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خودروسازی با کار و تالش

پیشخوان خبر
در سومین بازدیدوزیر صمت از ایرانخودرو مطرح شد

طراحی خودروهای جدید

قدم بعدی در تحول صنعت خودرو

یکشنبه هشــتم خرداد ماه ،وزیر صمت برای سومین بار و در راستای
پی گیری تحقق اهداف فرمان هشــت مادهای رییسجمهوری در روند
اصالح عملکرد خودروسازان ،از شرکت ایرانخودرو بازدید کرد.

به گزارش شاتا ،سیدرضا فاطمی امین در این بازدید گفت :خوشبختانه
نقشه راه طراحیشده در خصوص صنعت خودرو کشور در بازه زمانی دو
ســاله ،تاکنون پیشرفت خوب و قابل مالحظهای داشته و اهداف آمار
تولید در این برنامه بهطور کامل محقق شــده اســت و از اینپس به
دنبال ایجاد تغییر در محصوالت و طراحی خودروهای جدید هستیم.
وزیــر صمت افــزود :صنعت خودرو بهعنوان یکــی از صنایع بزرگ
کشــور با مسایل خاصی نیز روبهرو اســت و بر همین اساس ،برنامه
دو ســالهای با مشارکت خودروســازان و قطعه سازان در وزارت صمت
طراحیشده تا موارد و موضوعات این صنعت یک به یک حل شود.
تولید مستقیم صد درصدی ایرانخودرو
وی ادامــه داد :از محورهای مهم ایــن برنامه موضوع افزایش آمار
تولید است که بهطور تقریبی مشکالت آن حلشده است؛ سال گذشته
حدود  ۱۷۰هزار دســتگاه خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان
داشتیم و تولید مستقیم تولیدات دو شرکت بزرگ خودروسازی حدود
 ۱۸درصــد بود؛ یعنــی تنها  ۱۸درصد خودروها بهصــورت کامل از خط
تولید خارج و به بازار عرضه میشــدند و این مســاله مشکلساز شده
بود ،اما اکنون خوشبختانه در شرکت ایرانخودرو آمار تولید مستقیم
به صددرصد رســیده که نسبت به سال گذشته عملکرد خوبی به شمار
میرود.

2

شماره  ۸۵3شنبه  21خرداد ۱۴۰۱

مقابله جدی با عرضه لوازمیدکی تقلبی و قاچاق
وزیر صمــت عنوان کرد :اقدامات دیگری نیــز در خصوص صنعت
خودرو از سوی وزارت صمت دنبال میشود که ازجمله آنها میتوان به
مقابله باعرضه اقالم تقلبی و قاچاق لوازمیدکی خودرو در کشــور اشاره
کرد که حدود  ۳۰درصد بازار را شامل میشود ،برای مثال کمکفنرهای
دستدوم پس از تغییر ظاهر دوباره به بازار عرضه میشدند که به سبب
حادثهساز بودن برای این صنعت چالش ایجاد میکردند.
فاطمی امین تصریح کرد :در قالب برنامه طراحیشــده از ســوی
وزارت صمــت ،محورهایی همچون تنوع محصــوالت ،ارتقای کیفیت،
اصــاح ســاختار مالــی و مدیریت و ،...مــورد توجــه قرارگرفته و از
خودروسازان خواستهشده مطابق این برنامه حرکت کنند.
پیشرفت قابلمالحظه برنامه افزایش تولید
وی بیان کرد :خوش بختانه نقشــه راه دو ســاله طراحیشــده در
خصوص صنعت خودرو تاکنون پیشــرفت خوبی داشته و اهداف آمار
تولید در این برنامه محقق شده است و از اینپس دنبال ایجاد تغییر
در محصوالت و طراحی محصوالت جدید هستیم؛ بههرحال نواقصی در
بــازار خودرو وجود دارد و محصوالت باکیفیتی چون تارا در بازه قیمتی
باال هســتند و باید تمرکز خودروســازها به افزایش تولید خودروهای
باکیفیت باال و باقیمت پایین و اقتصادیتر باشد.
تحقق قطعی سهمیه خودرو برای طرح جوانی جمعیت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تحقق سهمیه تعیینشده

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

بــرای طرح جوانــی جمعیت نیز توضیح داد :ایــن طرح بهعنوان یک
قانون مصوب باید بهطور حتم از ســوی دو شرکت خودروسازی بزرگ
کشور عملیاتی شود.
فاطمــی امیــن اضافه کــرد :صنعت خودروســازی ایــران از نظر
ظرفیتهای نیروی انســانی و زیرســاختهای نصبشــده ،شــرایط
مناسبی دارد.
رشد قابلتوجه صنعت خودروی کشور نسبت به شش ماه گذشته
وی ادامه داد :صنعت خودرو هرچند مســایل و چالشهای زیادی
دارد و بایــد به مردم و مشــتریان در مواردی حق بدهیم که ابراز گالیه
و نارضایتــی کنند ،اما بهطور حتم این صنعت قابل احیا و قابل اصالح
اســت و هرچند که وضعیت حاضر این صنعت قابل دفاع نیســت ،اما
نسبت به حدود شــش ماه گذشته ،رشد قابلتوجهی داشته و مسائل
صنعت خودرو یک به یک در حال مرتفع شدن هستند.
تغییر ریل به سمت تولید خودروهای باکیفیت
وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت تاکید کرد :اکنــون اولویت صنعت
خودروسازی افزایش آمار تولید اســت ،زیرا با افزایش تولید ،گردش
مالی دو شــرکت محقق شــده ،هزینههای تولید و قیمت تمامشــده
کاهــش مییابد و کیفیت قطعــات و محصوالت نهایــی نیز افزایش
خواهــد یافت ،اولویت بعدی نیز تغییر محصوالت اســت که بخشــی
از ایــن موضوع به پلتفرمهای قدیمــی محصوالتی ازجمله پژو  ۴۰۵و
ســمند برمیگردد و با توجه به توضیحات مدیران خودروســازی قابل
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انتصاب
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شرکتگسترشسرمایهگذاری

ایرانخودروشد

در حکمی از ســوی مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو،
احمــد رویایی به عنــوان مدیرعامل شــرکت گســترش
سرمایهگذاری ایرانخودرو (ایکیدو) منصوب شد.

شرکت گسترش ســرمایهگذاری ایرانخودرو ،به عنوان
نهــاد مالــی و یکــی از بزرگترین هلدینگهای کشــور با
هدف ســرمایهگذاری در شــرکتهای تولیــدی ،تجاری و
پولــی در زنجیره تامین گروه صنعتــی ایرانخودرو ،ضمن
اصالح نیســت و باید به این منظور ترکیب تولیدات عوض شــود و در

توقف خط تولید سمند تبریز ،ماه آینده

این رابطه افزایش تولید محصول تارا امســال در ایرانخودرو مورد نظر

خطیبی با اشــاره به برنامههای جامع گروه صنعتی ایرانخودرو در

اســت که به تعبیری تغییر ریل به سمت خودروهای باکیفیت به شمار

راستای طراحی و توسعه محصول متناسب با نیازهای بازار داخلی ،بیان

میآید.

کرد :براســاس برنامهریزی انجام شده ،امیدواریم ماه آینده خط تولید
تصمیم سازمان استاندارد در تایید نشدن
خودروهای قدیمی را اجرا میکنیم

سمند در تبریز را با حضور وزیر محترم صمت برای همیشه متوقف کنیم.
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایرانخودرو با تاکید بــر این که درحال
حاضــر خودرو ناقص در ایرانخودرو تولید نمی شــود و محصوالت به

فاطمیامین همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش

صورت عبور مســتقیم از خط تولید ،تحویل مشــتریان میشود ،گفت:

که سازمان ملی اســتاندارد اعالم کرده که اعتبار و کیفیت خودروهایی

اکنون  ۲۶هزار دســتگاه خودروی دارای کسری قطعه در ایرانخودرو

همچون ســمند الایکس را تایید نمیکند و باید این خودروها از خط

وجود دارد که  ۱۴هزار دســتگاه آن مربوط به محصول سورن در تبریز

تولید خارج شــوند ،گفت :ســازمان اســتاندارد مرجع رسمی ارزیابی

است که گزارش به صفر رسیدن آن نیز به زودی ارایه خواهد شد.

کیفیت اســت و بهطورقطــع از این ســازمان پشــتیبانی میکنیم و

وی اظهار داشت :تعهدات معوق در سال گذشته در همین زمان ۳۲

تصمیمات آنها لحاظ میشــود و تمام تولیدکنندگان موظف هســتند

هزار دســتگاه بوده که در پایان اردیبهشــت ماه به شش هزار دستگاه

ضوابط سازمان استاندارد را در مورد کیفیت رعایت کنند.

کاهش یافت که بخش اصلی آن مربوط به محصول سورن بوده که با

وی بابیــان اینکــه یک بخــش از ضعف کیفیت خــودرو به علت

همکاری پلیس محترم راهور این تعداد تحویل مشتریان خواهد شد.

خودروهای ناقص و کف پارکینگ بود ،تصریح کرد :مدیران ایرانخودرو

وی بــا اعــام این که در حال حاضر روزانه بیــش از دو هزار و ۵۰۰

متعهــد شــدهاند ،از ابتدای خردادماه امســال در این خودروســازی

دستگاه خودروی کامل و بدون کسری به صورت پایدار تولید میشود،

خودروی ناقص تولید نشود.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت :پلتفرمهای خودروهایی مانند
سمند و پژو  ۴۰۵قدیمی هســتند و سالهای زیادی از فناوری تولید
آنها میگذرد ،بنابراین کیفیت مطلوبــی ندارند ،بهطور حتم با خروج
این خودروها ،تولید خودروهای باکیفیتی مانند تارا افزایش مییابد.

از برنامه ریزی برای افزایش تولید به  ۲۹۰۰دســتگاه روزانه خبر داد و
گفت :اکنون تیراژ تولید روند صعودی دارد.
افزایش تیراژ تولید تارا
خطیبــی افــزود :هم زمــان با اجــرای طرحهای تحــول کیفیت

فاطمی امین بیان کرد :سال گذشــته  ۹هزار دستگاه خودروی تارا

محصوالت ایرانخودرو در قالب  ۱۶۱برنامه اصلی ،افزایش تیراژ تولید

تولیدشــده و برنامه برای تولید امســال این خودرو  ۷۵هزار دستگاه

در راســتای پوشش تقاضای موجود در بازار نیز در دستور کار ویژه این

است.

شرکت قرار دارد و در همین راستا در روزهای آینده تیراژ تولید محصول
تولید ایرانخودرو به  ۲۹۰۰دستگاه در روز میرسد

بخشهایــی از جمله لیزینگ و بیمه اقدام کرده اســت تا
ضمــن تنوع بخشــی به پرتفــوی ســرمایهگذاری خود ،به
کاهش ریسک سرمایهگذاری تک بخشی نیز بپردازد.
رویایــی ،مدیرعامــل جدید این مجموعــه ،از مدیران با
ســابقه و دارای مدرک کارشناسی ارشــد مدیریت اجرایی
وکارشناسی مواد و متالوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران
است.
وی مدیرعاملی شــرکت چند وجهی فوالد خوزســتان،
مدیرعاملی شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکینکو
و مدیرعاملی شرکت اروند کک ایرانیان را نیز عهدهدار بوده
است.
ریاســت هیات مدیره شــرکت صنایع ریخته گری چدن
ایرانخودرو ،ریاست هیات مدیره شرکت صنایع آلومینیوم
ایرانخــودرو ،عضویت در هیات مدیره شــرکت فراگســتر
ایرانیــان ایرانخودرو نیز بخش دیگری از کارنامه حرفهای
وی است.

سرپرستمرکزحراست

ایرانخودرومنصوبشد

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه در طول سالهای

مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در خالل این بازدید ضمن
اشــاره به وضعیت تولید ،روند کیفیت محصوالت ،تحویل و تعهدات به

ناقص داشــته اســت ،عنوان کرد :در زمانی که وضعیــت ایرانخودرو

مشــتریان اعالم کرد :در طرح تحول کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو،

مطلوب نبود ،روزانه  ۱۰۰دستگاه و به عبارتی ،پنج درصد از تولید روزانه

اقدامات بســیار گستردهای در دســتور کار قرار گرفته که قطع به یقین

به صورت عبور مستقیم و بدون کسری انجام میشد.
به گفته خطیبی ،فرآیند عبور مســتقیم تولید ،عالوه بر افزایش ۲۵

مهدی خطیبی ،تصمیمات ســازمان ملی استاندارد را فصلالخطاب

درصدی کیفیت ،حــدود  ۷۰تا  ۸۰درصد مشــکالت ایرانخودرو را در

خواند و گفت :براساس مصوبه شورای عالی استاندارد ،ایرانخودرو از

زمینه فرآیند زنجیره تامین و نقدینگی حل میکند و از ایجاد زیانهای

سه ماه قبل اعالم کرده است که خودروهای سمند و  ۴۰۵از خط تولید

مالی سنگین جلوگیری خواهد کرد.

خارج خواهند شد.

و قطعــه ســازی صنعــت خودرو ،به ســرمایه گــذاری در

تارا افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
گذشته به جز در مقاطعی معدود ،ایرانخودرو همیشه تولید خودروی

اثرات آن در محصول نهایی بسیار محسوس خواهد بود.

ســرمایهگذاری در برخی شــرکتهای تولیــدی مجموعه

گفتنی اســت ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سومین بازدید خود

وی تصریح کرد :تعداد  ۹هزار دستگاه تعهد به تاکسیرانی داریم که

از ایرانخودرو که معاون صنایع حمل و نقل ،وی را همراهی میکرد ،از

براساس اســتانداردها و اقدامات سختگیرانهای که وجود دارد ،یقینا

خطــوط تولید ،وضعیت فعلی پارکینگ اصلی و روند ترخیص و تحویل

این تعداد با کیفیت بهتری نسبت به تولیدات قبل عرضه خواهند شد.

خودروها به مشتریان دیدن کرد.

با حکــم مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو ،حســین

تیزچنگ به ســمت سرپرست مرکز حراســت ایرانخودرو
منصوب و معرفی شد.

در بخشــی از این حکم آمده اســت«:با اعمــال تدابیر
الزم و بهرهگیــری از تــوان و شایســتگیهای منابــع
مدیریتــی و تخصصی موجود و کارآمــد و نیز ظرفیتهای
بالقــوه ،طرحریزی و برنامهریزی حوزه حراســت به نحوی
ســاماندهی شود که چشم انداز ،اســتراتژی و راهبردهای
توسعهای شرکت را محقق سازد».

شماره  ۸۵3شنبه  21خرداد ۱۴۰۱

3

میز خبر
با حضور مدیرکل هماهنگیهای ویژه ریاست جمهوری از ایرانخودرو بررسی شد

نتایج دستورات رییس جمهوری در بازدید سرزده از ایرانخودرو

برای دیدن ویدیو کلیپ این
بازدید کیو آرکد را اسکن کنید.

مدیرکل هماهنگیهای ویژه ریاســت جمهوری ،رویکرد گروه صنعتی

ایرانخــودرو در زمینه تحقق دســتورات ریاســت جمهــوری محترم

در بازدید ســرزده خود از این مجموعه را مثبــت ارزیابی کرد و گفت:
بدونشــک این بازدید از ایرانخودرو بســیار موثر بوده است و سبب

ایجاد نیروی پیشران و انگیزهای ویژه و محرک برای این مجموعه شده
است.

محمدمجیــد فوالدگر در بازدید از ایرانخــودرو به منظور پیگیری
روند تحقق فرامین هشــتگانه رییس جمهــوری ،افزود :ایرانخودرو
برای تحقق این فرامین برنامههای بســیاری را در دستور کار قرار داده
و به خوبی پیگیر موضوعات مطروحه بوده است ،اما در بسیاری موارد
با محدودیت هایی مواجه هســتیم که ســطوح باالتر تصمیمگیری در
کشور ،میتواند گرهگشا باشد.
وی با بیــان اینکه عزم جــدی و ملی در ایرانخــودرو برای رفع
مشکالت شــکل گرفته است ،افزود :این یک مســیر طوالنی است و
در حــال حاضر برای افزایش کیفیــت ،کاهش قیمت و افزایش تولید
ریلها در ایرانخودرو در حال اصالح اســت ،هرچند مشــکالتی که در

وی بــا تاکید بــر ارایه تعریــف صحیح از شــاخصهای تولید در

مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخــودرو ،خودروســازی را صنعتی

صنعت خودرو به وجود آمده ،مشــکالت مزمن تدریجی است و برای

خودروســازی ،تولیــد ناقص و دارای کســری قطعه را یــک ادبیات

پیچیده خواند و گفت :ما خودروســاز نمی شویم مگر اینکه افزایش

نادرست سالهای اخیر دانست .مدیرعامل ایرانخودرو افزود :در حال

تولید داشــته باشــیم و برنامه تولید ما برای سال  1.5 ،1403میلیون

فوالدگر تصریح کرد :با شــاخصهای تعیین شــده توسط ریاست

حاضر شاهد افزایش ملموس ســطح کیفی محصوالت تولیدی سال

دستگاه خودرو است که برای تحقق این برنامه ،نیازمند سرمایهگذاری

جمهوری ،حرکت به سمت بهبود شاخصها اتفاق افتاده و ایرانخودرو

جاری نســبت به اسفندماه سال قبل هستیم و با به سرانجام رسیدن

یک میلیارد و  200میلیون یورو ،معادل  40هزار میلیارد تومان هستیم.

در موضوع کیفیت و افزایش تولید کامل خودرو تالش ویژهای داشــته

 ٢٧٢پروژه ارتقای کیفی در دســت اقدام ،دستاوردهای بزرگتری نیز

وی با بیان اینکه برای دســتیابی به اهداف توسعهای خود نیازمند

حل و فصل شدن نیازمند صرف زمان و انرژی بیشتری هستیم.

و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

حاصل خواهد شد.

همکاری با شــرکتهای دانش بنیان هستیم ،بیان کرد :هرچند گروه

وی بــا بیان این که تولیــد به صورت عبور مســتقیم محصوالت و

خطیبی با بیان این که عملکرد ایرانخودرو کامال شیشهای و شفاف

صنعتــی ایرانخــودرو در درون خود دارای شــرکتهای دانش بنیان

نیــز تامین قطعات ،اقدامی ســنجیده از ســوی ایرانخودرو اســت،

اســت ،مهم ترین دســتاورد رویکردهای وزیر محترم صمت را در چند

است و طی سالهای گذشــته با آنها همکاری داشته است ،اما این
همکاری باید گسترش و توسعه یابد.

افزود :مســایلی در خارج از صنعت خودرو وجود دارد که باید به کمک

ماه اخیر ،تولید کامل دانســت و گفت :این موضوع موجب شده است

وزارتخانه و ســایر نهادهای دخیل حل شود که یکی از آنها ،موضوع

تا ضعفهای شبکه تامین مشخص و برای رفع آن برنامهریزی شود.

خطیبی گفت :هدف ما این است که ظرف پنج سال آینده خودروساز

وی بــا بیان این که عالوه بر ارتقای ســطح کیفــی تولیدات جاری

جهانی شــویم و بتوانیم بر اساس یک نقشه راه مشخص به بازارهای

تامین قطعات و قیمت مواد اولیه است.
به گفته مدیرکل هماهنگیهای ویژه ریاست جمهوری ،قیمتگذاری

ایرانخودرو توســعه محصوالت جدید نیز با جدیت دنبال میشــود،

دستوری و سرمایهای شدن خودرو که تقاضای القایی بسیاری را ایجاد

افــزود :برای اجرای پروژه  TF21از مرحله طراحی تا تولید و عرضه ،به

میکند نیز از مشکالت بیرونی صنعت خودرو است و به طور حتم این

طور کلی  18ماه زمان در نظر گرفته شده و در روزهای آینده رونمایی از

موضوع هم با افزایش تیراژ تولید کمرنگ خواهد شد.

نمونه اولیه محصول پروژه  K125نیزصورت خواهد گرفت.

منطقهای نفوذ کرده ،در زنجیره جهانی تولید خودرو قرار گیریم.
کاهش خودروهای دارای کسری
قائم مقام توســعه و تولید مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز

فوالدگــر برخــی از موضوعات خودروســازی از جملــه بهرهوری،

خطیبــی با تاکید بر ارایــه گزارش شــفاف از کیفیت محصوالت و

در این نشســت گفت :تعداد تولید در گــروه صنعتی ایرانخودرو ،در

کیفیت ،تیراژ تولید و تامیــن مواد اولیه را موضوعات داخلی و مربوط

برنامههــای بهبود در حال اجرا گفت :ایرانخودرو میکوشــد تا با ارایه

پایــان خرداد ماه به عدد  111هزار دســتگاه خواهد رســید که از مدت

بــه برنامهریزی خودروســازان دانســت و گفت :طــی ماههای اخیر

وضعیت کیفیت و برنامههای بهبود اطالع رسانی الزم را انجام دهد.

مشابه سال گذشته بیشتر است.

ایرانخودرو در رسیدگی به مسایل و مشکالت درونی عملکرد مطلوبی

وی با بیان اینکه دلیلی ندارد خودروســازان زیر قیمت تمام شده

کیانــوش پورمجیب با تاکید بر اینکه بــدون توقف به تولید ادامه

داشــته و با توجه به چشم انداز برنامههای این شرکت به نظر میرسد

محصوالت خود را به فروش برســانند ،تصریح کرد :به عنوان مثال در

میدهیــم ،اظهار کــرد :میانگین تولید روزانه به حدود  2600دســتگاه

زنجیــره تامین قطعات خودرو ،در حوزه تامین فوالد و ورق ،بســیاری

رســیده و به زودی به  2900دستگاه خواهد رسید و با این آهنگ تولید

وی اظهــار امیدواری کرد ،با کمک و مشــارکت نهادهای مختلف و

از تامیــن کنندگان دولتی هســتند و محصوالت خــود را با قیمت آزاد

تا پایان آبان ماه ،کل تولید سال گذشته را پشت سر خواهیم گذاشت و
هدف گذاری تولید  725هزار دستگاه را محقق خواهیم کرد.

تحوالت عمدهای را در این مجموعه شاهد باشیم.
مشارکت و انســجام بین بخشی ،بتوانیم مسایل خارج از این صنعت

به خودروســاز عرضه میکنند ،ولی خودروســاز موظف است محصول

را نیز حل کنیم تا دستورات ریاست جمهوری محترم محقق شود.

نهایی را با قیمت دســتوری عرضه کند .این درحالی است که عالوه بر

وی با بیان اینکه در سال جاری 100 ،هزار خودرو به صورت مونتاژی

خرید مواد اولیه صنعت خودرو به قیمت آزاد ،هزینههای تولید و منابع

تولید خواهد شد ،گفت :این اقدام نیز کمک خوبی به افزایش نقدینگی

برنامه ریزی برای ارتقای قابل مالحظه سطح

انسانی نیز کامال منطبق با نرم جهانی است.

کیفیت محصوالت تولیدی در سال ١۴٠١

خواهد کرد.

وی در خصــوص اجــرای اســتانداردهای ملــی در محصــوالت

گفتنی است ،در این نشست گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژههای

در ادامه ،مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو نیز ضمن تاکید بر

ایرانخودرو نیز گفت :در حال حاضر اســتانداردهای 85گانه در تمامی

توسعهای ،کیفیت ،تولید و سایر شاخصهای عملکردی گروه صنعتی

نگاه کارشناسی برای رفع مشکالت مرتبط با صنعت خودرو کشور گفت:

محصوالت جدید ایرانخودرو اعمال شــده اســت و این شــرکت در

ایرانخودرو در عمل به فرامین هشــت گانه رییس جمهوری ارایه و به

نباید با پرداختن به موضوعات حاشــیهای از مشکالت و موانع تولید و

موضوع اخذ اســتانداردهایی که به تازگی رفع تعلیق شدهاند نیز برنامه

ســواالت و ابهامات مدیرکل هماهنگیهای ویژه ریاســت جمهوری و

رفع آن برای تحقق اهداف اصلی صنعت خودروی کشور غافل شد.

اجرایی ارایه کرده است.

هیات همراه پاسخ داده شد.

همزمان با سالروز والدت امام رضا (ع) انجام میشود

آغاز تولید انبوه آریسان  ۲در ایرانخودرو خراسان

همزمان با سالروز والدت با ســعادت امام رضا (ع) ،تولید انبوه وانت

معاونتهــای تحقیقات ،طراحی و تکویــن محصول و همچنین کیفیت

پنج اســت و یکی از محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو است که تمامی

گروه صنعتی ایرانخودرو در ســایت خراســان انجام شــده و با دریافت

استانداردهای الزم را با نمره مطلوب دریافت کرده است .زاهدی فرد افزود:

بــا راه انــدازی و تجهیز خطوط تولیــد جدید و اتمــام مراحل پیش

تاییدیههــا و مجوزهای الزم ،تولید انبوه این خــودروی جدید به زودی در

تولید این محصول با تعداد روزانه  ۲۰دستگاه آغاز میشود و امیدواریم به

تولیــد ،مجوزهــا و تاییدیههــای الزم اخــذ و تولید وانت آریســان  ۲در

ایرانخودروخراســان آغاز خواهد شــد .به گزارش روابط عمومی شرکت

مرور با جذب نیروی انسانی الزم که برای  ۴۰۰فرصت شغلی جدید ایجاد

ایرانخودروخراســان آغاز خواهد شد .مدیرعامل ایرانخودرو خراسان در

ایرانخودرو خراسان ،بیژن زاهدی فرد با اشاره به اینکه این خودرو مجهز

خواهد شد ،در پایان سال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» بتوانیم به

این خصوص گفت :پروژه تولید وانت آریسان  ۲با نظارت کامل نمایندگان

به موتور جدید  XU۷Pاست افزود :آریسان  ۲دارای استاندارد آالیندگی یورو

هدف  ۴۰هزار دستگاه در سال برسیم.

آریسان  ۲در شرکت ایرانخودرو خراسان آغاز میشود.
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میز خبر
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری صورت گرفت

رونمایی از دستاوردهای دانشبنیان شرکت تام ایرانخودرو

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

با حضورمعاون علمی و فناوری ریاســتجمهوری ،معاون صنایع حمل و

نقل وزارت صمت ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،مدیرعامل ساپکو،
مدیرعامل شــرکت تام و جمعی از مدیران ارشــد صنعت خودرو کشور از

دستاوردهای دانشبنیان شــرکت تام در حوزه برق و الکترونیک خودرو

رونمایی شد.

تام ایرانخودرو با تکیه بر دانش طراحی و مهندسی که بیش از دو دهه
در صنعت خودرو کسب کرده اســت ،به دنبال بومیسازی و ایجاد ارزش
افزوده در حوزه پلتفرم برق و الکترونیک خودرو و هوشمندسازی است و در
این راستا برنامههای گستردهای در سال  ۱۴۰۱دارد.
به گزارش روابط عمومی تام ،در حاشــیه بازدید از این شرکت ،سورنا
ســتاری معــاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری خاطرنشــان کرد:
شرکتهایی مانند تام و جتکو ،مجموعههایی هستند که امیدواریم بتوانند
تحول و نوآوری در صنعت خودرو ایجاد کنند .تام اکنون به بلوغی رسیده
کــه ایدهها و اقداماتش را میتواند برای ایرانخودرو پیادهســازی کند و
امیدواریم این نوآوریها به داشتن محصوالت باکیفیتتر کمک کنند.
وی افزود :تام بخشی از طراحیهایش در اختیار خودش است ،ولی اگر
بخواهد نوآوری را توسعه دهد باید از زیرساختهای دانشی و استارتاپها
استفاده کند .ستاری گفت :باید به بخش تحقیق و توسعه توجه بیشتری
کرد و به ســمتی برویم که خودمان محصوالتمان را طراحی و به سمت
دانشبنیان کردن صنعت خودرو حرکت کنیم.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهــوری ،با بیان این که از همکاری
که بین ایرانخودرو و معاونت علمی ریاســت جمهوری وجود دارد ،راضی
هستم ،تصریح کرد :کشوری که حدود پنج میلیون دانشجو دارد و مساله
آن نیز اشتغال آنهاست ،احتیاج به صنعت دارد وگرنه صرف وجود کارخانه
نمیتواند برای یک دانشگاه کارآفرینی کند .وی افزود :برای این که حرکت
به سمت صنعت رخ دهد باید به سمت طراحی برویم در واقع همین کاری
که تام پیگیری میکند ،یعنی خودمان طراحی کنیم تا نیاز به خارجیها
نداشته باشیم.

کانون توسعه خودروهای برقی

در ادامــه منوچهر منطقی معاون صنایع حمــل و نقل وزارت صمت با
بیان این که قرار شد در خصوص آخرین فناوریهای جدید در خودروهای
الکتریکی و خودروهای خودران چند کانون ایجاد کنیم ،تاکید کرد :با طراحی
مجموعه خودرو الکتریکی که توسط جتکو انجام شد ،این مهم شکل گرفت
و باز هم یکی از اهداف وزارت صمت اســت که کانونی ایجاد شــود تا همه
شــرکتهایی که قصد فعالیت در حوزه خودروهای برقی را دارند از دانش
اندوخته شــده در این حوزه استفاده کنند .وی افزود :مبحث بعدی اتصال

پذیری اســت که با توجه به سوابقی که تام در حوزه اتوماسیون صنعتی و

و با توجه به توصیههای اکید مقام معظم رهبری و ریاســت جمهوری در

خطوط تولید صنعتی دارد ،قرار بر این شد که یک پلتفرم توسعه داده شود

زمینههای توســعه فعالیتهای دانش بنیــان و افزایش کیفیت صنعت

و کارگزاران آن شــرکتهای دانشبنیان باشند و تصمیم بر آن شد که یک

خودرو داخل با کمک دانشمندان کشور ،این موضوع همواره فصلالخطاب

پلتفرم باز را تعریف کنیم که همه خودروسازان از آن استفاده کنند.

ما صنعتگران است.

به دنبال برگرداندن اقتدارگذشته ایرانخودرو هستیم

کاهش هزینه  ۱۰۰دالری برای هر برد الکترونیکی

در ادامه ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با تقدیر از نگاه حمایتگر

کیوان وزیری مدیرعامل شــرکت تام نیز با اشاره به تاکید مقام معظم

و دلســوزانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صنعت خودرو،

رهبــری در راســتای دانشبنیان شــدن تولید ،گفت :از ســال  ۱۴۰۱و بر

یادآور شد :امروز شــاهد کار بزرگ و ارزشمندی بودیم و امیدواریم که تام

اســاس دستور مدیریت ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو ،حرکت به سمت

و جتکو فرصت ویژهای باشــند برای این که از کارخانه به ســمت صنعت

دانشبنیان شدن پلتفرم برق و الکترونیک خودرو را در دستور کاری خود

حرکت کنیم و با تمام توان مراقب این هســتیم که شرکتهایی مانند تام

قرار دادیم و امروز سربلند هستیم که اعالم کنیم یکی از بُردهای مهم برق

تبدیل به ســازمانهایی صرفا وظیفهگرای دولتی نشوند .مهدی خطیبی

و شــبکه الکترونیک خودرو که ماژول کنترل بدنه یا همان  BCMاست و

ادامه داد :اقدامی که شرکت تام موفق به انجام آن شد ،یکی از برنامههای

در حال حاضر وارداتی است را میتوانیم با علم و طراحی کارشناسان تام به

محوری گروه صنعتی ایرانخودرو در راســتای افزایش کیفیت محصوالت

سرانجام برسانیم .این محصول به مرحله طراحی و توسعه نهایی رسیده و

تولیدی گروه صنعتی ایرانخودرو و تعمیق بیشتر ساخت داخل است و به

در نیمه دوم امسال به تولید قطعی خواهد رسید.

دنبال برگرداندن اقتدار و صالبت گذشته گروه صنعتی ایرانخودرو هستیم.

وی خاطرنشــان کرد :به ازای هر بُرد کاهش هزینه حدود  ۱۰۰دالری را

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو افزود :در تالش هستیم با شناسایی و

خواهیم داشت و توسعه محصول برای برق و شبکه توسط خودمان انجام

جذب نخبگان و جوانان مستعد و همچنین بهرهگیری از ظرفیتها و توان

خواهد شــد و نکته مهمتر این اســت که از این پس تنها یک بُرد خواهیم

دانشی آنان به توسعه صنعت خودرو کشور بیفزاییم و در این راستا شرایطی

داشت و ازوجود تامینکنندگان متعدد درمحصوالت تولیدی پرهیزخواهیم

فراهم خواهد شد تا از مشاوره ،ایدههای خالقانه و همکاری نخبگان ایرانی

کرد .وزیری یادآور شد :برای این که شرکت تام بهرهورتر شود ،شرکت جتکو

خارج از کشور نیز که مشتاق خدمت به صنعت خودرو کشورمان هستند،

به تام ملحق و به زیرمجموعه توانمند طراحی تام افزوده شد و امیدواریم

بهرهمند شویم .خطیبی تاکید کرد :برای تحقق این مهم ،از همه ظرفیتها

امسال در دانش بنیان شدن علم طراحی خودرو در شبکه برق و الکترونیک

و توان گروه از جمله ســخت افزار ،نرم افزار و مغز افزار بهره خواهیم گرفت

خودرو بتوانیم خودکفا شویم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو خبر داد

خط رنگ ،بدنه و پرس به سایت تبریز اضافه میشود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی ،مدیرعامل

کیفیت در گروه صنعتی ایرانخودرو گفت :اگر صادرات محصول با کیفیت

و برخی مدیران ارشــد گروه صنعتی ایرانخودرو از سایت تبریز و خطوط

نداشته باشیم تولیدمان سودآورنخواهد بود و برنامهریزی برای این موضوع در

تولیدآن بازدید کردند.

ادامه تولید و توسعه صنعت خودروی کشور اجتنابناپذیر است .وی از اضافه

عزتا...اکبری تاالرپشــتی به دنبال این بازدید و طی نشستی با مدیران

شدن خط رنگ به ایرانخودرو تبریز تا دو سال آینده خبر داد و گفت :پس

ارشد گروه و قطعه سازان اســتان آذربایجان شرقی گفت :واردات سبب

از آن ،خط تولید بدنه و سالن پرس با ظرفیت تولید ساالنه  ۱۰۰هزار دستگاه

رشــد صنعت خودروی کشور خواهد شــد و خودروسازان باید با افزایش

خودرو به این سایت تولیدی افزوده خواهد شد.

نظام پرداخت به شبکه تامین ساماندهی شود

کیفیت و اجرای اســتانداردهای جهانی ،وارد مسیر صادرات شوند .وی با
بیــان اینکه هر قدر تولیدکنندگان از تفکر دولتی فاصله بگیرند ،موفقیت

خطیبی با اشــاره به برخی سیاســتگذاریهای نادرست در صنعت

بیشتری کسب خواهند کرد ،گفت :تولیدکنندگان استان آذربایجان باید

خودرو کشــور در ســالهای اخیر از جمله قیمتگذاری دستوری گفت:

توقعات و انتظارات استانداردی و کیفیتی را رعایت کنند .رییس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شورای اســامی گفت :واردات خوب است ،اما
باید خودمان را باور کنیم و با افزایش ســطح اســتانداردها ،خودروهای
داخلی را به سطح جهانی رسانده و توان صادرات را ایجاد کنیم.
اکبری تاالرپشــتی تصریح کرد :واردات توان رقابت خودروهای داخلی را
افزایش خواهد داد و سبب ارتقای آنها خواهد شد.

توانمندی ایرانخودرو در حوزه طراحی و تولید قوای محرکه

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در این نشســت با بیان اینکه
نگاهمان در مدیریت فعالیت اقتصادی و ســودآوری برای ذینفعان است،

گفت :یکی از ســرمایههای اصلی ایرانخودرو ،توانمندی در حوزه طراحی و
تولید قوای محرکه است و بر همین اساس ،تولید و عرضه قوای محرکه به
مجموعههای خارج ازایرانخودرو را دردستورکارقراردادهایم .مهدی خطیبی
افزود :مرکز توسعه تجارت و خدمات قوای محرکه ایرانخودرو که براساس
آن ایجاد پاورترین ایرانخودرو کلید خورده است ،در حوزه تولید و عرضه قوای
محرکه خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین نیزفعالیت خواهدکرد .وی
با اشاره به چشم انداز صنعت خودرو تا سال  ۱۴۰۴گفت :باید برای صادرات
برنامه مشــخصی داشته باشیم و یقینا مسیر بازارهای صادراتی با افزایش
کیفیت محصوالت گشوده خواهد شد .خطیبی با اشاره به برنامههای تحول

ســال  ۱۴۰۰به دلیل برخــی اقدامات غیر اقتصادی زیان انباشــته قابل
توجهی به ایرانخودرو وارد شــده اســت که بخشی از آن به دلیل همین
سیاستگذاریها بوده است .وی ضمن تشریح برنامه توسعهای در گروه
صنعتی ایرانخودرو ،برنامه تولید کامل خودرو از ابتدای خردادماه را عاملی
برای ایجاد انگیزه و نشاط در مجموعه دانست و گفت :به این سمت پیش
میرویم که نظام پرداخت به شــبکه تامین ساماندهی شود و بر همین
اساس ،عالوه بر پرداخت  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی در اسفندماه سال
گذشته ،از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشتماه امسال پرداختمان به
شبکه تامین دو برابر ارزش خرید بوده است.
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دانشبنیان

ایجاد مراکز نوآوری در ایرانخودرو با حضور

یادداشت

شرکتهایدانشبنیان

ورود شرکتهای دانشبنیان

سرآغاز تحوالت بزرگ در

ایرانخودرو است

مجید ضیایی موید ،استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو

برخی از اســتارت آپها و شــرکتهای دانــش بنیان با
صنعت خودرو ناآشنا هستند و فرآیندها ،الزامات ،استانداردها
و قوانین را نمیشناسند ،بنابراین برگزاری همایشهایی مانند
«ظرفیتهــای همکاری شــرکتها و نهادهای دانشبنیان و
گروه صنعتی ایرانخودرو» که در خردادماه برگزار میشود به
شناخت این شرکتها از صنعت خودرو کمک میکند.
شرکتهای دانش بنیان به ســه دسته تولیدی نوع یک،
تولیدی نوع دو و شرکتهای نوپا تقسیم میشوند که به نظر
میرســد ،شــرکتهای نوع یک میتوانند به ایرانخودرو در
پیشبرد اهداف توسعهای خود کمک شایانی کنند.
دانش بنیان شدن شرکتهایی مانند تام ،ایپکو ،جتکو و...
میتواند کمک بســیار زیادی به ایرانخودرو کند .شرکتهای
دیگری که قطعه ساز یا توسعه دهنده تکنولوژی هستند ،زمانی
که تبدیل به دانش بنیان میشوند ،برای این که نقش موثری
داشته باشند باید با قطعه سازان بزرگ قرارداد همکاری امضا
کنند .صنعت خودروی کشــور باید همواره خود را به روز کند و
تکنولوژی یا سیســتمهای جدید را بــر روی محصوالت خود
پیادهسازی کند و شرکتهای اســتارت آپی میتوانند نقش
موثری در این خصوص داشته باشند.
برگزاری همایش و نمایشــگاه با هدف ورود شرکتهای
دانش بنیان به صنعت خودرو و همکاری آنها به شرکتهای
بزرگی همچون ایرانخودرو ،آغاز تحوالت بزرگ در این صنعت
به شمار میرود .اســتارت آپها میتوانند به مرکز تحقیقات
ایرانخودرو ،ایپکو و جتکو وصل شــده و ایدههای فناورانهای
را بــه این مجموعهها ارایــه کنند که این همــکاری در تولید
محصوالت به روز و مجهز به فناوریهای نو و پیشرفته کمک
بســیاری خوبی خواهد کرد .در حال حاضر مشــکل صنعت
خودروی کشور ،با توجه به خودروهای موجود و تکنولوژی به
کار رفته در آن ها ،مرتبط با کیفیت در زمینه طراحی نیســت،
بلکه عمده مشــکالت مربوط به کیفیت قطعات است .انجام
اقدامات الزم در راســتای ارتقای کیفیت قطعات نیز بر عهده
خودروساز نیست ،بلکه از وظایف قطعهسازان است.

دبیر کمیته راهبری و ســاماندهی اســتفاده از ظرفیتهای نخبگی و

دانشبنیانی گروه صنعتی ایرانخــودرو ،با بیان اینکه صنعت خودرو

برای رشــد به برنامههای نوآورانه نیاز دارد ،گفت :ایجــاد مراکز نوآوری

در ســطح گروه صنعتی ایرانخودرو به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای
نخبگان و شرکتهای دانش بنیان کشور دنبال میشود.

معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،توانســته با شناســایی و
سازماندهی افراد خالق و تحصیلکرده ،شرکتهای دانش بنیان خوبی
را حمایت و پرورش دهد و اکنون باید صنایع و سازمانهای بزرگ از این
ظرفیتها بهرهبرداری کنند.
بیرانوند با بیان اینکه جهاد دانشگاهی و دانشگاهها نیز با ایجاد مراکز

احمد بیرانونــد افزود :گروه صنعتی ایرانخودرو به عنوان شــرکتی

رشد و پارکهای فناوری ،ایرانخودرو را در این مسیر یاری خواهند کرد،

دانشپایه به دنبال دستیابی به اهداف توسعهای خود ،احقاق مطالبات

افزود :حرکت ملی در توسعه همکاری با نخبگان و دانشبنیانها شکل

به حق مشتریان و مصمم به تحقق شعار سال است.

گرفته که این همافزایی اثرات ارزشمندی برای کشور خواهد داشت.

وی تصریح کرد :در کشــور ظرفیتهای خوبی برای توســعه صنعت

وی ،با اشــاره به اینکه ایرانخودرو با حمایــت قاطعانه مدیرعامل

خودرو وجود دارد که بخشی را شناسایی کردهایم و به دنبال ظرفیتهای

گروه ،دستور تشکیل کمیتهای به منظور تقویت و نیازسنجی فعالیتهای

نوظهور و برنامهریزی برای بهرهمندی تمام و کمال از آن هستیم.

فناورانه و نوآورانه را با عنوان «کمیته راهبری و ســاماندهی اســتفاده

دبیر کمیته راهبری و ســاماندهی اســتفاده از ظرفیتهای نخبگی

از ظرفیتهــای نخبگی و دانشبنیانی» داده اســت ،گفت :این کمیته

و دانــش بنیانی گفت :گروه صنعتی ایرانخــودرو با برگزاری همایش،

در اولیــن اقدام عملی خود طی فراخوانی ،نخســتین همایش معرفی

نهضت شناســایی نخبگان را آغاز کرده چرا کــه یقینا بخش اعظمی از

نیازهــای فناورانه را در تاریخهــای  ۲۲و  ۲۳خردادماه ،برگزار میکند و

توســعه در صنعت خودروسازی کشور به دست متخصصان داخلی باید

در آن از تمام نخبگان و شــرکتهای دانشبنیــان دعوت به همکاری

انجام گیرد.

کرده است.

ن که دست یاری شرکتهای دانشبنیان برای توسعه
وی با بیان ای 
صنعت خودرو کشور را میفشاریم ،خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر،

وی تصریح کرد :قطعا ایرانخودرو به عنوان خودروساز بزرگ کشور،
از ایدههای اثرگذار حمایت و استفاده خواهد کرد.

مدیرعامل جتکو مطرح کرد

م و جتکو در تحوالت دانشبنیان ایرانخودرو
نقش موثر شرکتهای تا 
مدیرعامل شرکت دانشپایه جتکو ،با بیان اینکه حوزه برق و الکترونیک

از گلوگاههای اصلی در صنعت خودروســازی محســوب میشــود که

تاثیــرات قابل توجهی در حوزه کیفیت ،قیمــت و امکانات خودرو دارد،
گفت :شــرکتهای دانشبنیان تام ایرانخــودرو و جتکو میتوانند با

جوامع علمی و تحقیقاتی کشور ،مسیرهای مناسبی را برای ایجاد فضای

مدیرعامل جتکو افزود :در ســطح جهان به طور میانگین  ۳۰تا ۵۰

هوشــمندانه مدیرعامل این گروه در تحقق شــعار سال میتواند نقطه

درصد قیمت هر خودرو متعلق به امکانات برق و الکترونیک و این عدد

عطفی در حل مســایل علمی و فناوری مرتبط با فرآیندهای توســعه،

در کشور ما حدود  ۲۵درصد است که نشان از میزان اهمیت حوزه برق

تولیــد و خدمات در گروه صنعتی ایرانخودرو با مشــارکت واحدهای

و الکترونیک در صنعت خودروسازی دارد.

دانش بنیان باشد.

وی بــا اشــاره به اینکــه جتکو هماکنــون در حوزههــای برق و

مدیرعامل جتکو تصریح کرد :برنامههای متعددی در این همایش

الکترونیک ،خودروهای برقی ،هوشمندســازی و سایر تکنولوژیهای

برای جذب توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان و مدیریت و تطبیق

محوری در خودروهای جدید و فعلی ایرانخودرو مشارکت فعال دارد،

این توانمندیها با مسایل حوزه برق و الکترونیک و خودروهای برقی

داود اســماعیلپور با بیان اینکه جتکو به عنوان یکی از شرکتهای

خاطرنشــان کرد :بخش مهمی از امکانــات رفاهی و ایمنی خودرو در

صورت گرفته است که امیدواریم از دستاوردهای این ارتباط ،استفاده و

دانشپایه زیرمجموعه گروه تام ایرانخودرو ،به طور ویژه در سالهای

محدوده برق و الکترونیک تعریف میشــود و گرایش مصرفکنندگان

بهرهبرداری کاملی صورت گیرد.

اخیر در توســعه و راهبری حوزه برق و الکترونیک فعالیت کرده است،

بــازار خودرو به ســمت خودروهایی با امکانات الکترونیکی و ســطح

گفــت :جتکو به دلیل درگیری مســتقیم با چالشهــای حوزه برق و

هوشمندی باالتر است.

همکاری شــرکتهای دانشبنیان با صنعت خودروسازی فراهم کنند و

پیشرو در راهبری فناورانه شبکه برق و الکترونیک خودرو باشند.

الکترونیک ،میتوانــد در تعریف نیازهای فناورانــه صنعت خودرو در
جامعه علمی و فناوری کشور نقش موثری ایفا کند.
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به گفته اســماعیل پور ،همایش «ظرفیتهای همکاری شرکتها و
نهادهای دانشبنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو» به عنوان یک ابتکار

اسماعیل پور افزود :غرفه جتکو پذیرای شرکتکنندگان در همایش
خواهــد بود و در ایــن غرفه به صورت ویــژه ،فرصتهای همکاری در
حوزههــای ماموریت این شــرکت مطرح و تا حــد امکان از تخصص،
تجربه و دانش شرکتکنندگان بهرهبرداری خواهد شد.

دانشبنیان
با حضور شرکتهای دانشبنیان در پروژههای خودکفایی محقق میشود

برنامه صرفه جویی  ۹میلیون یورویی ساپکو
در بخش مواد اولیه فلزی و غیرفلزی

گــروه صنعتی ایرانخودرو ،پیشگام در تعامل با صنایع باال دســتی
و تولیــد کننده مواد اولیه نظیر فوالد ،برنامهریزی گســتردهای را در

حوزه خودکفایی مواد اولیه ،در دســتور کار قرار داده و طی سالهای
گذشته توانسته است با خودکفایی بیش از  ۳۰۰هزار تن ورق فوالدی،

معادل ظرفیت یک خط تولیــد کامل فوالد به خودکفایی این صنعت
کمک کند.

خودکفایی با همکاری و مشارکت شرکت فروسیلیس غرب و مصرفی
در غربیلک فرمان تمام محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو از جمله
اهم پروژههای حوزه خودکفایی مواد فلزی شرکت ساپکو است.
براســاس این گزارش ،در راستای بهرهمندی از توان شرکتهای
دانشبنیان و توســعه فعالیتهــای تولیدی فناورانــه گروه صنعتی
ایرانخودرو ،شــرکت ســاپکو ،تعریف هشــت پــروژه غیرفلزی را

در همین راســتا با وجود تحریمهای بیگانگان ،شــرکت ساپکو بر

در دســتور کار قــرار داده و اقدامات گســتردهای را در زمینه تولید

آن شــد که در حرکتی جهادی و به منظور تامین مواد اولیه با کیفیت

پلیکربنات لنز گرید شــفاف و مقاوم در برابر اشــعه ماورای بنفش

مــورد نیاز صنعت خودرو  ۳۰ ،پــروژه خودکفایی در حوزه مواد فلزی

با مشــارکت پتروشیمی خوزستان و به منظور کاربرد در چراغ جلوی

و غیرفلــزی را در برنامه کاری خود قــرار داده و پس از طی مراحل

محصوالت  ،۲۰۷ ،۲۰۶دنا و تارا انجام داده است.

امکانســنجی و تصویب  ۱۵پروژه ،صرفهجویــی  ۹میلیون یورویی از

تولید روغنهــای کمک تولیدی و گریسها با همکاری شــرکت

محــل خودکفایی هفت پروژه مواد فلزی و هشــت پــروژه مواد غیر

نفت بهران و آســیاژوله و پلی پروپیلن منعطف و با اســتحکام باال به
منظور مصرف در ماده اولیه تولید داشــبورد خودرو با همکاری هیات

فلزی ،در دستور کار قرار گرفته است.
خودکفایی ورقهای فوالدی اســتحکام باالی پیشرفته مصرفی در

امنای دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت درخشان ساز را میتوان

خودروی تارا با مشــارکت فوالد مبارکه ،شــرکت ورق خودرو و فوالد

از جمله اقدامات مجدانه شــرکت ساپکو در راستای برنامههای کالن

ســبا با نظارت ،کنترل و آزمونهای دقیق شــرکت ساپکو و همچنین

خودکفایــی فلزی و غیرفلزی و دســتیابی به هدف کاهش ارزبری ۹

خودکفایی مرحله دوم شــمش منیزیوم در راســتای افزایش عمق

میلیون یورو در سال  ۱۴۰۱عنوان کرد.

اخبار کوتاه
گسترشداخلیسازیتولیدخودرو
باهمکاریپایداردانشبنیانها

مدیر مرکز توســعه محصول و فناوری در زنجیــره ارزش گروه

م همکاری با
صنعتی ایرانخودرو ،ازآمادگی برای مذاکره و تفاه 

شرکتهای دانشبنیان درجریان برگزاری همایش ظرفیتهای

همکاری دانشبنیانها و ایرانخودرو خبرداد.

امین حدادی تعمیق داخلی ســازی تولیــد با کیفیت را از
دســتاوردهای توسعه همکاری پایدار با دانشبنیانها دانست
و گفت :شکلگیری شــرکتهای دانشبنیان و دانشپایه در
گــروه صنعتی ایرانخودرو از جمله ســاپکو ،ایپکو ،جتکو ،تام
و نیرومحرکه ،ســبب تمرکز فعالیتهای توسعهای دانشپایه
در این مجموعه شــده که فرآیند توســعه را تسریع بخشیده
است .وی حضور جوانان متخصص و دانشآموخته را از جمله
مزایای شــرکتهای دانشپایه عنوان کرد و گفت :بسیاری از
نیازمندیهای صنعت خودرو که پیــش از این از طریق منابع
خارجی تامین میشد با توان و تخصص جوانان کشور در حال
داخلیســازی با رعایت استانداردها و یا تولید با حفظ کیفیت
است .حدادی ،صرفهجویی قابل مالحظه ارزی و بومیسازی و
رسوب دانش تولید برخی از قطعات هایتک را از دستاوردهای
همکاری با دانشبنیانها دانست و گفت :در همایش شناسایی
ظرفیتهای همکاری این شــرکتها بــا ایرانخودرو ،بخش

مدیرعامل ایپکو مطرح کرد

توسعه موتور ملی با مشارکت دانشبنیانهای داخلی
مدیرعامــل شــرکت دانشبنیان تحقیــق ،طراحی و تولیــد موتور

دیگری از نیازهای زنجیره تامین ایرانخودرو اعالم میشود.

در نشست هماهنگی ارتباطات ایرانخودرو با
مدیرعامل ایساکو مطرح شد

اجرای طرح توانمندسازی شبکه
نمایندگیها در حوزه ارتباطات

ایرانخودرو ،تعمیق و توســعه همکاری با شــرکتهای دانشبنیان

را راهکاری برای تســریع در اجرای پروژههای توســعهای در صنعت

در نشســتی با حضور مدیرعامل و مدیر ارتباطات ایساکو و مدیر

مهــدی رجبعلــی با اشــاره به برگــزاری همایــش ظرفیتهای

نمایندگیهای ایرانخودرو درحوزه ارتباطات مورد بررسی قرارگرفت.

خودروی کشور دانست.

ارتباطاتگروهصنعتیایرانخودرو،اجرایطرحتوانمندسازیشبکه

همکاری شــرکتها و نهادهای دانش بنیــان و ایرانخودرو ،همکاری

دراین نشست ،راهکارهای تماس بیشترباگروههای مختلف

با دانشبنیانها را راهگشــای توســعه صنعت خودرو کشور دانست و

مشتریان در سراسر کشور و ایجاد ظرفیتهای اطالع رسانی به

گفت :ایپکو به عنوان نخســتین شــرکت دانشبنیان در حوزه قوای

منظور تشریح اطالعات و دستاوردهای گروه صنعتی ایرانخودرو

محرکه کشــور ،توانســته گامهای موثری در طراحــی موتورهای کم

در حوزههای تولید کیفیت و خدمات پس از فروش و همچنین

مصرف بردارد.
وی افزود :شــرکت ایپکو از این مســیر ،عالوه بــر فایق آمدن بر
مشــکالت روز صنعت ،نسبت به شناســایی و پرورش نیروی انسانی
متناســب با نیاز این صنعت اقدام کرده اســت ،به شکلی که بیش از
نیمی از کارشناســان فنی ،طراحان خبره و مدیران ارشد این شرکت،
از مســیر یاد شــده در قالب طرحهای کارورزی یــا انجام پایاننامه
مشترک دانشگاه-صنعت ،جذب و بهکار گرفته شدهاند.
رجبعلــی عامل اصلی ایجــاد درآمد شــرکتها را مبتنی بر منابع
طبیعــی فــراوان ،نیــروی کار زیاد ،ســرمایه مالی زیــاد یا «دانش
موثر» دانســت و گفت :توسعه و طراحی موتور ملی در گروه صنعتی
ایرانخودرو نشــان داد که در این طرح ،تمرکــز بیشتری در اخذ و
بهکارگیری «دانش موثر توســعه و تولید» در قیاس با سرمایهگذاری
اقتصادی تولید وجود داشته است.
وی افزود :در دوران تحریم ،این شــرکت توانســت محصوالت را
متناســب با نیاز مشــتری و توان اقتصادی بازار خود ،مجهز به قوای
محرکه بهروز کند ،بدون آنکه نیاز یا وابســتگی به شــرکای ســابق
بینالمللی خود داشــته باشد که با بیمهری تمام ،حتی پیش از آغاز
رسمی تحریمها ،همکاری خود را پایان دادند.
رجبعلــی یکــی از دســتاوردهای دوران تحریم ایپکــو را طراحی
موتور ســه استوانه دانست و گفت :تالش شده است تا انتخاب موتور،
روشهای ســاخت ،انتخاب ســوخت غالب ،قیمت تمامشده موتور،
سطح وابستگی محصول به فناوریهای انحصاری ،سطح اشتغالزایی

افزایش ســهم بازار ایســاکو از بازار قطعات یدکی مورد بررسی
و اســتفاده از آن در بیشتــر محصــوالت داخلی کشــور ،مبتنی بر
مطالعات پایه و جامعی صورت گیرد تا ادامه راه برای توسعه محصول
و دانشهای مرتبط با آن میسر شود.
مدیرعامل ایپکو تصریح کرد :تولید بیش از یک میلیون دســتگاه
موتور با نشــان ملی تاکنون و رســیدن شــمارگان تولید روزانه آن به
حدود  ۸۰۰دســتگاه ،برتری کیفی موتور نسبت به موتورهای مشترک
داخلی-بینالمللــی ،نشــان از رســوب دانش کافی ایــن محصول
دانشپایه دارد.
وی از صرفهجویــی بیــش از  ۲.۱میلیــارد لیتر بنزین ناشــی از
مجموعــه تولیدات موتور ملی تاکنون در کشــور خبر داد و گفت :این
اقــدام توانســته ظرفیت صادراتــی و ارزآوری بیــش از یک میلیارد
دالری را برای کشــور فراهم کند ،انتقال دانش هزینهکردی کمتر از
 ۱۰۰میلیون دالر در بخش توســعه و تجهیز زیرســاخت تولید ،تنها در
صرفهجویی ســوخت و یک میلیارد دالر ،فرصــت ارزآوری اقتصادی
ایجاد کرده است.
مدیرعامل ایپکو افزود :کســب دانش فنی توسعه موتور که نتیجه
محصول دانشپایــه موتور ملی بود ،منجر به توســعه خانواده موتور
کممصرف سه استوانه گروه صنعتی ایرانخودرو شده تا بتواند همگام
با خودروســازان همتراز اقتصادی خود ،محصولی مبتنی بر تولید در

قرار گرفت .همین گزارش حاکی اســت ،طرح توانمندســازی
شــبکه نمایندگیهای ایرانخودرو در حوزههای روابط عمومی،
اطالعرسانی ،تبلیغات و شبکههای اجتماعی در دستور کار قرار
گرفت و براســاس آن از طریق دفاتر منطقــهای ایرانخودرو در
نقاط مختلف کشور ،در راستای دانشافزایی و آموزش کارکنان
نمایندگیهای ایرانخودرو ،برنامهریزی و پشتیبانیهای الزم به
عمل خواهد آمد .بر پایه این گزارش ،بابک سالجقه مدیرعامل
شرکت ایســاکو با تاکید بر اهمیت برنامه توانمندسازی شبکه
نمایندگیها ،این رویکرد را مکمل برنامههای توسعهای شرکت
ایساکو ذکر کرد و افزود :بدون شک با هماهنگی دفاتر منطقهای
و آموزش مستمر همکاران میتوان رسانههای اثربخش بسیاری
در راستای تشــریح فعالیتهای گروه ایجاد کرد .محمود نیک
دهقان ،مدیــر ارتباطات گروه صنعتی ایرانخــودرو نیز در این
نشست با اشاره به ظرفیتهای فراوان شرکت ایساکو برای ایجاد
ارتباط نزدیک و ســازنده با مردم و مشــتریان اعالم کرد :هدف
اصلی ایرانخودرو بهکارگیری تمام ارکان این مجموعه در راستای
اطالع رســانی و نزدیک شدن به جامعه اســت و به طور حتم
شرکت ایساکو به واسطه ارتباط مستمر با مشتریان بیشترین
نقش را ایفا خواهد کرد.

زیرساخت قطعهسازان کشور ،متناسب با سوخت ملی و مهمتر از آن
در تناسب با اقتصاد محصول نهایی خود را توسعه دهد.
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حرف دل

خواهر و برادر

موهبتی که مایه
دلگرمی است

اسماعیل لطیفی از مدیریت رنگ:

خواهر بزرگترم نقش مادری برای ما دارد

پنج خواهر و یک برادر دارم .خدا را شــکر تاکنون مشکل خاص و کدورتی

بین من و خواهران و برادرم به وجود نیامده اســت .ارتباط خوبی با هم داریم
و درکنار هم احســاس صمیمیت میکنیم .اگر خواهران و برادرم درخواستی
از من داشته باشــند برایشان با طیب خاطر انجام میدهم .خواهر بزرگترم
نقش مادری برای ما دارد و دلخوش به وجودش هستیم.

نخستین روز دهه کرامت ،مصادف با زادروز باسعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آخرین
روز آن مقارن با میالد پر سرور امام رضا (س) است .این برادر و خواهر مثا لزدنی در همه ابعاد
کرامت انسانی از جمله عشق و ارادت ،احترام متقابل و عالقه نسبت به یکدیگر زبانزد و الگویی
بیبدیل هستند و درتایید این سخن ،میتوان به هجرت سخت و طاقت فرسای حضرت فاطمه

معصومه (س) از مدینه به ســمت طوس برای دیدار برادر و همچنین سخنان گوهربار و قابل

تامل امام رضا (ع) در شان و مقام و منزلت معنوی این بانوی بزرگوار اشاره کرد .به مناسبت

دهه کرامت و در آســتانه میالد با ســعادت امام هشتم(ع) برآن شدیم تا با همکارانمان در
سطح شرکت ،گپ وگفتی در مورد ارتباط میان خانواده به ویژه برادران و خواهران داشته باشیم

که برخورداری از این نعمت ،موهبتی اســت بزرگ که مایه دلگرمی و پشتوانه مادی و معنوی

برای روزهای تلخ و شیرین زندگی است و یادآورمان میشود ،محبت کردن و عشق ورزیدن،
زمان و مکان نمی شناسد و زندگی ابدی نیست که بتوان مهربانی را به فردا موکول کرد.

قاسم نیرومندی سادات از مدیریت رنگ:

وجود خواهر و برادر

زیباترینبخشزندگیاست

فرزند ارشد خانواده هستم .دو برادر و یک خواهر کوچک تر از خود دارم.

به عنوان برادر بزرگتر وظیفه ســنگینی در قبال خانواده دارم .هر کمکی اعم
از مادی و معنوی از دســتم برآید ،برایشــان انجام میدهــم .برادرانم برایم
احتــرام خاصی قائلنــد و به قول معروف روی حرف مــن ،حرفی نمی زنند.
البته من هم در زندگی خصوصی آنان دخالتی ندارم و هر زمان نیاز به کمک
داشــته باشند در کنارشان هستم .خواهرم سنگ صبورم است وگاهی که دلم

مسعود عضدی از اداره تولید بدنه دنا:

برادر و خواهر ،تکه ای از قلب مان هستند

خانواده همچون یک زنجیر به هم متصل است و هر حلقه در انسجام این

زنجیر نقش دارد .در مســیر پر فراز و نشیب زندگی ،ارتباط اعضای خانواده،

میگیرد یا حرف هایی که قابل گفتن به کســی نیست را با او مطرح میکنم.
برادرها و خواهرم مرا همچون پدر میدانند و موجب دلخوشیام هستند .هر
وقت آنها را میبینم ،دلم قرص و محکم میشــود .به نظرم داشتن خواهر و
برادر زیباترین بخش زندگی است ،آنها مانند دوست همیشه کنارت هستند
و هیچ وقت تنهایت نمیگذارند.

نقش تعیین کنندهای در پیشــرفت و ترقی کل خانــواده دارد .پدر و مادر به
مانند ستون یک خانه و برادر و خواهر همچون تکهای از قلبمان هستند .هر
چــه زمان میگذرد ،حس تعلق خاطر به برادر و خواهرم را بیش تر از پیش
درک میکنم و محبتم نســبت به آنها افزونتر میشود .اغلب روزها دلتنگ
خانوادهام میشــوم ،زیرا از من دورند ،اما هر روز با آنها ارتباط تلفنی دارم.
نعمت داشتن برادر و خواهر ،از موهبتهای بزرگ زندگی است.

ابوالفضل ساعی مهربانی از تغذیه خطوط مونتاژ:4

از هیچ کمکی به خواهر و برادرانم
دریغنمیکنم

هشــت برادر و خواهر هستیم که گذشت در بینمان جایگاه ویژهای دارد.

از هیــچ کمکی به برادران و خواهرم دریغ نمیکنم و اگر مشــکلی برای یکی

اکبر مهدیزاده از مدیریت رنگ:

خواهران،سنگصبوربرادرانند

ما دو برادر و چهار خواهر هســتیم ،یکی از خواهرانم به رحمت خدا رفته

اســت .دو خواهر و یکی از برادرانم در شهرســتان زندگی میکنند .گرچه به
لحاظ مســافت از هم دوریم ،اما صمیمیت و مهربانی زیادی در بین ماســت،
بــی دریغ به هم محبت کرده ،رعایت حال همدیگر را میکنیم و از هم تقاضا

از آنها پیش آید درصدد رفع آن خواهم بود و همین طور بالعکس ،آنها نیز
به فراخور حال به من کمک فکری میدهند و از راهنماییهایشــان در زندگی
اســتفاده میکنم .پــدرم خیلی به جمع خانوادگی و رفــت وآمدهای فامیلی
اهمیــت میداد .نصایح پدرمــان را به ویژه در مورد صله ارحام و حفظ ارتباط
برادر و خواهری ســرلوحه زندگی خود قرار داده و همواره سعی کردهایم این
سنت حسنه را حفظ کنیم.

و خواســته نابجا نداریم .دیدارها و مهمانیهای ما ســاده و بی تکلف برگزار
میشــود .من هر کاری که در توانم باشــد ،برای خواهــران و برادرانم انجام
میدهم .وجودشان برای من یک نعمت بزرگ محسوب میشود .راست است
که میگویند ،خواهران سنگ صبور برادران هستند.

ایمان زمانی از کارگاه تعمیرات نوسازی پالت (سایت :)3

مثلکوهپشتهمهستیم

یــک خواهر و دو برادر کوچک تر از خــود و یک برادر بزرگتر دارم .همه

میثم جاللوند از کارگاه تعمیرات نوسازی پالت (سایت :)3

برادرانمحمایتگرندوخواهرانمرازدار

هشت ماه است در شرکت استخدام شدهام ،زادگاهم شهر نهاوند است و به

خاطر دوری از خانواده ،بسیار دلتنگ آنها میشوم .شش برادر و دو خواهر
دارم که روابطمان با هم گرم و صمیمی است .اگر برای یکی از ما مشکلی
پیش بیاید ،همه دست به دست هم میدهیم تا آن را رفع کنیم .برادرانم
حمایتگران خوبی برایم هستند و خواهرانم رازدار و مشاوران امین .از تجربه
و نظراتشان بهره میگیرم و پند و اندرز و راهنمایی آنها را در زندگی
چراغ راه خود میدانم.
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مــا در یک محله ســکونت داریم و فاصلــه خانهمان به هم نزدیک اســت و
دلهایمان به هم نزدیکتر .آخر هفته در منزل پدری دور هم جمع میشویم
و حواسمــان به یکدیگر اســت .اگر درخواســت مادی یا نیــاز به همدلی و
مشــورت داســته باشیم تا رفع آن مثل کوه پشــت هم هستیم و در حق هم
کوتاهی نمیکنیم .برادر بزرگم به من توجه خاصی دارد و من هم به دو برادر
کوچــک تر از خودم .به نظرم هیچ چیز در زندگی لذت بخش تر از داشــتن
برادر و خواهر مهربان نیست و حس میکنم با وجود داشتن آنها بسیار قوی
و محکم هستم.

اسماعیل لطیفی از مدیریت رنگ:
ریحانه و زهرا ،فقط تک خندهتان کافی است تا از گونههای اناریتان شکوفه
بریزد! دوستتان دارم عزیزان پدر.

محمد یاسین و کارین فرزند

ایمان زمانی از کارگاه تعمیرات
نوسازی پالت (سایت )3

محمد یاسین :من خواهرم را خیلی دوست
دارم و همیشه از او مراقبت میکنم.

محمد یوسف و ملیکا فرزند زهرا سادات اسکندری

از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل

محمدیوســف :خواهر خوب و مهربانم؛ دوســت داشتنت بوی
باران میدهد.

زهرا ،محمد و رویا فرزندان علی قربانی

از مدیریت حراست

زهرا :برادر عزیزم دوست داشتن تو بزرگترین
نعمت دنیاست.

مرتضی صفری از خدمات شهری:
«دخترم ،ای تمام هستی ام دوستت دارم».

بهلول نوعی از معاونت صادرات
و امور بینالملل:

دنیا و مونا ،دختران عزیزم ،شــما جــان منید از این
عزیزتر نمیشود.

مسعود عضدی دیلمی از اداره تولید بدنه دنا :

معصومه سبحانی از بخش نظارت و

هستیجان!

هماهنگی امور تولید و پروژهها :

هنرمند زندگیات باش .هر روز را به شــیوهای خاص زندگی کن .از
خود هنر نشان بده و ببین که امروز و یا فردا را باید چطور بگذرانی.

میشه اسم پاکتو رو دل دنیا نوشت

سعید بورمور از اداره تولید بدنه دنا:
حســنا و آندیا ،شما مهمترین بهانه زندگی من هستید .دخترانم به یاد داشته
باشید آن قدر دوستتان دارم که به خاطرتان با تمام سختیهای دنیا خواهم
جنگید .به من تکیه کنید که تکیه گاهتان ،عاشقانه دوستتان دارد.

میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت
میشه با عطر تنت به ته دنیا رسید
میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید
بنیتا جان ،دختر بی همتای من دوستت دارم
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میز خبر
از دوازده تا پانزدهم خردادماه رقم خورد

اخبار کوتاه

تکمیل و تجاری سازی  ۵۶۶۰دستگاه خودرو در گروه

قائممقاممدیرعاملدرتوسعهوتولیدمطرحکرد

همکاریایرانخودرو

با وزارت صمت برای رفع مشکل
قرعهکشیخودرو

قائم مقام توسعه و تولید گروه

صنعتی ایرانخودرو اعالم کرد:
با توجه به هماهنگیهای صورت

گرفته از ســوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت تجمیع و تمرکز

قرعهکشــی متقاضیان خودرو

در این وزارت خانه و بر اســاس

گــروه صنعتی ایرانخــودرو از روز دوازدهم تا پایــان روز پانزدهم
خردادماه موفق به تکمیل و تجاری ســازی پنج هزار و  ۶۶۰دســتگاه

خودرو شد.

روزهای آینده هدف  ۲۹۰۰دستگاه محقق میشود.
این گزارش میافزاید ،با ایجاد شــرایط پایــدار در خطوط تولید،
گروه صنعتی ایرانخودرو به دنبال افزایش کیفیت محصوالت اســت،

بــا حذف خودروهــای ناقص از فرآینــد و تولید به صــورت عبور

افزایش  ۲۵درصدی کیفیت محصوالت ناشــی از حذف خودروهای

مستقیم از خط تا دست مشتریان از ابتدای خردادماه و با بهبود روند

ناقص یکی از دســتاوردهای کوتاه مــدت ایرانخودرو بوده که عالوه

تامین قطعــات ،گروه صنعتی ایرانخودرو درصدد تحقق برنامه تولید

بــر آن با اجرای پروژههای متعدد بهبــود در فرآیند تولید و خدمات،

 ۷۲۵هزار دستگاه خودروسواری در سال  ۱۴۰۱است.

افزایــش کیفیت قابل توجه در محصــوالت در آینده ای نزدیک برای

براســاس این گزارش ،رکورد تجاری سازی هفتگی در سال ۱۴۰۱
در گروه صنعتی ایرانخودرو با تولید  ۱۵هزار و  ۹۱۷دســتگاه خودرو
نیز شکسته شده است.
همین گزارش حاکی اســت ،تولید روزانه در مجموع ســایتهای
گــروه صنعتــی ایرانخودرو نزدیک به  ۲۶۰۰دســتگاه رســیده و در

مشتریان ملموس خواهد بود.
بر پایه این گزارش ،گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای خردادماه
جاری ،تولید هر گونه خودرو ناقص و دارای کســری قطعه را متوقف
کرده و برنامه تولید عبور مســتقیم از خط تولید را در دستور کار قرار
داده که در نوع خود یک تحول بزرگ محسوب میشود.

ابالغیههای جاری تمام خودروسازان داخلی ازجمله ایرانخودرو
مکلف به اجرای صحیح این دستورهستند.

کیانــوش پورمجیــب بــا اعالم ایــن خبر افــزود :طی
روزهای گذشته مشــکالتی در زمینه اعالم اسامی برندگان
قرعهکشــی از طریق این ســامانه ایجاد شد که با توجه به
این که نخستین گام در راستای تجمیع بود به طور طبیعی
وقــوع برخی خطاهــا و ایرادهای فنی مشــکالتی را ایجاد
خواهد کرد و طبــق پیگیریهــا و هماهنگیهای صورت
گرفته تمام این موارد به سرعت در حال رفع و رجوع است.
وی با بیان این که با راه اندازی این ســامانه خودروساز
هیچ گونه دخل و تصرفی در اعالم اســامی برندگان ندارد،
افزود :بنابراین طرح موضوع مقصر بودن خودروساز در این
زمینه به هیچ وجه صحیح نیســت و این موضوع در ارتباط
مســتقیم با برخی خطاهای سیستمی اســت که در حال
حاضر مســووالن ذی ربط در حال رسیدگی به این موضوع
و رفع مشکالت هستند.
پورمجیب تصریــح کرد :وجود ایــن ایرادهای فنی در
سامانه قرعه کشی موجی از انتقادات و مطالبات مردمی را
متوجه شــرکتهای خودروساز کرده و تصویر ذهنی اقشار
مختلف جامعه نیز بر همین اساس شکل گرفته و در عین
حــال شــبکههای اجتماعی نیز محملی بــرای هجمههای
بیشتر علیه خودروسازان شده است.
قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو با
تاکید بر اراده ایرانخودرو جهت کمک به مسووالن ذیربط
در روند قرعه کشــی متقاضیان اعالم کــرد :صرف نظر از
هر گونه فرافکنی ،جوســازی و تالش بــرای یافتن مقصر
بایــد تمام تالش خود را در راســتای اصــاح و جبران در
این فرآیند متمرکز کنیم و با ایجاد فضای شفاف در جهت
افزایش رضایت مشتریان و متقاضیان گام برداریم.
وی بــا بیان این کــه از ابتدای بروز این مســاله گروه
صنعتی ایرانخودرو تمام تالش خود را برای خروج از این
چالش و یافتن راه حل منطقی و دقیق به کار گرفته افزود:
بدون شک تمام تالش مســووالن وزارت صنعت ،معدن و
تجارت نیز بر آن اســت تا با اتخاذ تدابیر درست و سنجیده
این مشــکل را برطرف کرده و از تضییع حقوق متقاضیان
جلوگیری کند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر ایجاد حاشــیه بیشتر
و یافتــن مقصر در زمینه این چالش فنی مشــکلی را حل
نمی کند ،در چنین شــرایطی بایــد به دنبال یافتن راه حل
ســریع در جهت رفع مشکل و دغدغههای متقاضیان بود و
از پرداختن به موضوعات غیرفنی پرهیز کرد.
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مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نشست با مدیران روابط عمومیهای گروه تاکید کرد

تعدیل فضای موهوم علیه خودروسازی با کار و تالش
مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخــودرو گفت :فضــای موهوم علیه
خودروسازی را با کار و تالش مجدانه تعدیل خواهیم کرد.

با تولید باکیفیت ،رضایت مشتریان را فراهم میکنیم

مهدی خطیبی در نشســت با مدیران روابط عمومی گروه صنعتی
ایرانخودرو ،با بیان این که در سالهای گذشته به مقوله تولید کیفی
توجه زیادی نشده و افزایش تیراژ تولید مالک عملکرد بوده ،تصریح
کرد :با تغییر رویکرد به ســمت تولیــد با کیفیت محصوالت ،در صدد
هستیم تا رضایت مشتریان را افزایش دهیم.
وی با اشاره به اثرگذاری اخبار منفی در جامعه در مقایسه با اخبار
مثبت و امیدبخش گفت :باید با تولید محتوای مناسب مردم را نسبت
به توانمندیهای صنعت خودرو و دستاوردهای آن آگاه کنیم و در این
مســیر واحدهای ارتباطات شــرکتهای تابعه گروه نیز نقش بسیار
مهمی خواهند داشت.
خطیبی با اشــاره به وضعیت موجود صنعت خودروســازی گفت:

کامل ،رشــد  ۴۳درصدی صدور سند و یا افزایش  ۱۶درصدی تحویل
خودرو از دســتاوردهای مهمی است که در شرایط تحریم و با تکیه بر
توان تولیدکنندگان کشور رقم خورده است.

بزرگتریــن منتقد این موضوع خودمان هســتیم و میدانیم ،آنطور

وی توقف تولید خودرو ناقص در ســه مرحلــه را اقدامی مهم در

کــه باید و شــاید به مقوله کیفیت پرداخته نشــده اســت ،اما برخی

کاهــش هزینههــا و افزایش کیفیت خودروهــا ارزیابی کرد و گفت:

هجمههای رسانهای نســبت به بزرگنمایی مسایل و مشکالت سبب

پیش از این تولید ،به کاالی در حال ساخت اطالق میشد که با تغییر

شده تا ذهنیت جامعه نسبت به صنعت خودروی کشور مخدوش شود.

تعاریــف و ارایه محصــول قابل عرضه به مشــتریان ،آمار و اطالعات

وی خودروسازی را صنعتی پیچیده و دارای روابط پیشین و پسین

صحیح در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.

متعدد در زنجیره تولید دانست و گفت :خودرو نقش مهمی در زندگی

خطیبی با بیان اینکه امروز در شــرایطی قرار داریم که هر کسی

روزمره مردم در جهان دارد ،اما در ســالهای اخیر به دلیل مســایل

به خود اجازه میدهد با حداقل آگاهی به این صنعت هجمه وارد کند،

اقتصادی کشــور از کاالی مصرفی تبدیل به کاالی سرمایهای شده و

افزود :مسیر تحول کیفیت محصوالت را در پیش گرفتهایم و با توقف

اهمیــت آن در زندگی مردم برای تبدیل آن به ثروت و ســرمایه چند

تولیــد خودرو ناقص در کنار اجرای  ۱۶۱پروژه ،کیفیت به میزان قابل

برابر شده است.

توجهی ارتقا خواهد یافت.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،بازنشر اخبار مثبت را نسبت

وی بــا بیان اینکه توقــف تولید خودرو ناقص دســت کم زمینه

به اخبار منفی ضعیف ارزیابی کرد و ضمن تاکید بر تشخیص محتوای

رشــد  ۲۵درصدی کیفیت محصوالت را فراهم میکند ،تصریح کرد:

صحیح و سره از ناسره قبل از بازنشر گفت :یکی از دالیل انتشار اخبار

نتایــج پروژههای کیفیت با تاخیر نمایان میشــود ،اما گروه صنعتی

منفی برای صنعت خودروی کشــور ناشی از وجود منافع برای برخی

ایرانخودرو خود را متعهد و ملزم به ارتقای کیفیت و عرضه محصوالت

افراد و گروه هاســت که روابط عمومیها باید با ارایه اطالعات صحیح

جدید میداند و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

به مخاطبان در تشخیص محتوای درست و بازنشر آن کمک کنند.
نقش موثر واحدهای ارتباطات گروه در انتقال صحیح اطالعات

تعریف  ۱۱محور فعالیت سیستماتیک در فعالیتهای ارتباطی

در این نشســت ،مدیر ارتباطــات و امور بینالملــل ایرانخودرو

وی ارایــه اطالعات صحیح بــه مخاطبان بــرای دریافت بازخورد

نیز با تشــریح رویکردهای نوین ارتباطی در این خودروســاز ،درباره

مثبت و صحیح از آنان را بســیار مهم دانســت و گفت :فعالیتهای

برنامههای تدوین شده برای ارتقا و بهبود وضعیت موجود توضیحاتی

اطالعرســانی باید هوشمند و سیســتماتیک بوده و با سرعت و دقت

ارایه کرد.

باالیی انجام شــود و واحدهــای ارتباطات به عنوان پیشــاهنگ این

محمــود نیک دهقــان ،بر ایجاد تحول سیســتماتیک در  ۱۱محور

حرکــت باید تمام تالش خود را بــرای انتقال صحیح اطالعات به کار

فعالیتهــای ارتباطی تاکید کرد و از مدیران روابط عمومیهای گروه

گرفته و از ایجاد فضای موهوم در حاشیه این صنعت جلوگیری کنند.

صنعتی ایرانخودرو خواست تا با همدلی و مشارکت ،زمینه بهرهمندی

خطیبی با بیان این که در تمام شاخصهای تولید ،فروش ،صدور

از تمامــی ظرفیتهای موجود در این گــروه صنعتی را فراهم کنند و

ســند و تحویل خودرو از ابتدای ســال تاکنون نسبت به سال گذشته

با پاسخگویی به موقع و ســریع به مخاطبان از اثرگذاری هجمههای

روند افزایشــی داشــتهایم ،گفت :افزایش  ۵۶درصدی تولید خودرو

رسانهای ناصحیح جلوگیری کنند.

همگروه
با تفاهم بزرگترین امدادرسانی در کشور صورت میگیرد

اخبار کوتاه

افزایش کیفیت و سرعت ارایه خدمات به مشتریان

با تفاهم صورت گرفته بین امدادخودروایران و امداد خودرو سایپا ،از این

عنوانواحدنمونهاستانیبه

پس ارایه خدمات امدادی در سراسر کشور با پوشش مراکز تماس این دو

ایرانخودروکرمانشاهرسید

مجموعه ،با سرعت وکیفیت باالتربه مشتریان ارایه خواهد شد.

براســاس تفاهم صورت گرفته میــان دو شــرکت امدادخودروایران

ایرانخودرو کرمانشــاه موفق شد با کســب رتبه در مولفههایی

و امدادخودرو ســایپا ،حمل خودروهای مشــترک که به دلیل فنی و یا

چون افزایش ظرفیت تولید ،حفظ و افزایش نیروی انســانی در

به دلیل بروز ســوانح و تصادفات رانندگی در سطح کشور قادر به حرکت

شرایط همهگیری ویروس کرونا ،دریافت گواهینامههای تعالی

نباشــند ،توسط ناوگان امدادی دو شرکت پوشش داده میشود و انتقال

منابع انسانی ،مدیریت کیفیت ،جایزه ملی مدیریت مالی ایران و

این خودروها توســط امدادگران حمل طرفین به تعمیرگاه معرفی شده

دریافت استانداردهای بینالمللی ،به عناوین واحد نمونه صنعتی

که دســتور کار آن از طریق مرکز تماس میان دو شــرکت صادر میشود،

و کارفرمایی حامی کارگر دست یابد.

انجــام میپذیرد .به گــزارش ارتباطات امدادخودروایران ،ســید عباس

محمــد ملکی ،مدیرعامل ایرانخودرو کرمانشــاه گفت :با تکیه بر

میرحســینی مدیرعامل امدادخودروایران در این باره گفت :همکاری دو
شرکت امدادخودروایران و امداد خودرو سایپا با هدف ارایه خدمات حمل

لحظه و در هر گوشه کشور عزیزمان ،بهترین امکانات را به حادثهدیدگان و

به خودروهای هر دو شرکت در سراسر کشور انجام میگیرد تا بار ترافیکی

در راه ماندگان ارایه دهیم.

ناشی از نقص فنی خودرو در مسیرهای پرتردد را بهبود بخشند.
وی افزود :شرکت امدادخودروایران با توسعه زیرساختهای نرمافزاری
امدادرسانی و هوشمندسازی فرآیند ثبت درخواست و امدادرسانی به اقصا

وی تاکیــد کــرد :در کنــار همافزایی حاصل از همکاری دو شــرکت،
امدادخودروایران برای اطالع دقیقتر از نیاز مشــتریان و ارتباط مستمر و
موثر با آنان راههای ارتباطی خود را افزایش داده است.

نقاط کشور ،به عنوان بزرگترین و بهروزترین مرکز پاسخگویی هوشمند در

میرحسینی افزود :از این پس شماره تلفن  ۰۲۱۸۲۲۷۳۰۲۱و همچنین

کشور و با در اختیار داشتن تجهیزات امدادرسانی و امدادگران متخصص

صندوق صوتی ارتباط با مدیرعامل با شماره تلفن  ۰۲۱۸۲۲۷۶۸۰۰عالوه بر

در ناوگان امدادی ،ارایه خدمات عمومی خودرویی در محل و حمل تمامی

شمارههای اعالم شده در وب ســایت امدادخودروایران در تمام روزهای

خودروها را فارغ از برند کارخانه سازنده در هر ساعت از شبانهروز بر عهده

هفته و به صورت شــبانهروز به دریافت نظرات ،پیشــنهادها و انتقادهای

دارد و با تفاهم صورت گرفته با امداد خودرو سایپا این دو شرکت خدمات

دریافتکنندگان خدمات امدادی در سراسر کشور اختصاص یافته است.

خود را تجمیع و تکمیل میکنند.

گفتنی است ،با برنامهریزی صورت گرفته پیامهای دریافتی به منظور

میرحســینی ابراز امیدواری کرد ،با همکاری بزرگترین شرکتهای

توســعه پایدار و بررســی نقاط قابل بهبود و اعمال خواستهها و نیازهای

امدادخودرویی کشور ،شاهد ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات در صنعت

مشتریان ،در کارگروهها و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد

خودروی کشور باشیم و ضمن افزایش رضایتمندی هموطنانمان در هر

و بازخورد اقدامات انجام شده به ارسال کننده پیام منعکس خواهد شد.

بازدید نظارتی مدیر حوزه مدیرعامل از همگام خودرو و مدیریت ارتباطات با مشتریان
مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با هدف نظارت بر
خودرو و مدیریت ارتباط با مشتریان بازدید کرد.

فروش ،گفت :تمامی مشــتریان ،ولی نعمتان ایرانخودرو هستند که
باید خواسته و رضایت آنان در اولویت نمایندگیها باشد.

ظرفیتهای تاثیرگذاران این حوزه در دریافت نظرات و دیدگاههای مردم و
مشتریان تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت محصوالت خواهد داشت .در این

هدف از این بازدید دریافت دیدگاههای فنی و کارشناســی این افراد
بــرای بهبود کیفیت محصوالت عنوان شــده اســت .با توجــه به ارتباط

شــد ،اعضا و مدیران صفحه مجازی اینســتاگرامی کلوپ دناسواران ،به

گسترده تاثیرگذاران شــبکه اجتماعی با طیفهای مختلف مشتریان و

نمایندگی از دارندگان خانواده خودروی دنا به پیگیری سواالت و ابهامات

نگاه کارشناســی و فنی آنان به موضوعــات مختلف ،دغدغههای موجود

مشتریان از مدیران و کارشناسان ایرانخودرو پرداختند.

درباره کیفیت خودروهــا مطرح و توضیحات الزم درخصوص برنامههای

بازدیدهای اثربخش فعاالن شــبکههای اجتماعی از محصوالت گروه

بهبود هر یک توسط مدیران کیفیت ایرانخودرو ارایه شد .در حال حاضر

صنعتی ایرانخودرو ادامه خواهد داشت و متقاضیان میتوانند درخواست

گروه صنعتی ایرانخودرو در شــبکههای اجتماعــی مختلف داخلی در

بازدید را از طریق لینــک https://www.ikco.ir/fa/ikcovisit.aspx

حال فعالیت اســت ،اما به دلیل گستردگی باالی شبکهها ،بهرهمندی از

ارایه کنند.

آغاز دومین دوره عرضه طرح «سما»

به دلیل موفقیت و به درخواســت مشتریان ،دوره دوم عرض ه آن را در
تمامی شعبهها و باجهها کلید زد.

«ســما» مختص اعضــای تعاونیاعتبار ،با نرخ ســود  18درصد به

خدمات رسانی ایساکو در ایام ارتحال

امام خمینی (ره) به هموطنان

شرکت ایساکو به مناسبت ســی و سومین سالگرد ارتحال حضرت

امام(ره) ،طرح ویژه خدمترسانی به هموطنان گرامی و زائران حرم
مطهررا به منظورآســایش خاطرمشتریان ،به مدت شش روزاز ۱۱تا
 ۱۶خرداد ماه اجرا کرد.

معاون شبکه خدمات پس از فروش ایساکو ،گفت :در این طرح

انجام شــد و اکیپهای ویژه امدادرسانی ،با هدف راهاندازی سریع

بازدید که به همت معاونت کیفیت و مدیریت ارتباطات ایرانخودرو انجام

آن به مســیر تولید در اردیبهشت ماه در شعب محدود عرضه کرده بود،

بهعنوانکارگرنمونه استان معرفی شده بودند ،قدردانیکرد.

محــدوده حرم مطهر برای زائران بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب

نمایندگان کلوپ دناسواران در ایرانخودرو

ســما را با هدف ایجاد ارزش افزوده در ســرمایه سهامداران و هدایت

عرفان روشنی و مجید امیدی ازکارکنان شرکت ایرانخودروکرمانشاهکه

ماشــااله وردینی افزود :در این ایام خدمــات امداد عمومی در

بهبود روند ارایه خدمات و پاســخگویی به مشــتریان گفت :عملکرد

تعاونیاعتبار کارکنان گروه صنعتی ایرانخودرو که طرح سرمایهگذاری

کرمانشاه بهعنوان واحد نمونه وکارفرمای حامیکارگرو همچنین آقایان

خودروهای زائران حرم مطهر خدماترسانی کردند.

و نظــارت قرار گرفت .امیرهوشــنگ روشــن آزاده ،ضمــن تاکید بر

محصوالت ایرانخودرو و فرآیند ارزشیابی آن بازدید کردند.

مراسم ،امیری مقدم استاندارکرمانشاه ازمدیرعامل شرکت ایرانخودرو

بهشت زهرا ،شهرهای مقدس قم و مشهد و برخی مراکز استانها ،به

انجام شــد ،فرآیند کیفی ارایه خدمات به مشــتریان مورد بررســی

جمعی ازکارشناسان و مهندسان خودرویی فعال درشبکههای اجتماعی از

بیشتر امسال در جمع واحدهای برتر کشور نیز معرفی شویم .در این

مسیرهای ورودی و خروجی تهران و حومه ،حرم مطهر امام (ره) و

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و افزایش رضایتمندی مشتریان

سرآمد در جلب رضایتمندی مشتریان شود.

صنعتی برتر و نمونه استانی معرفی میشــود که امیدواریم با تالش

در  ۶۲شــهر کشور و با حضور حدود  ۵۴۶اکیپ امدادی ،با تمرکز در

در ایــن بازدیدها که در راســتای تحقق اهداف و سیاســتهای

وی ضمــن تاکید بر تکریم مشــتریان در شــبکه خدمات پس از

این شــرکت در ارزیابیهــای وزارت صمت به عنوان یکی از واحدهای

ی منتخب به صورت تکشــیفت و دوشیفت
نزدیک به  81نمایندگ 

فرآیند رســیدگی به درخواست و مشکالت مشتریان از شرکت همگام

نمایندگیهای مجاز گروه صنعتــی ایرانخودرو باید تبدیل به الگویی

ظرفیت باالی نیروی انسانیکارآمد و روحیه جهادیکارکنان سالهاست

صورت روزشمار علی الحســاب است .هریک از مشتریان میتوانند با

حداقل  10میلیون تومان بدون سقف مشارکت ،یک برگ گواهی با نام
و غیر قابل انتقال به غیر ،با ویژگی و قابلیت نقد شــوندگی بدون نرخ
تعدیل استرداد وجه در هر زمان دریافت کنند.

خودروها و کاهش بار ترافیکی در محدوده مرقد مطهر مستقر بودند.
وی با اشاره به وجود پایگاههای ثابت امدادی در مسیرهای یاد شده،
به آمادهباش شبانهروزی امدادگران برای ارایه خدمت به مشتریان
گروه صنعتی ایرانخودرو اشاره کرد و گفت :خدمات عمومی شامل
باتری کمکی ،سوخترســانی ،بازکردن درهای خودرو ،پنچرگیری و
تعویض زاپاس بود که توسط ناوگان امدادخودروایران در محل مورد
نیاز مشتری و بدون توجه به کارخانه سازنده خودرو انجام میشد.

افزایش 60درصدی درآمد لیزینگ
خودروغدیر

درآمد محقق شده شرکت لیزینگ خودروغدیرتا پایان اردیبهشت ماه

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  60درصد افزایش داشته

است.

به گزارش روابط عمومی شرکت لیزینگ خودروغدیر ،مدیرعامل
این شــرکت با اعــام خبر فوق افــزود :افزایــش درآمد لیزینگ
خودروغدیر درســال مالی منتهی به اردیبهشت ماه امسال در حالی
بوده است که میزان تسهیالت اعطایی به مشتریان طی همین مدت
 14درصد رشد داشته است .مرتضی ادیبی اظهار کرد :در آمد منتهی
به  31اردیبهشت  ،1400مبلغ116میلیارد ریال بود که این مبلغ در سال
جاری به  186میلیارد ریال رسیده است.

عرضه دوره دوم طرح سرمایه گذاری «سما» از شانزدهم خرداد ماه
آغاز شد و به مدت  10روز در تمامی شعب تعاونی اعتبار ادامه دارد.
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نیرو و راستی
کوتاه و بریده
پیکانوپاوروالیمیالنوتوافقنامه

قهرمانی قاطع پیکان در رالی پرند

همکاریامضاکردند

قرارداد همکاری پیکان و پاوروالی میالنو در ایتالیا با امضای
لوســیو فوسارو رییس باشــگاه میالنو رسمی و این همکاری
آغاز شد.

از جمله ابتــکارات ،همــکاری پیــکان و پاوروالی میالنو
در زمینــه اجرای آکادمیهای مشــترک والیبال ،اســتفاده
از امکانــات هر دو باشــگاه برای آمــوزش بازیکنان زیر 19
و  21ســال اســت .امضــای تفاهم نامه همکاری مشــترک
پیکان و پاوروالی میالنو مورد توجه نشــریات و روزنامههای
معتبــر ایتالیــا و اروپا قــرار گرفته بــود ،از جملــه روزنامه
( )Milano Todayچاپ میالن که امضای توافق بین پیکان
و پاوروالی میالنو را یک توافق تاریخی در زمینههای ورزشی
و اقتصادی عنوان کرد.
اینروزنامهدر مورد توافــق نامه همکاری پیکان و میالنو
نوشــت«:این فقط یک تبــادل بین فرهنگی ســودآور برای
شــرکتهای نماینده کشــورهای ایران و ایتالیا نبوده است،
بلکه یک لحظه واقعی رشد و تعالی است».

تیمفوتوالیپیکانبرسکوی

قهرمانیکشورایستاد

فوتوالی بــازان پیکان در اولین حضور خــود در رقابتهای
قهرمانی کشور ،پیروز میدان شدند.

مرحله نخســت مسابقات رالی کشــورپنج شنبه و جمعه

پنجم و ششم خرداد ماه در شهر پرند در دو گروه حرفهای
و آماتور برگزار شد.

اســتارت رسمی مسابقات امسال در حالی در محدوده
زرندیه ،پرندک و مجموعه آیلند زده شــد که پنجشنبه ،روز
قبل از مســابقه مراحل پیشبینی شــده ازجمله ثبتنام،
بازدید مسیر (رکه) ،جلسه توجیهی و استارت نمادین طبق
برنامه انجام شد .صبح جمعه تیمهای پیکان و فرش مشهد
و تیمهای استانی آغازگر مسابقه بودند و شرکت کنندگان در
این مرحله از مســابقات شش تست را پشت سر گذاشتند.
ســه استیج در مرحله اول طراحی شده بود و سه استیج نیز
در مرحله دوم که جمعا طول مســیر مســابقه به حدود 185
کیلومتر میرســید .حرفهایها همگی با پژو  206در مســابقه
حاضر بودند و با توجه به شــرایطی که برای برگزاری مســابقه
در دو کالس حرفهایها و آماتورها مهیا شــده بود ،تیم طراح مســیر ،در

تیم پیکان در این مرحله پس از شکســت نماینده طبس

یک تالش چند روزه ،مســیر را از موانع طبیعی ،خطرناک و حادثهآفرین

و گلســا پوش یزد در دیدار نهایی مقابل آذرخش کرمان به

پاک کرده بودند تا اطمینانخاطر بیشتری برای شــرکتکنندهها فراهم

میدان رفت و با عملکرد فوق العاده خود و پیروزی در دو ست

شــود .به اینترتیب مســابقه با زمان بندی مناسب و با حضور رانندگانی

متوالی ،قهرمان مسابقه فینال شد.

از استانهای تهران ،مازندران ،قزوین و خراسان و تیمهای ایرانخودرو،

تیم فوتوالی پیکان متشکل از :سید مهدی میر جلیلی ،علی

فرش مشهد و ستارگان سرعت انجام شد و نتایج زمانی قابل قبولی نیز

کرمی ،بهمن مهربان ،بهمن عبدولی ،امیر حســین دهقانی و

برای شــرکتکنندگان رقم خورد .عصر جمعه و با پایان یافتن مســابقه،

ســید حسین میرحسینی زاده بود و محمد تطهیری به عنوان

تمامی رانندگان و عوامل کنترل و ایمنی برای شــرکت در مراسم سکو در

سرمربی و غالمرضا خسروجردی به عنوان سرپرست در این

مجموعه آیلند حاضر شــدند .در این دوره از مسابقات رالی ،تیم پیکان با

ترکیب حضور داشتند.

کســب  40امتیاز باالتر از فرش مشهد و ستارگان سرعت بر روی سکوی

صعودکوهنوردان

ایرانخودروکرمانشاهبهقلهآرارات

هفته گذشته جمعی از کارکنان شرکت ایرانخودرو کرمانشاه

به قله  ۵۱۳۷متری آرارات در کشور ترکیه صعود کردند.

مهرداد شــانی ،پیمان ســلطان آبادی ،اله داد شــکری،
داریوش شــانی و عادل چهری کوهنوردان کرمانشاهی بودند
کــه در یک کوه پیمایــی دو روزه موفق به فتــح قله آرارات
شدند.

وحید وحدتی بهعنوان نقشــهخوان ،سکوی نخست را به خود اختصاص
دادند .از نکات قابل توجه این دوره از مســابقات حضور تعدادی از بانوان
عالقهمند در گروه آماتورها بود که میتواند تمرینی برای ارتقای کیفی در
زمینه رانندگی و همچنین ستآپ خودروها برای حضور احتمالی در گروه

با هم در یک تست خودرو بود تا آماتورها بتوانند در کنار حرفهایها با اتکا
به قوانین مسابقه و استاندارد آنان رقابت کرده و با تمرینات مناسب عمال
با مسابقات سطح حرفهای و مفاهیمی مانند سرویس پارک ،پارک فرمه
و نوع رانندگی در اســتیجها آشنا شوند .در عین حال با پیشنهاد سرعت
متوســط برای اســتیجهای مختلف به آماتورها اجازه داده شد تا بتوانند
مهارت خود را برای این مســابقات بهبود بخشــیده و با ارتقای استاندارد
خودروشان به گروه حرفهایها بپیوندند.
نتایج مسابقه
در ردهبندی مقدماتی (آماتور) :امین پارساپور و مهران سجادی مقام
اول ،مجیــد فتحی و ارســطو میفور مقام دوم و کتایــون قیدر و نیلوفر
رشیدی مقام سوم را به خود اختصاص دادند.
در ردهبندی حرفهای :اشــکان مســگرها و وحیدرضا وحدتی از تیم
پیکان مقام اول ،آرمان طاهر دوســت و علی شــیبانی از فرش مشهد
مقــام دوم و محمد قلعهبانی و علیرضا مســعودی از تیم پیکان مقام
سوم را به دست آوردند.
در ردهبندی تیمی نیز تیم پیکان مقام اول را از آن خود کرد ،تیم فرش
مشهد به مقام دوم رسید و تیم ستارگان سرعت مقام سوم را کسب کرد.

کسبمقامسومیمشترک
بسکتبالیستهایپیکان

تیم بســکتبال پیکان بعد از کســب پیروزیهای متعدد در
مسابقات دسته اول بسکتبال کشور در مرحله نیمه نهایی طی

دو دیدار رفت و برگشــت در سالن ســاپکو نتیجه را به تیم
توفارقان آذر شهر واگذار کرد.

بسکتبالیســتهای پیکان با واگذاری بازی در این مرحله
از صعــود به فینال مســابقات بازمانده و بــه دیدار ردهبندی
راه یافتند .با درخواســت دو تیم پیــکان و لئونارد و موافقت
فدراســیون بســکتبال دو تیم به مقام ســومی مشترک در
مسابقات دسته اول بسکتبال کشور رضایت دادند.
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نخست تیمی قرار گرفت و اشکان مسگرها نیز در گروه حرفهایها در کنار

حرفهایها در آینده باشد.
از دیگر موارد قابل ذکر این مسابقات ،حضور دو گروه حرفهای و آماتور
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یادآوری میشــود ،آخرین زمان برگزاری مسابقات رالی به سال 97
برمیگرددکه فقط یک مرحله از آن در شــهر قزوین برگزار شــد و مراحل
دیگر نیز انجام نشد.

زالل

هم زمان با سالروز ارتحال ملکوتی
معمار کبیر انقالب اسالمی

استقرارایستگاهصلواتی
بسیجیانایرانخودرو

در حرم مطهر
امام خمینی (ره)

هم زمان با سی و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران ،بسیجیان ایرانخودرو دوشادوش سایر عاشقان آن حضرت ،ضمن تجدید میثاق با آرمانهای واالی امامخمینی(ره) و شهدا،
در فضای اطراف حرم ایستگاه صلواتی برپا کردند.

با استقرار این ایستگاه صلواتی ،بسیجیان آبی پوش ایرانخودرو میزبان خیل کثیر زائران حرم مطهر امام خمینی (ره) بودند که آمده بودند بار دیگر با مقام عظمای والیت عهد بسته و با آرمانهای انقالب
اســامی تجدید میثاق کنند .در این ایســتگاه که به همت نیروهای بســیجی و جهادگر گروه صنعتی ایرانخودرو برپا شــد ،با اقالمی همچون آب معدنی ،آب میوه و کیک از زائران مرقد مطهر بنیانگذار انقالب
اســامی پذیرایی شــد.گفتنی اســت ،شنبه ۱۴خرداد ماه ،مدیرعامل ،مدیر حوزه مدیرعامل و برخی از مدیران ارشــد ضمن حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسالمی و ادای احترام به روح پرفتوح امام
شهیدان و تجدید بیعت با ایشان ،از ایستگاه صلواتی برپا شده در فضای اطراف حرم امام راحل(ره) دیدن کردند.
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شبکه

مدیرعامل نمایندگی :1996

مشتریان ،ماحصل تالش ماست
اعتماد مشتریان،

 17ســال پیش ،نمایندگی  1996در قالب شرکت آریا پاد سبز از کمیســیون اعطا و توسعه نمایندگیهای ایرانخودرو مجوز احداث

نمایندگی مجاز را دریافت کرد و این مقدمهای شد تا یکی از بهترین نمایندگیهای خدمات پس از فروش ایرانخودرو در سال 1386

در مساحتی به وسعت 7800متر مربع در شهر رشت ،بلوار ولیعصر (جاده انزلی) بعد از هالل احمر جنب اتاق بازرگانی افتتاح شود.

هادی صالحی چوکامی  65ساله ،مدیرعامل نمایندگی  1996در این خصوص میگوید« :از حدود دهه  70خورشیدی که ایرانخودرو

همراه و همیار زندگی مردم شــد ،این پیش بینی را داشــتیم که در ســالهای آتی محصوالت ایرانخودرو ،جزء الینفک خانهها و

خانوادههای ایرانی خواهد شد .ازطریق خواهرزادهام ،علی بیاکی و احمد صورت که درزمینه فروش و تعمیرات خودرو فعالیت داشتند

به این حوزه عالقهمند شدم و شکر خدا توانستیم یکی از بزرگترین و موفقترین نمایندگیهای تحت پوشش دفتر منطقهای رشت را
احداث کنیم».

پذیرش روزانه
مدیرعامــل نمایندگــی  1996در ادامه میگوید :مــا روزانه به طور
میانگین  75خودرو پذیرش داریم .در حوزه فروش نیز ســال  1400و
باوجود محدودیتهای فروش خودرو تعداد  502دستگاه خودرو و در
سال  1399نیز  439دستگاه فروختیم.

که بنا به اقتضائات شــرکت برای هر پســت کاری در نظر گرفته شده

واقع ،ویترین ایرانخودرو هســتند و سازنده تصویر ایرانخودرو در

برای پرســنل تدارک دیده شده و همکاران دورهها را گذراندهاند .عالوه

اذهان عمومــی .هرچقدر نمایندگیها بتوانند تصویر درســت و قابل

بر آن نیز دورههایی در خصوص روابط عمومی و استانداردهای رفتاری

اعتمــادی از ایرانخودرو در ذهن مردم ایجاد کنند طبعا مشــتریان

و کالمــی در این نمایندگی برگزار کردهایم تا بتوانیم ایده آل امتیاز 1000

بیشتری جذب نمایندگیها خواهند شد.

در حوزه  CSIو رضایت مشتریان را به دست بیاوریم.

نیروهای متخصص
او پذیــرش این حجم خودرو در روز را به واســطه نیروی انســانی
متخصص خود میداند 65 :نفر در پســتهای مختلف مشــغول کار
هســتند .نیروی انسانی به عنوان ســرمایه نمایندگی تمامی طرحها،
نوآوریها و فرآیندها را اجرایی میکنند و بدیهی است که ارزش نیروی
انســانی ،مهمترین و باالترین جایگاه را نزد مدیران این مجموعه دارد.
درحال حاضر ،برادرانم حجت و احمد و همچنین خواهرزادههایم علی
و امیر بیاکی سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت هستند و مرا در اداره

نمایندگیهای مجاز در واقع
ویترین ایرانخودرو هستند و سازنده
تصویر ایرانخودرو در اذهان عمومی
هرچقدر نمایندگیها بتوانند تصویر
درست و قابل اعتمادی از ایرانخودرو در
ذهن مردم ایجاد کنند طبعا مشتریان
بیشتری جذب نمایندگیها خواهند شد

نمایندگی همراهی میکنند.
توجه به کارکنان و اقدامات انگیزشی
صالحی ادامه میدهد :در این مجموعه سعی شده عالوه بر اینکه
حقوق و مزایای متناســب با شــرایط تورم جامعه در نظر گرفته شود،
اجرای سیســتمهای انگیزشــی ،توجه به بهداشــت و سالمت روانی،
تشکیل تیمهای ورزشی ،اجاره سالنهای ورزشی ،استخر و برنامههای
ورزشی مســتمر به صورت هفتگی و اعطای وامهای قرضالحسنه به
پرسنل نیز برای حفظ رضایت آنان انجام شود.
برگزاری دورههای آموزشی
او در خصوص دورههای آموزشی نیروی انسانی میگوید :دورههایی
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تعهد به مشتریان و مسوولیت پذیری در قبال آنها
هادی صالحی در پاســخ به این ســوال ما که «با این حساب کار

ارایه خدمات متنوع به مشتریان

پرمســوولیتی دارید؟» میگوید :وقتی کار شما خدمات رسانی باشد؛
یعنی این که با رفاه و زندگی مردم ســروکار دارید .کوچکترین اهمال
کاری میتواند خســارات مادی و معنوی به مشتری وارد کند .بنابراین
وقتی کار شما از جنس خدمات است ،مسوولیت نیز به آن گره خورده
است .این مجموعه با این همه سرمایه مادی و انسانی بنا نهاده شده
که به مشــتری خدمت کند ،پس همــه آمال و آرزوهای ما با تعهد به
مشتریان محقق میشود.
سخن پایانی
«دانســتن کافی نیست؛ باید به کار بســت .خواستن کافی نیست،

صاحــب امتیــاز نمایندگی 1996معتقد اســت ،رضایــت کارکنان

باید دســت به کار شد ».اینها جمالتی است که صالحی به آن اعتقاد

مقدمه افزایش رضایت مشــتریان بوده و اضافــه میکند :عالوه بر

دارد و در این مورد میگوید :کســانی را انتخــاب کنید که از رویارویی

ارایه خدمات ســریع و با کیفیت ،ایجاد باشــگاه مشــتریان و حفظ

با ســختیها و مشکالت نمیهراســند .این آدمها وقتی که درگیر کار

تعامــات و ارتبــاط با مشــتریان حتی پس از دریافــت خدمات و

میشوند،لذت میبرند و خالقیت و نوآوری را با خودشان میآورند.

خروج از نمایندگی و همچنین افزایش ایســتگاههای رفاهی و مهیا

لذتبخشترین قسمت کار آنجاست که از پس موفقیت و تالش؛

کردن فضای مناســب برای انتظار مشتریان مانند ایجاد کافیشاپ

اعتماد و معروفیت حاصل شــود .من و تیم مدیریت نمایندگی 1996

مخصوص مشــتریان ،فضاســازی و قراردادن امکانات سرگرمی و

رشــت از این بابــت خوشحالیم کــه به اذعان آمار و شــاخصهای

رفاهی در ســالن انتظار مشــتریان از جمله اقداماتی اســت که در

عملکردی شــرکت ایرانخودرو و ایساکو در زمره نمایندگیهای موفق

راســتای مشــتری مداری انجام میدهیم .نمایندگیهای مجاز در

منطقه و بلکه کشور بودهایم.

محیط زیست
دستاوردهای محیطزیستی ایرانخودرو در سالی که گذشت

نشست
برگزاری نشست تخصصی محیط

زیستی گروه صنعتی ایرانخودرو

شرکت ایرانخودرو درتداوم مسیربهبود عملکرد محیطزیستی خود ،موفق
به اجرای موفقیتآمیزممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت محیطزیستی
برمبنای استاندارد بینالمللی ایزو 14001:2015درحوزههای تولید و پشتیبانی

تولید شد .درهمین راستا ،اقدامات موثری نیزبا هدف رعایت ضوابط قانونی
و استفاده صحیح از منابع موجود انجام گرفت ه است که مهمترین آنها به

شرح زیرقابل اشاره است:

نظارت بر تفکیک پسماندهای ویژه از مبدا در تمامی سالنهای تولید.
امکانسنجی مدیریت پســماندهای ویژه در داخل شرکت با هدف
کاهش هزینه.
بستهبندی پسماندهای ویژه لجن رنگ و لجن تصفیهخانه صنعتی.
انجام فرآیند مدیریت پســماندهای ویژه (امحا/بازیافت) براساس
الزامات ســازمان حفاظت محیطزیست در چارچوب سامانه ( EMPاخذ

حوزه آب
اقدامات انجام شــده در این بخش را میتوان مشــتمل بر موارد زیر
برشمرد:

مجوز ،ثبت مشــخصات خودروهای حمل ،تنظیم صورتجلسات مبدا و
نظارت برعملکرد پیمانکار).
امحای نزدیک به  1500تن پسماند سالنهای رنگ توسط شرکتهای
ذیصالح مورد تایید سازمان حفاظت محیطزیست.

تصفیه تمامی فاضالبهای صنعتی و بهداشــتی شــرکت به حجم
حدود  1.5میلیون مترمکعب.

انتقال حدود  9000تن پسماند عادی به خارج ازشرکت توسط پیمانکار
ذیصالح شهرداری تهران.

کنترل ادواری به منظور مطابقت پارامترهای خروجی فاضالب تصفیه
شده شرکت با استانداردهای ملی ازطریق آزمایشگاه داخل شرکت و همین
طورآزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیطزیست.
نظارت بر راهبری تصفیه خانه فاضالب بهداشتی و صنعتی از طریق

خروج و دفع یک مورد محموله حاوی جزء ویژه پسماندهای عادی
توسط پیمانکاران ذیصالح.
بازیافــت بیــش از  900تن تینر ضایعاتی ســالنهای رنگ ازطریق
پیمانکارذیصالح.
بازیافت بیش از  86100تن ضایعات ورقهای پرس.

سیستم پایش آنالین.
نظارت برانتقال تمامی فاضالبهای تولیدی درفعالیتها و پروژههای

حوزه فضای سبز

شرکت به شبکه جمع آوری و تصفیهخانه فاضالب شرکت.
طراحی سیستم مدیریت مخازن (فاضالب بهداشتی/صنعتی و مواد

حدود  10درصد از مســاحت تحت پوشــش سایت مرکزی شرکت
ایرانخــودرو ،به فضای ســبز اختصاص دارد .در همیــن ارتباط ،یکی

شیمیایی) در سطح شرکت.
استفاده مجدد از فاضالب تصفیهشده به منظور آبیاری فضای سبز و
سایر مصارف داخلی شرکت با هدف برداشت کمتر از منابع آبی.
حوزه هوا
منابع آالینده هوا در شرکت ایرانخودرو شامل منابع ثابت (دودکشها)
و منابع متحرک (ناوگان حمل ونقل) هستند .اقدامات انجام شده در این

از نقاط قوت ســازمان را باید اســتفاده از پساب تصفیهشده در فرآیند
نگهداری فضای ســبز خود برشــمرد .اقدامات متعــددی برای بهبود
مدیریت توسعه و نگهداری فضای سبز سایت مرکزی به انجام رسیده
اســت .مشارکت در برنامههای توسعه فضای سبز به صورت داوطلبانه
صورت گرفته و همکاری الزم در طرحهای توســعه فضای سبز شهری
به صورت زیر انجام شده است.
کاشت سههزار اصله نهال مقاوم به کمآبی بهازای افراد تازه استخدام

بخش شامل موراد زیر است:
اندازهگیــری ادواری بیــش از  750پارامتر آالیندههای گازی و ذرات
معلق خروجی منابع ثابت سالنهای تولیدی و پشتیبانی(در چهار نوبت)
ازطریق آزمایشگاههای معتمد ســازمان حفاظت محیطزیست بهمنظور
حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای ملی.
اندازهگیری آالینده صوت در  10ایستگاه مرزی شرکت.
لونقل سنگین شرکت (تعداد
اندازهگیری ادواری خروجی ناوگان حم 

در فضاهای عمومی شهر تهران از سال  1399تا .1401
تهیه و تدوین شناســنامه مرتبط با باکسهای فضای سبز در سطح
شرکت.
تهیه و تدوین شناســنامه گونههای گیاهی گلدانهای آپارتمانی در
سطح شرکت.
اجرای پروژه اینترنشیپ با موضوع «امکانسنجی احیای درختان

183دستگاه کامیون و کفی) با هدف کاهش آالیندگی آنها و انجام پروژه

آســیب دیده از عوامل آفات ،بیماریها و مشکالت ناشی از آلودگی آب و

لونقل داخلی شرکت که منجر به بهبود
بهســازی و نوســازی ناوگان حم 

خاک در سطح شرکت ایرانخودرو و ارایه راهکارهای اجرایی» با همکاری

لونقل شده است.
حدود90درصد وضعیت معاینه فنی ناوگان حم 

گروهگیاهپزشکی دانشگاه تهران.

حوزه خاک
تولید انواع پســماند یکی از مهمترین پیامدهای محیطزیستی ناشی
از فرآیندهای شــرکت ایرانخودرو است .براســاس ضوابط ملی تمامی
پسماندهای ویژه ،صنعتی ،کشــاورزی ،پزشکی و بخشی از پسماندهای
عادی در مبدا تفکیک و از طریق خرید خدمت  /فروش در مســیر امحا/
بازیافــت قرار میگیرند .اقدامات انجامشــده در این بخش را میتوان به
شرح زیر برشمرد:
نظام بخشــیدن به فرآیند مدیریت پســماندهای عادی ،صنعتی و

تدوین و انجام راهکارها و تمهیدات اجرایی به منظور احیای درختان
رو به زوال در سطح شرکت.
حوزه ارتقای تصویرذهنی محیط زیستی سازمان نزد جامعه
گــردآوری اطالعات و تهیه گزارشهایی در راســتای حضور در جایزه
صنعت سبز.
ارایه گزارشهای عملکرد محیطزیســتی شرکت به مخاطبان برون
ســازمانی نظیر گزارش به اداره حفاظت محیطزیست شهر تهران ،گزارش
پایداری ( )GRIو ...

ویژه (شامل جمعآوری ،انبارش موقت و امحا/بازیافت پسماندهای عادی،

برنامهریزی و اجرای برنامههای مناســبتی محیطزیستی با هدف

صنعتی و ویژه براســاس الزامات قانونی ،طراحی و اجرای ســایت جدید

ارتقای آگاهی و افزایش مشارکت کارکنان (نظیر روز جهانی زمین پاک ،روز

پسماند ویژه).

محیط زیست ،روز هوای پاک و )...

نشســت تخصصی محیطزیســت گروه صنعتی ایرانخودرو با

حضورمدیرکل دفترپایش فراگیرسازمان حفاظت محیطزیست،

معاون مدیر کل محیط زیست استان تهران و رییس اداره HSE
سازمان صمت استان تهران و مسووالن محیطزیست شرکتهای

گروه صنعتی ایرانخودرو ،به همت مدیریت پیشگیری ،درمان و
رفاه برگزار شد.

در این نشســت ،علیاکبر مرادعباسی ،معاون توسعه منابع
انســانی و نماینده مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در امور
 ،HSEضمــن تبریک هفته محیطزیســت گفت :گروهصنعتی
ایرانخودرو با حضور بیش از  100شرکت تولیدی ،نمایندگیهای
مجاز و دفاتر منطقهای در سراسر کشور حضور گستردهای دارد.
وی ادامه داد :این شــرکت بیش از  22ســال اســت که با
تشکیل کارگروههای تخصصی در سایت مرکزی و شرکتهای
گروه در سطح کشــور اقدامات متعددی را برای حفظ و توسعه
محیط زیست انجام دادهاست .نماینده مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخــودرو در امور  HSEافزود :در حال حاضر دربســیاری از
کشــورهای جهان سرمایهگذاری قابل توجهی بهمنظور حفاظت
از محیطزیســت صورت میپذیرد که این رویکرد از منظر توجه
به نیازهای نســلهای آینده ،ارزشــمند اســت .مراد عباســی
افزود :با همکاری و همفکری وزارت صمت و ســازمان حفاظت
محیطزیست ما نیز میتوانیم گامهای مثبتی را برای حفظ این
ثروت برای نسلهای بعدی برداریم.
هلنا کعبــی ،مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت
محیطزیست نیز در این نشست ،اقدامات ایرانخودرو در حوزه
محیطزیست را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :اقدامات مناسبی در
کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی و بازیافت پسماند
انجام شده است.
وی با تاکید بر نقش ایرانخودرو در توســعه صنعتخودرو
کشــور گفت :انتظار میرود بــا تولید محصــوالت باکیفیت و
بامصــرف ســوخت پایین قدمهای اساســی بــرای کمک به
محیطزیست برداشته شود.
کعبی ادامه داد :ایرانخودرو در تمام حوزههای محیطزیستی
مانند مدیریت آب ،مدیریت پسماند (بهویژه بازیافت) و کاشت
درختان و توسعه فضای سبز طرحهای مهمی را اجرا کردهاست.
وی گفت :باید از تمام ظرفیتهــای داخلی و خارجی برای
توسعه محیطزیست و حفظ آن در تمام زمینهها استفاده شود
و سازمان حفاظت محیطزیست آماده همکاری با گروه صنعتی
ایرانخودرو است.
در این نشســت گزارشــی از عملکرد محیطزیستی شرکت
ایرانخودرو در ســال  1400ارایه شد .سپس پانل مرور الزامات
قانونی محیطزیستی مرتبط با صنعت خودرو برگزار شد و ضمن
بررســی چالشهای محیطزیستی شــرکتهای اصلی گروه
صنعتی ،راهکارهای قابل اجرا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان نشســت نیز پروژههای برتر محیطزیستی شرکت
معرفی و از همکاران منتخب ،به نمایندگی از گروههای تخصصی
فعال ،تقدیر بهعمل آمد.
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دعوت به همکاری
نشــریه کارآمد ،در راستای مشــارکت افزونتر کارکنان در تولید محتوای تاثیرگذار و تنوع بیشتر
مطالب از شــما همراهان همیشــگی دعوت بــه همکاری میکند .در این خصــوص میتوانید مطالب
مختلف خود را در قالب دلنوشــته ،شــعر ،یادداشــت ،تحلیل اقدامات ،اخبار و دســتاوردهای اخیر
ایرانخودرو ،ضرورت ارتباط بیشتر با جامعه نخبگان و دانشگاهیان و ...برای بخش انتشارات ارسال
کرده تا در نشریه به نام خودتان به چاپ برسد.

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

نشانی :تهران ،کیلومتر14جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) ،ورودی  5ایرانخودرو ،مدیریت ارتباطات و
اموربینالملل ،بخش انتشارات  -نمابر - 021 -48228425 :شماره مرکز پیامک30003033 :

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره تلفن  09102297110در فضای مجازی شامل پیامرسانهای سروش ،واتسآپ ،بله،
ایتا و آی گپ و همچنین سیستم دریچه فعال است و همکاران گروه صنعتی میتوانند از این طریق بیواسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

سهام سلیم

شــرکت سلیم ،سواالت و ابهامات ســهامداران محترم را با شرح

کلیات زیر پاســخ داده اســت که به توالی در ستون صدای همکار به
اطالع همکاران میرسد:

در سال  1394حدود  73درصد از سهام شرکت سلیم ،از تعاونی
اعتبــار به پرســنل و کارکنــان ایرانخودرو واگذار شــد .طی فرایند

که اقساط خود را تسویه نکردهاند ،اهم موارد به شرح زیر است:

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

ســهامدارانی که بدهی خود به تعاونی اعتبار را تسویه کردهاند و

فرآیند تبدیل وضعیت از آبان ماه  99ادامه دارد و هر ماهه بر طبق

بابت ســهام سلیم بدهی به تعاونی اعتبار ندارند ،سهام آنها از وثیقه

ضوابط ،اسامی پرسنل پیمانکار به اداره جذب اعالم میشود و وقفهای

تعاونی اعتبار خارج شــده و آزاد است ،لذا سودهای تقسیمی مجمع

صورت نگرفته است.

به حســاب اشخاص مذکور واریز شده و محدودیتی در این خصوص
ندارند.

واگذاری ،شــرکت تعاونی اعتبار به کارکنانی که متقاضی خرید سهام

سهامدارانی که بدهی خود به تعاونی اعتبار را به صورت قسطی

سلیم بودند ،تسهیالتی هفت ساله اعطا کردکه از محل این تسهیالت

پرداخــت میکنند تا پرداخت آخرین قســط ،ســهام آنها در وثیقه

بتواننــد بدهی خود به تعاونی اعتبار (بابت خرید ســهام ســلیم) را

تعاونی اعتبار باقی میماند و هرگونه سود تقسیمی مجمع تعلق گرفته

تســویه کنند .مطابق مفاد تفاهم نامه منعقده مابین تعاونی اعتبار و

به این سهامداران به حساب تعاونی اعتبار واریز و از بدهی آنها کسر

اشخاص تســهیالت گیرنده بابت تضمین بازپرداخت اقساط ،سهام

میشود .بعد از پرداخت آخرین قسط سهام مذکور آزاد میشود.

تعاونی اعتبار

باتوجه به حذف شــیوه نامههای بهداشتی و برگشت کار به حالت

عادی ،چرا هنوز تعاونی اعتبار به حالت قبل بازنگشــته و تا ساعت 15

خدمات نمیدهد؟

پاسخ تعاونی اعتبار:
با توجه به اینکه ســاعت کاری تمامی بانکهای سپه تا ساعت

ســلیم خریداری شده توسط هر شخص به عنوان وثیقه نزد تعاونی

ســهامدارانی که هیچ گونه اقدامی بابت تســویه بدهی خود به

 14:30اســت و از طرفی فایلهای واریزی به ســپه باید یک ساعت

اعتبار باقی میماند و تا زمانی که تمامی اقساط تسویه نشود ،سهام

تعاونی اعتبار انجام ندادهاند ،ســهام آنها همچنان در وثیقه تعاونی

قبل از اتمام ســاعت کاری به بانک ارســال شــود ،لــذا امکان ارایه

آزاد نخواهد شــد .همچنین مطابق مفاد همان تفاهمنامه در صورتی

اعتبار باقی خواهد ماند و در پایان دوره اقســاط ( سال  )1402مطابق

خدمات بعد از ساعت  13:30در حال حاضر میسر نخواهد بود.

که شــرکت ســلیم در مجامع ساالنه خود تقسیم ســودی را اعالم

مفاد تفاهم نامه ،تعاونــی اعتبار میتواند بابت وصول مطالبات خود،

کند ،مکلف اســت ســود هر ســهامدار حقیقی را به حساب تعاونی

معادل باقیمانده بدهی ســهامدار به توقیف قسمتی از سهام مذکور

اعتبار واریز کرده تا از اقســاط تســهیالت وی کسر شود .در صورتی

اقدام کند.

که ســهامداری به تسویه اقساط تســهیالت خود اقدام کرده باشد و
شخصی سهامدار واریز میشود.

تعــدادی ازکارکنان شــرکت ایدکو در تماس با ســامانه ارتباطی

مدیرعامل پرســیده اند ،آیا روند تبدیل وضعیت پرسنل ایدکو متوقف

پاسخ به سواالت مطروحه:

در خصوص سهامدارانی که اقساط خود را تسویه کرده و سهامدارانی

شده است؟ اگر نه چرا روند آن به سرعت گذشته نیست؟

هشتگ
حجت بیدی
از مدیریت پشتیبانی و تامین قطعه:
روراستی با دیگران بدون دغلکاری و
دستگیری از افتادگان وکمک به همکاران.

 #سعادتمندی
از دیدگاه شما
چیست؟

حسن دشتی

از اداره تولید بدنه دنا:
این که دغدغه فکری نداشته و از سالمت
روحی و جسمی برخوردار باشیم.

عدالت دشتی

از مدیریت رنگ (اداره پیش رنگ :)1
انسان نیک اندیش ،خوش رفتار و نیک گفتار باشد و
به دیگران آزار نرساند و رفتار مناسب با همکاران داشته
باشد.
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عده ای از کارکنان شرکت پی پاک در تماس با صدای همکار عنوان

کردهاند ،سه سال در سالن مونتاژ کار میکردیم ،چه موقع سختی کار

کُند شدن روند تبدیل وضعیتها

بدهی به تعاونی اعتبار نداشــته باشد ،سود ساالنه مجمع به حساب

سختی و زیان آوری مشاغل

ما تایید میشود؟ لطفا در این خصوص پاسخ صریح و روشن بدهید.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

تاییدیه ســختی کار در شــرکت مذکور در دست اقدام است .الزم
بهذکر است سختی کار در زمان بازنشستگی محاسبه میشود.

عباس عبداللهی

از اداره مهندسی بدنه گروه :1
داشتن شغل مناسب ،درآمدکافی و
بهرهمندی از یک زندگی سالم به دور از
هرگونه آلودگی.

امیر رحیم وند

از مدیریت بدنه :5
کسب آرامش ،آسایش در کنار همسر و فرزندان
میتواند انسان را راضی نگهدارد.
داوود اسالم دوست

از مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید:
زندگی روی روال باشد ،از نعمت سالمتی
خود و خانواده بهرهمند باشی و بتوانی امورات
زندگیات را بدون دغدغه اداره کنی.

