیریتــی و اجرایی در 
شرکت های پارس خودرو، مرتب خودرو، لیزینگ ایران خودرو و 

ایدکوپرس را در کارنامه حرفه ای خود دارد.

گروه صنعتی ایران خودرو با تســریع در روند تامین قطعات، موفق 
به افزایش 64 درصدی تولید خودروی کامل و بدون کسری قطعه و 
افزایش 48 درصدی در صدور سند خودروها از ابتدای امسال تا ۲8 

اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته شد.
گروه صنعتی ایران خودرو از ابتدای امســال تا 2۸ اردیبهشــت ماه، 
۸۰هزار و ۱۸7 دستگاه خودروی کامل و بدون کسری قطعه تولید کرد که 
6۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و اسناد 72 هزار و ۹۵7 
دستگاه خودرو را صادر کرد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۸ درصدی 

را نشــان می دهد. از ســوی دیگر، در همین بازه زمانی، بیش از ۸۰هزار 
دســتگاه خودرو تحویل مشــتریان داد. میانگین تحویل روزانه خودرو 
به مشــتریان به بیش از دو هزار دستگاه رسیده است که بخش قابل 
توجهی از آن به صورت حضوری و در ســایت های تولیدی ایران خودرو 
در سطح کشور صورت می گیرد. در شرایط کنونی، رویکرد تولید کامل و 
بدون کسری در ایران خودرو در حال جاری سازی است، به گونه ای که از 
ابتدای خردادماه، خودروی دارای کسری قطعه از خط تولید ایران خودرو 
خارج نخواهد شد. این اقدام برای صیانت از حقوق مشتریان و سهام 

داران گروه صنعتی ایران خــودرو صورت می گیرد و کاهش هزینه و 
افزایــش کیفیت محصوالت به عنوان نتایــج تولید خودروی کامل و 
بدون کســری نام برده شده است. در حال حاضر، خودروهای دارای 
کسری قطعه در تمامی سایت های تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
به کم ترین میزان در دو ســال گذشــته رسیده اســت.  تولید بدون 
کسری و کامل در گروه صنعتی ایران خودرو حدود 7۰درصد از تولید 
روزانه را به خود اختصــاص داده که از ابتدای خردادماه این عدد به 

صد درصد خواهد رسید.

 از ابتدای سال تا ۲8 اردیبهشت ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شد

رشد 6۴ درصدی ایران خودرو در تولید خودروی کامل و بدون کسری 

با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، معاون وزیر تعاون کار 
و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور، مراسم 
افتتاح مرکــز کارگاهی فنی حرفه ای و رونمایی از تازه ترین امکانات 

خودروهای سفارشی ایران خودرو در شرکت آپکو برگزار شد.
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو در این مراســم ضمن 
تاکید بر ایجاد تنوع بیش تر و توســعه خدمات به مشتریان گفت: 
آپکو به عنوان متولی خودروهای سفارشــی ایران خودرو، با به کار 
گیری تجهیزات به روز، براســاس خواسته مشتریان، برای ظاهر و 
نمای داخلی و ســایر امکانات خودرو خدمات مناسب ارایه دهد. 
دکتر مهدی خطیبی افزود: راه اندازی نمایشگاه دایمی محصوالت 
سفارشــی ایران خودرو برای معرفی بهتر به مشــتریان در دستور 
کار قــرار گیرد. وی با بیان این که ارایــه خدمات نوین و امکانات 
سفارشــی برای محصوالت، سبب ایجاد جذابیت بیش تری برای 
مشتریان می شــود، اظهارکرد: فعالیت های شرکت آپکو عالوه بر 
ارزش آفرینی برای ایران خودرو، خواســته های مشــتریان به ویژه 
نسل جوان را تامین می کند. دکتر خطیبی، ضمن اعالم حمایت از 
راه انــدازی مرکز جوارکارگاهی فنی حرفه ای در آپکو، گفت: با توجه 
به عرضه محصوالت جدید توســط ایران خودرو در ســال جاری و 
زیرســاخت های موجود در آپکو، اجرای طرح های آپشــن ویژه و 
متنوع تر به صورت گســترده و هدفمند در دســتور کار این شرکت 
قرار گیرد. وی گفت: در شــرکت آپکو کار ارزشمندی صورت گرفته 
و لوازم جانبی )اکسســوری( محصوالت ایران خــودرو طراحی و 

تولید شــده اســت، این لوازم باید در تمامی نمایندگی های آپکو 
ارایه شــود و دفترچه های ویژه ای برای معرفی آن، در دســترس 
مشــتریان قرار گیرد. گفتنی است، در این مراسم، عالوه بر افتتاح 
مرکــز جوارکارگاهــی فنی حرفــه ای در آپکو، دو خــودروی تارا و 
راناپالس سقف شیشه ای آپشنال شده به مشتریان معرفی شد. 
امکانات سقف کهکشانی، جک اتومات برقی صندوق عقب، کیت 
برقی برای تنظیم ارتفاع، روکش صندلی، تودوزی چرمی، گرم کن 
صندلی، پوشش نانو سرامیک بدنه و تغییر طرح چراغ های عقب از 
جمله آپشن های معرفی شده برای محصول تارا بود. تریم داخلی 
مخمل، داشــبورد و رودری و فضای داخل با تودوزی چرمی، رادار 
نقطه کور، دوربین ۳6۰درجه، کیت تعلیق استاندارد اسپرت نیز برای 

محصول راناپالس سقف شیشه ای معرفی شده است.

با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت

رونمایی از تازه ترین امکانات محصوالت سفارشی ایران خودرو
 افتتاح مرکز جوارکارگاهی فنی حرفه ای در آپکو

سردار مسلمی، فرمانده سپاه کربال، سردار میرزایی، فرمانده نیروی انتظامی 
استان مازندران، سرهنگ رمضانی، فرمانده سپاه شهرستان بابل و سرهنگ 

بازبند، فرمانده سپاه بابلسر از شرکت خودروسازی خزر بازدید کردند.
فرمانــده ســپاه کربــالی مازندران در حاشــیه بازدید از ســایت 
خودروســازی خزر ضمن قدردانی از پیشــرفت روبه جلو این سایت 
تولیــدی گفت: تولیدکننــدگان به عنــوان جهادگران خــط مقدم در 
عرصه های گوناگون با دشمنان و تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی 

معاندان خوب درخشیدند و این جای بسی خرسندی است.
سردار مسلمی افزود: سپاه با توجه به ماموریت های تعریف شده، از 
جمله حفظ دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی در راستای حمایت ها، 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها  در عرصه تولید گام برداشته است.
وی تصریح کرد: مفتخریم که سایت خودروسازی خزر با مدیریت 
مدیرعاملی جوان و پویا از کم ترین ظرفیت خود به سطح بسیار خوبی 
ارتقــا یافته و این توانمندی به دســت آمــده مرهون زحمات تک تک 
عزیزان مجموعه است و حضور ما در این شرکت به منظور قدردانی از 
موفقیت های حاصل شده است. سردار مسلمی با تاکید بر حمایت همه 
جانبه از ســایت خودروسازی خزر اظهار کرد: مجموعه سپاه براساس 
ماموریت های تعریف شــده، از هیچ کمکی به مجموعه های تولیدی و 

صنایع از جمله خودروسازی دریغ نمی کند.
فرمانده ســپاه کربالی مازندران، عنوان کرد: اگر رقابت ســالم در 
جامعه ایجاد شــود، صنعت به رشــد باالیی دست خواهد یافت و این 

موضوع همدلی همه ارگان ها را می طلبد.
وی افزود: کیفیت خواست همه مشتریان است و مقام معظم رهبری 
نیز بر آن تاکید دارند که با توجه به برنامه های تعریف شده، امیدواریم 
این امر محقق شــود. مهدی امینی، مدیر عامل شرکت خودروسازی 
خزر نیز در این بازدید، ضمن قدردانی از زحمات ســردار مســلمی و 
سردار میرزایی به جهت نگاه حمایتگرانه در راستای پشتیبانی از صنایع 
استان به ویژه سایت خودروسازی خزر گفت: درحالی که تحریم گریبان 
صنایع را گرفته است، خوش بختانه به همت و پشتیبانی های مجموعه 
دلســوزان نظام، ایران خودرو توانسته از بسیاری موانع با قوت بیش تر 
از گذشــته عبور کند. وی افزود: دشــمنان می خواستند با تحریم های 
ظالمانه صنایع، موجب رکود و کاهش رشــد اقتصادی شــوند، اما  با 
همت و همدلی صنعتگران و پشتیبانی مسووالن محترم نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، کمر تحریم ها شکسته شد و تولید در گروه صنعتی 

ایران خودرو روند افزایشی داشته و این روند ادامه دارد.
امینی با بیان این که در حال حاضر سایت خودروسازی خزر در تولید 
روند افزایشــی دارد، تصریح کرد: با توجه به درایت مدیرعامل محترم 
گروه صنعتی ایران خودرو، آقای دکتر خطیبی و مدیران ارشــد گروه، با 
ایجــاد جو همدالنه و هم محور کردن همه واحدهــا در گروه صنعتی و 
همه سایت های تولیدی مقرر شد از اردیبهشت ماه به صورت افزایشی، 
روند تولید عبور مســتقیم و بدون کســری در دستور کار قرار گیرد و با 
همت همه همکاران، از اول خردادماه صد درصد خودروها به صورت عبور 
مستقیم تولید می شود. وی افزود: تولید بدون کسری تاثیر مستقیمی بر 

کیفیت و همچنین کاهش هزینه های تولید خواهد داشت.
مدیر عامل خودروســازی خزر تصریح کرد: در حال حاضر با توجه 
به همدلی ایجاد شــده در گروه صنعتی ایران خودرو در راستای هدف 
تکلیف شــده از سوی مقام معظم رهبری در موضوع کیفیت، در گروه 
صنعتی ایران خودرو ۱6۱ برنامه زیر ساختی در تمام حوزه ها در راستای 
ارتقای کیفیت تعریف شده اســت تا در راستای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری و جلب رضایت مشــتریان  با سرعت و جدیت بیش تر 
به هدف ارتقای کیفیت به صورت جهشــی دســت یابیــم. وی افزود: 
ان شــاءهللا بتوانیم رضایتمندی مشــتریان را از لحاظ کیفی و کمی با 
کمک همکاران همدل در گروه صنعتی جلب کنیم. خودروسازی خزر 
به دنبــال ارتقای مجموعه و تولید محصول جدید اســت که در نهایت 

موجب اشتغال بیش تر جوانان با غیرت منطقه خواهد شد.

فرمانده سپاه کربال در بازدید از خودروسازی خزر:

سپاه، بر اساس ماموریت های تعریف شده، از هیچ کمکی به صنایع از جمله خودروسازی دریغ نمی کند

نریو و راسیت

 در پی کســب عنوان قهرمانی آسیا از ســوی تیم والیبال پیکان، 
 دکتر مهدی خطیبــی در پیامی ضمن تقدیر از والیبالیســت های 
نام آور پیکان، این پیروزی و افتخارآفرینی را شایســته نام ایران و 

ملت شریف و بزرگوارمان دانست.
متن پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
پیروزی قهرمانانه شــما نــام آوران تیم والیبال پیکان در عرصه بین المللی و کســب 
باالترین مقام آسیا، مایه مسرت و شادمانی و افتخار بزرگی است که شایسته نام ایران 

و ملت شــریف و بزرگوارمان اســت. درخشش شما بلند همتان بار دیگر ثابت کرد که با 
تکیه بر توان شما جوانان، آینده درخشان ایران اسالمی در همه عرصه ها رقم خواهد خورد 

و پرچم پرافتخار کشورمان بر بلندای قله های بالندگی همواره به اهتزار در خواهد آمد.
اینجانب این موفقیت بزرگ ورزشــی در عرصه بین المللــی را به تک تک ملت ایران 
تبریک گفته و همت همه شما بازیکنان عزیز را قدر می نهم. همچنین از آقایان معروف و 
موسوی و انگاپت و نیمیر نیز  به خاطر این همکاری و همیاری ارزشمند کمال تشکر را دارم.

  از درگاه خداوند یکتا استمرار درخشش و پیروزی هایتان را آرزومندم.
مهدی خطیبی

 پیام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت قهرمانی تیم والیبال پیکان در آسیا 

درخشش  تان شایسته نام ایران و ملت شریف مان است

تیم پیکان در دوازدهمین حضور خود در رقابت های والیبال 
قهرمانی باشگاه های مردان آسیا موفق به کسب مقام قهرمانی 
شــد تا برای هشتمین بار جام این مسابقات مهم را باالی سر 

ببرد و سهمیه رقابت های جهانی بگیرد.
دیدار نهایی رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های مردان 
آسیا 2۰22، جمعه شب ۳۰ اردیبهشت در سالن ۱2 هزار نفری 

آزادی تهران برگزار شد.
تیم های پیکان تهران و سانتوری ژاپن در این مسابقه برای 
کســب مقام قهرمانی و جام بیســت ودوم به مصاف یکدیگر 
رفتند و شــاگردان پیمان اکبری با شکســت سه بر دوی تیم 
سانتوری ســهمیه رقابت های باشــگاه های جهان را به عنوان 

قهرمان قاره آسیا به دست آوردند.
تیــم پیکان در ســت های اول و دوم 2۵ بر 2۱ و 2۸ بر 26 
مغلوب حریف قدرتمند خود شــد، اما سه ست متوالی سوم 
تا پنجم با امتیازهــای 2۵ بر ۱۳، 2۵ بر 2۰ و ۱۵ بر ۱2 مقابل 
ســانتوری به پیروزی رســید تا با شــش برد متوالی قهرمان 
ایــن رقابت ها شــود. پیکانی ها در پنج بــازی قبلی موفق به 
شکست گاز جنوب، سانتوری، ناخون راتچاسیما، اربیل و تاراز 

قزاقستان شدند.

پیکانی ها این مســابقه را با ترکیب 
ارویــن انگاپت، آرمین تشــکری، 

فیاضی،  پوریا  عبدالعزیز،  نیمیر 
ســیدمحمد موسوی و سعید 

معروف آغاز کردند.
تیم ســانتوری با پذیرش 
این شکســت، به مقام نایب 
با  تا  قهرمانی دســت یافت 

چهار برد )ناخون راتچاسیما، 
گاز جنوب عــراق، الریان قطر 

و مقاومت شــهداب ایــران( و دو 
شکست )پیکان دوبار( به کار خود در 

این رقابت ها پایان دهد.
اکمتو ایدوس از قزاقستان و موسی سلیم عزیز 

از عراق قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.
ســالن ۱2 هزار نفــری آزادی تهران در ایــن دیدار تقریبا 
تکمیل شــده بود و بعد از شــیوع کرونا در سال ۱۳۹۸ برای 
نخســتین بار این همه تماشــاگر ایرانی موفق به تماشــای 

دیداری والیبالی شدند.
ســید محمــد پوالدگــر، معاون 
ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزیر 
ورزش و جوانــان و محمدرضا 
داورزنــی رییس فدراســیون 
تماشــاگران  از جمله  والیبال 

ویژه این دیدار بودند.
بدین ترتیب بیست ودومین 
دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های مردان آســیا که از 
روز شنبه 2۴ اردیبهشت آغاز شده 
بود، با قهرمانی پیکان به پایان رسید و 
تیم های ســانتوری ژاپن و مقاومت شهداب 

یزد در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
نخستین دوره این رقابت ها در سال ۱۹۹۹ در چین برگزار 
شــد و به غیر از ســال های 2۰۰۴ و 2۰2۰ که این مسابقات به 
دلیل شــیوع بیماری سارس و کووید ۱۹ برگزار نشد، در سایر 
ســال ها رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 

برگزار شده است.
والیبال ایران امســال برای چهارمیــن بار در این رقابت ها 
میزبــان بــود، جمهوری اســالمی ایران در ســال 2۰۰2 برای 
نخســتین بار میزبان این رقابت ها شد و در سال های 2۰۰۴ و 

2۰۱۳ نیز میزبانی به ایران رسید.
ایران با 2۴ مدال شــامل ۱6 طال، چهار نقره و چهار نشــان 
برنز پرافتخارترین کشور قاره کهن آسیا در رقابت های والیبال 
محسوب می شود که این رکورد تا سال های متوالی حتی اگر 

نمایندگان ایران مدالی کسب نکنند، پابرجا خواهد بود.
تیم پیکان تهران با هشت قهرمانی، دو نایب قهرمانی و دو 
نشان برنز پرافتخارترین باشگاه آسیا در این رقابت ها است. 
پیکانی ها که عنوان ســومی جهان را نیز در پرونده کاری خود 
دارند، در سال های 2۰۰6 تا 2۰۱۱ شش قهرمانی متوالی در این 

مسابقات به دست آوردند.

»پیکان« ایران، جهانی شد
ها این مســابقه را با ترکیب 

ارویــن انگاپت، آرمین تشــکری، 
فیاضی،  پوریا  عبدالعزیز،  نیمیر 

ســیدمحمد موسوی و سعید 

گاز جنوب عــراق، الریان قطر 
و مقاومت شــهداب ایــران( و دو 

شکست )پیکان دوبار( به کار خود در 

دیداری والیبالی شدند.

روز شنبه 
بود، با قهرمانی پیکان به پایان رسید و 
تیمهای ســانتوری ژاپن و مقاومت شهداب 

قزاقستان شدند.



سالمتی، پشت ماسک همه ماست
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با معرفی دو محصول جدید 

ایران خودرو قدرتمند در چهارمین نمایشگاه 
بین المللی خودروی تهران حضور یافت

گروه صنعتی ایران خودرو، در این نمایشگاه، هایما ۸S  و 7X ، دو 
محصول جدید خود را معرفی کرد و هفت محصول سواری، در کنار 
شش محصول تجاری سنگین و نیمه سنگین را به نمایش گذاشت. 
محصــوالت خانواده هایما در مدل هــای ۸S ، S۵6AT و 7X، پژو 
2۰6 تیپ سه سقف شیشه ای، پژو 2۰7 دورنگ، تارا اتوماتیک و رانا 

پالس سقف شیشه ای از جمله این محصوالت بودند.
هم چنین محصوالت تجاری سنگین و نیمه سنگین ایران خودرو 
دیزل شــامل اتوبوس برقی آتروس، اتوبــوس آمبوالنس آتروس، 
کامیون کشــنده فوتون H۵، پیکاپ نیوفیــس فوتون، ون وانا و ون 
وانا آمبوالنس نیز در غرفه گروه صنعتی ایران خودرو به منظور بازدید 
عموم، به نمایش گذاشــته شــد. افزون بر این، شــرکت آپکو نیز با 
نمایــش چهار محصول هایمــا +S7، دو خودروی تــارا با امکانات 
مختلف و نیز رانا پالس ســقف شیشــه ای با برخورداری از آخرین 
و به روزترین امکانات سفارشــی ســازی محصوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو و معرفی خدمات این حوزه و هم چنین ســتاره ایران با 

نمایش دو محصول سواری بنز در این نمایشگاه حاضر بودند.

پیشرفت های خودروسازی در شرایط 
محدودیت های تحمیلی قابل دفاع است 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از غرفه ایران خودرو 
در نمایشــگاه شهر آفتاب، گفت: افزایش کیفیت و تنوع محصول در 

غرفه ایران خودرو نسبت به سال های گذشته کامال مشهود است.
مهندس سیدمصطفی میرســلیم، اظهار کرد: اقدامات خوبی در 
گروه صنعتی ایران خودرو در حال اجراســت و این خودروساز برای 

تولید خودروی برقی و ترکیبی برنامه هایی در دست دارد.
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای اســالمی، ادامه داد: 
با توســعه فناوری، محصــوالت جدید ایران خودرو قابــل رقابت با 

محصوالت مشابه خارجی شده اند.
وی افزود: برای رســیدن به اهداف کیفی تولید و تنوع بخشی به 
محصوالت باید حمایت های مالی الزم صورت گیرد و این اطمینان به 
مردم داده شود که خودروسازان ما توان تولید محصوالت غیرتجملی، 

ولی با کیفیت و قابل رقابت را دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی افزود: مسایل 
اقتصــادی و کالن کشــور و هزینه های تمام شــده تولید در قیمت 
فروش خودرو موثرند که عمده آن ها در اختیار خودروســاز نیست؛ 
مانند قیمت مواد اولیه و واسطه ای، دست مزدها و هزینه های مالی.

مهندس میرســلیم ادامه داد: معتقدم در خودروســازی نوین 
کشور پیشــرفته هایی صورت گرفته که با توجه به شرایط موجود 
و محدودیت های تحمیلی قابل دفاع اســت و همین دستاوردهای 
ارزشــمند، بسیاری از رقبای خارجی و واسطه های داخلی آن ها را 
کــه روی نابودی صنعت خودروی ایران پس از اعمال تحریم های 
یک جانبه و ظالمانه حساب می کردند، به خشم آورده و در چندماهه 
اخیر حمله هــا و هجمه های غیرمنصفانــه و همه جانبه ای را علیه 
صنعــت خودرو و بدبین کردن مردم و مســووالن به فعالیت های 
کارکنــان خدوم آن صنعت طراحی و اجرا کردند تا مانع اصالحات 

و پیشرفت در این صنعت شوند.
وی به فرمان هشت ماده ای رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: 
امکانــات الزم در حوزه های ســاختاری و فنی و پشــتیبانی برای 
رسیدن به این اهداف باید فراهم شود و خودروسازان ما توان خارج 
کــردن محصوالت قدیمی از مــدار تولید و عرضه محصوالت جدید 

را دارند.
مهندس میرسلیم گفت: ایران خودرو، دیگر خودروساز ۳۰ سال 
پیش نیســت که فقط پیکان تولید می کــرد بلکه در بخش فنی و 
زیر ســاخت، توان طراحی و توسعه و تولید انبوه خودروهای جدید 

را پیداکرده  است.
بازدید وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل گروه صنعتی 

ایران خودرو از نمایشگاه شهر آفتاب
سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، از تازه ترین محصوالت 
گروه صنعتی ایران خودرو در چهارمین نمایشگاه بین المللی خودروی 

تهران بازدید کرد.
دکتر خطیبی نیز در خالل بازدید، توضیحات الزم درباره مشخصات 

محصوالت و زمان عرضه بازار را به وزیر ارایه کرد.
وزیــر ورزش و جوانان، همچنین با حضــور در غرفه ایران خودرو 
دیــزل، بزرگ ترین تولیدکننده خودروهای تجاری ســنگین و نیمه 

سنگین کشور، از محصوالت این شرکت بازدید کرد.

 ایران خودرو در مسیر اصالح حرکت می کند
معاون وزیر صمت در حاشــیه رونمایی از محصوالت جدید گروه 
صنعتی ایران خودرو در نمایشگاه خودروی شهر آفتاب با بیان این که 
ایران خودرو اقداماتی که برنامه ریزی شده را به خوبی پیش می برد، 
گفت: طبیعی است که مشکالت یک شبه قابل حل نیست و نیازمند 
زمان است، مهم این است که این خودروساز در مسیر اصالح حرکت 

می کند.
علی نبوی، عملکرد این گروه در تکمیل خودروهای ناقص را بسیار 
خــوب توصیف کرد و گفت: از ابتدای خردادماه تولید کســری دار در 

ایران خودرو متوقف می شود.
وی افزود: این خودروساز به طور جدی پی گیر اجرای تعهداتش 

است و از نزدیک در جریان گزارش ها و عملکرد آن هستیم.
نبوی گفت: مجموعه ایران خــودرو اعم از هیات مدیره و کارکنان 
خیلی جدی پای کار هستند و به اهداف برنامه ریزی شده، رسیده اند.
رییس هیات عامل ایدرو گفــت: باتوجه به تعهدات ایران خودرو 

گروه صنعتی ایران خودرو، در چهارمین نمایشــگاه بین المللی خودروی تهران، جدیدترین دســتاوردهای خود را در بخش های خودروی سواری، تجاری و کار و بخشی از خدمات خود را در شهر 
آفتاب به نمایش گذاشــت. این نمایشــگاه که بعد از فروکش کردن کرونا برگزار شــد، با استقبال و بازدید عالقه مندان بســیاری همراه بود. جوانان و خانواده های مشتاق به خودرو و صنعت 
خودروسازی داخلی این فرصت را مغتنم شمرده و در غرفه ایران خودرو حضور یافتند تا از نزدیک جدیدترین محصوالت شرکت را نظاره گر باشند. غرفه ای که به گفته آنان هم محصوالت مورد 

عالقه جوانان و هم تولیدات مورد پسند خانواده ها را درخود جای داده و در کنار آن با نمایش محصوالت سفارشی توانسته بود نظر بسیاری را به خود جلب کند. 

مزی خرب

ویــژه نمایشــگاه

بیـــــــــن المللــــــــــی 
تهــران خــودروی 

اخبار کوتاه

 از سوی مدیر عامل ساپکو صورت گرفت
تقدیر از اقدامات و برنامه ریزی های 

استراتژیک مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو

در پی کسب موفقیت های اخیر در افزایش تولید و عبور از 
رکورد تولید روزانه ایران خودرو و تقدیر دکتر مهدی خطیبی 
از مدیرعامل شرکت ساپکو، عادل پیر محمدی طی پیامی 
از اقدامات و برنامه ریزی های استراتژیک مدیرعامل گروه 

صنعتی ایران خودرو تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام مدیرعامل شرکت ساپکو به شرح زیر است: 

من  لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
جناب آقای دکتر خطیبی

مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو
سالم علیکم

 اهداف راهبــردی اقتصاد مقاومتی و ترویج فرهنگ 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین، بــر مبنای منویات 
مقــام معظم رهبری، محقق نخواهد شــد مگر از طریق 
مدیریــت آینده نگرانه و دانش محور کــه نمود بارزی از 
آن در برنامه ریزی های اســتراتژیک جنابعالی به منظور 
جمع آوری خودروهای کف، برنامه ریزی تولید 7۵۰ هزار 
دســتگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ســامان دهی، توسعه و 
تحول کیفی محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو تجلی 

یافته است.
بی شــک مجموع ایــن اقدامات، در ســایه مدیریت 
مدبرانــه جنابعالــی و هم افزایی تمامــی متولیان این 
مجموعــه عظیم تولیــدی، ضمن ایجاد امیــد و انگیزه 
بیش تــر در زنجیره تامین گروه صنعتــی ایران خودرو، 
به عنوان الگویی کارآمــد و گامی موثر در ایجاد فرهنگ 
و زبانی مشــترک برای تمامی دســت اندرکاران عرصه 
تولیدی کشــور مطرح بــوده و زمینه ســاز تداوم حیات 

اقتصادی ایران اسالمی است.
اینجانب ضمن تشــکر از بذل توجه جنابعالی، رجای 
واثــق دارم کــه در ســایه تاییــدات خداوند متعــال، با 
بهره مندی از گنجینه عظیم سرمایه های انسانی در گروه 
صنعتــی ایران خودرو و فضای نشــاط، آرامش و چابکی 
ایجاد شــده پس از ســکان داری جنابعالی، خیر، برکت 
و آینده ای روشــن در انتظار گروه صنعتی ایران خودرو و 

صنعت خودروی کشور خواهد بود. ان شاءا...
عادل پیرمحمدی

سومین نشست هم افزایی مدیران 
ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ 

ســومین نشست هم افزایی مدیران شــرکت ایران خودرو 
در ســال 1401 با عنوان »ناکامی برنامه توســعه صنعت 
خــودروی ایران« بــه همت مدیریت آموزش و توســعه 
کارکنان و با حضــور مدیران و معاونان واحدهای مختلف 

شرکت به صورت برخط برگزار شد. 
در این نشســت که به منظور نشــر و به اشتراک گذاری 
دانش و تجارب ســطوح مدیریتی سازمان، 26 اردیبهشت 
ماه برگزار شد، دکتر امیرحسن کاکائی، سخنران رویداد، در 
تکمیل مباحث جلسه قبل به بررسی و تحوالت مهم سیاسی 
اقتصادی و نیز تحوالت مهم صنعت خودرو در شــش دهه 
اخیر پرداخت. در ادامه، ساختار ارزش افزوده و خصوصیات 

صنعت خودرو در دنیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
شــایان ذکر است، محتوای آموزشی مرتبط با نشست 
مذکور در کتابخانه الکترونیکی سیما بارگذاری خواهد شد. 

مدیر حــوزه مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خــودرو در بازدید از 
ایران خودرو خراسان و تعدادی از شرکت های زیرمجموعه در استان 
خراسان رضوی، از نزدیک در جریان روند تامین و تولید و وضعیت 

منابع انسانی این شرکت ها قرار گرفت.
امیرهوشنگ روشن آزاده، در جلساتی صمیمی با کارگران خطوط 
تولید این شــرکت ها، ضمن گفت و گو با آنان، بر اجرای برنامه های 
تولید طبق سیاست های کالن گروه صنعتی ایران خودرو و توجه ویژه 
به کیفیت محصوالت تاکید کرد. وی با بیان این که منابع انســانی، 
ارزشمندترین ســرمایه ایران خودرو است، گفت: تخصص و دانش 
کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، مزیت رقابتی برای این مجموعه 
محسوب می شود که نگه داری آنان از وظایف اصلی مدیران صنعتی 
است. روشن آزاده افزود: رضایت کارکنان منجر به رضایت مشتریان 
نیز خواهد شــد و هر قدر که مشــکالت و مسایل کاری کم تر باشد، 
کارگــران با تمرکز و دقت بیش تری به تولیــد ادامه خواهند داد که 
در کیفیت محصول نهایی اثرگذار خواهد بود. وی ضمن قدردانی از 
کارگــران، تصریح کرد: در ماه های اخیر رکوردهای متعددی در تولید 
خودروی کامل و بدون کســری و عرضه به بازار رقم خورده است که 
تمامی آن با تالش شبانه روزی کارکنان مجموعه صورت گرفته است. 
امیرهوشنگ روشن آزاده همچنین در بازدید از شرکت اگزوز خراسان 
بر به کارگیری نیروهای جوان و متخصص تاکید کرد و گفت: با توجه 
به برنامه افزایش تولید ایران خودرو در سال جاری، پروژه های افزایش 
ظرفیت های تولید و توسعه محصوالت برای تامین نیاز خطوط تولید 
این شرکت تسریع شود. وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص 
و دارای دانش روز در این شــرکت، گفت: برای تحقق اهداف، باید از 
ظرفیت هــای فنی و دانش متخصصان جوان نهایت بهره را برد و در 
همین راســتا درصدد جذب نیروی جوان و متخصص برای تحقق 
اهداف تعیین شده هستیم. روشن آزاده افزود: شرکت هایی که در 
سطح گروه صنعتی ایران خودرو، فعالیت های مشابهی دارند باید با 
تشریک مســاعی و هم افزایی بیش تر، در مسیر تسریع در تحقق 
اهداف توسعه ای این گروه صنعتی گام بردارند.وی در ادامه، از شرکت 
کابل خودرو سبزوار بازدید کرد. روشن آزاده در این بازدید نیز ضمن 
اشاره به منویات مقام معظم رهبری، افزایش تولید و ارتقای کیفیت 

محصوالت را از اولویت های اصلی برنامه های سال جاری ایران خودرو 
دانســت و گفت: رضایت مشــتریان و مصرف کنندگان از مهم ترین 
اهداف گروه اســت و با توجه به شــعار ســال ۱۴۰۱، به دنبال تولید 
باکیفیت با همکاری شــرکت های دانش بنیان هستیم. وی افزود: 
ایران خودرو با تکیه بر تجارب گذشــته و توان نیروی انسانی خود با 
حرکت در مسیر رشد و بالندگی، زمینه های تولید محصوالت با کیفیت 
را فراهم خواهد ساخت. شرکت ایمن خودروی شرق، سومین شرکت 
قطعه ساز خراسان بود که روشن آزاده از آن بازدید کرد. روشن آزاده با 
اشاره به پیشرفت این شرکت در زمینه داخلی سازی قطعات گفت: 
پروژه های داخلی سازی در جهت ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
در این شرکت در حال اجراست و با تکیه بر دانش متخصصان کشور 
در آینده نزدیک می توانیم شاهد خودکفایی در تولید قطعات ایمنی 
خودرو باشیم. وی افزود: شرکت ایمن خودرو شرق از آمادگی خوبی 
در جهت تحقق هدف تولید 7۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری گروه 
صنعتی برخوردار است و می تواند تامین کننده قطعات ایمنی تمام 

تولیدات گروه صنعتی باشد.
گفتنی است، مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
و هیات همراه سه شــنبه و چهارشنبه 27 و 2۸ اردیبهشت ضمن 
بازدید از ایران خودرو خراسان و شرکت های زیرمجموعه قطعه ساز، 
عالوه بر بازدید از خطوط تولید، در نشست های صمیمانه، با کارگران، 

به گفت وگو با آنان پرداخت.

بازدید از ایران خودرو خراسان و قطعه سازان زیرمجموعه
تاکید مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو  بر توجه ویژه به کیفیت محصوالت

منوچهــر منطقی، معاون صنایع حمل و نقــل وزیر صمت از مرکز 
پاسخ گویی هوشمند امدادخودروایران بازدید کرد.

در این بازدید، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، با اشاره 
به شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری برای خلق و بومی سازی 
دانش و همچنین توسعه تولید دانش بنیان، بر تداوم تالش مدیران 
و کارکنان امدادخودرو ایران در مســیری که مبتنی بر همین هدف 

تاکنون طی کرده اند، تاکید کرد.
به گزارش ارتباطــات امدادخودروایران، در جریان این بازدید که 
مدیرعامل ایســاکو نیز حضور داشت، مدیرعامل امدادخودروایران، 
ضمن تشــریح فعالیت و فرآیند امدادرسانی در بزرگ ترین مرکز 
تماس امدادخودروی کشــور و دو دهه فعالیت مستمر در بخش 
خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو، در مورد فعالیت 
شــبانه روزی مجموعه برای ارایه انواع خدمات خودرویی به مردم 
در سراسر کشــور توضیحاتی ارایه کرد. ســید عباس میرحسینی 
به تشریح دستاوردهای شــرکت در زمینه توسعه زیرساخت های 
نرم افزاری امدادرســانی و هوشمندســازی پرداخت که حاصل آن 
اجرایی شدن فرآیند ثبت آنالین درخواست و امدادرسانی به اقصا 
نقاط کشــور بــود. وی از طراحی پلتفرم ملــی خدمات خودرویی 
»بســپر« برای خدمت رســانی بهینــه و ارایه خدمات اســتاندارد 
و باکیفیت به مشــتریان به عنوان تازه ترین اقدام این شــرکت با 
حمایت گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان شــتاب دهنده خدمات 

خودرویی نام برد.
اپلیکیشن تلفن همراه »بسپر« با هدف تامین و ارایه مجموعه 
خدمــات خودرویی مطمئن و مورد نیاز دارندگان خودرو، به صورت 

یک پارچه در این پلتفرم گردآوری شده است.
میرحسینی نحوه اتصال مرکز تماس امدادخودرو ایران به شبکه 
دوربین های جاده ای کشــور را به منظور بررسی و اعزام اکیپ های 
امدادی توضیــح داد و هدف از این اقدام را که پیش نیاز آن انجام 
اقدامات فنی گســترده ای بوده، کاهش بار ترافیکی ناشی از نقص 
فنی خودروها در جاده ها و محورهای مواصالتی پرتردد عنوان کرد.

در این بازدید، گزارش هایی از پشتیبانی خدمات پس از فروش 
گــروه صنعتــی ایران خودرو در تنها مرکز پاســخ گویی هوشــمند 
 )CRM( ایران خودرو، برای ثبت و پی گیری شکایت امور مشتریان
و همچنین نحوه پی گیری امور مربوط به ثبت ســفارش خودروی 

مشتریان گروه صنعتی ارایه شد.

بازدید معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت 
از مرکز پاسخ گویی هوشمند ایران خودرو
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طی روزهای نمایشــگاه، غرفــه گروه صنعتــی ایران خودرو 
عالقه مندان بســیاری را به سمت خود جلب می کرد. بی مناسبت 
ندیدیم که با تعــدادی از این بازدیدکنندگان گپ و گفت کوتاهی 
داشته باشــیم و نظر آن ها را در خصوص شرکت و محصوالت به 

نمایش گذاشته شده، بدانیم.
پــدری از دو فرزندش در کنار تارا عکــس می گیرد. او که 
در حــال حاضر خودروی ســمند دارد می گویــد: فرزندانم به 
دلیل اشتیاق شــان به خــودرو از طریق ســایت های خبری از 
برگزاری نمایشــگاه مطلع شــدند و همین باعث شد در همین 
روز نخســت به این جا بیاییم. او کــه فرزندانش تارا اتوماتیک 
سفارشی مشــکی را بیش تر از همه پســندیده بودند در پاسخ 
به این ســوال که شــما کدام محصول ایران خــودرو را بیش تر 
پســندیده اید؟ می گوید: »چون تابع نظر فرزندانم هستم، تارا را 
بیش تر دوست داشــتم.« از او می پرسیم قصد خرید محصول 
جدیدی را ندارید؟ می گوید: »فرزند ارشــدم تحقیقات زیادی 
در این زمینه داشــته و امیدواریم بتوانیــم به زودی خودروی 
ســمندمان را به ســورن پالس یا دنا تبدیل کنیــم. خودرویی 
که بــه دلیل جادار بودن بتواند با توجــه به محدودیت حرکتی 
پســرم، قرارگیری ویلچر در آن با ســهولت بیش تری میســر 
باشد.« او اضافه می کند: »در کل متاسفانه محصوالتی مناسب 
خانواده هایی با شــرایطی به گونه ما، کم تر تولید می شود و ما با 

محدودیت انتخاب مواجه هستیم.« 
جوانی 2۸ ســاله و فــارغ التحصیل مهندســی کامپیوتر به 
طراحــی تارا نمره چهــار از پنج می دهد. او معتقد اســت، این 
خــودرو از طراحی ظاهــری و داخلی زیبا و امکانات مناســب 
برخوردار است و حتی می تواند چهره بین المللی داشته باشد. با 
این حال پیشنهادش این است که طراحی ردیف چراغ های عقب 
باریک تر شــده و از نئون استفاده شــود. می گوید: » واقعا تولید 
ملی را دوست دارم. با دیدن اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل که 
با یک بار شــارژ 2۵۰ کیلومتر پیمایش دارد،  بسیار خوش حال 
شدم که در کشور ما هم محصولی براساس انرژی پاک طراحی 
و تولید شده اســت. حمایت و تولید چنین محصوالتی می تواند 
در شــرایطی که با آلودگی  هوا مواجهیــم، کمک کننده به محیط 
زیســت باشد.« او، داشــتن اعتماد به نفس، حمایت و توجه به 
کیفیت را ســه رکــن اصلی در تولید داخلــی می داند که باید به 

آن ها توجه کرد. 
خانمی که به تازگی صاحب فرزند دوم شــده اظهار امیدواری 
می کنــد که در قرعه کشــی محصوالت ایران خــودرو برای خرید 
خودروی تارا انتخاب شــود. او به همراه همســرش از قم برای 
بازدید از نمایشــگاه حضــور یافته و معتقد اســت، محصوالت 
ایران خــودرو ایمن تــر، قدرتمندتــر و جادارتر بــوده و از تنوع و 
ویژگی هــای به روزتری برخوردارند، بــه ویژه خودروی تارا که در 

کالس A، خودروی به روزی است.
از بازدیدکننــدگان غرفــه ایران خودرو، پدر و مادری هســتند 
بــا چهار فرزند پسرشــان که از شهرســتان ورامیــن آمده اند و 
بســیار مشــتاق خودروی هایما 7X. نظر آن هــا را در خصوص 
غرفه ایران خودرو می پرســم. پــدر خانواده معتقد اســت، این 
شرکت توانسته، امســال محصوالت متنوعی را چه در خصوص 
خودروهای ســدان و چه محصوالت دو دیفرانســیل به نمایش 
بگذارد. از او می پرســیم، قصد خریــد محصوالت ایران خودرو را 
ندارید؟ می گوید: با توجه به این که خانواده پرجمعیتی هستیم 

در صورت تعویض خودروام، حتما هایما 7X خواهم خرید. 
دو نفــر از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه، بــرادران دوقلویی از 
شهرســتان ایالم هســتند که از زوایای مختلف تارا سفارشــی 
مشــکی رنگ عکاســی می کنند. آن ها که خــود در حوزه تیون و 
سفارشــی کــردن خودرو فعالیــت دارند، رنگ، پوشــش بدنه، 

چراغ های عقب و ارتفاع خودرو را بسیار پسندیدند. 
یکی از بازدیدکنندگان که چند سالی است در کشور انگلستان 
ساکن است و از پژوهشگران و مدرسان صنعت خودرو به ویژه در 
حوزه خودروهای خودران است بعد از بازدید از غرفه ایران خودرو 
اظهار امیــدواری می کند، به زودی طراحــی و تولید محصوالت 
هیبریدی و برقی با توجه به حجم ترافیکی کالن شهرهای کشور 

و آلودگی هوا توسط خودروسازان داخلی عملیاتی شود. 

برای تحقیق و توســعه محصــول در ۱۸ ماهه آینــده، امیدواریم از 
محصوالت جدید این شــرکت در بازار اســتفاده شود و پلتفرم ها و 
محصوالتی که طراحی آن قدیمی بوده و امکان نوآوری و به سازی در 
آن وجود ندارد از مسیر تولید خارج شوند و پلتفرم های به روز و جدید 

با طراحی جدید و امنیت بیش تر تولید شود.

 اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپا رویکردی 
هوشمندانه است

دبیر انجمن خودروســازان ایران نیــز در بازدید خود از غرفه گروه 
صنعتی ایران خودرو گفت: همکاری مشترک ایران خودرو و سایپا در 
حوزه قوای محرکه، ســرآغازی برای تولید محصول مشترک است 
و شکل گیری اتحاد اســتراتژیک بین دو شرکت به طور حتم اثرات 

مطلوبی به دنبال خواهد داشت.
احمد نعمت بخش، افزود: اقدامــات گروه صنعتی ایران خودرو 
برای تکمیل ســبد محصوالت جهت پاســخ گویی به نیاز مشتریان، 

ارزشمند است.
وی با بیــان این که آغاز همکاری دو خودروســاز بزرگ، رویکرد 
هوشمندانه و تاریخی در صنعت خودرو خواهد بود، خاطرنشان کرد: 
امروزه در بســیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی اتحاد استراتژیک 
به عنوان تنها راه بقا، توســعه بازار و تنوع محصول در صنعت خودرو 
قلمداد می شــود و آغــاز این حرکــت در صنعت خــودروی ایران، 

نویدبخش دستاوردهای ارزشمند خواهد بود. 
وی افزود: خودروهای عرضه شده در نمایشگاه از منظر کیفیت و 

زیبایی قابل رقابت با همتایان خارجی است.
دبیر انجمن خودروســازان ایران، با اشاره به این که خودروسازان 
در شــرایط سخت تحریمی و هجمه ها توجه ویژه ای به تولید خودرو 
با نشان ایرانی داشته اند، خاطرنشان کرد: طراحی و تولید تارا حاصل 
این تفکر است که باید زمینه ورود آن به بازارهای خارجی فراهم شود. 
نعمت بخش خاطرنشــان کرد: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
تالش های خوبی در جهت کاهش چشم گیر خودروهای کسری دار، 
ارتقای کیفی محصوالت و توسعه محصوالت جدید انجام داده است.

 آمادگی قطعه سازان برای توسعه همکاری های 
دانش بنیان با ایران خودرو

نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی کشــور نیز در 
بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران خودرو در این نمایشگاه گفت: قطعه 
سازان دانش بنیان کشــور، برای تولید محصوالت جدید و صادرات 

محور گروه صنعتی ایران خودرو آماده همکاری هستند.
رضا رضایی افزود: مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو توانســته 
بــا همکاری قطعه ســازان گام های خوبی در بومی ســازی قطعات 

های تک بردارد و این مسیر همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به این که قطعه سازان بیش از حمایت مالی نیازمند 
حمایت قانونی دولت از صنعت قطعه ســازی هستند، خاطرنشان 
کرد: قطعات بسیاری از محصوالت ایران خودرو با اتکا به توان داخلی 
تولید می شود و شبکه قطعه سازی آماده مشارکت در طراحی و تولید 

مشترک است.

نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه ســازی کشــور تصریح 
کرد: محصوالت عرضه شــده ایران خودرو در نمایشگاه شهر آفتاب، 

با نگاه فناورانه در عین زیبایی، ایمنی و راحتی طراحی شده است.
وی با اشــاره به این که داخلی سازی باید روی قیمت تمام شده 
محصول اثر گذار باشــد، تاکید کرد: ضروری اســت، ماشین آالت و 
خطوط تولید به روزرســانی و زمینه تحول فراگیر در صنعت خودرو و 

قطعه سازی فراهم شود.

تالش کارکنان ایران خودرو قابل تقدیر است 
مدیرعامل بانک تجارت، تالش ایران خودرو را در شــرایط سخت 

تحریم برای اعتالی صنعت کشور قابل تقدیر دانست.
هادی اخالقــی در بازدیــد از غرفه محصــوالت ایران خودرو در 
نمایشگاه شهرآفتاب گفت: در شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از 
تحریم های ظالمانه، تالش های مجدانه مدیران و کارکنان ایران خودرو 

در راستای حفظ بازار و صنعت خودروسازی کشور قابل تقدیر است.
  

گفتنی اســت، مدیریــت ارتباط بــا مشــتریان ایران خودرو در 
طول برگزاری نمایشــگاه در غرفه ایران خودرو فعال و پاســخ گوی 
حضوری و پی گیری مشکالت آنی مشتریان بود و بیش از ۱۰۰ مورد 

درخواست را در این ایام ثبت و به آن رسیدگی کرد.
شایان ذکر است، گروه صنعتی ایران خودرو، در چهارمین نمایشگاه 
بین المللی خودروی شــهر آفتاب از ســاعت ۱۱ تا ۱۸ روزهای 27 تا 

۳۰ اردیبهشت ماه، در سالن A۵ پذیرای عموم بازدیدکنندگان بود.

 برگزاری نمایشــگاه در شــهر آفتــاب موقعیتی بــود تا غرفه 
ایران خودرو بازدیدکنندگانی به همراه خانواده هایشــان از شــهرهای 

مختلفی از جمله قم و ورامین داشته باشد. 
 از نکات جالب این نمایشــگاه حضور جوانانی بود که با حوصله 
و دقت تمــام تالش می کردند با تهیه فیلم هایــی از زوایای مختلف 
محصوالت گروه، آن ها را در صفحات شخصی در شبکه های اجتماعی 

معرفی کنند. 
 حــرکات نمایشــی قهرمان رالی بــا، پــژو ۲06 و ۲08 نیز از 
جاذبه های این نمایشــگاه برای بازدیدکنندگان بود. نســیم راشدی 
قهرمان سرعت کشور حرکات نمایشی جذابی به اجرا گذاشت که مورد 

توجه و اســتقبال تماشاگران قرار گرفت و با تشویق بسیار حاضران و 
جوانان عالقه مند روبه رو شد.

 این برنامه با همــکاری معاونت تحقیقــات، طراحی و تکوین 
محصول، مرکز تحقیقــات موتور و آپکو در پارکینگ B۲ نمایشــگاه 

شهرآفتاب انجام شد.
 در ایــن حرکات نمایشــی تجهیــزات سفارشــی محصوالت 

ایران خودرو نیز به تماشاگران معرفی شد. 
 جاویــد غفــار راننده خودروی دنــا و از همکاران بازنشســته 
ایران خودرویی نیز حرکات نمایشــی و ســرعتی با دنــا و دنا پالس 

اسپرت برای تماشاگران اجرا کرد.

بازدیدکنندگان غرفه ایران خودرو چه گفتند؟

در حاشیه ...

ویــژه نمایشــگاه

بیـــــــــن المللــــــــــی 
تهــران خــودروی 

ویــژه نمایشــگاه
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بازدید وزیر ورزش و جوانان به همراه مدیرعامل ایران خودرو بازدید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازدید برخی از مقامات نیروی انتظامیبازدید مدیرعامل بانک تجارتبازدید معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو



سالمتی، پشت ماسک همه ماست
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مجموعه خدمات پس از فروش ایران خودرو با هدف معرفی دستاوردها، 
حضور در میان هموطنان و دریافت نقطه نظرها و تعامل با شرکت های 
داخلــی و خارجی در زمینه قطعات و خدمــات پس از فروش در قالب 
شــرکت های ایســاکو و امدادخودرو ایران در چهارمین دوره نمایشگاه 

بین المللی خودرو در شهر آفتاب تهران حضور یافت.
به گــزارش روابط عمومی ایســاکو، مدیرعامل این شــرکت گفت: 
نمایشــگاه تخصصی خودرو همواره زمینه خوبی برای تبیین اقدامات 
صورت گرفته در شرکت های مرتبط با صنعت خودرو و معرفی خدمات 
نوین در حوزه خدمات پس از فروش فراهم و امکان ارتباط مستقیم با 

انواع ذی نفعان را ایجاد می کند.
بابک سالجقه ادامه داد: در این نمایشگاه دستاوردهای اخیر ایساکو 
را به مشــتریان و مخاطبان معرفی و در خصوص سامانه اصالت کاال، 
بســته بندی های قطعات اصلی، آخرین تغییرات و امکانات اپلیکیشن 
ایســاکو و ایســاکو کارت با مخاطبان گفت وگو کردیــم و در عین حال 

شناسایی تامین کنندگان قطعات با کیفیت داخلی نیز در این نمایشگاه 
دنبال شــد. ســالجقه ضمن یادآوری اقدامات گســترده ایساکو برای 
جلوگیــری از پدیده قاچاق و فروش لوازم یدکی و قطعات تقلبی ادامه 
داد: در بخشی از غرفه، قطعات تقلبی و بسته بندی های مجعول کشف 
شده به منظور آگاهی بخشی بیش تر به هم وطنان به نمایش گذاشت 
شــد. وی افزود: همکاران بخش ارتباط با مشــتریان خدمات پس از 

فروش ایران خودرو نیز به عنوان حاضر همیشگی نمایشگاه ها در غرفه 
حضور داشتند تا از نظرات و نیازمندی های مشتریان و نکاتی که باعث 
بهبود عملکرد مجموعه می شود، آگاه شده و در راستای بهبود مستمر، 

آن ها را در مجموعه منعکس کنند.
در این نمایشــگاه شــرکت امدادخودرو ایران با ارایه تخفیفات  ویژه 
اشتراک های طالیی تا 6۵درصد و 2۰ درصد تخفیف اشتراک سیار برای 
بازدیدکنندگان و همچنین ارایه خدمات عمومی امدادی و سرویس در 
محل برای مراجعه کنندگان، در محوطه نمایشگاه حضور داشت. خدمات 
عمومی ارایه شده توسط ناوگان امدادخودروایران شامل باتری کمکی، 
سوخت رســانی، بازکردن در های خودرو، پنچرگیری و تعویض زاپاس 
بود. همچنین پلتفرم ملی خدمات خودرویی تحت عنوان »بســپر«، با 
همکاری شرکت امدادخودرو ایران و گروه صنعتی ایران خودرو، به عنوان 
یکی از شتاب دهنده های اصلی ارایه خدمات خودرو، برای نخستین بار 

در نمایشگاه خودروی شهرآفتاب حضور یافت.

هم زمان با چهارمین نمایشگاه خودروی تهران صورت گرفت

نمایش قطعات تقلبی و بسته بندی های جعلی در غرفه ایساکو

معاونت تحقیقات، توسعه و تکوین محصول گروه صنعتی  ایران خودرو، 
بنا به مسوولیت اجتماعی خود، برای نخستین بار، در چهارمین نمایشگاه 
بین المللی خودرو در شــهر آفتاب، سمینارهای آموزشی و علمی تست 

خودرو برگزار کرد.
این ســمینارها از 27 تا ۳۰ اردیبهشــت به مدت چهار روز، با هدف 
افزایش ســطح دانشی نمایشــگاه و نیز بهره مندی جامعه مهندسان، 
اندیشمندان و عالقه مندان فنی صنعت خودرو برگزار شد. بهروز احمدزاده 
از معاونت تحقیقات ایران خودرو و مسوول برگزاری سمینارهای یاد شده 
با اشــاره به این که در نمایشــگاه های صنعت خودروی کشور، برگزاری 
دوره آموزش فنی و تخصصی برای آگاهی بخشی و افزایش بار علمی 
بازدیدکنندگان بی سابقه بوده، اظهار کرد: مهندسان و متخصصان مرکز 
تحقیقات ایران خودرو، با توجه به اهمیت استانداردهای ایمنی، تالش 
کردنــد بازدیدکنندگان و عالقه مندان را با فرآیند تســت و صحه گذاری 
)کســب تاییدیه( خودروها آشنا سازند. وی در ادامه افزود: آزمون های 
خودرویــی اصوال به دریافت تاییدیه نهایی و به دنبال آن کســب مجوز 

شــماره گذاری می انجامد و تایید سازمان محیط زیست را نیز به همراه 
دارد. در خصوص این آزمون ها، بخش دیگری هم وجود دارد که مربوط 
به اســتانداردهای الزامی و قانونی است که باید از سوی خودروسازان 
رعایت شود. احمدزاده با اشاره به این که، الزامات یادشده تحت عنوان 
اســتانداردهای ۸۵ گانه شناخته می شــود، گفت: برای شماره گذاری 
خودروهای تولیدی، داشتن این نوع استانداردها الزم و ضروری است. 
بنابراین خودروهای ســنگین ۸۵ تست و خودروهای سبک 72 تست 

را پشت ســر می گذارند تا مجوزهای الزم را دریافت کنند. وی تصریح 
کرد: به غیر از اســتانداردهای ۸۵ گانه، بخش مهمی از استانداردها که 
تحت عنوان الزام کارخانه ای شــناخته می شــود الزام قانونی ندارد و 
شمارشــان به بیش از 2۰۰ آزمون خودرویی می رسد که هر خودروساز 
برای تطابق محصول خود با ویژگی ها و شــرایط اقلیمی و آب و هوایی 
بازار هدف، خود را ملزم به رعایت آن می داند. این در حالی است که در 
خصوص قطعات، بیش از یک صد هزار تست انجام می پذیرد و فرآیند 
طوالنی تری دارد. این موضوع حاکی از پیچیدگی طراحی و صحه گذاری 
خودرو در مقایسه با سایر تولیدات است. گفتنی است، در محل برگزاری 
سمینارهای آموزشی، یک دستگاه خودروی تارا با نصب تجهیزات تست 
بر روی آن نمایش داده شــد تا متخصصــان و عالقه مندان با فیزیک 
تست خودرو آشنا شوند. همچنین به دلیل اهمیت استانداردهای ایمنی، 
آزمون هایی چون استحکام صندلی و کمربند، بخارزدایی و برفک زدایی، 
کیســه هوا )ایربگ( و در نهایت آزمــون دینامیک و هندلینگ خودرو 

مربوط به فرمان پذیری و ترمز در قالب سمینار ارایه شد.

گروه صنعتی ایران خودرو، در نمایشگاه خودروی شهر آفتاب، مجموعه 
اقدامات و دســتاوردهای مســوولیت اجتماعی خــود را برای عموم 

بازدیدکنندگان و سایر شرکت های حاضر در نمایشگاه معرفی کرد.
هدف اصلی حوزه مسوولیت های اجتماعی ایران خودرو از حضور 
در نمایشــگاه خودروی تهران، ترویج رویکرد مسووالنه و تالش این 
خودروســاز در ایجاد اثرات مثبت اجتماعی همراه با ارایه محصوالت 
جدیــد، متنــوع و باکیفیت بــود. همچنین تبــادل و انتقال تجارب 
مســوولیت اجتماعی با ســایر شــرکت های حاضر در نمایشگاه در 

 ،GRIزمینه تدوین گزارش عملکرد پایدار بر مبنای اســتاندارد جهانی
توانمندســازی و مهارت افزایی در جامعه، حمایت مسووالنه از کسب 
و کارهای خرد و توسعه فعالیت های مشارکتی در امور خیریه از دیگر 
اهداف دنبال شده حوزه مسوولیت های اجتماعی ایران خودرو در این 
نمایشگاه بود.  گفتنی است، تنها غرفه مسوولیت اجتماعی حاضر در 
نمایشگاه متعلق به شــرکت ایران خودرو بود که نشان دهنده جایگاه 
و اهتمــام این گروه صنعتی نســبت به حوزه مســوولیت اجتماعی 

شرکتی است.

برای نخستین بار از سوی گروه صنعتی ایران خودرو

سمینارهای آموزشی تست خودرو در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد

ویــژه نمایشــگاه
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معرفی ابتکارات مسووالنه گروه صنعتی ایران خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، سه شنبه گذشته هم زمان 
با بیســت و هفتم اردیبهشــت ماه روز جهانــی روابط عمومی و 
ارتباطات، به صورت سر زده در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
ایران خــودرو حضور یافت و از کارکنان شــاغل در این بخش با 

تقدیم گل تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن دیدار صمیمی، مهدی خطیبی ضمن تاکید بر اهمیت 
حوزه روابط عمومــی و ارتباطات و اطالع رســانی و کارکردهای 
تاثیرگذار آن، کارکنان این مدیریت را مورد خطاب قرار داد و گفت: 
مدیریــت ارتباطــات یکی از بخش های مهم و کلیدی ســازمان 
اســت و وظیفه سنگینی در حوزه اطالع رسانی داخلی و بیرونی 
ســازمان بر عهده دارد. وی تصریح کرد: به ویژه در برهه حساس 

کنونی که ایران خودرو مورد هجمه های مختلف از ســوی برخی 
رسانه ها و افراد اســت، همکاران مدیریت ارتباطات ایران خودرو 
می توانند با هدایــت صحیح افکار عمومی به ویژه کارکنان گروه، 

زمینه اطالع رسانی دقیق و اثربخش را فراهم کنند.
 وی با بیان این که این مدیریت باید با تولید اخبار و محتوای 
موثر در جهت کاهش هجمه های وارده گام بردارد، بیان کرد: شما 
وظیفه روشــنگری در خصوص اقدامات و عملکردهای این گروه 
صنعتی را بر عهده دارید تا با شــفاف ســازی و ارایه اخبار مبتنی 
بــر حقایق افــکار عمومی را در جریان وقایــع مثبت این صنعت 
قرار دهید و حاصل تــالش فرزندان صنعتگر این مرز و بوم را به 
درستی به تصویر درآورید. دکتر خطیبی خاطر نشان کرد: در حال 

حاضر شــما در خط مقدم هجمه ها و حمله های وارده به صنعت 
خودروســازی هستید که موجب دشواری وظایف شما می شود و 

به طور حتم با تمرکز و تالش بر آن غلبه خواهید کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو یادآور شد: توسعه روابط 
درون و بــرون ســازمانی باید رویکرد اساســی تمامی همکاران 
مدیریت ارتباطات ایران خودرو باشد و با توجه به سوابق و تجربه 
ارزشــمند بســیاری از همکاران این حوزه، تردید نداریم در این 

مسیر، دستاوردهای ارزشمندی حاصل خواهد شد.
در این دیــدار کارکنان ادارات مختلــف مدیریت ارتباطات و 
اموربین الملل بعضی نقطه نظرات خود را مستقیما و بی واسطه 

با مدیرعامل ایران خودرو در میان گذاشتند.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه و تحقیقات قطعات و مجموعه های 
خودرو )ایتراک(، گفت: با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های 
دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در زمینه های گوناگون، 

از سرمایه گذاری های موازی و هزینه بر پرهیز شود.
 داود جهاندیده، در بازدید جمعی از مدیران ارشــد شرکت سایپا 
از آزمایشگاه های تخصصی ایتراک اظهار کرد: خودروسازان داخلی 
به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور باید برای رشد و توسعه و افزایش 
کیفیــت محصوالت خود از تجارب، تجهیزات و نقاط قوت یکدیگر 
بهره مند شده و در حوزه های تخصصی هم پوشانی داشته باشند. از 
این رو آمادگی خود را برای همکاری های فی مابین اعالم می داریم.

وی در ادامــه افزود: شــرکت ایتراک به عنــوان یکی از زیر 
مجموعه هــای گــروه صنعتی ایران خودرو، بــرای حرکت رو به 
جلوی صنعت خودرو و در به ثمر نشاندن هر چه بهتر پروژه های 
ملی و نیز افزایش رضایت مشتریان خودروهای ساخت داخل 

از هیچ کوششی دریغ نکرده و ضمن بهره گیری از توانمندی ها 
و امکانات آنان، در خدمت خودروسازان کشورمان در زمینه های 

مورد نیاز خواهیم بود.
در ادامه این نشســت، قضایی معاون کیفیت گروه ســایپا به 

نمایندگی از این شــرکت، به معرفی بخشــی از فعالیت های آن 
خودروســاز در حوزه های مرتبط پرداخت و اظهار امیدواری کرد، 
در آینده ای نزدیک همکاری های الزم میان دو شرکت شکل گیرد.

در پایان این نشســت، از آزمایشــگاه های تخصصی قطعات 
و مجموعه های خودروی شــرکت ایتــراک بازدید به عمل آمد 
و کارشناســان بخش های آزمایشگاهی توضیحات مبسوطی از 

فرآیند کار ارایه کردند.
گفتنی اســت، شرکت ایتراک، یکی از شرکت های تخصصی 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو، از بزرگ تریــن و مجهزتریــن 
آزمایشــگاه های صنعــت خودرو در کشــور به شــمار می آید و 
ماموریت اصلی اش ارایه خدمات آزمایشگاهی در حوزه تخصصی 
صنعت خــودرو، قطعات و مجموعه های خودرویی اســت. این 
شــرکت درسال ۱۳76 تاسیس شد و اکنون در ۱۸ شاخه علمی 

صنعت خودرو کار می کند.

در بازدید مدیران سایپا از ایتراک مطرح شد

همکاری ایران خودرو و سایپا با هدف حرکت رو به جلوی صنعت خودرو

به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات صورت گرفت

بازدید سر زده مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل

همایش تبییــن اهداف و برنامه های ارتقای رضایت مشــتریان 
گروه صنعتی ایران خودرو از خدمات پس از فروش در راســتای 

»طرح تحول کیفیت« برگزار شد.
در این همایش، بابک سالجقه مدیر عامل ایساکو، برنامه های 
سال ۱۴۰۱ در حوزه خدمات پس از فروش شرکت را به معاونان، 
مدیران ستاد و دفاتر منطقه ای و کارشناسان حوزه خدمات پس 

از فروش ابالغ کرد. 
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ایســاکو، مدیر عامل این 
شــرکت، اهداف پیش روی مجموعــه در زمینه خدمات پس از 
فروش را که بر مبنای فرمایشــات مقام معظم رهبری، فرامین 
هشــت گانه رییس جمهــوری محترم در بازدیــد از ایران خودرو 
و دســتورهای ویــژه وزیر صمــت و نیازمندی های مشــتریان 
طرح ریزی شــده بود، تبییــن و توقعات و انتظــارات خود را به 

صورت شفاف برای مجموعه مطرح کرد.
معــاون خدمات پس از فروش ایســاکو نیز در این همایش 
ضمن تشریح اهداف شــرکت گفت: حدود نیمی از هم وطنان و 
خانواده های ایرانی به صورت مســتقیم از محصوالت و خدمات 
فــروش و پس از فــروش گروه صنعتی ایران خودرو اســتفاده 
می کننــد و از ایــن رو مســوولیت خطیــری در قبــال تک تک 
مشــتریان به عهده ماست و برنامه سال جاری به نحوی تنظیم 
شــده که امتیاز شاخص رضایت مشــتریان از عدد 7۹۳ به عدد 
۸۱۰، امتیاز رضایت از تامین قطعات از 76۰ به ۸۰۰ و امتیاز رفتار 
با مشــتری از ۸۴۳ به ۹2۰ ارتقا پیدا کند. همچنین دستیابی به 
رکورد یک روز بدون شــکایت از خدمات پس از فروش در سال 

جاری از دیگر اهداف مجموعه است. 
 ماشــااله وردینی ادامه داد: شرکت ایساکو در حال حاضر در 

262 شهرستان کشور نمایندگی دارد و با پوشش ۸7 درصدی در 
شهرهای کشور، برنامه توسعه کیفی و کمی نمایندگی ها را در نیز 
در دستور کار خود دارد. از سوی دیگر از آن جا که نمایندگی ها، به 
عنوان مهم ترین بازوی اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو همواره 
در کنار ما هستند، بهبود وضعیت کسب و کار و وضعیت اقتصادی 
و درآمدی آن ها نیز از دیگر اهداف ما تعریف شده است. چرا که 
در نهایت نمایندگی های مجاز، نقش تعیین کننده ای در افزایش 

رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش دارند.
در این همایش، پس از ابالغ اهداف شــش گانه کیفی توسط 
معاونت کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو به شبکه خدمات پس 
از فروش، تمامی حاضران متعهد شــدند در سال ۱۴۰۱، بیش از 
پیش در مسیر تحقق اهداف گروه صنعتی ایران خودرو و ارتقای 

کیفیت خدمات پس از فروش بکوشند.

همایش تبیین اهداف خدمات پس از فروش در سال 1401 برگزار شد

«طرح تحول کیفیت» در شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو اجرایی می شود

مزی خرب



هم گروه
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سالمتی، پشت ماسک همه ماست

مهدی مولوی زاده صاحب امتیاز نمایندگی 1713، ســال 1330 در 
تهران متولد شد و تحصیالت خود را در مدرسه پلی تکنیک به پایان 
رساند. او از دوران کودکی به دلیل عالقه شدید به صنعت، یادگیری 
در این حوزه را نزد یکی از دوســتان پــدرش آغاز کرد و رفته رفته با 

حوزه های مختلف صنعت آشنا شد.
 وی در سال ۱۳۵2 نمایندگی ۸2 ایران ناسیونال )ایران خودرو 
فعلــی( را در تهران افتتاح کرد که یکی از نمایندگی های برتر در 
زمان خود بود و در ســال ۱۳۸6 نیز نمایندگی  ۱7۱۳ را در شهر 

اردبیل تاسیس کرد.
بخــش خدمات پس از فروش نمایندگی ۱7۱۳ در وســعت 
۴2۰۰ متر مربع در دو طبقه واقع شده و واحد فروش خودرو و 
قسمت اداری با 7۰۰متر مربع به صورت جداگانه در کنار سالن 
تعمیرات قرار گرفته و ساالنه هزار دستگاه به فروش می رساند.

مولوی زاده از موفقیت های نمایندگی اش این گونه می گوید: 
کســب رتبه ممتاز در حوزه فــروش و خدمات پس از فروش 
در شــرکت ایران خودرو، کســب رتبه یک صنایع در ســال های 
متمادی، کســب رضایتمندی بــاالی ۸۴درصدی بــا توجه به 
پرپذیرش بودن نمایندگی و کسب رتبه در نظام موفقیت پایدار. 
 ،ISO۱۰۰۰۴ ،ISO۹۰۰۱ همچنیــن دریافت گواهی نامه هــای
OHSAS۱۸۰۰۰ ،ISO۱۰۰۰2 ،ISO۱۴۰۰۱ از دیگــر موفقیت های 

این نمایندگی محسوب می شود. 
وی معتقد اســت، موفقیت در این حــوزه معروفیت نیز به 
دنبال خواهد داشــت، موفقیت ایــن مجموعه در حوزه فروش 
خــودرو و خدمات پــس از فروش و جلب رضایت مشــتریان 
باعث برانگیخته شدن تحسین همکاران دفتر منطقه ای و ستاد 
ایساکو و ایران خودرو و کســب رتبه یک صنایع و رتبه ممتازی 
از ایران خودرو شــده اســت و این موفقیت خواه ناخواه باعث 

معروفیت و تبلیغ این مجموعه در بین آحاد جامعه می شــود.
نمایندگی ۱7۱۳ با هفت دســتگاه جک دو ســتونه، واحد 
بــرق، جلو بندی با جک های چهار ســتونه، دســتگاه میزان 
فرمــان کامپیوتــری، جایگاهCNG، دســتگاه شــارژ کولر، 
اتاق رنگ، دســتگاه ساکشــن روغن گیربکــس اتوماتیک، 
دســتگاه شاسی کشــی اســتاندارد و... یکی از مجهزترین 

نمایندگی هــای ایران خودرو اســت. مولــوی زاده می گوید: 
نمایندگی ما با پایلوت بودن تمامی خودروهای تولیدی گروه 
صنعتی ایران خودرو به طور متوســط با ۹۰ دستگاه خودرو در 
روز، نمایندگی  پرپذیرش اســتان و یکی از پرپذیرش ترین ها 

در سطح منطقه است. 
از وی می پرسیم، رضایت این حجم از مشتری چطور امکان 
پذیر اســت؟ می گوید: باور دارم که مشــتریان، روزی رســان 
نمایندگی هستند و در هر صورت باید خواسته آنان تامین شود. 
قطعا پاسخ گویی به نیازها و مشکالت و جلب رضایت مشتریان 
با ســلیقه های مختلف در حوزه های فــروش خودرو و خدمات 
پس از فروش مخصوصا در این برهه زمانی کار بســیار سخت 
و دشواری اســت. تحریم های اقتصادی و عوامل مختلف باعث 
بروز ســختی های فراوان برای صنعت خودرو شده که ما نیز در 
این مدت مستثنا از آن نبوده ایم، اما خوش بختانه درصد زیادی 
از این مشــکالت با برنامه ریزی های به موقع مرتفع شده است، 
در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت، این انسان های 

سخت هستند که می مانند نه روزهای سخت.
صاحب امتیاز نمایندگی ۱7۱۳ در پاســخ به این ســوال که 
خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟ می گوید: بله. رو 

در رو با مشتریان در خصوص میزان رضایت از عملکرد کارکنان 
و خدمات ارایه شــده گفت و گو می کنم و بیش تر وقتم صرف 
بررســی گزارش های تیم امور مشــتریان برای کنترل کیفیت 
خدمات ارایه شــده و میزان رضایت مشــتریان می شــود. لذا 
اعتقادم برخورد مناســب با مشتریان و جلب رضایت آن هاست 
کــه باعث جلــب مشــتریان وفادار می شــود. ضمنا بــا توجه 
بــه باال رفتن قیمــت قطعات یدکی و همچنیــن وجود قطعات 
غیراســتاندارد در بازار، نمایندگان می توانند، با معرفی قطعات 
اصلی به افزایش سهم بازار خود از خدمات وارانتی کمک کنند. 
در نمایندگــی مولوی زاده یک کارشــناس بــه عنوان مدیر 
خدمــات پــس از فروش، یــک کارشــناس در واحد فروش 
خودرو، یک کارشناس در واحد بازرگانی و تامین قطعات و دو 
کارشــناس فنی و یک کارشناس پذیرش و دو کارشناس امور 
مشــتریان برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان و کسب رضایت 
آنان مشــغول فعالیتند که نتایج این خدمات، موفقیت هر چه 

بیش تر نمایندگی را به دنبال دارد. 
او در خصوص اهمیت نقش نیروی انسانی در جلب رضایت 
مشــتریان می گوید: در حیطه کاری و زندگی ام به ســه جمله 
اعتقاد دارم؛ با هم تفکر کنیم، به هم تذکر دهیم و از هم تشکر 
کنیم. روحیه باالی کارکنانم به عنوان اولین ذی نفعان سازمان، 
ســهم عمده ای در برخورد مناسب، کاهش شــکایات پذیرش 
و تعمیــرات داشــته و همین موفقیتی بزرگ برای رســیدن به 
هدف های بعدی نمایندگی در دراز مدت بوده است. خدا را شکر 
می گویــم و با امید، تالش و به روزآوری علوم و فنون تکمیلی، 

کار را ادامه خواهیم داد.
به عنــوان آخرین ســوال می پرســیم، ایده آل تــان برای 
نمایندگی همین جاســت که ایستاده اید؟ که در پاسخ می گوید: 
خیر. قطعا اگر ایده  آلم همین جایی باشد که هستم، باعث سیر 

نزولی در خدمات رسانی و سقوط خواهد بود.
 به عنــوان صاحب امتیــاز نمایندگی، کســب رتبه ممتازی 
صنایــع و رضایتمندی باالی ۹۵ درصد مشــتریان در حوزه های 
فــروش و خدمات پس از فروش را جزء اهداف آتی نمایندگی 

۱7۱۳ در نظر گرفته ام.

گفت و گو با صاحب امتیاز نمایندگی 1713 اردبیل:

انسان های سخت می مانند، نه روزهای سخت

شبکه

مدیرعامل شــرکت ایران خودرو تبریز گفت: امســال با همت و 
تالش بی وقفــه کارکنان بیش از 10 هزار خودرو تجاری ســازی 
شــده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد صد 

درصدی نشان می دهد.
اصغــر خوش فهم افزود: روند تولید خــودرو در ایران خودرو 
تبریز افزایشی است و میانگین تولید روزانه خودرو در این سایت 
هم اکنون ۳۵۰ دستگاه بوده که با بهبود وضعیت تامین، ظرفیت 

تولید روزانه تا ۵۰۰ دستگاه را نیز داراست. 
وی با بیان این که تولید مســتمر مســتلزم کیفیت مستمر و 

مطلوب اســت تصریح کرد: از ماه آینــده مطابق اهداف از پیش 
تعیین شــده ســتاد برنامه ریزی تولید، خودروی دارای کسری 

قطعه تولید نخواهد شد. 
مدیرعامل ایران خودرو تبریز گفت: برنامه تولید این شــرکت 
در سال جاری 7۸ هزار دستگاه خودرو بوده که بیش از ۸۰ درصد 
ســهم تولید به خودروی ســورن پالس اختصاص یافته است. 
خوش فهم افزود: امســال تولید ویژه سورن پالس پایه گازسوز 

جدید در دستور کار تولید این شرکت قرار گرفته است. 
وی تصریح کرد: رویکرد این شــرکت از ابتدای ســال جدید 

افزایش تولید با کیفیت مطلوب اســت. مدیرعامل ایران خودرو 
تبریــز افزود: با تاکید مدیریت ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو 
مبنی بر تولید خودروی بدون کسری و ارتقای کیفیت محصوالت 
در کنار افزایش تولید، تمهیــدات الزم در خصوص جهش تولید 

باکیفیت فراهم شده است. 
ظرفیت اســمی تولید شــرکت ایران خودرو تبریــز ۱۳۰ هزار 
 دســتگاه خــودرو بوده کــه از بدو تاســیس تاکنــون بیش از 
یک میلیون دســتگاه انواع خودرو در این سایت تولید و به بازار 

عرضه شده است.

در ایران خودرو تبریز صورت گرفت 

رشد صددرصدی تکمیل و تجاری سازی محصوالت تولیدی

نشســت افتتاحیه پروژه طراحی شــبکه و تولید پلتفرم برق و 
الکترونیک خودرو با حضور مدیران مرکز تحقیقات ایران خودرو، 

ساپکو، جتکو و تام برگزار شد.
 در این نشست شرکت جتکو به عنوان طراح و توسعه دهنده قطعه 
و شرکت تام به عنوان ایجادکننده خط تولید قطعه، مسوول طراحی 

این پلتفرم برای محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو معرفی شدند. 
بر اســاس تاکیــدات مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو، 
قرار اســت نرم افزار و ســخت افزار از سوی دو شــرکت مذکور به 
صورت تک نود طراحی و تولید شــود. بــا ارزش افزوده ای که از 
این داخلی ســازی حاصل می شــود، هرگونه تغییر و ارتقایی در 
آن امکان پذیــر خواهد بود و در واقع ایران خودرو به عنوان مالک 
معنوی آن به شمار خواهد رفت. افزایش کیفیت و ایمنی، توسعه 

بازار و صادرات، ســهولت تشکیل شــبکه همکاران در طراحی و 
تامین، بهبود و روان ســازی مونتاژ و بومی سازی داخلی از سایر 
ویژگی های پروژه است. در حال حاضر عمده قطعات الکترونیکی 
خودرو به لحاظ نرم افزاری و ســخت افزاری وارداتی هستند که 
یکــی از قطعات مهــم آن ماژول کنترل بدنه)BCM( اســت که 

وظیفه توزیع برق در خــودرو را به عهده دارد و تامین آن همواره 
یکی از چالش های مهم زنجیره تامین بوده است؛ چرا که تقریبا 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد الکترونیک خودرو را شامل می شود. قطعه 
BCM در مرحله نمونه ســازی اســت که تا پایان شهریورماه سه 
نمونه مختلف آن طراحی، تولید و تســت خواهد شد و قرار است 
تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به تولید انبوه برســد. از گذشــته در دست 
داشــتن مدیریت برق و شبکه الکترونیک خودرو به صورت کامال 
بومی جــزو حلقه های مفقوده در ایران خودرو بوده اســت که با 
ورود تام و جتکو به حوزه الکترونیک خودرو این مهم برای گروه 
صنعتی ایران خودرو دســت یافتنی شده است. بر اساس توافق 
انجام شــده، قرار است به صورت ســاالنه قطعه BCM طراحی، 

تولید و از سوی شرکت تام تحویل شرکت ساپکو شود.

همکاری »تام« در پروژه طراحی و تولید پلتفرم برق و الکترونیک خودرو با مالکیت معنوی ایران خودرو

  شرکت ســمندریل به عنوان یکی از شــرکت های زیرمجموعه 
ایسیکو در بیســت و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی تهران حضور یافت.
در این نمایشــگاه که از بیســت و ســوم تا بیســت و ششم 
اردیبهشــت برگزار شد، شرکت ســمند ریل امکانات، تجهیزات و 
توانمندی هــای خود را در حوزه حمل و نقل و لجســتیک مرتبط 

با حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی به معرض نمایش گذاشت.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ســمندریل، این شــرکت 
بــا دارا بودن ناوگان توانمندریلی و جــاده ای توام با بهره مندی از 
انبار اختصاصی به مســاحت ۱۸هزار مترمربع مســقف و ۳۱هزار 

مترمربع بارانداز و داشتن تجهیزات و ادوات مورد نیاز از قبیل ریچ 
استاکر، کشنده، یدک و انواع لیفتراک، قابلیت های خود را در این 

نمایشگاه معرفی کرد.
 ارایه مشــاوره های تخصصی و پاســخ گویی مستمر در جهت 
تامین نیازهای مشــتریان متناسب با حوزه هر صنعت،  مذاکره و 
جلسات سودمند با تولیدکنندگان داخلی و برخی تجار بین المللی 
در خصوص ارایه خدمات حمل در کریدور شمال - جنوب واردات 
و صادرات به کشور ترکیه و کشورهای CIS و نیز مسیرهای داخلی 

از دیگر دستاوردهای حضور سمند ریل در این نمایشگاه بود.
شرکت ســمندریل با ســرمایه گذاری در بخش بین المللی، 

امــور بندری و انبــارداری و بــا اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
و توانمندی هــای موجــود نقش موثــری در پیشــبرد اهداف و 
اســتراتژی های شــرکت ایســیکو و ایران خودرو به عنوان هاب 

ترانزیتی منطقه و افزایش صادرات نفتی ایفا خواهد کرد. 
شایان ذکر اســت، این نمایشگاه با شعار »نفت دانش بنیان، 
تولید ایرانی، صادرات جهانی« در محل نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شــد و میزبان مشــارکت ۱2۰۰ شرکت داخلی و ۴۴ 
شــرکت یا نمایندگی خارجی  از ۱۱ کشــور جهان شــامل ایتالیا، 
اســپانیا، امارات، کره جنوبی، سوییس، آلمان، اوکراین، آفریقای 

جنوبی و بلژیک بود.

 حضور «سمند ریل» در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران

معاون دادستان کل کشور، ضمن تقدیر از گروه صنعتی ایران خودرو 
در افزایــش تولید خودروی کامل و عرضه بــه بازار محصوالت، از 
میثاق نامه مدیران ارشد این گروه صنعتی برای توقف تولید خودروی 
کســری دار، به عنوان یادگار شرایط سخت تحریمی نام برد و گفت: 
اهتمام مدیرعامل ایــن گروه صنعتی در توقــف تولید خودروی 

کسری دار و افزایش عرضه به بازار قابل توجه است.
سعید عمرانی، در بازدید از ایران خودرو فارس، استخدام نیروی 
انسانی در ایران خودرو در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
را مقدمه ای برای تحقق شــعار ســال برشمرد و گفت: این اقدام 
عامل مهمی برای بهبود معیشت جوانان و ایجاد زمینه ازدواج آنان 

و جلوگیری از بروز  مشکالت اقتصادی در خانواده هاست.
وی افزایش کیفیت در محصوالت خودروسازان را امری مهم 
دانســت و گفت: جوانان شایسته ای در صنعت خودروی کشور 
مشــغول کارند که قادر به نــوآوری و طراحی محصوالت جدید، 

باکیفیت و قابل رقابت با خودروهای جهانی هستند.

عمرانی تصریح کرد: با قطعه ســازانی کــه اصول کیفیت را 
رعایت نمی کنند برخورد شده و آن ها را از چرخه تامین و تولید 

خارج کنید.
وی گفت: مســووالن قوه قضاییه بــا هدف حمایت از حقوق 
عامه و کمک به بنگاه های تولیدی به بازدید از واحدهای صنعتی 

و تولیدی اقدام می کنند تا در رفع موانع تولید بنگاه ها از جمله 
ایران خودرو یاری رسان باشند.

وی در عیــن حال خواســتار افزایش تولیــد، عرضه و بهبود 
کیفیت خودروها شد.

در این بازدید، مدیرعامل ایران خودرو فارس نیز گزارشی از 
روند تولید در این سایت ارایه کرد.

عبدالرضا مالکی گفت: افزایش تولید در ایران خودرو فارس 
همراه با ارتقای کیفیت اســت و معیار ما برای ارزیابی کیفیت 

محصوالت میزان رضایتمندی مشتریان است.
وی گفت: در تالش هســتیم با افزایش کیفیت تولید، تعداد 
مراجعات مشتریان به نمایندگی های خدمات پس از فروش را 

به حداقل برسانیم.
گفتنی اســت ، معاون دادستان کل کشــور به همراه رییس 
دادگســتری اســتان فــارس و برخی مســووالن اســتان، از 

ایران خودرو فارس بازدید کرد.

تمجید معاون دادستان کل کشور از توقف تولید خودروهای ناقص در ایران خودرو
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اطالع رسانـیسالمتی، پشت ماسک همه ماست مثبت باشیم

کتاب

 شیرین فکری

 خود فریبی، نتیجه پشت کردن به حس طبیعی 
و انســانی، کمک به دیگران است. خودفریبی، در 

بنیادی ترین شکل خود باعث تضعیف و تخریب 
رابطه صادقانه و اصیل می شود و زمینه تعارضات 
میان افراد را چه در خانواده، چه در محل کار و 

چه در جامعه فراهم می کند. 
تعامــل افراد بــا یکدیگر، زندگــی فردی، 

بــا ســازمانی و اجتماعی را شــکل می دهــد. در تعامل 
هد دیگران انســان می تواند رشــد کند و خرد و بصیرت خود را توسعه  د

و در غیر این صورت در اشتباهات خود باقی می ماند، رشد نمی کند و به رشد و توسعه 
بقیه نیز آســیب وارد می کند. تعامل ســازنده افراد خانواده با یکدیگر می تواند موجب 
رشــد و شــکوفایی خانواده و فرزندان و ارتباطات غیر سازنده بروز نارسایی تربیتی و 
شــخصیتی افراد خانواده را به دنبال دارد. در این کتاب شرح داده می شود که چگونه 
تعامل ســازنده باید داشت و چگونه افراد می توانند ذهن خود را برای  یادگیری و رشد 
و اثرگــذاری بیش تر باز کنند و از عادات مخرب و بازدارنده ای که باعث می شــود، فرد 
افکار و رفتار خود را همواره موجه و ســایرین را مقصر و بی فکر و بدرفتار بداند، رهایی 
 یافت. با شناخت ریشه ها و عوامل خود فریبی در خود، قادر خواهیم بود، با تغییر نگاه 
به دیگران و سایر پدیده های اطراف به آن چه حس طبیعی مان می گوید گوش دهیم و 
عمل کنیم. در این کتاب جذاب که در قالب یک داستان و مجموعه ای از گفت وگو ها به 
موضوع می پردازد، شما با مراحل متفاوت خود فریبی که از آن به عنوان »رفتن در کوزه« 
 یاد می شود و چگونگی ورود و خروج از کوزه آشنا خواهید شد. در چند فصل آخر کتاب، 
کاربرد این نگرش در ارتقای بهره وری در سازمان ها مورد بحث قرار می گیرد. تاثیر شگرف 
مطالب و کاربرد مفید آن در بهبود روابط انسانی در خانه، محل کار و جامعه بیانگر ارزش 
مطالعه آن است.  عالقه مندان برای کسب اطالعات بیش تر و امانت کتاب می توانند به 

کتاب خانه مرکز اسناد فنی و سیستمی واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

کدورت های گذشته را یادآوری نکنید
فروردین: روزمرگی تا حدی شما را تحت فشار گذاشته که فرصت نمی کنید به کارهایی که آن ها 

را به شــدت دوســت دارید، بپردازید. بین عالیق شخصی و مســایل کاری باید نوعی پیوند برقرار 
کنید. انباشــته شدن کارها، شــما را دچار بحران خواهد کرد. نگرانی دائم نسبت به کارهای انجام 

نشــده و بدقولی های پی در پی به نفع شــما نیست. ترس و واهمه ای از پیشروی در 
زندگی تان به خود راه ندهید که موفقیت از آن شماست.

اردیبهشت: روحیه شاد و آزادی دارید و از انجام کار، هر چقدر هم سخت 

واهمــه ندارید، اما گاهی بیــش از حد به ظواهر امر اهمیت می دهید که 
پیامدهای منفی برای شــما دارد. این روزها در زندگی شــخصی پیرو 
فلســفه ای هستید که سعی می کنید درحال زندگی کنید، چون دیروز 
رفتــه و فردا هم هنوز نیامده! از گذشــته درس بگیرید و برای آینده 

آماده شوید تا از هر سه زمان استفاده کنید.
خرداد: ســعی کنید قانع باشید چرا که زیاده خواهی همواره رنج و 

اندوه به بار می آورد. زود رنج هســتید و در مورد مسائل گوناگون بیش 
از حد واکنش نشان می دهید؛ به یاد داشته باشید آن چه باید اتفاق بیفتد 

رخ می دهــد، پس بیهوده دســت و پا نزنید. دل تان را شــاد و از غم ها آزاد 
سازید. به زودی یک اتفاق غیر منتظره شما را بسیار سرزنده می سازد.

تیر: اگر به آن چه از ســر گذرانده اید به دیده شکســت نگاه نکنید و از آن پلی بســازید 

برای رســیدن به خواســته های تازه تعریف شــده تان، از زندگی لذت خواهید برد و برنده خواهید 
بود. همین امروز عزم خود را برای تصمیم مهمی که باید بگیرید، جزم کنید. حواس تان به خود و 

خانواده تان باشد. دست به کار تازه ای بزنید تا دوباره سرشار از رضایت و امید شوید.
مرداد: شما می خواهید همه کارها را خودتان حل و فصل کنید، درحالی که در بسیاری از مواقع 

مشــکالتی وجود دارند که گره آن ها به دســت دیگران و یا با کمک آن ها باز می شود. سعی کنید 
بیش از آن چه تا به حال به مردم نزدیک بوده اید، با آن ها دم ساز شوید. خلوت گزینی گاهی باعث 

صفای روح می شود، اما تنهایی دائم مثل خوره، روح و روان را می ساید و می خورد.
شــهریور: فرصت هایی برایتان پیش خواهد آمد که می توانید به بهترین نحو از آن استفاده کنید. 

غرور را کنار بگذارید که ســرآغاز شکســت است. سعی کنید این هفته بر اعصاب تان مسلط باشید.
آرامش و اســتراحت به موقع ســالمتی تان را تضمین می کند. برای انجام کارهایی که بر عهده شما 

گذاشته می شود، نگرانی به خود راه ندهید؛ به خوبی از عهده آن برمی آیید.
مهــر: به جای رویا پردازی، واقعیت هــا را در نظر گرفته و مطابق با انصاف و اعتدال عمل کنید. 

شــما در حق دوســتی، خدمت بزرگی انجــام داده اید که آثار آن هرگز از بیــن نخواهد رفت. این 
دوســت به شــما وعده ای داده که امید است به آن عمل کند. نقطه نظرات خوبی دارید 

که با اعتماد به نفس باید آن ها را محقق کنید.
آبان: خبرهای خوشی در انتظار شما و خانواده تان است و روزهای خوبی 

پیش رو دارید. مراقب باشــید با یادآوری کدورت های گذشــته بی دلیل 
باعث آشــفتگی جو خانواده تان نشوید. گذشته ها گذشته و زنده کردن 
یاد و خاطره وقایع ناراحت کننده، هیچ سودی برایتان نخواهد داشت. 
کســی که باید، قدر بزرگواری و گذشــت شــما را به خوبی می داند و 

همواره شما را در دل می ستاید.
آذر: دیروز را نمی توانید دوباره زندگی کنید، پس امروز را با حســرت 

حیف نکنید. گاه و بی گاه برای خودتان هدیه بگیرید. از هزینه کردن برای 
خودتان واهمه نداشــته باشید. االن زمان آن است که خودتان را در اولویت 
قرار دهید. خواســته هایتان را مشــخص کنید و برای رسیدن به آن ثابت قدم 

باشید و همیشه صادقانه رفتار کنید.
دی: مســوول بی اعتمادی پیش آمده در خانواده، خود شــما هستید و برای یک بار که 

شــده آن را بپذیرید و برای جبران خطا و تکرار نشــدن آن فکری اساسی کنید. این هفته به هیچ 
عنوان نســبت به کارهایی که به شما محول می شود، سهل انگاری نکنید. شنونده انتظارات دیگران 

در فضایی آرام و بی تشنج باشید. اتفاقات خوبی پیش روی شماست. 
بهمن: کمی واقع بینانه تر با مشکالت پیش آمده برخورد کنید، منتظر هیچ معجزه ای نباشید و فقط روی 

توانایی های خودتان حساب کنید. آمدن مسافری از راه دور سبب شادمانی فراوانی برایتان شده و خیال تان 
بابتش راحت می شود. از خود درمانی بپرهیزید و برای مشکل جسمی تان حتما به پزشک مراجعه کنید.

اســفند:  دو چیز شــما را به هدف تان نزدیک می کند؛ فکر کردن قبــل از هر اقدامی و همت و 

پشــتکار. اگر مایلید به زندگی بی ســروصدا و آرام خود ادامه دهید و عاملی آن را خدشه دار نکند، 
نکات باال را همواره مد نظر داشــته و تا حد ممکن از شــایعات و حواشــی پرهیز کنید. این روزها 

اجازه دهید، حس ششم قوی تان شما را به آن جا که الزم است، هدایت کند.

ای از پیشروی در 

 روحیه شاد و آزادی دارید و از انجام کار، هر چقدر هم سخت 
دهید که 

پیامدهای منفی برای شــما دارد. این روزها در زندگی شــخصی پیرو 

 ســعی کنید قانع باشید چرا که زیاده خواهی همواره رنج و 
آورد. زود رنج هســتید و در مورد مسائل گوناگون بیش 

دهید؛ به یاد داشته باشید آن چه باید اتفاق بیفتد 
ها آزاد 

سازد.

دوســت به شــما وعده
که با اعتماد به نفس باید آن

آبان:

پیش رو دارید. مراقب باشــید با یادآوری کدورت

خودتان واهمه نداشــته باشید. االن زمان آن است که خودتان را در اولویت 
قرار دهید. خواســته

باشید و همیشه صادقانه رفتار کنید.

کتاب

 خود فریبی، نتیجه پشت کردن به حس طبیعی 
و انســانی، کمک به دیگران است. خودفریبی، در 

ترین شکل خود باعث تضعیف و تخریب 
رابطه صادقانه و اصیل میشود و زمینه تعارضات 
میان افراد را چه در خانواده، چه در محل کار و 

چه در جامعه فراهم میکند. 
تعامــل افراد بــا یکدیگر، زندگــی فردی، 

بــا ســازمانی و اجتماعی را شــکل میدهــد. در تعامل 
هد تواند رشــد کند و خرد و بصیرت خود را توسعه  د
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صاحب امتیاز : گروه صنعتی ایران خودرو
مدیر مسوول: احد میرزایی

دبیر شورای سیاست گذاری: محمود نیک دهقان
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 0910۲۲97110 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# آخرین موفقیتی که به دست آورده اید و بابت آن از خود راضی هستید؟ 
علی قربانی 

از مدیریت حراست: 
ادامه تحصیل دادم و موفق شدم 

لیسانس بگیرم و از این بابت 
احساس سربلندی می کنم. 

ابوالفضل صدری 
از مدیریت رنگ: 

در بخش تعمیرات موفق به نصب پلکانی 
شدیم که منجر به کاهش هزینه و 

دسترسی بهتر همکاران تعمیرات شد.

وحید امینائی از مدیریت بدنه:
موفقیت را درکسب بیش تر 
مادیات نمی دانم. داشتن آرامش 
و دور بودن از استرس و نگرانی 
از نظر من موفقیت است. 

محمد حسین سلیمی از معاونت 
تحقیقات، طراحی و توسعه محصول:
بعد از چندین سال توانستیم 
مغایرت های ایمنی سالن مونتاژ2 را 
به صفر برسانیم. 

عباد علیخانی از معاونت مهندسی 
سازمان و سیستم ها:
به دست آوردن شغل مناسب با 
رشته تحصیلی ام در شرکت بزرگ و 
بنام ایران خودرو.

سخن هفته
امام صادق )ع(: 

مومن جز به سه خصلت نیک نشود: فهم عمیق در دین، 

اندازه دارى نیکو در زندگانى و بردبارى بر ناگوارى. 

مرتضی صفری 
از خدمات شهری: 

به لطف خداوند در شرکت مشغول 
کار شدم و از بی کاری و شرمندگی 

در برابر خانواده نجات پیدا کردم.

سالمتی، پشت ماسک همه ماست

حواله خودرو 
 تعــدادی از کارکنان در تماس با صدای همکار، در خصوص 
حواله پرســنلی خواستار تنوع ســبد محصوالت شده و عنوان 
کرده اند، برای استفاده شخصی، خودرو ثبت نام می کنیم. لطفا 

محدودیت تنوع را برای کارکنان برطرف کنید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

ارایه خودرو توســط معاونت بازاریابی و فروش در ســبد 
خودروهای کارکنان کماکان بر اساس وضعیت تعهدات معوق 
و برنامــه تولید محصول بوده، بــه نحوی که همواره در تالش 
هســتیم تا خودروهــای متنوع تری در برنامه ها ارایه شــود. 
ضمــن این که پیش بینی می شــود، با بهبــود روند و تجاری 
سازی شــاهد تنوع بیش تری در سبد محصوالت در ماه های 

آتی باشیم.

 عــده ای از همــکاران بازنشســته در تماس بــا ما عنوان 
کرده اند، چرا ســهمیه حواله خودروی سال 1400 را تحویل ما 

نمی دهند؟ در این خصوص پی گیری کنید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

بــا توجه به مجوز مدیرعامل ایران خودرو، هم زمان با اعالم 
لیست خودروهای قابل واگذاری به بازنشستگان، توزیع بیش 
از ۵۵۰ فقره حواله خودرو به مشموالن طرح در فروردین ماه 
ســال جاری آغاز و در حال حاضــر در مرحله  تکمیل وجه از 

سوی این عزیزان است.

تبدیل وضعیت
 جمعی از پیمانکاران شــرکت ذوب ریزان کامران در تماس 

با ما عنوان کرده اند، 10ســال در ریخته گری قسمت ذوب کار 
کردیم، چه زمانی قراردادی شرکت می شویم؟

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 
تبدیل وضعیت کارکنان بر اســاس ضوابط و ســند تبدیل 

وضعیت در حال انجام است.

تعاونی اعتبار 
 گروهــی از همــکاران در تمــاس با صدای همــکار عنوان 
کرده اند، ایجاد درگاه شــتاب در سامانه اینترنتی تعاونی اعتبار 
کمک بزرگی برای کاهش مراجعان در اوایل ماه اســت، چرا در 

این خصوص کوتاهی می شود؟
پاسخ تعاونی اعتبار:

در حــال حاضر درگاه شــتابی در اینترنــت بانک تعاونی 
اعتبار به نشــانی https://ebank.ikcu.com وجود دارد و 
تمامی همکاران دارندگان اینترنت بانک قادر هستند از طریق 
کارت های بانکی شــتابی خــود برای واریز وجــه به یکی از 

حساب های خود نزد تعاونی اعتبار اقدام کنند.

تامین نیرو
 برخی از همــکاران در تمــاس با ما عنــوان کرده اند، با 
بازنشســته شــدن عده کثیری از همکاران هنــوز نیروهای 
جایگزین آن ها تامین نشــده اســت و در واحدهای تولیدی 
تعادل نیرو بسیار برهم خورده است. لطفا چاره ای بیندیشید.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 
تامین نیروی انســانی بر اســاس برنامه ریزی های صورت 

پذیرفته در حال انجام است.

سختی و زیان آوری مشاغل
 گروهی از همکاران در تماس با ما پرســیده اند، ســختی 
و زیان آوری مشــاغل دوره پیمانکاری که تایید شده، چگونه 

محاسبه می شود؟
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

در صورت تایید هر ســال مشاغل سخت و زیان آور یک و 
نیم سال محاسبه خواهد شد.

بیمه تکمیلی
 جمعی از همکاران در تماس باصدای همکار پرســیده اند، 

مدارک بیمه تکمیلی 1400 تا چه زمانی فرصت تحویل دارد؟
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

با توجه به نهایی نشدن زمان پذیرش تا اطالع ثانوی نسبت 
به پذیرش مدارک ســال ۱۴۰۰ اقدام خواهد شــد. در صورت 
اعالم زمان قطعی برای پایان پذیرش مدارک درمانی نسبت 
به اطالع رســانی عمومی از طریق کانال هــای ارتباطی اقدام 

خواهد شد.

 وام مسکن
 تعداد بســیاری از کارکنان در تماس با ما در خصوص باز 
پرداخت وام مسکن که بسیار طوالنی است، پیشنهاد دادند که 

مبلغ دریافتی از سوی شرکت افزایش یابد.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی: 

مطابــق بــا ضوابط موجــود در آیین نامه وام مســکن و با 
توجه به کارشناسی صورت گرفته، امکان کاهش مدت زمان 

بازپرداخت وام میسر نیست.


