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خط تولید وانت آریسان۲

در ایرانخودرو خراسان افتتاح شد

ویژه همایش دانشبنیان
خطیبی ،در همایش ظرفیتهای همکاری شرکتها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو :

درهای ایرانخودرو به
روی شرکتهای دانشبنیان باز است

وی در ادامــه به تشــریح برخی برنامههــای معاونت فناوری و
نوآوری در زمینه اشــتغال دانشبنیان و تجاریسازی فناوری مانند
برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

گرنت فناوری ،دســتیار فناوری ،پســا دکتری نوآوری و طرح ملی

خطیبی تاکید کرد :فرمایشــات مقام معظم رهبری ســرلوحه کار

ترویــج کارآفرینی پرداخت و افزود :قرار اســت در مرحله اول طرح

ایرانخودرو اســت و در تمام اســتراتژیها و فعالیتها به منویات

شــرکتهای دانشبنیــان ،اظهــار کــرد :ســابقه همــکاری بــا

ملــی ترویج کارآفرینی ٣٠ ،هزار دانشــجو در دورههــای کارآفرینی

معظــم له و رضایتمندی مشــتریان اهتمام ویــژه داریم و به دنبال

دانشبنیا نهــا وجود دارد ،اما با رویکردهای تعریف شــده فعلی

افزایش ســقف سهم دانشبنیانها در این خودروساز هستیم.

به ســمت ایجاد مفهومی نوین در این امر هستیم و در این مسیر

وی اضافه کرد :معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات

وی افزود :گزارشهای شــرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران

ابتــدا مرکز توســعه محصول و فنــاوری در زنجیره ارزش در این

و فنــاوری میتوانــد با همــکاری ایرانخــودرو در زمینه آموزش و

نشان از رشد شاخصهای کیفیت محصوالت دارد ،اما هدف گذاریهای

خودروساز سازما ندهی شــد که بر این مبنا فعالیتها و طر حها،

تربیت نیروهای انســانی توانمند برای فعالیت در این شــرکت گام

کیفی بسیار فراتر از آن است و در تالش برای دستیابی به آن هستیم.

نخبه محور خواهد شد.

بردارد.

مدیرعامــل ایرانخــودرو از آمادگی

و قائــم مقام توســعه و تولیــد گروه

وی با اعالم  ۲۶۰نمونه از نیازمندیها در همایش دانشبنیانها،

برای تشــکیل پارک علــم و فناوری در

صنعتــی ایرانخودرو نیز با اشــاره به

گفت :توسعه محصول در ایرانخودرو از این پس به معنای توسعه

صنعــت خودرو بــرای افزایش ســهم

منویات مقام معظم رهبری در خصوص

همکاریهــای فناورانه با درگیری دانشبنیانها خواهد بود.

نسبی شرکتهای دانشبنیان در تولید

اســتفاده دولتها و شرکتهای بزرگ

پورمجیب تصریح کرد :شــرکتهای دانشبنیــان ایرانخودرو

خودرو خبر داد و گفت :ایرانخودرو در

از محصوالت داخلی و همچنین توصیه

همچون تــام ،ایپکو و جتکو با شــرکتهای دانشبنیان کشــوری

راســتای اهداف صنعت خودرو آمادگی

بــه نخبــگان مبنی بر اینکه اگر در راه تحقق اهــداف خود به موانع

همکاری خواهند کرد و حتی آماده ســرمایه گذاری مشــترک هم

دارد ،در ایــن زمینه بــا بهرهمندی از ظرفیت نخبگان و دانشــجویان

برخوردند ،دلسرد نشوند ،اظهار کرد :ما فرمایشات ایشان را سرلوحه

هســتیم ،در این مســیر پروژههــای ویژه تعریف میشــود که در

همــکاری الزم را به عمــل آورده و محلی را به احــداث پارک علم و

فعالیتهای گروه صنعتی ایرانخودرو قرار دادهایم.

راســتای منویات راهبردی رهبری و مسیر پیشرفت صنعت خودرو

نیازمند بهرهوری هستیم.

دانشبنیان خبر داد.

در آییــن افتتاح این همایش ،رییس

وی تصریــح کــرد :مدیــر توانمنــد و در تراز جمهوری اســامی

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای

کسی اســت که در شرایط ســخت کار کند؛ به ویژه در خودروسازی

اســامی گفت :مدیرعامل گروه صنعتی

توانمندی باالیی داریم و باید با مدیریت قوی از توان بخش خصوصی،

بانکی فعال در خدمت توســعه شرکتهای دانشبنیان عمل میکند،

ایرانخودرو در زمینه توسعه شرکتهای

دانشبنیانها و نیروهای موجود در ایرانخودرو استفاده کرد.

گفت :در ســال گذشــته نیز ســه هزار میلیارد تومان بــه بودجه این

دانش بنیان اقداماتی انجام داده که انتظار

این نماینده مجلس شــورای اســامی گفت :مجلس در دو حوزه

نیز همین بود تا با فاصله گرفتن از تفکر

قانــون و نظارت بر اجرا ،آمادگــی کامل دارد تا در صورتی که موانع و

این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :در موضوع دانشبنیانها

مقرراتــی برای حمایت از ظرفیتهای بخش خصوصی و دانشبنیان

به استقبال فرمایشــات مقام معظم رهبری رفته و قانونی را تصویب

وجود داشــته باشــد که با حذف آن حرکت در این مســیر تســریع

کردهایم که بســیاری از مشــکالت شــرکتهای دانش بنیان را حل

میشود ،نسبت به آن اقدام کند.

میکند.

ناکارآمد دولتی از ظرفیت بخش خصوصی نهایت استفاده به عمل آید.
عزت هللا اکبری تاالرپشــتی ،افــزود :مقام معظــم رهبری تاکید
کردهاند نامگذاری و شــعار سال محدود به برگزاری جلسات و بدون
داشتن خروجی الزم نشود و باید نسبت به تحقق شعار اقدامات موثر
و جدی صورت گیرد.

ظرفیت ایرانخودرو برای بلوغ دانشبنیانها

وی تصریح کرد :بخش خصوصی هم سرمایه فکری و هم سرمایه

صندوق افزوده شد.

وی افــزود :یکی از محلهــای مورد نظر مجلس که برای رشــد
شرکتهای دانشبنیانها بسیار کمک کننده است ،ایرانخودرو است

علیرضــا منادی ،رییس کمیســیون

که با توجه به اســتخدام مهندســان کارآمد و نخبه میتواند نظر مقام

مالی دارد و چون دولت از این سرمایه عظیم غافل است ،این ظرفیت

آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای

معظم رهبری مبنی بر دو برابر شدن شرکتهای دانشبنیان را تامین

معطــل مانده ،در صورتی که بخــش دانشبنیان ظرفیتهای عظیمی

اســامی نیز در این همایش با اشــاره

کند.

دارد که در حوزه قطعه و خودروسازی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به نقش شــرکتهای دانــش بنیان در

منــادی گفت :با قانون مصوب مجلس و با توجه به ســرعت باالی

اکبری تاالرپشــتی با بیان این که عملکرد گذشــته صنعت خودرو

توســعه علم و فناوری در کشور ،عنوان

تاسیس شــرکتهای دانش بنیان و دریافت ایدههای متنوع در این

کشور قابل دفاع نیســت ،گفت :دلیلی ندارد خودروساز به بهانههایی

کرد :از رشــد اقتصادی هشت درصدی

زمینه ،میتوان انتظار داشــت تعداد شرکتهای دانشبنیان بیش از

مانند تحریم بهروز نباشد.
وی تصریح کرد :ســرمایه نیروی انســانی عظیم و متخصصی در

که مورد اشــاره رهبری است ،سهم حدود ســه درصدی به بهرهوری
اختصاص دارد.

دو برابر افزایش یابد.
نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اســکو ،برنامههای گروه صنعتی

دو خودروســاز بزرگ کشــور وجود دارد که اگر خودباوری باشد ،این

وی تصریــح کرد :در حــال حاضر مجموعههای دانــش بنیان از

ایرانخودرو برای توسعه دانش بنیانها را براساس گزارش ارایه شده

سرمایه میتواند به میدان بیاید و بسیاری از مشکالت خودروسازی را

 ٤٠٠هــزار میلیــارد تومان گردش مالی و بیــش از  ٣٠٠هزار فرصت

مدیرعامل این شــرکت بسیار خوب توصیف کرد و گفت :به دستیابی

برطرف کند ،توصیه ما در همه حوزهها این اســت که حداکثر استفاده

اشــتغالزایی برخوردارند کــه با توجه به قوانین خوبــی که اخیرا در

اهداف این حوزه امیدوار شدیم.

از ظرفیتهای فکری و مالی بخش خصوصی به عمل آید.

حمایت از دانش بنیانها تصویب شــده است ،ایرانخودرو در صورت

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که چنانچه
بخش خصوصی را باور کنیم ،امورات به صورت جهادی پیش میرود،

حمایت دکتر خطیبی ،میتواند از این ظرفیت اســتفاده کند و در این
صورت ،از نظر رشد فناوری شاهد یک حرکت عظیم خواهیم بود.

وی تصریح کرد :هر گونه حمایتی که در این زمینه الزم باشــد را
انجام خواهیم داد.
تربیت نیروهای انسانی توانمند با همراهی ایرانخودرو

گفــت :اگر تفکرات ناکارآمد دولتی ،به جای مردم و بخش خصوصی
و متخصصانی که ســرمایه ،تعصب و مدیریت کارآمدی دارند تصمیم

آمادگی دارد هر مانعی پیش روی پیشــرفت این صنعت قرار دارد را

علی خیرالدیــن ،معــاون فناوری و

گیرد ،مشــکالت بیشتر میشــود .وی تصریح کــرد :توصیه ما این

رفع کند .وی تصریح کرد :زنجیره تولید کشور از حوزه آموزش شروع

نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

اســت که از تفکر دولتی فاصله بگیریم و از ظرفیتهای دولتی برای

میشود و حاصل آن تولیدی با قیمت پایین و کیفیت باالست.

نیز با اشاره به رشد اشتغال دانشبنیانها

ساماندهی بخش خصوصی در هر حوزه تولیدی استفاده شود.
اکبری تاالرپشــتی گفت :ساختار خودروســازان باید تغییر کند و
با اســتفاده حداکثری از بخش خصوصی ،مدیریت جهادی و کارآمد
حاکم شود.
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رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس ،از دوبرابر شــدن
بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از توسعه شرکتهای

شماره  ۸۵۴شنبه  ۲۸خرداد ۱۴۰۱

وی تصریح کرد :صنعت خودرو در آینده نزدیک از شــرایط فعلی
دور میشــود و بــه همین دلیل باید رویکردهــای صنعت خودرو به
سمت اســتفاده از ظرفیتهای دانشبنیانها تغییر یابد.

استفاده خواهد کرد.

است.
گفتنــی اســت ،در ایــن همایــش دو روزه و تــا روز اختتامیه
۵۳تفاهمنامــه بیــن گــروه صنعتــی ایرانخودرو و شــرکتهای

وی اســتفاده از توان دانــش بنیانها و اســتفاده از نخبگان در

پورمجیــب ضمــن تشــریح فرآیند توســعه در گــروه صنعتی

دانشبنیان در زمینه تولید قطعه و مجموعه خودرو به امضا رســید.

گروه صنعتی ایرانخودرو را یک باید و الزام دانســت و گفت :برای

ایرانخودرو گفت :از ســال  ،۱۳۹۴توســعه پلتفرمهای جدید ،برق

در حاشــیه این همایش عالوه بر برگزاری پانلهای تخصصی در

دســتیابی بــه اهداف و عمل بــه منویات مقام معظــم رهبری در

و الکترونیک ،قوای محرکه جدیــد و طراحی خودروهای هیبریدی

بیش از  ۲۶۰موضوع ،در نمایشگاه جانبی نیز شرکتهای دانشبنیان

خصوص استفاده از ظرفیتهای شــرکتهای دانش بنیان ،درهای

و برقــی و توســعه ســبد محصوالت در دســتور کار بوده کــه تولید

و دانشپایــه جتکو ،تام ،ایپکو ،نیرو محرکه ،چرخشــگر ،قالبهای

ایرانخودرو برای ورود دانش بنیانها و همکاری با این خودروســاز

محصوالتی نظیر تارا ،با رشــد قطعهسازان داخلی و کمکهای آنها

پیشــرفته ایرانخودرو ،ساپکو ،ایتراک ،ایســاکو ،ایسیکو ،گوهر فام،

باز اســت و ایرانخودرو برای ادامه حرکت به سمت توسعه ،نیازمند

به ثمر نشسته و این مسیر ادامه دارد.

ایرانخودرو خراســان ،ایدم ،مهــرکام پارس ،امداد خــودرو ،مبدل

ظرفیت و توان این شرکتهاست.

وی با بیان این که در توسعه محصول  K۱۲۵قطعهسازان داخلی

خودرو پاک ،محورســازان ،کابــل خودرو ســبزوار ،الکتریک خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو یادآور شــد :در همین راستا،

مشــارکت دارند ،افزود :در محصول کــراساوور جدید ایرانخودرو،

شرق ،اگزوزســازی خراسان ،ایران فاواگســترش ،قطعات محوری

مدیریت توســعه محصول و فنــاوری در زنجیره ارزش را راه اندازی

باید تمام امکانات جدید خودروهای روز دنیا توسعه مییافت که در

خراســان و ایرانخــودرو دیــزل از زیرمجموعههای گــروه صنعتی

کردیــم کــه مدیریت و تســهیل ارتباط ایرانخودرو با شــرکتهای

حال انجام آن هستیم و امکانات خودرو ،داخلی سازی خواهد شد.

ایرانخــودرو و همچنیــن معاونتهای مالی و اقتصــادی ،کیفیت،

دانشبنیــان را برعهــده دارد ،ایرانخودرو اهداف بلندی را ترســیم

معاون توســعه و تولید ایرانخــودرو افزود :در حال حاضر موتور

توســعه منابع انســانی ،خدمات فنی و تحقیقــات ،طراحی و تکوین

سه ســیلندر در حال توسعه است و در ســال آینده برخی تولیدات

محصول با نمایش محصــوالت و فعالیتهای فناورانه حضور فعالی

مجهز به این موتور خواهند شد.

داشتند.

کرده که با کمک دانشبنیانها و نخبگان به آن خواهد رســید.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه بیش از  ۲۵۰۰دستگاه
خودرو به صورت کامل تولید میشــود و به زودی به  ۲۹۰۰دســتگاه

وی ادامه داد :در نقشــه آالیندگی نیز به ســمت تولید موتورهای

همچنیــن شــرکتها و نهادهای دانش بنیــان از جمله معاونت

افزایش خواهد یافت ،گفت :بدون کمــک دانشبنیانها نمیتوانیم

میکروهیبریــد پیــش میرویم ،اولین ســری خودروهایی با کاهش

علمی فناوری ریاســت جمهوری ،فرادید ،مانا ،رادسا و سرمد ،توان

بــه اهدافی نظیر تولیــد  ١.۵میلیون خودرو در ســال  ۱۴۰۳و قرار

مصرف ســوخت حداقــل  ۱۰درصدی را در محصوالتمــان به عنوان

فناورانــه خود در حوزه خودرو را در معرض دید عموم قرار دادند.
با توجه به استقبال باالی شرکتهای دانشبنیان برای همکاری
بــا ایرانخودرو ،امــکان مذاکره و عقد تفاهمنامــه در روزهای آتی
نیز فراهم شد.
در همایــش «ظرفیتهــای همــکاری شــرکتها و نهادهــای
دانشبنیــان و گــروه صنعتی ایرانخودرو» ،بیش از  ۴۰۰شــرکت
کننــده حقیقــی و حقوقــی در حوزههای مختلف دانــش بنیان به
صورت حضوری و یا مجازی حضور داشتند.
در ایــن همایش گــروه صنعتــی ایرانخــودرو و شــرکتهای
دانشبنیان در شــش محور کالن فناوریهــای پلتفرمی خودروهای
ســواری و ســنگین (مســافری و باری) ،فناوریهای قوای محرکه
و سیســتمهای انتقال خودروهای ســواری و ســنگین (درونسوز،
هیبریدی و برقی) ،فناوریهــای پلتفرم و قطعات برق و الکترونیک

منادی گفت :ایرانخودرو ،پرچمدار صنعت کشــور است و مجلس

صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمت توسعه دانش بنیانها

دهنده و شــبکه ساز خواهد شد و از شبکههای تامین مالی متنوعی

آمادگی ایرانخودرو برای ایجاد پارک علم و فناوری صنعت خودرو

فناوری صنعت خودرو اختصاص دهد.

علیرضا منادی با بیان این که صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان

رویکرد جدید ایرانخودرو در همکاری با دانشبنیانها

وی ادامــه داد :این مرکز مجری بههم رســان ،حامی شــتاب

کیانوش پورمجیب ،رییس همایش

مهدی خطیبی اظهار کرد :در مســیر توسعه و پیشرفت ،به شدت

 22و  23خرداد ماه با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،معاون وزیر صمت و مدیران صنعتی برگزار شد.

نقشآفرینی در بازارهای جهانی دست یابیم.

موتورهای تمام هیبرید و خودروهای تمام برقی پیش رویم.
دبیــر ایــن همایــش درخصــوص ارتبــاط ایرا نخــودرو بــا

شرکت کنند.

همایش دو روزه ظرفیتهای همکاری شرکتها و نهادهای دانشبنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو یکشنبه و دوشنبه

گرفتن در زمره خودروســازان بزرگ جهانــی و همچنین صادرات و

میکروهیبریــد خواهیم داشــت ،اما طبق نقشــه راه ،باید به ســمت

از  ۶۵هزار به  ٩٠هزار فرصت شــغلی در
یک سال گذشته ،گفت :امیدواریم اولین
پــارک علم و فناوری تخصصی خودرو را
با همکاری ایرانخودرو در کشور تاسیس کنیم.

مخابراتــی ،فناوریهــای آزمــون و صحهگــذاری ،فناوریهای مواد
و روشهــای تولید پیشــرفته پلیمری و فلزی و فناوری پشــتیبان،
توانمندی ،ظرفیت و نیازمندیهای خود را اعالم کردند.
از نــکات قابــل توجه این همایــش حضور دکتــر چرمهینی از
چهرههــای برجســته علمــی و از محققــان و پژوهشــگران علمی
و صنعتــی بینالمللــی بــود .وی در پایــان روز نخســت همایش،
در نشســت کوتاهــی که بــا محمود نیــک دهقان مدیــر ارتباطات
گروه صنعتی ایرانخودرو داشــت بر اســتمرار برگزاری این نوع از
همایشها تاکید کرد.
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ویژه همایش دانشبنیان
یادداشت

ویژه همایش دانشبنیان

محصولدانشبنیان«سامانهبینایی»
تام ایرانخودرو معرفی شد

حمایت از دانشبنیانها و

دستیابی به فناوریهای نوین
ارشیا عباسی

ادغام «متاورس»

و صنعت خودرو

شــرکتهای دانشبنیان را بــه طور کلی باید موسســات غالبا
خصوصی دانســت که به منظور تحقق اهداف علمی و اقتصادی و در
راســتای گسترش و در نهایت تجاریسازی نتایج پژوهشهای برتر
و نوین شکل میگیرند ،کسبوکارهایی که شاید در ابتدای حضور به
صورت گروههای کوچک برای پیادهســازی ایدههای نوآورانه تالش
کنند ،اما در صورت سرمایهگذاری درست و بهموقع و حمایت توسط
دولتها ،میتوانند سرنوشت فناوری ،تولید و اشتغال را تغییر دهند و
پیشرفت و رفاه بیشتر را برای مردم به ارمغان آورند.
از آنجا که شــرکتهای دانشبنیان میتوانند در توســعه صنایع

متاورس درجهان امروزی غوغا به پا کرده و همپای رمزارزها حرکت میکند.

و پویایی اقتصــاد ،کارآفرینی و تولید علم نقش بزرگ و قابل توجهی

آواتارهای عجیب و غریب ،شمشــیربه دســت گرفت یا دریک دفتراداری

مختلف به صــورت دانشمحور فعالیت داشــته و در نهایت در بهبود

درذهن اکثرافراد ،متاورس یک دنیای مجازی اســت که درآن میتوان با

داشته باشند ،بســیاری از کشورهای پیشــرفته برای شتابدهی به

نشست ،اما این طرزتفکردرمقایسه با تحول عظیم تکنولوژی جدید ،بسیار

توسعه و ثروتآفرینی این کسب و کارهای مبتنی بر دانش ،خطمشی
جداگانهای دارند و البته الگوی حمایتی کشــورها در این زمینه ممکن
است متفاوت از یکدیگر باشد .به عنوان مثال ،اتحادیه اروپا بزرگترین
برنامه پژوهش و نــوآوری خود را با  ۸۰میلیارد یورو بودجه ،از ســال
 ۲۰۱۴تــا  ۲۰۲۰با هدف جذب ســرمایهگذاری خصوصی و بهرهمندی
ایدههای تازه و ارزشــمند تا رسیدن به مرحله تجاریسازی اجرا کرد
که در آن ،توجه ویژهای به کسبوکارهای کوچک و متوسط شد .کمک
به ورود ایدههای جدید این بنگاهها به بازار و ســپس کمک به توسعه
بیشتر آنها ،از اهداف مهم این برنامه بود .بدون شــک ،دلیل چنین
حمایتهایی از سوی دولتها و شرکتهای بزرگ دولتی و نیمه دولتی
از کسبوکارهای کوچک و شرکتهای دانشبنیان ،قابلیت تاثیرگذاری
باالی این شرکتها در آینده صنعت و اقتصاد کشورهاست ،مسالهای
که میتواند با سرمایهگذاری درست و مدیریتشده ،سبب شکوفایی
ایدههای نوین و ناب شــرکتهای دانشبنیان شده و بستری سترگ
را برای دســتیابی به فناوریهای عظیم و متحول کننده در حوزههای
مختلف ایجاد کند .نتیجه مطالعات نشــان داده است که شرکتهای
دانشبنیــان با توجه به ظرفیتهای خــود و ترکیب و انتقال دانش و
پژوهش به کسب وکارهای محلی و تولیدی ،باعث ترویج و عمومیت
یافتن دانش فنی در هر کشوری میشوند .این موضوع موجب حفظ و

یکــی از دســتاوردهایی که شــرکت تــام ایرانخــودرو در همایش

ظرفیتهای همکاری شرکتها و نهادهای دانشبنیان و گروه صنعتی

ایرانخودرو معرفی کرد ،ســامانه بینایی ()Vision Systemsاست
که امروزه کاربرد گســتردهای در صنعت خودروسازی به ویژه در کنترل

کیفیت محصوالت تولیــدی ،هدایت ربات و مکانیزمهای خود هدایت
شونده پیدا کرده است.

یک ســال و نیم پیش طراحی و توســعه داده شده ،هم اکنون دارای

است ،توسعه و حمایت شرکتهای دانشبنیان با توجه به ویژگیهای
اســتفاده از مواد نفتی و پتروشــیمی و تبدیل مواد خام به محصوالت
نهایی و با ارزشافزوده باال و همچنین دستیابی به مواد نوین بر پایه
نفت و پتروشیمی را ایجاد خواهد کرد .خودروسازی ،از صنایع بسیار
مهم و بزرگ در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته و حتی در حال
توســعه به شــمار میرود .از آن جا که این صنعــت به خودی خود
محرک بسیاری از صنایع دیگر است ،سرمایهگذاری صنعت خودرو
در شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف برق و الکترونیک،
ساخت و تولید ،صنایع شیمیایی و نظایر آن میتواند به دستاوردهای
بزرگی در این صنعت منجر شود .بسیاری از کشورهای پیشرفته در
صنعت خودرو بیش از سه دهه در حوزه دانشبنیانها سرمایهگذاری
کردهاند تا بتوانند از فناوریهای نوین و پیشرفته و دستاوردهای تازه
آنها در جهت رشــد و بهبود صنعت خودروسازی بهره ببرند .بدون
شک ،حضور شرکتهای دانشبنیان در کنار خودروسازان بزرگ و
ایجاد بســتر مناسب برای سرمایهگذاری در این شرکتها میتواند
در حوزه استقالل در تولید بسیاری از قطعات و همچنین دستیابی
به فناوریهای برتر در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی که نبض
آینده صنعت خودرو را در دست دارند تاثیر بسزایی داشته باشد.
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بر اساس برنامههای گروه صنعتی ایرانخودرو و ماموریت مدیریت
ارشد گروه صنعتی برای شــرکتهای دانشبنیان در راستای افزایش
کیفیــت محصوالت تولیــدی و تعمیق ســاخت داخل ،شــرکت تام
فناورانه و هوشمندســازی در محدوده صنعتی را نیز به ســبد خدمات
خود افزوده است.

قابلیتهایی نظیر تنظیم ســریع و آســان پارامترهای سامانه ،ارتباط

شرکت تام به واســطه فعالیتهای دانشبنیان خود نظیر طراحی،

سریع و آســان از طریق اترنت با پیالســی ،ارتباط سریع و آسان با

بهینهسازی ،شبیهســازی ،برنامهنویسی خطوط و سلولهای رباتیک،

 ۱۰دوربین به طور همزمان ،ســرعت پردازش بسیار زیاد ،بررسی تغییر

طراحی و شبیهســازی ســامانه جدید جاذب رنگ با هزینه عملیاتی

ابعاد و موقعیت اشیا و تشخیص رنگ است.

کاهش یافته و نرمافزار تاماســکادا و در ادامه نیز توســعه آن در حوزه

به گزارش روابط عمومی شــرکت تام ایرانخودرو ،این شــرکت در
ایــن همایش فراخوانی را به شــرکتهای دانشبنیــان داخلی ،برای

پلتفرم برق و الکترونیک خودرو و هوشمندسازی ،برنامههای گسترده
و مدونی در سال  ۱۴۰۱برای خود تعریف کرده است.

افــزودن ویژگیهای دیگری از قبیل اندازه گیری ابعاد ،اندازه گیری دو

تام ایرانخودرو همچنین به عنوان یک هســته دانشبنیان سعی

بعدی موقعیت اشــیا ،اندازهگیری مختصات ســه بعدی بدنه خودرو،

در استفاده از توانمندی سایر شــرکتهای دانشبنیان داشته است و

اندازهگیری آنالین کیفیت چســب شیشه خودرو و بهکارگیری هوش

در نظــر دارد که بخش عمده اهداف اســتراتژیک خود را از این طریق

مصنوعی و یادگیری ماشــین در سیستمهای بینایی به محصول خود

محقق کند.

در نمایشگاه همکاری دانشبنیانها و ایرانخودرو صورت گرفت

اقتصادی و صرفه تولید را فراهم میکند .عالوه بر این ،در کشورهایی

منحصربهفرد آنها در ایجاد و بهکارگیری فناوریهای پیشرفته ،امکان

تامین شده است.

ایرانخودرو ضمن ورود به حــوزه پلتفرم الکترونیک خودرو ،خدمات

این سامانه که به عنوان یکی از نرمافزارهای مورد نیاز در شرکت تام

توسعه شرکتهای دانشبنیان شده و در نتیجه ،بستر اشتغال و رونق
که اقتصاد آنها بر پایه نفت و مشــتقات نفتی و پتروشــیمی استوار

ارایه کرد .تا پیش از این چنین امکاناتی از طریق شــرکتهای خارجی

معرفی نیازهای فناورانه شرکت نیرومحرکه

معاون آینده پژوهی و نوآوری شــرکت صنعتی نیرومحرکه از شرکتهای

کوته بینانه و ناشیانه به نظرمیرسد .متاورسگرچه درسطح پایینتری نسبت
به جهان واقعی قراردارد ،ولی فراترازمحدوده مالکیت است.

از سوی دیگر ،صنعت خودروسازی در حال توسعه و پیشروی به سمت
تغییرات عمده اســت .فناوریها و طراحیهای متعــددی در طول دههها
موجب رشد و پیشرفت این صنعت شدهاند و حاال نوبت ساخت خودروهای

فناورانه صنعت گیربکس و موتورسیکلت درنیرو محرکه نهادینه میشود.

رشد و توسعه خودروهای آتی کمک کند؟

هســتند .با ادامه این روند ،تبلیغکننــدگان میتوانند خدمات موثر و

فناوری را گسترش میدهد.

تاثیرمتاورس برصنعت خودرو

جذابتری را به مشتریان ارایه دهد.

راهیابی متاورس به صنعت خودروســازی موجب افزایش ســهولت و
بهینگی مدیریت زنجیره تامین شــده است .این تاثیر مهم ،بدون شک در
سالهای آینده و با پیشرفت سریع این فناوری ادامه پیدا خواهد کرد.

«تولید ،دانش بنیان ،اشــتغالآفرین» همســو با سیاستگذاریهای
کالن گــروه صنعتــی ایرانخودرو به صورت ویژه در دســتور کار این

همــکاری دانشبنیانهــا و گروه صنعتــی ایرانخودرو بخشــی از

شرکت قرار دارد.

توانمندیهــای خود را در معرض دید عالقهمنــدان و بازدیدکنندگان

معاون آینــده پژوهی و نوآوری نیرو محرکــه تاکید کرد :دریافت

گذاشــته اســت که از جمله میتوان به مواردی همچون قابلیتها و

مجوز پژوهشــگاه و مرکز نوآوری گیربکس ایران در ســایت شــهر

توانمندیهای ســاخت و تجهیــزات ،تعمیر انواع الکترو اســپیندل،

صنعتــی البرز ،اتفاق مبارکی اســت که به عنوان یک شــبکه و هاب

ســاخت ابزار رولینگ خارجی ،نمونههایــی از گیربکسهای جدید،

ارزشــمند در مسیر و تعالی و نقشــه راه نیرو محرکه در اکوسیستم

موتورســیکلتهای برقی و شناســایی بیش از  ۵۰نیاز فناورانه اشاره

نوآوری میتواند اثربخشی پایدار ایجاد کند.

کرد.

خرید از راه دور
جهان متــاورس را میتوان پل ارتباطی از راه دور میان فروشــنده

به عالوه ،ترکیب فناوری متاورس با صنعت خودرو میتواند منجربه بهبود

و خریــدار خودرو در نظر گرفت .همه گیری کرونا در ســالهای اخیر

اثربخشی مدیریت زنجیره تامین شود .درآمد حاصل از این صنعت به طور

اســتقبال مشــتریان از خریدهای آنالین را ثابت کرده است .متاورس

چشمگیری افزایش پیداکرده و استفاده ازفناوری دوقلوهای دیجیتالی برای

همچنین با کاهش زمان الزم برای بازبینی خودرو و رانندگی آزمایشی،

طراحی تراشهها و اجرای آزمایشها به امری ضروری تبدیل شده است.

به کارکنان شاغل در بخش فروش کمک میکند.

یکی از مزایای محیط متاورس ،امکان شخصیسازی مشاهده تبلیغات
برایکاربران است .بدین ترتیبکاربرمیتواند انتخابکندکه تبلیغات مربوط
به چه برندهای خودرویی برای وی به نمایش درآید.

امیرحسین برخورداری

تجربه نزدیک به واقعیت
متــاورس در هر کجا و هر زمان ،یک تجربــه تقریبا واقعی را برای

واقعیت افزوده میتواند با شیشــه پنجرههای خودرو ادغام شده و
تجربه سرگرمی جدیدی را برای سرنشینان فراهم آورد .این تکنولوژی،
یک جهان کامال متفاوت را نشــان میدهد که به احتمال زیاد بخشی از
تحول عظیم متاورس خواهد بود.
کالم آخر
متاورس ،بخشــی الینفــک از جهان آینده به شــمار میآید و باید
منتظــر ماند و دید کــه صنعت خودرو چگونه میتوانــد خود را با این
فناوری انقالبی تطبیق دهد .متخصصان حوزه تکنولوژی بر این باورند
که در پنج ســال آینده ،حضور متاورس در صنعت خودروسازی به طور
قابلمالحظهای پررنگ خواهد بود.

آینده خودرو روی چرخهای متاورس

این حس را به راننده منتقل میکند که خطوط راهنمایی روی دنیای واقعی
شــرکت صنعتی نیرو محرکه در همایش و نمایشگاه ظرفیتهای

دیجیتالی ســهبعدی مجازی و موارد دیگر اشــاره کرد .با این وجود،

خردهفروشــی مجازی در متاورس ســاخته شده و یا در حال ساخت

شبیهسازی خودرو و نشان دادن فلشهای هدایت کننده در جلوی خودرو،

منطقــه یکی از الزامات مورد توجه نیرو محرکه اســت که در ســال

اِنویدیــا و بامو و نیــز هیوندای با یونیتی با هــدف ایجاد دوقلوهای

افزایش اســت و صنعت خودروســازی نیز به تدریج اســتفاده از این

فناوری ،جیپیاس یا ســامانه ناوبری خودرو از طریق نمایشگر هداپ با

دانشبنیانها و ایرانخودرو ارایه شده است.

موج جدید تبلیغات

مشــاهده شــده که از جمله آنها میتوان به همکاری شــرکتهای

زمان ممکن ظاهر شده است! چه چیزی بهتر از واقعیت افزوده میتواند به

تکنولــوژی ( MBUXتجربه کاربر مرســدسبنز) را معرفی کرد .در این

وی افزود :حرکت در مســیر توســعه و تعالی ســازمان در سطح

به ارمغان آورده که در ادامه به طور مختصر به ذکر آنها میپردازیم.

اخیــرا کاربردهــای متعددی در حــوزه خودرو در جهــان متاورس

خودروسازی هموار کرده است .در حال حاضر مراکز خرید و فضاهای

 ARرا وارد محصولش کرد ،مرســدسبنز کالس Aســال  2018بود که

مرکز نوآوری گیربکس شناســایی شده در نمایشگاه جانبی همایش

متاورس ،فرصتها و مزایای متعددی را برای صنعت خودروسازی

در خودرو بپردازد و یا با فروشنده تعامل برقرار کند.

دارنــد .البته کاربرد واقعیت افزوده در زندگی روزمره مشــتریان رو به

خودروها نفوذ خواهد کرد .نخســتین خودروسازی که واقعیت افزوده یا

حوزههای محصول ،تولید ،کیفیت و سیســتمها که در پژوهشــگاه و

مزایای متاورس برای خودروسازی

عالقهاش را امتحان کند ،به بررســی ابتکارات و نوآوریهای بهکاررفته

نسل بعدی با حداکثر اثربخشی رسیده و میبینیم که متاورس در بهترین

نیز از ورود به دنیای مجازی مســتثنا نخواهند بــود و متاورس به درون

ســرفصل با توجه به شــاخص ســطح آمادگی فنــاوری( )TRLدر

شبیهسازی قدرتمند – به صنعت خودروسازی ارایه میکند.

میشــود .همچنین کاربر میتواند ،رانندگــی مجازی با خودروی مورد

کاربــرد متــاورس در تبلیغــات ،راه را برای موج جدیــد برندهای

مجازی ،زندگی انسانها در آینده را شکل خواهد داد .بدون شک خودروها

یحیــی صمدی مقدم افــزود :بیش از  ۶۰نیاز فناورانه در شــش

بــرای طراحــی خــودرو و آزمایش قطعــات گرفته تا یــک محیط

دفترچه راهنما یا مشــاهده فیلمهای مختلف برای آشنایی با خودرو

واقعیت افزوده و متاورس هنوز حضور اندکی در صنعت خودروســازی

متاورس یا فراجهان ،دنیایی مجازی است که به وسیله واقعیتهای

زیرمجموعه ایرانخودرو گفت :رویکرد آینده پژوهی و نوآوری بازدرنیازهای

متاورس موارد کاربردی متعددی  -از فضای اجتماعی مشــترک

مشــتریان فراهم میآورد .ایــن تجربه به خوبــی جایگزین خواندن

سوار شدهاند تا مسیر را به راننده نشان دهند .واقعیت مجازی همچنین
امکان حضور هولوگرافیک انســانها روی صندلی خودروها برای مقاصد
آموزشی و تفریحی را نیز فراهم کرده است ،اما آنچه بیش از هر چیز در
فناوری واقعیت مجازی و متاورس در داخل خودروها دنبال میشود ،ایجاد
فضای تبلیغاتی جدید و جمعآوری اطالعات مربوط به رفتارها ،خواستهها
و روش زندگی انسانهاســت .تاکنون هیچ خودرویی با سیستم واقعیت
مجازی در نمایشــگرهای بزرگ یا پیش روی راننده وارد بازار نشده ،اما
فناوری آن توسط شرکتهای مختلفی طراحی شده که نزدیکترین این

یرِی ()WayRay
دستاوردها سیستم هولو گراکتور متعلق به شرکت وِ 

تبلیغات مورد استفاده قرار خواهد گرفت .برای مثال این سیستم ،هتلها،

سوئد است .این شرکت فناوریمحور به طراحی و تکوین سیستم واقعیت

رســتورانها و ...را در خود گنجانده و با توجه به خواست سرنشینان ،این

مجــازی بر پایه متــاورس اقدام کرده که دنیای پیــش روی راننده را با

مــوارد را به صورت واقعیت مجازی به آنها معرفی خواهد کرد .نیســان

اطالعات متنوع از مســیر حرکت ،اسامی مکانهای مختلف ،هشدارها و

نیز در نمایشــگاه تکنولوژی  CESســال  2019با معرفی خودرو مفهومی

یرِی به
 . . .پُ ــر میکند و دنیای واقعی را به متــاورس پیوند میدهد .وِ 

) Invisible-to-Visible (I2Vقدمهای نخست برای ورود به متاورس را

این فناوری« ،متاورس ســوار بر چرخ» میگوید .مدیرعامل این شرکت

برداشت .این سیســتم با تمرکز بیشتر روی ایمنی ،اجسامی که در دید

وعده داده اســت که این فناوری تا ســال  2025روی یکی از محصوالت

راننده نیســت را رصد میکند و آنها را به اطالع راننده میرســاند .نیسان

برندهای معتبر نصب و عرضه خواهد شد .خودرو اولیه با رانندگی خودکار

همچنیــن این امکان را در این خودروی مفهومــی فراهم کرده تا راننده با

مجهز به ســامانه هولوگراکتور به امکانات دیگری نظیر دستههای بازی و

استفاده از عینک ویژهای ،بتواند هر شخص یا چیزی که میخواهد را روی

کارائوکه آنالین مجهز شــده ،اما به عنوان مهمترین ویژگی ،این سیســتم

صندلی جلو در کنارش ببیند ،حال این فرد میتواند عضوی از خانواده اش

بســتر قدرتمندی را برای تبلیغات فراهم کرده است ،به گونهای که به گفته

باشــد یا یک دوست تا در مســیرهای طوالنی احساس تنهایی نکند و یا

یرِی ،در آینده با نصب این سیستم روی خودروهای اوبر ،کاربر
مدیرعامل وِ 

حتی یک راهنما برای ارایه توضیحات در مکانهای مختلف .نیسان در نظر

میتواند انتخاب کند که خودرو اوبر مجهز به هولوگراکتور را با هزینه کمتر و

دارد این فناوری را تا سال  2025روی محصوالتش عرضه کند .بدون شک

نمایش تبلیغات انتخاب کند یا به سراغ اوبرهای عادی برود .این سیستم

نگرانیهایی در زمینه عدم تسلط کامل راننده به محیط واقعی اطراف وجود

همچنین مسیرها ،رفتار و ترجیحات رانندگان و مسافران را رصد کرده و این

دارد و اگر سیستم واقعیت مجازی مانع دید کامل به محیط پیرامون شود یا

امکان را در اختیار مســافران قرار خواهد داد تا در ازای استخراج اطالعات

راهنمایی اشتباهیکند ،منجربه حادثه خواهد شد .تا زمانیکهکنترل فرمان

شخصیشان در این زمینهها ،هزینه کمتری را برای سفر بپردازند.

در دســت راننده است ،خودروســازان باید توجه داشته باشند که واقعیت

این گونه اطالعات به صورت مستقیم توسط بسیاری از برندها در حوزه

مجازی میتواند این خطر بزرگ را به همراه داشته باشد.
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ویژه همایش دانشبنیان
شرکت امدادخودرو ایران

شـرکت فرادید پایش سیستم

شــرکت امدادخودرو ایران در راستای تکمیل زنجیره خدمات پس از فروش گروه

شـــرکت فرادید پایش سیســتم یک شــرکت تحقیقاتی در حوزه

صنعتی ایرانخودرو و با هدف راهاندازی و ارایه خدمات خودرویی به مشتریان تاسیس

طراحی ،امکانســنجی و پیادهسازی و توســعه سیستمهای مبتنی

شده است .با توسعه محصوالت ایرانخودرو و گستردگی توزیع ،این شرکت نیز همواره

بر فنآوری ارتباطات و اطالعات در زمینـــههای شبکههای مخابراتی،

با افزایش انتظارات مشــتریان و نیازهای جدید دارندگان محصوالت گروه صنعتی

سـامانههـای اطالعـات جغرافیـــا ( ،)GISالکترونیک ،سختافزار و

ایرانخودرو روبه رو اســت .مسعود قنبری ،معاون فناوری و توسعه کسب و کارهای
نوین شــرکت امدادخودروایران در خصوص ســه پروژه معرفی شــده در نمایشگاه میگوید :وقتی حجم تماسهای
مرکزتماس از حد معمول باالتر میرود ،برای افزایش میزان پاســخگویی ،افزایش نیروی انسانی تنها راه حل درست
و قطعی نیست .استفاده از سیستم «پاسخگویی هوشمند» ،این امکان را فراهم میکند تا سوال موردنظر مشتری را
تبدیل به متن کرده و از طریق مکانیزمی این ســوال تحلیل شــده و بعد به مشتری پاسخ الزم ارایهشود .این شرکت
مترصد اســت با تعریف ربات هوشمند ،امکان پاســخگویی به مشتریان را در مرکز پاسخگویی ایرانخودرو مستقر و
اجرایی کند .وی معتقد است ،ظرفیت و پتانسیل بالقوهای برای فعالیتهای دانش بنیان در حوزه صنعت خودرو وجود
دارد و ورود مباحث دانشبنیان به حوزه صنعت مستلزم شکلگیری و تبیین نیازهایی مرتبط است .در حال حاضر نیاز

غرفه داران چه میگویند؟

مباحث دانش بنیان در این عرصه کامال احساس میشود و نمیتوان از این حوزه دور بود .ما در آستانه این تکنولوژی قرار
داریم در حالی که بسیاری از کشورها ،وارد این عرصه شدهاند .باید راه را برای فعالیت و پیشرفت پروژهها در این عرصه
هموار کنیم .قنبری در ادامه با اشاره به پروژه «خودرو متصل» ایرانخودرو می گوید :شرکت امدادخودروایران به عنوان
بزرگترین مرکز پاسخگو در کشور و فعال در حوزه  ،After Marketنقش ایجاد پلتفرم ،زیرساخت و تعامل با تمامی
بازیگران این اکوسیستم را ایفا میکند .در این پروژه ماژولی سخت افزاری ،طراحی شده و پس از تولید و نصب بر روی
خودروها ،امکان ارسال اطالعات ،برقراری تماس خودکار و رایگان با مراکز امدادی ( ،)112ارسال مختصات جغرافیایی
خودروی آســیب دیده و غیره را به صورت آنالین فراهم میســازد .با پیادهسازی و اجرای این پروژه ،میتوان کاهش

در همایش دو روزه ظرفیتهای همکاری شرکتها و نهادهای دانش بنیان و گروه صنعتی ایرانخودرو ،فرصتی دست داد تا با غرفهداران حاضر

در این همایش به گفت و گو بنشینیم و نقطهنظراتشان را درخصوص تاثیرگذاری شرکتهای دانش بنیان در پیوند با قطعهسازان و خودروسازان
جویا شویم .آنها از تاثیرگذاری برگزاری این دست همایشها میگویند و به نکات مغفول مانده در این حوزه اشاره دارند.

زمان انتظار دریافت خدمات امدادی ،کاهش تلفات جادهای ،کاهش ترافیک ،کاهش میزان خرابی خودروها و افزایش
رضایت مشتریان را شاهد بود .قنبری از پروژه دیگر این شرکت تحت عنوان «ارزیابی هوشمند خسارت» نام می برد
و میافزاید :با استفاده از فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی ،پردازش هوشمند تصویر و یادگیری ماشین به گونهای
طراحی شده است که براساس تصاویر استاندارد ارسالی از خودرو ،قطعات آسیب دیده و میزان و شدت خسارت وارده
به آنها شناسایی و مجموع هزینه الزم برای جبران خسارت خودرو توسط این سیستم هوشمند برآورد میشود .در حال
حاضر ارزیابی خسارت خودرو براساس نظر کارشناس بدون درنظر گرفتن استاندارد یکسان و یکپارچه انجام میگیرد

شرکت ایرانفاواگسترش

شرکت مبدل خودرو پاک

شــرکت ایرانفاواگســترش در ســال  1384با هدف ارایه

شــرکت مبــدل خودرو پاک ،تولید کننده هســته کاتالیســت خودروهای ســواری

خدمــات و راهکارهای تخصصی در زمینــه فناوری اطالعات با

(مونولیت) است .این شرکت فعالیت خود را با تولید محصوالت گروه  206و  207شامل

سهام مشــترک شــرکتهای ایرانخودرو ،تام ایرانخودرو و

مونولیت موتورهای  TU 3و  TU 5آغاز کرد و در ادامه با تولید مونولیت گروه ســمند

مگفا تاســیس شده است .این شــرکت دانش بنیان به عنوان

و دنــا (موتور  EF 7و  )TC 7و همین طور گروه  405و پارس (موتور )XUPموفق به

یک بنگاه اقتصادی دانشمحور به لطف انجام پروژههای کالن

دریافت باالترین سهم بازار در گروه صنعتی ایرانخودرو شده است.

در ارگانهای معتبر و بزرگ همانند گروه صنعتی ایرانخودرو ،به تجارب و دانش سودمندی

هســته کاتالیست متشــکل از عناصری است که به اسم فلزات گران بها شناخته شــدهاند و اغلب شامل پالتین،

در ســالهای فعالیتش دســت یافته و اکنون میتواند شرکتها و ســازمانهای دیگر را در

پاالدیوم و رودیوم اســت .از آن جا که این فلزات در دنیا به شــکل شــمش فروخته میشوند ،تبدیل آنها به نیترات

زمینههای تخصصی مربوطه یاری کند.
به گفته مهدی تقدســی مسوول غرفه شرکت ایران فاوا گسترش ،فعالیتهای مبتنی بر
دانشبنیان در ابعاد داخلی هنوز جایگاه خود را در صنعت کشور پیدا نکرده و این شرکتها

تامین میشود ،ولی تعامل شرکتهای دانشبنیان و هم افزایی علمی و صنعتی میتواند در این مسیر راهگشا باشد.

در حال پا گرفتن هســتند .شــرکتهایی همچــون ایران فاوا هم کــه از قدمت بیشتری

به اعتقاد محمدصادق رضایی مدیر برنامهریزی و کیفیت شرکت مبدل خودرو پاک ،ارتباط مستمر و پویای صنعت

برخوردارنــد در حال تالش جهــت تعامل با صنایع و چگونگی تامین نیازهای شــرکتهای

و دانشــگاه حلقه مفقودهای است که میتواند در هر دو حوزه تاثیرگذار باشد .او میگوید :پروژههای تعریف شده در

بزرگ صنعتی هســتند .به اعتقاد او ،شــرکتهای مادر و صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو

دانشگاهها عمال در حوزه صنعت اجرا نمیشوند و اغلب در حد یک تئوری زمان تعریف تزهای دکتری باقی میمانند.

به صورت شــفاف نیازهای خود را مطرح نکرده و شــرکتهای دانشبنیان نسبت به نیاز

از آن جا که اســتادان دانشــگاه ،همبستگی چندانی با صنعت ندارند و از ســوی صنعت هم حمایتی از آنها صورت

صنعت آگاهی دقیقی ندارند؛ برای مثال شــرکت ایرانفاواگســترش به واســطه بودن در

نمیگیرد ،این تئوریها ارزش افزوده زیادی نداشــته و پروژههای طرح شــده به شــکل همان پایان نامه دکتری در
کتابخانه دانشگاهها خاک میخورند و تبدیل به تکنولوژی نشده و اجرایی نمیشوند.

آن راســتا تولیــد دانش کنــد .در حالی که شــرکتهای کوچکتر که از ایــن فضا دورتر

رضایی به نقش موثر شــرکتهای بزرگی همچون ایرانخودرو اشــاره میکند که با حمایت از دانشگاهیان و دعوت از

هســتند ،نمیتوانند عملکرد مطلوب و موثری داشــته باشند .پس به زعم او بهتر است که

آنها میتواند بستری برای تبدیل تئوری به تکنولوژی فراهم آورد تا زمینه ساز ایجاد صنعتی مبتنی بر دانش روز باشد.

شــرکتهای بزرگ نیازهای خود را به صورت شفاف اعالم کنند و در جهت رفع آن نیاز در

برای این منظور شرکت ایرانخودرو میتواند مرکز تحقیقات خود را در اختیار دانشگاهها قرار دهد و یا قراردادهای مشترکی

شرکتهای کوچکتر نیز سرمایهگذاری کنند.
او در ادامه یادآور میشــود :در شرکتهای خودروساز داخلی تالش بر این است که همه

را با دانشگاهها و یا جهاد دانشگاهی منعقد کند تا هم صنعت و هم دانشگاه از فواید آن بهره مند شوند و این گونه است که
ایرانخودرو به عنوان قطب صنعت خودرو نقش خود را در پیوند صنعت و دانشگاه به درستی ایفا خواهد کرد.

نیازها توسط مجموعه خودروسازی و با گردآوردن متخصصان مختلف هر رشته مرتفع شوند.

مدیر برنامهریزی و کیفیت شــرکت مبدل خودرو ،همایشهایی از این دســت را که ایرانخودرو برگزار کرده ،در

آن هم در حالی که شرکتهای دانشبنیان به صورت تخصصی در زمینههای مختلف حضور

صورت استمرار ،محمل مناسبی برای گسترش فعالیتهای نوآورانه و پیشرو میداند و پیشنهاد میدهد ،در دروههای

دارند.

آینده این همایش از اســتادان دانشــگاه نیز دعوت به عمل آید تا با همراهی آن ها ،طرحها و پروژههای ســرآمد و

وی معتقد است ،وظیفه خودروساز صرفا تولید خودرو است .حتی طراحی محصول هم در

کاربردی مورد بررســی قرار گرفته و درخصوص اجرایی شدنشان ،تبادل نظر الزم صورت گیرد و چنان چه امکانات

شــرکتهای معتبر توسط شرکتهای کوچکتر که الزاما در درون گروه خودروسازی نیستند

تحقیقاتی برای آنها فراهم شــود ،طبیعتا میتواند در گســترش دانش و به کار گرفتن آن موثر باشد .حتی میتوان

انجام میشود که به طور تخصصی به مقوله طراحی میپردازند.

با دعوت از شرکتهای دانشبنیان خارجی ،سطح همکاریها را گسترش داد و در مسیر توسعه گام برداشت.

تقدســی میگوید :شــرکتهای خودروســاز میتوانند از طراحی محصول تا فعالیتهای

وی میگوید :در صنایع قطعه و خودروســازی ،صنعتی پیشــگام است که براساس تکنولوژی و دانش رباتیک کار

زیرســاختی از شــرکتهای دانشبنیان بهره بگیرنــد .به نظرم مهمتریــن دانش مورد نیاز

میکند .در شرایطی که خودروسازان برتر دنیا به سمت تولید خودروی برقی و الکتریکی تغییر جهت داده اند ،ما هم

شرکتهای بزرگ در حال حاضر نحوه به کارگیری تواناییهای شرکتهای دانشبنیان است.

میتوانیم در سایه همکاری با شرکتهای دانش بنیان در مسیر تولید و توسعه قطعات و تجهیزات و جایگزینی نسل

اینکه بدانیم از همایشهای اینگونه و شرکتهای فعال بر پایه دانش چگونه بهره بگیریم.

جدیــد قطعــات به جای قطعات قدیمی و تولید خودروهای به روز و مدرن حرکت کنیم .به عالوه با توجه به تعریف و

او در پایان تاکید میکند :شرکت ایرانخودرو هر وقت فضای الزم را در اختیار شرکتهای

اجــرای پروژههای علمی صنعتی برای افزایش طول عمر و دوام قطعات و ارتقای مواد به کاررفته در قطعات ،فرایند

کوچک علمی قرار داده ،توانسته با کمترین هزینه بهره خوبی ببرد.
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پروژه ،به برآورد دقیق و یکپارچه هزینه جبران خسارت وارده به خودروها ،دست یابیم.

کیفیت محصول را بهبود بیشتری ببخشیم.

بخشــی از مطالعات و پژوهشهای این شــرکت نیز به حوزه صنعت خودروسازی و به طور ویژه به
طراحی و تولید سنسورهای تشخیص افراد و اجسام اختصاص دارد که طی نمایشگاه اخیر نیز نتایج
حاصله از این پژوهشها را در قلب نرمافزار و اپلیکیشن به نمایش گذاشته است .یکی از محصوالت
عرضه شده توسط این شرکت در این نمایشگاه ،محصولی با قابلیت چندگانه است .ویژگیهای این
محصول عبارتند از :هشدار خستگی و خوابآلودگی به راننده ،تنظیم خودکار صندلی راننده ،شناسایی
و اجازه راندن خودرو صرفا توســط راننده ،ارســال اخطار و گزارش تصادف خودرو به مراکز مربوطه و
همچنین ارزیابی شرایط جسمی راننده از طریق سنسورهای حساس به نبض فرد ،تا در صورت لزوم
خودرو به کنار جاده یا خیابان هدایت شود .محصول دیگری که توسط این شرکت به نمایش گذاشته
شد ،نوعی جی پی اس و نویگیشن است که با نصب آن روی خودرو ضمن هدایت درست راننده در
مسیر ،او را از محدوده مجاز سرعت و دوربینهای ثبت تخلف در مسیر آگاه میکند.
عرشــیا آقازاده از کارشناسان شرکت فرادید پایش سیســتم معتقد است ،خودروسازان مطرحی
همچون تســا و تویوتا تولید قطعات مورد نیاز خود را به شــرکتهای دیگر برونسپاری میکنند تا
از ایــن طریق ضمن کمرنگکردن انحصار با بهرهگیری از فضــای رقابتی پروژههای مبتنی بر دانش
را عملیاتی کرده و محصوالتی به روزتر و مطابق به خواســت و نیاز مشــتری را تهیه و تولید کنند .به
اعتقاد آقازاده یکی از دالیل ورود دیرهنگام شــرکتهای دانشبنیان در عرصه خودروســازی داخلی
عدم حمایت خودروسازان از این شرکتهاست که ضروری است ،خودروسازان داخلی تعامل خود را
با شــرکتهای دانش بنیان گسترش دهند چرا که در صورت عدم توانایی شرکت دانش بنیان برای
انجام و راهاندازی یک محصول به حذف خدمت مربوطه منتهی میشود .او ضمن تاکید بر ضرورت
توجه به سیســتمهای جدید و نوآوری در حوزه سنسورها و هوشمندسازی خودرو برگزاری همایش
و نمایشــگاه مربوطه توسط ایرانخودرو را زمینهساز ایجاد بســتری مناسب برای معرفی بیواسطه
محصوالت جدید شرکتهای دانش بنیان به مدیران خودروسازی و تعامل بیشتر شرکتهای فعال
در این حوزه با متولیان صنعت خودرو میداند.

شرکت رادسا

شرکت دانشگاهی مدیریت
انرژی نوآور افق

مایع که درخطوط تولید کاربرد دارند ،مهمترین چالشــی اســت که میتوان با بهره مندی از همکاری با شــرکتهای
دانش بنیان در مســیر رفع آن کوشــید .در حال حاضر نیترات مایع مورد نیاز شرکت مبدل خودرو ،از منابع خارجی

مجموعــه ایرانخــودرو ،میداند که این شــرکت مادر چــه نیازها و الزاماتــی دارد تا در

که میزان خسارت برآورد شده همواره مورد چالش شرکتهای بیمهگر و مشتری بوده است ،امیدواریم با راهاندازی این

سیســتمهای کنترل هوشمند فعالیت خود را از سال  1386آغاز کرد.

با نیاز مبرم کشــور به تجاریسازی سیستم رانش ،مجموعه صنعتی تام

شــرکت دانشگاهی مدیریت انرژی نوآور افق وابسته به دانشگاه تهران

لوکوموتیو آریا برآن شد تا فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاریسازی خود

یکی از شــرکتهایی است که در حوزه انرژیهای نو فعالیت میکند .این

به ویژه در زمینه توسعه و داخلیســازی انواع سیستمهای رانش مورد نیاز

شــرکت با معرفی دو محصــول باتری برقی و درایــور برقی خود در این

صنعت حمل و نقل پاک را در قالب شــرکتی جدید با عنوان راهبران دانش

نمایشگاه حاضر بود .علی کمالی از کارشناسان و محققان این شرکت که

سبز اسپیدار (رادسا) متمرکز کند.

عمده فعالیتش پژوهش در حوزه انرژیهای ســبز اســت ،معتقد است با توجه به اینکه در جهان امروز

وحید حســنخانی مسوول غرفه شرکت رادسا میگوید :این شــرکت ،موتور الکتریکی را برای خودرو و

موضوع سوخت بیشتر به مباحث انرژیهای پاک متمرکز است ،قطعا بحث تحقیق و توسعه و حرکت

اتوبوس برقی توســعه میدهد .حضور ما هم در نمایشــگاه به خاطر موتور الکتریکی خودروی تاراســت که

به سمت طراحی و تولید خودروهایی با حداقل آالیندگی سوختی و آالیندگی صوتی در اولویت قرار دارد.

توســعه داده شده .کارفرما ،شــرکت جتکو ،از زیر مجموعههای ایرانخودرو اســت .وظیفه و ماموریت ما

او یادآور میشود :جهان امروز با واژههایی همچون Zero cityسروکار دارد .شهرهایی که با بهرهگیری

ساخت موتور الکتریکی تاراست که جایگزین موتور احتراق داخلی میشود.

از انرژیهای پایدار و کمترین میزان کربن مدیریت میشوند .این پدیدهای است که ناگزیریم به سمت آن

ایــن موتور توســعه یافته  120کیلو وات تــوان دارد با حداکثر 9هــزار دور در دقیقه و در واقع نوعی

حرکت کنیم .به نظرم بسیار بیشتر باید به تحقیق و توسعه در شرکتهای خودروسازی بها داد تا سریعتر

موتور القایی قفس ســنجابی با روتور مسی است که توســط شرکت رادسا توسعه داده شد ،تستهای

این دوره گذار را طی کنیم.

آن انجام و نمونهای از آن نیز تحویل شــرکت جتکو شــده که نتیجه قابل قبولی هم داشــته اســت .دو

به گفته کمالی در حال حاضر شرکتها ،تکنولوژی روز دنیا را میشناسند و نسبت به ضرورت آن آگاه
هستند .بنابراین اگر بخواهند در این حوزه وابسته نباشند یا خودشان خالق بوده و مونتاژکار نباشند باید
مبحث تحقیق و پژوهش در حوزه انرژیهای پاک را جدی گرفته و روی آن سرمایه گذاری کنند.

نمونه دیگر هم در حال تولید اســت که ســاخت آن در این ماه به اتمام میرســد و امید داریم وارد فاز
بعدی تولید شویم.
او در مورد جایگاه شــرکتهای دانش بنیان در صنعت خودروســازی میگوید :کشــورمان تشنه انواع و

او معتقد اســت ،شرکتهای خودروساز کشــورمان دریافتهاند ،امر پژوهش و توسعه با همه سعی و

اقسام تکنولوژیهاست و بازار بکری برای شرکتهای دانشبنیان است .برای شرکتهای بزرگ نیز فرصت

خطاهایش نیازمند هزینه است پس باید بودجهای به آن اختصاص یابد .البته مسیر طراحی یک مدل اولیه

اقتصادی مغتنمی اســت که بتوانند از دانش شــرکتهای دانشبنیان که عموما شرکتهای کوچک هستند

تا نمونه ثانویه ،صنعتی و نمونه معیار تولید انبوه یک پروسه زمان بر است که این هم از سوی کارفرماها به

اســتفاده و ارزش افزوده ایجاد کنند؛ به عنوان مثال تولید خودروهای الکتریکی که در حال حاضر در داخل

عنوان هزینه زمانی باید در نظر گرفته شود.

کشــور رقیب کم دارد میتواند سبب رشد فزاینده صنعت خودرو شود .متخصصان و دانش آموختگان ایرانی

به نظر او حمایت صنعت آنچنان که باید در حوزه فعالیتهای دانشبنیان نبوده و تحقیق و توســعه

نیز میتوانند با الگوگیری از شرکتهای خارجی که در این حوزه سرآمد هستند زمینه ساز توسعه و پیشرفت

امری ضروری از سوی صنایع داخل در نظر گرفته نمیشده ،بنابراین برگزاری چنین همایشیهایی مفید

افزونتر صنعت قطعه و خودروسازی در این خصوص شوند و فاصله ما را با شرکتهای تراز اول دنیا کم کنند.

خواهد بود و با اطالعرسانی مناسب ،ضمن استقبال عموم مردم ،آنها با شرکتهای فعال در این خصوص

حســنخانی معتقد است ،تعامل و همکاری بیشتر با شرکتهای دانشبنیان میتواند سهم بیشتری

آشنا شده و توانمندیهای علمی آنها را خواهند شناخت.
او با تاکید بر این که شرکتهای خودروساز باید تمرکز خود را بر روی خودروهای برقی ،قوای محرکه

از بازار منطقه را نصیب قطعه ســازان و خودروســازان ایرانی کند تا بــا بهرهمندی از تکنولوژی و کاهش
قیمت تولید ،جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دهند .او یکی ازعلل کندی ورود شرکتهای دانش بنیان

الکتریکی و خودروهای خودران بگذارند ،میگوید :به نظرم مباحث مرتبط با انرژی و محیط زیست امروزه

بــه صنعت خودرو را پیش نیازهای منطقهای میداند و میگوید :در زمینه داخلی نیازمند زیرســاختهای

مهمترین چالش زمانه ماســت .همچنین مبحث رو به اتمام بودن ذخایر فســیلی .ما شاید بیشترین

مناســب هستیم؛ به عنوان مثال برای تولید خودرو و اتوبوسهای الکتریکی جایگاه شارژ و موارد زمینهای

تمرکزمان روی انرژی پاک و خودرو باشــد ،اما به نظرم نیروگاههای ما نیز باید به مقوله انرژیهای پاک

دیگر باید فراهم شود تا بتوانیم وارد مرحله تولید انبوه شویم.

سوق پیدا کنند .در غیر این صورت منبع آلودگی از داخل شهر به خارج شهر انتقال خواهد یافت .همه اینها
باید به موازات یکدیگر پیش بروند.

حســنخانی برگــزاری همایشهای این چنینی را بســتری مناســب برای همکاری بین شــرکتهای
دانشبنیان و خودروسازان میداند که به رشد تکنولوژی منجر میشود.
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ویژه همایش دانشبنیان
معاونت توسعه منابع انسانی ایرانخودرو

شرکت فناوری مخابرات سرمد

مرتضی جنت رییس اداره توســعه و مشارکت کارکنان ایرانخودرو و مسوول غرفه

معاونت منابع انسانی میگوید :هدف اصلی ما از مشارکت در این همایش و ایجاد غرفه

است.

منابع انســانی از دو منظر است؛ نخســت آن که بتوانیم از ظرفیت نخبگی شرکتهای

محســن پورجوال ،مدیرعامل شــرکت فناوری مخابرات سرمد

دانش بنیان درحوزه منابع انســانی اســتفاده کنیم ،برای این منظور 11عنوان سرفصل

میگوید :اســتفاده از رادار به دلیــل تاثیرگذاری در کاهش تلفات

در مقوله منابع انســانی از ســوی ایرانخودرو اعالم شده تا از ظرفیتهای شرکتهای
دانشبنیان در خصوص آن اســتفاده شــود .هدف بعدی اعالم قابلیتها و تواناییهایی اســت که در ایرانخودرو و
شــرکتهای تابعه وجود دارد .هرساله پیشنهادهای ویژه و برتر و کارکنان نمونه کشوری معرفی میشوند ،این نفرات
نخبه هستند و میتوانند در حوزههای مختلف صنعت خودرو یاریگر ما باشند.
رییس اداره آموزش یادآور میشود ،اغلب شرکتهای دانش بنیان تازه تاسیس هستند ،گرچه ایرانخودرو همواره
ســعی کرده از دانش افراد نخبه و توانمند بهرهمند شــود و ارتباط با دانشگاهها را از طریق به کارگیری پایان نامههای
تخصصی دانشگاهیان و اینترنشیب و کار آموزی دانشجویان دنبال کرده است تا جایی که از اقدامات سه هزار شرکت
دانش بنیانی که در تهران وجود دارد ،در حوزه منابع انسانی استفاده شده است .همچنین برگزاری غرفه منابع انسانی
در نمایشگاه «کار» دانشگاه تهران از چهارم تا ششم خرداد ماه با همکاری «ایران تلنت» حاکی از عزم ایرانخودرو در
خصوص بهرهمندی از ظرفیتهای نخبگی در دانشگاهیان سراسر کشور است .یقینا با رویکرد اتخاذی دکتر خطیبی و
حمایتهای ایشان ،ارتباط ایرانخودرو با دانشگاهیان و نخبگان سرعت بیشتری میگیرد.
بــه گفته جنت ،ظرفیتهای زیادی برای بهرهمندی از تواناییهای نخبگان داخلی و بیرونی وجود دارد که با تعامل
و ارتباط الزم و یکپارچه سازی میتوان از این قابلیتها استفاده کرد .عالوه بر دانشگاهها ،شرکتهای شتابدهنده،
پارکهای فناوری ،سرمایهگذاران خطرپذیر ،انجمنها ،جهاد دانشگاهی و سایر ارگانها و شرکتهایی که دانش بنیان
هستند در این خصوص میتوانند یاریگر ما باشند.
او میگوید :در تمام حوزههای صنعت خودرو نیاز به همکاری با شرکتهای دانش بنیان و نخبگان داریم ،بسیاری
از مسائل را تنها ظرفیت داخلی مرتفع نمیسازد و باید از ظرفیت بیرونی نیز استفاده کرد؛ ازجمله حوزه منابع انسانی
که نیازمندیهای خاص خودش را دارد.
مرتضی جنت عدم اعالم درخواســت و نیازها از سوی خودروســازان و همچنین عدم معرفی مناسب توانمندی و
قابلیتهای شــرکتهای دانش بنیان را علت اصلی کم رنگ بودن دانــش بنیانها در عرصه صنعت خودرو میداند و
اظهار امیدواری میکند ،این نمایشگاه بتواند پیش درآمدی برای آشنایی خودروسازان با شرکتهای دانش بنیان باشد.

کاربردها و چالشهای بالکچین در صنعت خودرو

یکی از تولیدات شرکت فناوری مخابرات سرمد «رادر خودرو»

جاده ای ،در محصوالت خودروســازان برتر ،امری اجباری است.
شرکت ما نمونه اولیه این محصول را تولید کرده است و اکنون درحال همکاری با افراد متخصص
در این زمینه هســتیم تــا بتوانیم آن را ارتقا بدهیم .محصولی که مــا تولید کردیم در تمام دنیا
استفاده میشود و ایرانخودرو نیز نمونه آن را در خودروهای هایما به کار گرفته است ،اما اغلب
خودروســازان داخلی استقبالی از آن نکردهاند ،گرچه به اعتقاد من کمتر از یک سال آینده ،این
محصــول از نیازمندیهای صنعت خودروی کشــور خواهد بود .همان طور که اســتفاده از ترمز
ایبیاس و ایربگ در خودروها اجباری شد ،در یکی دو سال آینده نصب رادر بر روی خودروهای
داخلی نیز اجباری میشود.
او ادامه میدهد :اگر از االن برای اســتفاده از تجهیزات جدید برنامهریزی و ســرمایه گذاری
کنیم و دانش آن بومی شــود ،دیگر نیازی نیست که در آینده چند صد میلیون دالر هزینه صرف
کنیم تا دانش آن وارد کشور شود.
پورجوال براین باور است که شرکتهای دانش بنیان ،چیزی به نام گردش سرمایه کم دارند
و شــرکتهای خودروســاز میتوانند در این خصوص یاریگر باشند و با پرداخت هزینه تحقیق و
توســعه ( )R&Dاز محصوالت دانش محور بهرهمند شــوند و این تعامل در سایه اعتماد برقرار
میشود.
او میگوید :تقریبا هیچ قطعه الکترونیکی نیســت که نتوان در داخل کشــور تولید کرد؛ مثال
شــرکت ما در زمینه بُرد فعال است و همه خودروسازان در محصوالت خود به آن نیاز دارند ،اما
تولیدات انبوه ،هزینه و ســرمایه میخواهد ،این که به ما بگویند خودت محصول را بســاز و تمام
تاییدهای استاندارد را هم بگیر و بعد با مبلغ اندک از ما بخرند که حتی هزینه( )R&Dآن تامین
نشــود ،دلســرد کننده اســت ،به نظرم مدیران صنعتی باید با قاطعیت تصمیم بگیرند و اجرایی
باشند و شرکتهای دانش بنیان را حمایت کنند.

دنیس تورپیتکا (عضو مشاوران فناوری فوربس)
ترجمه :حسین عسگری

از شرکتهای نرمافزاری بر روی محصوالت متعدد در حوزه بال کچین

منبع :فوربس

خودروسازان ،فروشندگان و فعاالن صنعت بیمه هر روز میلیونها
پرداخــت را از طریق تراکنشهای بانکی ،اینترنت ،خدمات موبایلی و
عملیــات نقدی پردازش میکنند .این نــوع پرداختها گرچه کارایی
خــود را ثابت کرده و برای همه آشــنا هســتند ،نقایــص و ایرادات

شرکت محورسازان

شــرکت صنعتی محورســازان

ایرانخــودرو در حــال حاضر تولید

شرکت کابل خودرو سبزوار

شرکت کابل خودرو سبزوار طراحی ،تولید و تامین مجموعهها و قطعات جانبی انواع کابل کنترل ،موتور DCشیشه

باالبر و مکانیزم برف پا ککن خودروها را بر عهده دارد.

انواع محور (اکســـل) خودروهـای

مهدی کالته عربی مدیرعامل شــرکت کابل خودرو ســبزوار میگوید :شــرکت ما تمهیدات الزم درخصوص تامین

سبک و چرخدندهها را برعهده دارد.

قطعات ایرانخودرو را اتخاذ کرده اســت تا جایی که هم اکنون ســهم باالیی از بازار ساپکو را در دست داریم .شرکت

مهــدی ناطقــی مســوول غرفه

ما تامین کننده کابلهای کنترلی و مکانیزم شیشــه باالبرهای برقی و دســتی و برف پاک کن خودرو هاســت که به

شــرکت محور ســازان ایرانخودرو میگوید :شــرکت مــا انواع

تازگی تنوع تولیدات خود را افزایش داده است که در بازار قطعات یدکی مصرف زیادی دارد .تولیدمان در حال حاضر به اندازه ظرفیت خودروسازان

محورهای گروه صنعتی ایرانخــودرو را هم مونتاژ و هم به نوعی

اســت ،اما برخی شــرکتها از نام ما استفاده کرده و محصوالت نامرغوب خود را به نام کابل خودرو سبزوار به فروش میرسانند .با توجه به اینکه

بعضــی از قطعات را تولید میکند .در حال حاضر محور آریســان

محصوالت تولیدی ما دارای بارکد است و سورس تامین کننده آن مشخص است بهتر میتوانیم در بازار مطرح شویم .شرکت ما اصلیترین تامین

طــرح جدید ،محورهــای  ،206پژو ،405دنا و تارا در این شــرکت

کننده قطعات مجموعه ایرانخودرو است .قطعا باتوجه به اخذ گرید Aساپکو در ماههای آینده ،تمام تست هایی که نیاز است بر روی قطعه انجام
شــود تا از کیفیت آن اطمینان حاصل کنیم ،در آزمایشــگاه مجهز ایجاد شده در شرکت انجام دادهایم ،اما شرکتهایی که به نام ما تولید خود را به

تولید میشود.
او بــا اشــاره به ضــرورت حضــور دانشبنیانهــا در صنعت

بازار عرضه میکنند به هیچ عنوان شــاخصها و اســتانداردهای ما را در مواد مصرفی و تولیداتشان ندارند ،بنابراین محصوالتی که در بازار به نام ما

قطعهسازی و خودروسازی و بهره مندی از ظرفیت آنها میگوید:

میفروشند نارضایتی مشتریان را در پی داشته است .البته ما هم اقداماتی در این زمینه انجام دادهایم و شروع به اطالع رسانی در زمینه برند کاال

سیســتم دانش بنیان و نخبگان باید درحوزههای مختلف صنعت

و محصوالت شرکت در بازار کردهایم.

به کارگرفته شوند ،اما قابلیتهای این شرکتها به خوبی معرفی

درحال حاضر شــرکت کابل خودرو ســبزوار در بازار ( aftermarketبه اســتثنای محصوالت ارســالی به ایســاکو) فعالیتی نداشته و با اتخاذ

نشده است .ناطقی با اشاره به اهمیت مقوله هزینه در شرکتهای

سیاســتهای جدید در زمینه افزایش تولید افزون بر خطوط تولید ایرانخودرو ،با شــرکت هایی که در گذشــته توزیع محصوالت ما را در دســت

دانشبنیــان میگوید :بــا حمایتهای مالی این شــرکتها یقینا

داشتهاند رویههای جدیدی اتخاذ کردهایم که جنس اصلی تولید ما به دست مصرف کننده رسیده و رضایت مشتریان را در پی داشته باشد.

موفق میشــوند؛ به عنوان مثال شــرکت ما اقدامات قابل توجهی

کالته عربی با بیان این که تامین منابع مالی از جمله چالشهای شــرکت تحت مدیریتش اســت ،میگوید :با تمام این مشــکالت توانستهایم

بر روی مشــعل پلوس که از کشــورهای خارجی تامین میشــد،

نیازمندیهای خطوط تولیدی ایرانخودرو را پوشــش بدهیم .ایرادی که درموتور آنتی ترپ شیشــه باالبر خودرو سورن وجود داشت را رفع کردهایم

انجام داده ،اما در نهایت به خاطر موضوع هزینه این پروژه متوقف

که خود گامی در جهت کاهش خودروهای کف ایرانخودرو تبریز اســت .ســال گذشته 16هزار دســتگاه خودرو به دلیل نبود موتور شیشه باالبر در

شــد .همین اتفاق موید آن است که امکان تولید قطعات در داخل

ایرانخودرو تبریز متوقف بود که امســال توانســتیم کسری موتورهای شیشه باال بر را تامین کنیم .همچنین از خرداد ماه تولید آزمایشی موتورهای

کشــور وجود دارد ،به شــرط آن که زیر ساختها هم فراهم شود

 DCداخلی را شروع کرده ایم که مدت زمان زیادی از خارج کشور وارد میشد .در حال حاضر ساالنه تعداد قابل توجهی موتور شیشه باالبر تحویل

و شــرکتهای دانشبنیان حمایت شــوند و متخصصان در راس

ایرانخودرو میدهیم که تولید داخلی این موتور به کاهش ارزبری ،اشتغال زایی و ارزان سازی محصول میانجامد .محمد سعادتی مسوول غرفه
شــرکت کابل خودرو ســبزوار نیز میگوید :تاکنون فرصتی فراهم نبوده که شــرکتهای دانش بنیان شناختی از هم داشته باشند و این همایشها

امور باشند.
ناطقی درمــورد برگزاری همایشــی که ایرانخــودرو با محور

میتواند زمینه ارتباط بیشتر آنها را فراهم کند و اگر همکاریهای فی مابین شــکل بگیرد ،میتواند در ارتقای نقش آنها در صنایع پیشــرو مثمر

همکاری با شــرکتهای دانش بنیان برپا کرده معتقد اســت ،اگر

ثمر باشد .سعادتی ایرانخودرو را محملی باارزش برای عرضه توانمندی شرکتهای دانش بنیان داخلی میداند و میگوید :علم و عمل در کنار هم

به اهــداف این همایش توجه شــود و به نخبــگان فرصت دهند

میتواند نتایج مثبت و ارزندهای به دنبال داشته باشد .بیشتر دانشبنیانها درحوزه اجرا کمتر کار کردهاند و وقتی وارد حوزه کار و تولید شوند ،با

که طرحهایشــان را مطرح کنند ،هم کاهــش هزینه تولید محقق

مخاطرات و ریســکها آشــنا شده و با توجه به دانش و تخصصشــان میتوانند برای مشکالت پیشرو راه حلی پیدا کنند .او در ادامه میگوید :با

میشود و هم اشتغالزایی صورت میگیرد .مسوول غرفه شرکت

توجه به رویکرد جدید ایرانخودرو ،متخصصان و دانش آموختگان دانشــگاهی میتوانند به حوزه قطعه ســازی وخودروسازی ورود کرده و در خلق

محور ســازان علت کندی ورود شرکتهای دانش بنیان داخلی به

فناوریهای جدید نقش آفرینی کنند .طراحی تجهیزات هوشــمند و الکترونیکی که از جمله چالشهای حال حاضر صنعت خودرو اســت میتواند

صنعت قطعه و خودرو را در عدم برقراری ارتباط و تبلیغات کم در

توسط شرکتهای دانش بنیان برطرف شود .در مسیر پیش رو نخبگان نباید فقط به تحصیالت دانشگاهی اکتفا کنند و شرکتهای بزرگی همچون

زمینه قابلیتهایشان میداند.

ایرانخودرو نیز میتوانند با حمایت از جامعه دانشگاهی زمینه ورود آنان را به عرصه صنعت و تولید فراهم کنند.
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جنرالموتورز در حال حاضر به دنبال راهکارهای مشابه هستند .برخی

مشترکی دارند که از جمله آنها میتوان به کاغذبازی زیاد ،تعرفههای
روزافــزون تراکنش ،عدم شــفافیت و همچنین خطــرات امنیت در
فضای ســایبر اشــاره کرد .فناوری بالکچین میتواند درمانی برای
تمام دردهایی باشد که ذکر آنها به میان آمد.

برای صنعت خودرو کار کردهاند و قریب به اتفاق آنها در رشــد میزان
شــفافیت و قابلیــت ردیابی جریان کاال و نقدینگی موفقیت شــایانی
کسب کردهاند.
سیستم جاری خود را با یک سرویس یا طرح مشخص بر پایه
بال کچین بهبود دهید .مثال میتوانید از بال کچین برای ذخیره دادهها
و حصول اطمینان از حفظ و ماندگاری اسناد و اطالعات حیاتی ،تسریع
در محاسبات ارزش خودرو یا هوشمندسازی قراردادها و خودکار کردن
توافقات استفاده کنید.

اگر قابلیتهای بالکچیــن را به عنوان ابزار مالی در نظر بگیریم،
میتوان از این فناوری برای مدیریت پرداختها در سراســر صنعت
خودرو شامل موارد زیر با موفقیت بهرهگیری کرد:
تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو
اشتراکگذاری خودرو و مسافربری
تجمیع با فناوری دیگر
در این مقاله ،به نقــش فناوری بالکچین در بهبود امنیت و عملکرد

با این که بالکچین هنوز از نبود
حاکمیت شفاف رنج میبرد ،باز هم
میتوان از استانداردهای کاربردی
صنعت مالی و امنیت سایبری به عنوان
مبنایی برای طراحی راهکاری امن و
سازگار استفاده کرد

اشتراکگذاری خودرو و مسافربری

فعالیت دارند ،چالش کلیدی به شــمار میرود .با بهکارگیری فناوری
بال کچین در پرداختهای مربوط بــه صنعت خودرو میتوان پلتفرم
یکپارچهای را برای ردیابی و پرداخت آسان مرتبط با هزینه قطعات و
نیز خودروهای تولیدشده و خدمات مربوطه ایجاد کرد.
بال کچین بر خالف ســامانههای ســنتی مبتنی بــر کاغذ و حتی
پایگاههای دیجیتالی دادهها ،در برابر حذف اتفاقی یا از دســت رفتن
دادهها مصونیت دارد .خودروســازان پیشــرو جهانی ،تالشهای خود
را متمرکــز کرده و ســامانه «طرح عملیاتی پویــای بال کچین باز» را
راهاندازی کردهاند تــا قابلیتهای بال کچین را در صنعت خودرو مورد
واکاوی قرار دهند.
در بهکارگیری بال کچین برای تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو،
دو رویکرد وجود دارد:
پیادهســازی مدیریــت زنجیره تامین بر پایــه بال کچین برای
پــردازش پرداختها و ردیابی تحــرکات در بخش مواد اولیه ،قطعات
خــودرو و حتی ســوخت برای پمــپ بنزین .بامو ،مرســدس بنز و

میتــوان این فنــاوری را با تکنولــوژی اینترنت اشــیا ترکیب و برای
ارایه خدمات ســریع به رانندگان و مسافران از آن بهرهگیری کرد .این
فناوریها کاربردهای متنوع و جذاب زیادی را – از پرداختهای مبتنی
بــر بال کچین میان خودروهــای خودران گرفته تــا پرداخت عوارض
بزرگراهــی ،خرید اینترنتــی و تحویل غذا  -ارایــه میکنند .گرچه در
پلتفرمهایی که تاکنون توســط برخی از شرکتهای نرمافزاری طراحی
و در آن ،بال کچین و اینترنت اشــیا با هم تجمیع شدهاند ،مشکالتی
دیده میشــود ،امــا پرداختهای مبتنی بر بال کچین با اســتفاده از
مشــکالت میتوان به لزوم ایجاد یک نشانی جدید در هر بار اقدام به
انتقال وجه به یک مقصد جدید اشاره کرد.
سه چالش مهم
راهکارهای مرتبط با بالکچیــن مزایای متعددی را برای پرداختهای
مربوط به صنعت خودرو به ارمغان میآورد ،از عملیاتی که به آسانی ردیابی
مشخصا سه عامل وجود دارد که در هنگام طراحی و تکوین هر نوع محصول

و روشــن درباره کاربردهای بالقوه و تبیین مزایــا و چالشهای آن ارایه

فقدان شفافیت عملیاتی برای کسانی که در تولید و فروش خودرو

ادغــام و تجمیع با دیگر فناوریها نیز میتوان نگریســت؛ برای مثال

میشــوند تا ثبت غیرقابل تحریف و دســتکاری تعرفه تراکنشها ،اما

حاصــل تجارب عملــی در این حوزه برای شــکل دادن به دیدگاه واضح

تولید و فروش خودرو

عالوه بــر قراردادهای هوشــمند ،به فناوری بال کچیــن از دیدگاه

این اقدام ،خودکار شــده و ســریعتر انجام گرفته است .از جمله این

عملیات مالی در ســه مورد کاربردی فوق پرداخته خواهد شد .همچنین

میشود.

تجمیع با فناوری دیگر

همزمان با رشــد هزینههای تملک خودرو نسبت به اشتراکگذاری
آن ،محبوبیت خدمات استفاده مشترک از خودرو و همپیمایی (دیوار
پرداخت) رو به افزایش اســت .آنچه میتواند به این خدمات کمک
بسیار زیادی کند ،قابلیت بال کچین برای اتوماسیون فرایند و جلوگیری
از تقلب و کالهبرداری است .خطر کالهبرداری ،هم برای تامینکنندگان
و هم بــرای دریافتکنندگان خدمات جابهجایــی ،یکی از بزرگترین
چالشها به شــمار مــیرود .بال کچین بــا اســتفاده از قراردادهای
هوشمند ،به هر دو طرف اجازه میدهد تا به توافقات مالی دست یابند
که در صورت تحقق شرایط توافقنامه ،ضمانت اجرایی داشته باشد .اگر
بخواهیم دقیقتر به موضوع نگاه کنیم ،از قراردادهای هوشمند میتوان
برای خودکار کردن فرایندهایی نظیر تســلیم درخواســت اجاره خودرو
و پرداختهای مرتبط با آن بهره جســت .یکی از شرکتهای فعال در
این عرصه موفق شده است ،راهکاری با قابلیت قفل موجودی طراحی
کرده و بسازد تا بتوان از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقلب و
کالهبرداری برای دارندگان و مشــتریان خودرو استفاده کرد .همچنین
میتوان از بال کچین برای ذخیرهســازی نســخهای غیر قابل تغییر از
تمامی سوابق اجاره خودرو اســتفاده کرد تا در مواقعی نظیر رسیدگی
به سوانح خودرویی یا جبران خسارت توسط بیمه ،مفید واقع شود.

مبتنی بر بالکچین ،نیاز به توجه بیشتر به آنها احساس میشود.
محرمانگــی دادههــا .نیاز بــه جلوگیری از افشــای اطالعات
حســاس یک شــرکت ،همواره وجود دارد .برای انجام این کار باید
تنظیمات مربوط به قابلیت رویت تراکنش تغییر یابد.
کیفیت کدها .فناوری بالکچین ،ســطح استانداردهای کیفیت
کد را بسیار باال قرار داده است .صرفنظر از خطرات باالی زیان مالی،
ترمیم و اصالح قراردادهای هوشمند پس از پیادهسازی آنها دشوار
و هزینهبر است .همچنین اگر کد مربوط به قرارداد ،زاید بوده یا عدم
یکنواختی زیادی داشته باشد ،ممکن است قرارداد عملکرد ضعیفی
از خود نشان داده و حمایت از آن دشوار باشد.
مشارکت پیمانکاران فرعی .پیش از این که عملیات مالی خود
را به یک پلتفرم واحد مبتنی بر بالکچین منتقل کنید ،باید اطمینان
حاصــل کنید ،تمام تامینکنندگان و پیمانکاران فرعی که با شــما کار
میکنند نیز مایل و قادر به پیوستن به پلتفرم جدید هستند.

کالم آخر :با این که بالکچین هنوز از نبود حاکمیت شــفاف رنج

میبــرد ،باز هم میتوان از اســتانداردهای کاربــردی صنعت مالی و
امنیت ســایبری به عنوان مبنایی برای طراحی راهکاری امن و سازگار
اســتفاده کرد .با در نظر گرفتن این چالشها ،بال کچین پنجرهای از
قابلیتهای کاربردی متعدد به روی ما گشــوده تا مشکالت شیوههای
سنتی پرداخت را حل و فصل کند.
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همگروه

همگروه
اخبار کوتاه
کاهشمصرفسوختخودروهایداخلی

باطراحیپیشرانههایروزآمد

اولینموتورخانوادهسهسیلندر
امسالتولیدمیشود

مدیرعامل شرکت دانشبنیان تحقیق ،طراحی و تولید موتورایرانخودرو
(ایپکو) اعالم کرد :این شرکت با چشماندازپیشتازی درطراحی و توسعه
قوای محرکه پایدار ،توجه به کاهش مصرف و آالیندگی پیشــرانههای
خودرو را دردستورکارخود دارد.
مهدی رجبعلی افزود :بر این اســاس نسل جدید موتورهای ایرانی
با هدف کاهش مصرف ســوخت و آالیندگی در این شــرکت در حال
طراحی و توسعه است و از این حیث طراحی خانواده موتور سه سیلندر
را میتوان مهمترین دستاورد در این حوزه دانست .وی ادامه داد :برای
طی دوران گذار تا رســیدن به تولیــد انبوه موتورهای کم مصرف ،ارتقا و
توســعه موتورهای موجود و کاهش آالیندگی و مصرف ســوخت نیز
عمدهترین فعالیتهای توســعهای قوای محرکه شرکت ایپکو است.
مدیرعامل شــرکت ایپکو ،با اشاره به پیشرفت طرح تولید موتور EF۷
پالس تنفس طبیعی ،گفت :این طرح از منظر توسعهای اتمام یافته و در
حال تامین و تدارک قطعات برای آغاز تولید انبوه است .رجبعلی ،ضمن
تاکید بر تولید انبوه موتور  EF۷پالس در آینده نزدیک ،اصلیترین طرح
این شرکت را ،طراحی و تولید خانواده موتورهای سه سیلندر ایرانخودرو

افزایش  ۵۴درصدی تولید و رشد  ۴۰درصدی
کیفیت محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو ازافزایش  ۴۰درصدی
کیفیت محصوالت ناشی ازتولید بدون کسری و عبورمستقیم ازخط تولید

به دست مشتریان خبر داد.

اختیار سازندگان قرار گرفته را دریافت کرده و وارد فرآیند تاییدیه قطعات
شویم و پیشبینی میکنیم تا انتهای سال ،اولین موتور خانواده موتور
ســه ســیلندر ،در خط تولید قرار گیرد .وی با بیان اینکه توسعه نسل
ســوم خودروهای دورگه در شــرکت ایپکو از جمله طرحهای در دست
اقدام است ،عنوان کرد :بخشی از طرح جامع توسعه برق و الکترونیک
ایرانخودرو مربوط به بخش ای.سی.یو و نرم افزار کاربردی موتور ،در
شــرکت ایپکو در حال انجام است که این طرح در نیمه اول امسال به
بهرهبرداری خواهد رسید.

فرمانداربابلمطرحکرد

ضرورت حمایت از صنعت خودرو

استانمازندران

فرماندار بابل با بیان اینکه یکی از اولویتهای شهرستان بابل ،بخش
صنعت است ،خاطرنشان کرد :تمامی ظرفیتهای موجود درشهرستان
و استان مازندران باید دست به دست هم دهند تا خودروسازی خزردر
چرخه تولید دچار مشکل نشود و شاهد شکوفایی این بخش باشیم و
میطلبد تمامی نهادها ازاین مجموعه صنعتی حمایت کنند.
قاســم عزیززاده گرجی در نشست با مدیرعامل خودروسازی خزر
گفت :همگان بایــد از ایرانخودرو مازندران و رونق تولید در اســتان
حمایت کنند .وی با اشــاره به آمادگی شهرســتان بابل نسبت به رفع
موانع و مشکالت موجود بیان داشــت :استان مازندران در سالهای
گذشــته صنعتی شدن را هدف گذاری کرده تا از قطب کشاورزی عبور
کند و در این مســیر برنامههای متعــددی را دنبال میکند .عزیززاده
گرجی افزود :امیدواریم با رفع موانع پیشرو ،در سالهای آینده شاهد
رشــد روبه جلو در صنعت خودرو و قطعهســازی منطقه شمال کشور
باشــیم .مدیرعامل خودروسازی خزر نیز در این دیدار ضمن تشکر از
حمایت بیدریغ مدیرعامل و مدیران ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو و
مسووالن شهری و استانی از خودروسازی خزر ،گفت :با تحقق هدف
تولید در ســال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغالآفرین» در گروه صنعتی
ایرانخودرو دســتاوردهای بزرگی در شرایط تحریم و محدودیتهای
بینالمللی رقم خواهد خورد .گفتنی است ،معاون استاندار و فرماندار
ویژه شهرســتان بابل به همراه روسای اداره صمت و کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی در این نشست و بازدید از خودروسازی خزر حضور داشتند.

10

درراســتای دســتیابی به اهداف گروه صنعتی ایرانخودرو درتولید  ۷۵۰هزار

وی از تولید روزانه بیش از  ۲۶۰۰دســتگاه خبر داد و گفت :بهزودی
تولیــد روزانه از مرز  ۲۹۰۰دســتگاه در روز خواهد گذشــت که اتفاقات

کیانوش پورمجیب ضمن قدردانی از سازندگان و تامینکنندگان در

پورمجیب با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای شرکت های دانش بنیان

همراهی جهادگونه در تولید گفت :در حال حاضر تولید با تیراژ و کیفیت

در توسعه و تولید خودرو گفت :در همایش اخیر با شناسایی ظرفیتهای

باالتر از گذشته در حال انجام است.
وی افزود :تولید خودروی کامل از ابتدای امســال تا  ۲۶خردادماه با
رشد  ۵۴درصدی به بیش از  ۱۳۵هزار دستگاه رسیده است.

همکاری شرکت های دانشبنیان با گروه صنعتی ایرانخودرو ۵۴ ،تفاهم
نامه همکاری امضا شده که نقطه عطفی در صنعت خودرو بهشمار میرود
که این همکاریها توســط مرکز توســعه محصول و فناوری در زنجیره

پورمجیب تعداد خودروهایی که اسناد آن صادر شده نیز در همین بازه

ارزش گروه صنعتی ایرانخودرو هدایت و مدیریت خواهد شــد .وی از

زمانی  ۱۲۶هزار دستگاه اعالم کرد و گفت :در این شاخص عملکردی نیز

تعریف و جاریســازی  ۲۷۲پروژه ارتقای کیفیت خبر داد گفت :اجرای

حدود  ۴۲درصد رشد داشتهایم.

تمامی پروژهها با دقت و جدیت رصد میشود.

قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتــی ایرانخودرو گفت :بخش
اصلی تولید در سال گذشته به صورت ناقص صورت میگرفت و بازگشت

پورمجیب گفت :در تمام زمینههای کیفی و کمی تولید ،شرایط بسیار
مطلوبتری نسبت به سال گذشته داریم.

خودروها به خطوط تولید برای تکمیل و تجاری ســازی تاثیر زیادی در

وی از «ریرا» به عنوان خودرویی بی نقص و در کالس جهانی نام برد

افت کیفیت آنان داشــت که این مشــکل در تولیدات امسال به صورت

و گفت :به زودی رونمایی از خودرو با حضور وزیر محترم صمت صورت

کامل مرتفع شــده است .پورمجیب کاهش تعداد خودروهای ناقص از

خواهــد گرفت و پس از آن ،برنامــه معرفی محصول در پایگاه تولیدی

 ۸۲۵۰۰دســتگاه در بهمن ســال قبل به کانال  ۲۳هزار دستگاه در حال

ایرانخودرو مازندران به عنوان محل تولید این محصول انجام خواهد شد.

حاضر را دســتاوردی بســیار مهم و دلگرم کننده برای صنعت کشور و

وی شاخصهای عملکردی ایرانخودرو در بخشهای مختلف تولید،

مشتریان دانســت و گفت :به صورت روزانه از تعداد خودروهای ناقص

کیفیت ،رضایتمندی کارکنان و مشــتریان ،توســعه صادرات و توسعه

کاسته میشود و به زودی اتفاقات خوبی در این زمینه روی خواهد داد.

محصول را در شرایط مطلوب و رو به رشدی توصیف کرد.

همزمان با میالد باسعادت امام رضا(ع)

خط تولید وانت آریسان۲

در ایرانخودرو خراسان افتتاح شد

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

در روز میالد با سعادت امام رضا (ع) خط تولید وانت آریسان ۲در شرکت
ایرانخودرو خراسان به بهره برداری رسید.

دستگاه خودرو ،رویکرد مدیریت ســاپکو بر افزایش یکپارچگی تمامی ارکان
تامین و تولید قرارگرفت.

بــا عنایت بــه منویات ویــژه مقام معظــم رهبری برای تحقق شــعار

رییس ســازمان صمت اســتان خراســان رضوی و جمعی از مسووالن
لشگری و کشوری ،در شرکت ایرانخودرو خراسان برگزار شد ،خط تولید

«تولید ،دانش بنیان و اشــتغال آفرین» و در راستای رویکرد گروه صنعتی
ایرانخــودرو برای تحقق برنامه تولید  ۷۵۰هزار دســتگاهی همراه با حفظ
و ارتقای کیفیت ،برنامههــای مهمی به منظور افزایش یکپارچگی تمامی

سال  ۱۴۰۱نیز با توجه به رویکردهای افزایش تولید گروه صنعتی ایرانخودرو،

ارکان اجرایی شرکت ساپکو در محورهای کاهش خودروهای کف ،تسریع

با همت شرکت ساپکو و زنجیره تامین ،تولید محصوالت ایرانخودرو افزایش

جریان عبور مســتقیم ،تثبیت برنامه تولید با پیشبینی و کاهش ریسک و

یافته است.

در نهایت افزایش تولید با حفظ و افزایش کیفیت توســط این شــرکت در
دستور کار قرار گرفت.
بر همین اســاس ،بــا پایش و تامین قطعات گلوگاهــی بهویژه قطعات
الکترونیک ظرف کمتر از سه ماه ،از پنجم فروردین تا  ۲۱خرداد  ۱۴۰۱تعداد

با اجرای این طرح شاهد ارتقای شاخصهای کیفی و کمی قطعه سازان
داخلی باشیم .قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی نیز در این مراسم با
اشاره به دستورات هشتگانه ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :به دستور
مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای خرداد ماه ســال جاری،
تولید خودروهای ناقص در گروه صنعتی ایرانخودرو متوقف شده که این
مهم عالوه بر کاهش تعداد خودروهای ناقص ،سبب ارتقای  ۲۵درصدی
کیفیت محصوالت نیز شده است.
کیانوش پورمجیب افزود :گروه صنعتی ایرانخودرو در ســال جاری،
عــاوه بر افتتاح خط تولید آریســان ،۲از محصــوالت جدید دیگری نیز
رونمایــی خواهد کرد .امیرهوشــنگ روشــن آزاده مدیرحوزه مدیرعامل
گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در این مراســم گفــت :همزمانی میالد با
سعادت امام رضا(ع) و افتتاح خط تولید آریسان ۲اتفاق با برکتی است
و خرسندیم که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با
شعار سال و اشــتغال آفرینی ،فرصتی ایجاد شد تا با افتتاح این پروژه
برای  ۴۰۰نفر از جوانان منطقه ایجاد اشتغال کنیم.
امیررضا رجبی رییس سازمان صمت استان خراسان رضوی نیز در این

مستقیم سه هزار خودرو در دستور کار ساپکو قرار گرفته است.

کاهش ۳۹درصدی مراجعه مشتریان به نمایندگیها
رشد ۱۱درصدی کیفیت محصوالت

شاخص مراجعات یکماهه مشتریان به شــبکه خدمات پس ازفروش ()R۱۰۰
مربوط به محصوالت تولیدی ایرانخودرو درماههای ابتدایی سال  ۱۴۰۱درمقایسه

با میانگین سال  ۱۴۰۰کاهش  ۳۹درصدی را تجربه کرده است.

نســبت به دی ماه سال گذشــته و رشد  ۱۳درصدی نسبت به میانگین امتیاز

محصوالت تولیدی سال گذشته در مسیر ارتقاو کسب رضایتمندی مشتریان قرار
گرفته اســت .بر پایه این گزارش ،در گروه خودروهای سبک و وانت نیز رشد

شاخص مراجعات یکماهه مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش

هشت درصدی سطح کیفی محصول نیوپیکاپ فوتون ایرانخودرودیزل نسبت

محصوالت ایرانخودرو در ماههای ابتدایی امســال در مقایســه با دی ماه

به دی ماه  ۱۴۰۰به ثبت رســیده اســت .ارتقای سطح کیفی سبد محصوالت

سال  ۱۴۰۰نیز کاهش  ۱۴درصدی داشته است.

گروه صنعتی ایرانخودرو ،منجر به بهبود  ۱۰درصدی شاخص کیفیت خودرو در

همچنین بر پایه گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای بازه

زمان تحویل در دو ماهه ابتدایی امسال شده است .دستاوردهای گروه صنعتی

زمانی اردیبهشت ماه امسال ،براساس کاهش امتیاز منفی صورت گرفته ،سطح

ایرانخودرو در مقوله کیفیت محصوالت ،ماحصل سیاست گذاری و هدایتگری

کیفی محصوالت تولید شــده در فروردین و اردیبهشت  ۱۴۰۱با رشد  ۱۱درصدی

موثر مدیرعامل و مشارکت همگانی کارکنان است.

در راستای مسوولیتهای اجتماعی ایرانخودرو صورت گرفت:

توزیع  ۱۵۰۰بسته معیشتی به خانوادههای کمبرخوردار

و حضــور فعال کارکنــان در موسســات خیریه ،حمایــت از خانوادههای

کمبرخــوردار را افزایش خواهیم داد .امیرهوشــنگ روشــنآزاده افزود:

مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در حاشــیه این رویداد

ایرانخودرو در کنار توجه به معیشت کارکنان ،از خانوادههای کمبرخوردار

که توســط موسســه خیریه حضرت رقیه(س) انجام شد ،ضمن تاکید بر

حمایت خواهد کرد .وی گفت :موسســه خیریه حضرت رقیه(س) ،بیش

حمایت از موسسات خیریه گفت :باتوجه به تاکیدات مدیرعامل ایرانخودرو

از  ۱۷سال سابقه خدمت دارد و پنج هزار نفر از کارکنان ایرانخودرو عضو
این صندوق هستند که بیش از  ۵۰۰خانوار را تحت پوشش و حمایت خود
قــرار دادهاند .وی با بیاناین که حمایت ایرانخودرو از موسســات خیریه
تداوم خواهد داشــت ،گفت :موسسه خیریه حضرت رقیه(س) کمکهای
متعددی در حوزههای درمانی ،تحصیلی ،پوشــاک ،تامین جهیزیه ،ودیعه

در این مراســم ،ضمن قدردانی از تالشهای مدیران و کارکنان شــرکت

ایجاد رقابت پذیری در صنعت خودرو کشور عنوان کرد و افزود :امیدواریم

تولیــد بهویژه در حوزه قطعات الکترونیــک ،برنامهریزی تولید روزانه و عبور

با اجرای پروژههای متعدد بهبود محقق شده است

ســرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه در مجلس شــورای اسالمی

اســت که کمترین نرخ بیکاری را دارد .وی هدف قانون واردات خودرو را

بــا توجه به هدف گروه صنعتــی ایرانخودرو مبنی بــر تولید  ۷۵۰هزار
دســتگاه خودرو در سال  ۱۴۰۱با بسیج تمامی عوامل و شناسایی گلوگاههای

یزاده هاشمی نماینده مردم فریمان،
ایرانخودرو خراسان ،احسان قاض 

خراســان رضوی ،با نرخ بیکاری  6/7درصد جزء ســه استان برتر کشور

اســت .بر پایه این گزارش ،رویکرد جدید ســاپکو ،همافزایی تمامی عوامل
برنامههای تولید انجامیده و این در حالیاســت که پیش از این و از ابتدای

وانت آریســان ۲به بهره برداری رســید .به گزارش روابط عمومی شرکت

ایرانخودرو خراسان در جهت حفظ اشتغال و تداوم تولید ،گفت :استان

آمار ،پروژه اجرای عبور مستقیم تولید محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو

تامین اعم از کیفیت ،مهندســی ،برنامهریزی و تامین ،به تحقق صددرصدی

کارکنان ۱۵۰۰ ،بسته معیشتی را میان خانوادههای کمبرخوردارتوزیع کرد.

ایرانخودرو ،نماینده مجلس ،مدیرعامل شــرکت ایرانخودرو خراسان،

خودروهای کف از  ۶۲هزار دستگاه به  ۲۴هزار دستگاه کاهش و بر اساس
از دهم اردیبهشــت  ۱۴۰۱آغاز و تا ابتدای خرداد  ۱۴۰۱به صددرصد رســیده

گروه صنعتی ایرانخودرو در راستای مسوولیتهای اجتماعی خود و با مشارکت

در مراســمی که بــا حضور جمعی از مدیران ارشــد گــروه صنعتی

مراسم ،توسعه و تولید محصوالت جدید در ایرانخودرو خراسان را محرک
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آمادگی شبکه تامین ایرانخودرو برای تحقق تولید روزانه سه هزار دستگاه

بینظیری را برای صنعت خودرو در پی خواهد داشت.

دانســت و گفت :مراحل توسعه این خانواده موتور در حال انجام است
و امیدواریم تا نیمه اول امســال ،بتوانیم قطعاتی که نقشههای آن در

با بسیج یکپارچه و همراستایی ارکان تامین و تولید ساپکو

مسکن و اکرام ایتام و معلوالن ارایه میدهد.

صنعت قطعه ســازی استان دانســت و گفت :امیدواریم با حمایتهای

گفتنی است ،در این مرحله ۱۵۰۰بسته معیشتی شامل  ۱۱قلم خوراکی

گروه صنعتی ایرانخودرو ،این روند در ایرانخودرو خراســان ادامه یابد و

با همکاری موسســه خیریه حضرت رقیــه (س) و حوزه امور ایثارگران و

شاهد استفاده بیشتر از ظرفیتهای قطعهسازی استان باشیم.
مدیرعامل شرکت ایرانخودرو خراسان نیز در این مراسم عنوان کرد:
تولید آریسان ۲با تعداد روزانه  ۲۰دستگاه آغاز میشود و امیدواریم به مرور
با افزایش تولید و ایجاد  ۴۰۰فرصت شغلی جدید ،در پایان سال «تولید،
دانش بنیان ،اشــتغال آفرین» بتوانیم به هدف  ۴۰هزار دستگاه در سال
برسیم .بیژن زاهدی فرد افزود :در استراتژی شرکت ایرانخودرو خراسان
هر ســال معرفی و تولید یک محصول جدید در دستور کار بوده که امروز
وانت آریسان ۲به سبد محصوالت اضافه شده و با حمایت مدیرعامل گروه
صنعتی ایرانخودرو ،امیدواریم در سال جاری دو محصول جدید دیگر را
نیز به سبد محصوالت ایرانخودرو اضافه کنیم.
غالمحســین اخالقی مدیر پــروژه تولید خودرو آریســان  ۲در گروه
صنعتی ایرانخودرو در این مراســم ضمن ارایه گزارشــی از روند اجرای
پروژه گفت :تغییرات محصول جدید با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای
دانش بنیان داخلی انجام شــده است که از آن جمله میتوان به طراحی
و ساخت شاسی یکپارچه این خودرو برای اولین بار در ایران با استفاده
از دانش بومی اشــاره کرد .وی افزود :تمامی آزمونهای تصادف خودرو
در خارج از کشــور انجام شده است ،تنوع رنگی محصول ،افزایش قدرت
موتور ،افزایش حجم منبع گاز  CNGو افزایش امکانات رفاهی سرنشین
و راننده از سایر تغییرات آریسان ۲است.

خانواده شهدا تهیه و میان خانوادههای کمبرخوردار توزیع شد.

در مجمع عمومی ساالنه ایسیکو مطرح شد

رضایتمندی مشتریان در اولویت خدمات قرار دارد

مجمع عمومی ساالنه شرکت ایسیکو  24خردادماه با حضورسهام داران و اعضای
هیات مدیره این شرکت درسالن کنفرانس سایت سمند برگزارشد.

اجرای طرح جامع بهبود لجســتیک گروه صنعتی داشته است که از جمله آن
انجام فرآیند تحویل ،تخلیه ،انبارش جابهجایی بدنه در سایتهای مقصد (خزر

به گزارش «روابط عمومی ایسیکو» ،در ابتدای این مجمع عبدالعلیصالحی،

و فارس) ،حمل قطعات سازندگان ساپکو به سایت مرکزی و راهاندازی سیستم

قائم مقام معاونت مالی و اقتصادی در امور اقتصادی و نظارت بر شــرکتهای

حمل روپا بوده است .مدیر عامل ایسیکو اضافه کرد :این شرکت در سال  1400فاز

ایرانخودرو ضمن تقدیر و تشــکر از عملکرد هیات مدیــره ،مدیران و کارکنان

یک حسابپذیری ظروف (پالت) را اجرایی و سیستم یکپارچه عملیات حمل

ایسیکو ،فعالیتهای این شــرکت را در راستای اهداف و سیاستهای شرکت

بارپین را نیز راهاندازی کرده است .همچنین پالتهای مازاد و راکد را در راستای

ایرانخــودرو دانســت و صورتهای مالی این شــرکت را شــفاف و مطابق با

درآمدزایی و کاهش هزین ه شناسایی کرده و طرح جامع ساماندهی تجهیزات

استانداردهای مالی خواند .مدیرعامل ایسیکو نیز گفت :این شرکت رضایتمندی

لجستیکی شرکت ایســیکو نیز اجرایی شد .وی از جمله برنامههای در دست

مشتریان را در ارایه خدمات خود به عنوان یک اصل قرار داده است و بررسیهای

اقدام این شرکت را ایجاد مراکز خدمات لجستیکی ،توسعه و استاندارد سازی

صورت گرفته درباره خدمات این شــرکت ،نشان از افزایش میزان رضایتمندی

تجهیزات حملونقل ،ایجاد سیستم جامع مدیریت ظروف و راهاندازی آشپزخانه

مشتریان دارد .حسین محمدی اضافه کرد :در راستای هم سویی با برنامههای

صنعتی در شرکت ایرانخودرو با ظرفیت روزانه  20هزار پرس غذا عنوان کرد.

تولید و اســتراتژی ایرانخودرو ،همچنین تامین انتظارات مدیریت ارشد گروه

شایان ذکر است ،در ابتدای مجمع پس از انتخاب رییس ،ناظر و دبیر مجمع،

صنعتی ایرانخودرو ،ایسیکو تمرکز و تقویت فرایندهای لجستیک ،حمل و نقل

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ،گزارش عملکرد سال مالی منتهی

محصول ،قطعه و بدنه را در برنامههای عملیاتی و اجرایی خود قرار دادهاست.

به بیســت و نهم اسفند ســال  1400را برای حاضران ارایه و عملکرد مالی این

وی بیان داشــت :شرکت ایسیکو در سال گذشته دستاوردهای مثبتی در زمینه

شرکت را مطابق با قوانین و استانداردهای حسابداری مطلوب ارزیابی کرد.

اخبار کوتاه
برگزار ی همایش مهندسی ارزش
درمرکزتحقیقات

پنج شــنبه گذشــته ،نخســتین همایش مهندسی ارزش

ویژه مدیران  ،NPDدرســالن کنفرانس مرکزی معاونت
تحقیقات ،طراحی و تکوین محصول برگزار شد.

این همایش با حضور معاون و مدیران مرکز تحقیقات
و با هــدف ضرورت افزایــش ارزش در پروژهها از منظر
مدیریت هزینه ها و طراحی بر اساس قیمت هدفگذاری
شده با ابزار مهندسی ارزش برگزارشد.
در ایــن همایــش تعاملــی یک روزه ،دکتــر واحدی
عضو انجمن مهندســی ارزش و مدرس دانشگاه به عنوان
ســخنران با اشــاره به تعاریف و مفاهیم مهندسی ارزش
به ضــرورت و نحوه به کارگیری آن در پروژه ها و اهداف،
سطوح مهندسی ارزش و  ...پرداخت .وی حذف هزینههای
زایــد ،جلوگیری از اتالف منابع ،افزایــش بهرهوری ،ارایه
خدمــات با کیفیت بیشتــر ،مد نظر قــراردادن مباحث
مالی و اقتصادی در کنار مباحث مهندسی و ایجاد انضباط
مالی در پروژه های توسعهای را از نتایج حاصل از اجرای
مهندسی ارزش در عمل عنوان کرد.

احمد عبدداوودی رابط خبری کارآمد:

دستگاهعابربانک

در بدنه سازی  4راهاندازی شد

با پی گیریهای مدیر حوزه

مدیرعامل یک دستگاه عابر

بانک در سالن بدنه سازی 4

(پژو پارس) نصب و راهاندازی
شد.

نصب این دســتگاه که در
تسریع فعالیتهای بانکی کارکنان این سالن نقش موثری
دارد ،با استقبال همکارانمان همراه بود.

مجمععمومیعادیساالنه

گروهصنعتیقطعات

اتومبیلایرانبرگزارشد

مجمع ساالنه صاحبان سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل

ایران (ســهامی عام) منتهی به سال مالی  1400در شرکت
محور سازان ایرانخودرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی یاپکو ،در این جلسه که شنبه
 21خردادماه  1401و با حضور بیش از 52درصد سهامداران
و نماینــدگان قانونی ،مدیرعامل ،اعضــای هیات مدیره و
مدیران عامل شــرکتهای تابعه گروه یاپکو برگزار شــد،
پس از ارایــه گزارش عملکرد و فعالیــت هیات مدیره و
حسابرس مســتقل و بازرس قانونی شرکت ،صورتهای
مالی ســال  1400به تصویب رسید و تقسیم سود به میزان
هرسهم  31ریال اعالم شد .همچنین روزنامه «اطالعات»
به عنوان روزنامه کثیر االنتشــار و حســابرس مســتقل و
بازرس قانونی برای سال بعد انتخاب شد.
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نیرو و راستی

زالل
پیامبــر اعظــم (ص) میفرمایند :ای علی ،هر گناهــی توبه ای دارد
جز بداخالقی ،زیرا هرگاه انســان بداخالق از گناهی خارج میشود (توبه
میکند) ،به گناه دیگری دچار میشود( .بحاراالنوار ،ج  ،74ص )48
در اینجا پیامبر (ص) به خطر ســوءخلق اشاره کرده ،میفرمایند :از
همه گناهان میتوان توبه کرد ،اما از بداخالقی نمی توان توبه کرد ،زیرا این
صفت دست از سر انسان برنمی دارد و مهم این است که بدانیم انسان از

حسن خلق

عمل توبه میکند ،در حالی که سوءِ ُخلق عمل نیست.

اثر ســوم سوءخلق ،شکنجه و عذاب روحی است که بر خود انسان
تاثیر میگذارد .یعنی آدم بداخالق پیش از هر کس خودش اذیت میشود.
او با آتش بداخالقی ،اول درون خود را میســوزاند آن گاه برون دیگران را.
است .بنابراین سوءخلق حداقل این سه اثر منفی را دارد :کثرت گناهان ،از
دست دادن دوستان و یاران و بستگان و آشنایان ،شکنجه روحی .خوش
اخالقی برای همه الزم است مخصوصا برای زن و شوهر ضرورت دارد ،زیرا

سوءخلق
ُ
آثار

همیشه با هم هستند و ناچارند باهم زندگی کنند ،کسی که بیشترین حق

سوءخلق سرچشمه گناهان بســیاری است .انسان میخواهد از
گناهی توبه کند ،به گناه دیگر میافتد .لذا حضرت میفرمایند توبه ندارد.

ما نیز خوب اســت و چه بهتر که اولین کســی که از ما و اخالق ما راضی

ازاین رو از جمله آثار ســوءخلق ،کثرت گناهان ناشــی از آن است؛ مانند:

میشود همسر ما باشد .اگر به زندگی و همسرمان عالقه داریم بد اخالقی
و کج خلقی نکنیم ،زیرا اخالق خوب بهترین پشتوانه پیمان زناشویی است.

اذیت و آزار مردم ،دروغ ،غیبت ،ظلم.
از جمله آثار ســوءخلق ،آثار اجتماعی است؛ یعنی نفرت عمومی

امــام صــادق (ع) میفرمایند « :هر کس بیشتر دوســتدار ما

مردم را به همراه میآورد .به عبارت دیگر ،انســان با بدخلقی ،دوستان و

(خاندان عصمت و طهارت) باشــد ،به زنها (همسرش) نیز بیشتر
دوستی میکند( ».بحار االنوار ،ج  ،103ص)227

جامعه و نفوذش را از دست میدهد .مثال کاسب است مشتری هایش
میشود که یاران و معاشران از دست بروند .حتی گاهی زن و فرزندانش
را از دست میدهد .منظور از «دست دادن» این است که آنان از او بیگانه
اخالق حرفهای ،شاخهای مهم از اخالق کاربردی است که پرداختن
به آن از ضرورتهای زندگی در جوامع جدید اســت .اخالق حرفهای
و اخالق فردی ،هر دو به معنای مســوولیتپذیری اخالقی اســت در
قبــال تمام کســانی که مــا در زندگی خود به نحوی بــا آنها ارتباط
داریم .مسوولیتپذیری اخالقی در یک محیط  360درجه امکانپذیر

میشــوند تا جایی که بچه دوســت ندارد پدر را ببیند ،چون پدر بداخالق
است .میان او و فرزندان فاصله میافتد .پس نفرت عمومی و جدا شدن
مردم یکی دیگر از آثار سوءخلق است.

اخالق حرفهای
بخش نخست

به تعبیر دیگر ،امام صادق (ع) فرموده ،دوســت داشتن ما (اهل
بیت) نشــانههایی دارد ،یکی از آن نشانهها خوش اخالقی و دوست
داشتن همسر است.
این ســوال خود به خود جواب پیدا خواهد کرد و پاســخ آن به شرح
زیر است.
در حــوزه اخــاق حرفهای مشــکالت اخالقی مــا تا حدودی

میشــود .یعنی هر فردی در یــک محیط  360درجــه میزیید و با
عناصــری از جمله با خودش در تعامل اســت .اگــر این محیط 360
درجه در زندگی شــخصی و خانوادگی او باشــد ،مسوولیتپذیری او

و قانــون گریزی .اینها آســیبهای مهمی اســت که در اخالق

را اخالق شــخصی مینامیم و اگر این محیــط  360درجه در زندگی

حرفهای بررسی میشوند.

شــهری او باشد ،این نوع زیســت را اخالق شهروندی مینامیم و اگر

امــا برای ارزیابی نکتههای گرهدار جامعــه ما در اخالق حرفهای،

این محیط  360درجهای ،محیط کاری و شــغلی باشد ،اخالق شغلی

باید به دو قشــر اشــاره کنیم و همزمان برای درمان این معضالت از
این دو صنــف یاری طلبیم؛ مدیران و محققان .مدیران ســازمانها،

اخالق شــغلی ،شــاخهای از اخالق حرفهای است و اگر فردی که

مسوولیتهای بســیار بزرگی را در مباحث اخالق سازمانی بر دوش

مســوولیتپذیری را از خود نشــان میدهد ،فرد حقیقی نباشد ،بلکه

دارنــد .متاســفانه در عمل و نه در شــعار ،کمتر میبینیــم مدیران

در محیط  360درجهای ،اخالق سازمانی مینامیم.
اخالق ســازمانی و اخالق مشــاغل دو شــاخه از اخالق حرفهای
هستند .به این ترتیب میتوانیم اخالق حرفهای را چنین تعریف کنم؛
مسوولیتپذیری افراد یا سازمانها در مشاغل یا حرف در قبال همه
کسانی که تحت تاثیر این شغل قرار میگیرند.
اگــر اصول عــام ارزشها را در نظــر بیاورید ،مثــل امانتداری،
صداقــت ،درســت کاری باز مشــترک اســت ،اما اگــر بخواهیم به
ســراغ مصداقها برویم ،متفاوت میشــود؛ به عبــارت دیگر چه در
زندگی شخصی ،چه در زندگی شــهروندی ،باید امانتدار باشیم ،اما
امانتداری در هر یک از اینها به صورت خاص تعریف میشــود؛ به
عنوان مثال امانتداری در زندگی حرفهای ،داشــتن بهرهوری و بهینه
استفاده کردن از امکانات است .بنابراین اخالق حرفهای ،در مصادیق

12

شماره  ۸۵۴شنبه  ۲۸خرداد ۱۴۰۱

و تعریفهایی که ارزشهای اخالقی پیدا میکنند ،از ســایر مســائل
اخالقی متمایز میشود.
اگر گمان کنیم اخالق ،صرفا مشتی پند و نصیحت و موعظه است،
به دنبال آن ،مواجههای ســرد و گریــزان و مملو از بیاعتنایی با اخالق
میآید ،اما اگر علم پیدا کنیم که اخالق برنامه پیشگیری ،بهبود ،درمان
و توســعه فردی و گروهی اســت ،آن وقت اخــاق را بیش تر جدی
خواهیــم گرفت ،تبعــات و آثار و برکات این نــگاه را بیش تر خواهیم
دید .واقعیت تلخ این اســت که مــا در جامعه این تلقی دوم از اخالق
را کم رواج دادهایم و به شــهروندان و صاحبان مشــاغل و سازمانها
کمتر نشــان دادیم که اخالق صرفا یک مشت پند و پیمان و نصیحت
نیســت ،بلکه برنامه پیشرفت کردن و برنامه پیشگیری از معضالت،
برنامه درمان و برنامه بهبود و تعالی اســت و اگر این نگاه را پیدا کنیم

مناســبت گرامیداشت آزادســازی خرمشهر با

حضور  90نفر از همکاران برگزار شد.

بــرای اخالق ســرمایهگذاری کنند .نکته مهم این اســت که مردم به

در گروه ســنی تا  ۴۶ســال و داوود حســین
زادگان ،جمشید میرزایی و سید کاظم پناهنده
در گروه ســنی بیش از  ۴۶ســال ،نفرات برتر

این مســابقه در سه رده سنی زیر  ۴۰سال ،تا

این مســابقه بودند که هدایایی به رسم یادبود

 ۴۶سال و بیش از  ۴۶سال از ورودی یک شرکت

دریافت کردند .این مسابقه با همکاری بخش

آغاز و در یادمان شهید گمنام به پایان رسید.

توســعه ورزش کارکنان معاونت منابع انسانی،

محمد محمدی ،رضا صیــادی ،محمد رضا

اداره بســیج کارکنان و بخش امور ایثارگران و

افضلی در گروه سنی زیر  ۴۰سال ،جواد اکبری

خانواده شــهدا و با حضور قائم مقام مدیرعامل

نســب ،جعفر رحمتی و حسین شیرین گفتار

موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو برگزار شد.

رحیم قهرمانــی از همکاران ورزشکار شــاغل

در بدنه سازی  5توانســته نام خود را در کتاب
گینس به ثبت برساند.

این رکورد در ســال  2015توســط ورزشکار
هلندی با شش دقیقه و هشت ثانیه به ثبت رسیده
بود و تاکنون نیز چند ورزشکار برای شکستن این

این ورزشکار ایرانخودرویی که برای کسب

رکورد اقدام کرده بودند که موفق نشدند.

این موفقیت شــش مــاه زمان صــرف کرده،

پنجشــنبه گذشته ،طی مراســمی صمیمانه

توانســته با ثبت رکورد پنج دقیقه و  52ثانیه در

با حضور معــاون تولید خودرو ،برخی مدیران و

دوی یــک مایل با طناب ،نــام خود را در کتاب

همکاران بدنهسازی  ۵از این ورزشکار با اهدای

گینس ثبت کند.

لوح و هدیه تقدیر شد.

دیدارمدیرعامل باشگاه پیکان با کادر فنی تیمهای پایه فوتبال

رانتخواری ،ارتشــاء و توقع گرفتن هدیه و رشــوه به ازای کار،
کاری و همچنیــن حاکم کــردن روابط بر ضوابــط در محیط کار

را ایجاد میکند.

مســابقه دومیدانی کارکنــان ایرانخودرو به

فهرســت شــده اســت؛ کم توجهــی بــه بیتالمــال ،اختالس،
بحــث کارگریزی بــه معنای کمی و کیفــی و اهمال در کار و کم

شخصیت حقوقی و به شــکل موسسه باشد ،مسوولیتپذیریاش را

در کتاب گینس

البته این موجب بیماری انســان میشود و در کوتاهی عمر او بسیار موثر

را بر ما دارد همسران هستند و اگر حال روحی او خوب باشد حال روحی

را از دست میدهد .آقاست ،مریدان را از دست میدهد .سوءخلق باعث

مسابقه دو میدانی کارکنان برگزار شد

ثبت رکورد ورزشی یک ایرانخودرویی

مدیرعامل موسســه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو طی نشستی با مدیر

و اعضــای آکادمی و کادر فنــی تیمهای پایه فوتبال قبل از شــروع

در حق هیچ بازیکنی اجحاف نشود.

در این نشســت مدیر آکادمی پیکان نیــز گفت :با ریزبینی و دقت

امیر عطابخش در خصوص اهداف باشــگاه پیکان در تیمهای پایه

فــراوان در انتخاب کادر فنی تیم ها ســعی کردهایم تا افرادی ســالم

اظهار داشــت :باشــگاه پیکان به عنوان یک باشگاه بزرگ بازیکن ساز

و بــا دانش فنی بــاال را به خدمت بگیریم .با نظــر آقای عطابخش با

در این جلســه امیــر عطابخش بر جذب بازیکنان ردههای ســنی

در سطح کشــور شناخته میشود که این مسوولیت ما را در این زمینه

مجموعه ورزشی چمران برای انجام تمرینات و مسابقات خود قرارداد

بر اســاس ویژگیهای فنی آنها و نه بر حسب سفارش افراد مختلف

سنگینتر خواهد کرد .شاکله تیم اصلی را بازیکنانی تشکیل دادهاند که

بســتهایم که نسبت به زمین باران از موقعیت مکانی و امکانات بهتری

تاکید کرد.

در آکادمی خودمان پرورش یافتهاند .ما در فصل گذشــته جوانترین

برخوردار است.

مسابقات فصل جدید ،گفت و گو کرد.

وی گفت :با همکاری مدیریت بازرسی و حراست و همچنین کمیته
فنی نامحسوس بر نحوه تست گیری و جذب بازیکنان نظارت شود تا

تیم لیگ برتر فوتبال بودیم و این نشــان از نگاه ویژهای اســت که به
آکادمی فوتبال خود داریم.

محمدرضا طهماســبی افزود :تمام تالش خود را خواهیم کرد تا در
همه ردههای سنی به نتایج خوب و در شان نام پیکان دست یابیم.

دنبال روسایشــان راه میافتند .اگر در ســازمانها ،مدیران به اخالق
بیاعتنا باشــند ،البته که سازمان هم به همین راه خواهد رفت .عامل
دوم ،دعوت از همکاران دانشــگاهی و محققان حوزوی اســت .امروز
معضالت اخالقی ،معضالت جدی اســت .برای شناخت این آسیبها
و درمان آن مطالعات نظاممند نیاز اســت .در کشــور بزرگ و تنومند
ایران که درگیر با معضالت بینالمللی اســت ،ما باید اخالق حرفهای
را در شــاخههای مختلف آن ترویج بدهیم؛ به مثالی بسنده میکنیم.
امــروز بزرگترین نقدینگی کشــور ،در دســت مدیریت ســرمایه و
شــرکتهای ســرمایهگذاری ،بانکها و  ...است .در حالتی که ما در
زمینه اخالق مدیریت ســرمایه ،اخالق بانک داری و  ...پژوهشهای
علمی نکردهایم.
 ...ادامه دارد
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سیدمحمد

کودک و نوجوان
گف
ت و گو با
محمد
طاهاسید
س
ل
یمانی
فرزن
د همکار

شبکه

سیدسلیمانی( ،پدر):

وقتی متوجه عالقه محمدطاها به

ورزشهای رزمی شدم ،برایش دنبال بهترین

هدفم ،کسب مدال

مربیها میگشتم .خدا را شکر تاکنون مربیهای خوبی هم

داشته است .خودم هم تا جایی که ممکن است ،پشت فرزندانم

میایستم .به محمدطاها در منزل تمرین میدهم و لوازم ورزشی

مورد نیازش را در خانه مهیا کردهام .همچنین برای ساخت خودرو

طالی المپیک است

و هواپیما که بسیار به آن عالقه مند است و ابتکاراتش در این زمینه

مثالزدنی است ،همه جوره حمایتش میکنم .آرزو دارم همان طور که

دوست دارد ،یک مهندس توانمند شود و در ورزش هم موفق به کسب
مدال طالی المپیک شود .از همین جا به پسرم میگویم :پسر عزیزم،
موفقیتت را تبریک میگویم ،هرگز در این نقطه متوقف نشو .راهی
طوالنی پیش رو داری و قرار است ،ناممکنها را ممکن کنی.
به تو افتخار میکنم.

محمدطاها ،فرزند محمد سیدســلیمانی از معاونت سیستم جامع
تولید ،متولد  18آبان ســال  ،1392دانش آموز پایه دوم دبســتان

معصومه

و تمرینات ورزش کاراته را شــروع کرده و سه سال است که در این

همیشه به محمد طاها در زمینه

اســت .او یک خواهر و یک برادر دارد و از شــش سالگی یادگیری

باقری( ،مادر):

رشته فعالیت میکند.

صاحب امتیاز نمایندگی ۱۸۲۸تبریز:

مدیون برند
ایرانخودرو هستم

درسی و دنبال کردن عالقهمندیهایش

در رشته رباتیک کمک میکنم ،آرزو دارم

که پسرم موفق باشد و به تمام خواستههایش

در چه سبکی از کاراته کار میکنی؟

برسد .از شما و همکاران کارآمد بابت گفت وگو
و ارج نهادن به خانواده پرسنل زحمتکش

سبک کیوکوشین.

ایرانخودرو تشکر ویژه دارم،

بیشتر به کدام شاخه از کاراته عالقه داری؟

این مصاحبه دلگرمی بود برای

کومیته را بیشتر از کاتا دوست دارم.

خانواده ما.

برای کســانی کــه نمیدانند ،فرق کومیتــه و کاتا را توضیح

میدهی؟

کاتا نمایش فنون است و کومیته مبارزه واقعی.
چطور شد به کاراته عالقهمند شدی؟

هم پدر و هم داییام کاراته کا هستند ،با دیدن تمرینات آنها ،من
هم به این رشته عالقهمند شدم.

تا به حال موفق به کســب چه مدالها و مقامهایی در رشته کاراته

شدهای؟

یک مدال طالی کشــوری ،یک مدال طالی استانی و دو مدال برنز
استانی دارم.

تمریناتت به چه صورتی است؟

ســه روز در هفته به مدت یک ساعت و نیم در باشگاه تمرینهای
کاراته و بدنسازی انجام میدهم .روزهایی هم که باشگاه ندارم ،روزی
نیم ساعت در خانه به همراه پدرم تمرینهای کششی انجام میدهم.

در حال حاضر کمربندت چه رنگی اســت؟ و دوســت داری تا چه

مرحلهای این رشته را ادامه دهی؟

کمربند قهوهای دارم و دوســت دارم تا آخرین مرحله این ورزش؛
یعنی گرفتن دان  9کاراته آن را ادامه دهم.

به نظرت ورزشهای رزمی ،ورزشکار را خشن میکنند؟

هیچ رشته ورزشی باعث خشــونت ورزشکار نمیشود .کاراته به
من آرامش میدهد.

چه توصیهای به همسن و ساالنت داری؟

چطور این ماشینها را درست کردی؟

هیچ وقت از انجام ورزش غافل نشوند .ورزش هم برای سالمتی

این ماشــینها را با کارتن ،در بطری چسب ،نی ،دو عدد آرمیچر،

جسمی و هم سالمتی روح و ذهن بسیار مهم است.

چه هدفی را در ورزش به خصوص رشته کاراته دنبال میکنی؟

مصرم ،مدال طالی المپیک این رشته را کسب کنم.
کاراتهکاهای مورد عالقهات؟

کردم.

چطور به ساخت خودرو عالقهمند شدی؟

اولین دلیل آن اســت که پدرم در بزرگترین خودروسازی کشور

«از کودکی و زمانی که در تعمیرگاه کوچکی کار میکردم و از جلو نمایندگیهای بزرگ رد میشــدم دوست داشتم که من هم
اینها را موسی سالمی میگوید ،متولد  1355درشهرستان هشترود که اکنون صاحب یکی ازنمایندگیهای بزرگ و البته خوشخدمت

در بیــن کاراتهکاهــای ایرانی به ســجاد گنجزاده عالقــه دارم و

کار میکند ،به عالوه در تلویزیون ســریال «بچه مهندس» را دیدم و

کاراتهکای مورد عالقهام در ســطح جهانی سوســای اویاما بنیانگذار

به رشــته رباتیک عالقهمند شــدم .از همان زمان تا به حال ماشین و

روزی صاحب چنین نمایندگی باشم».

کیوکوشین در جهان است.

هواپیما درست میکنم.

گروه صنعتی ایرانخودرو است .جالب است که سال  1375در رشته شیمی در دانشگاه پذیرفته شده ،ولی به گفته خودش به دلیل

یک خاطره از مسابقات؟

دوست داری ایرانخودرو را از نزدیک ببینی؟

در اولین مســابقهام از مادرم خواستم که از من فیلم بگیرد .زمان

بسیار زیاد .عالقه دارم به ایرانخودرو بیایم و مراحل تولید خودرو

مبارزه مادرم آن قدر استرس داشت که در انتهای مسابقه متوجه شد

را از نزدیــک ببینم .همیشــه درباره ســاخت خودرو از پدرم ســوال

از دیوار فیلمبرداری کرده اســت و نتوانســت از آن مسابقه فیلم و یا

میپرسم.

تصویری ثبت کند.

دوست داری در آینده چه کاره شوی؟

تصادفی که سال بعد از آن داشته و البته و به دلیل عدم پرداخت دیه از سوی بیمه ،شش ماه و نیم به زندان میرود .همین موضوع

زمینهســاز تغییر مسیر زندگیاش میشــود و از آن جا که نمیتواند اهدافش را در رشته دانشگاهی دلخواهش پیگیری کند ،در یک
مکانیکی مشــغول کار میشود .حاال سالمی صاحب امتیاز نمایندگی 1828که آرزوهایش را با یک اتفاق نقش بر آب میدید ،دارای

فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه تبریز است و با توجه به عالقه خاصی که به شیمی داشته یک شرکت دانشبنیان صنعتی

کدام محصول ایرانخودرو را دوست داری؟

هم در این حوزه تاسیس کرده است .دو کارخانه فعال در تبریز و بروجرد دارد .در حال احداث واحد تولید کودهای شیمیایی فسفاته

دنا پالس مشکی.

هم به ورزش و هم به رشــتههای فنی عالقه دارم ،دوســت دارم
مهندس رباتیک شــوم و خودرو و هواپیما بسازم .تاکنون دو ماشین
درست کردهام که حرکت هم میکنند.

بچهها جون تولدتون مبارک

دو عدد ســیم کوچک ،جاباتری ،دکمه خاموش و روشــن درســت

در اهواز و سلفچگان است و در مجموع  150نفر همکار مستقیم دارد و همه اینها را مدیون برند ایرانخودرو میداند.

چه آرزویی داری؟

آرزوی موفقیــت برای همه مردم دارم و این که همه با هم تالش
کنیم تا ایرانی آبادتر بسازیم.

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

ن 28470
به پیامرسان ایتا به شماره  09102296933ارسال کنید .تماس تلفنی برای پیگیری :روزهای سهشنبه و چهارشنبه با شماره تلف 

بعد از آن تصادف کارها چطور پیش رفت؟

حدود  36نفر در تعمیرگاه مشــغول کار و بقیه نیز نیروهای کارشناسی

در شــرکتی که کار میکردیم دوستان پیشــنهاد دادند تعمیرگاه و

و پشتیبانی هســتند .متراژ کنونی نمایندگی  3500مترمربع است .دو

فروشــگاه را تبدیل به یک نمایندگی کنیم که در کمیسیون لغو و اعطا

ســالن اصلی تعمیرگاهی و سالنهای نقاشی و صافکاری به صورت

با ثبت مجوز نمایندگی(اســتاندارد کوچک) موافقت شد .با مشکالت

مجزا داریم .حدود  500تا  600دستگاه در سال فروش خودرو داریم.

فراوانی که بود و با همکاری دوستان سال  83نمایندگی ما افتتاح شد

پندار فارسی

آوینا اسکندری

سما نوری عسگرآباد

تینا حجار

امیرعباس قاسم زاده

امیرحسین رسولی

آرمین افشار

ملینا آسمانی

هستی شیرزاد خانی

یاسین مرادی

پدرام خوشه کار

مشکات حقیقی

محمد مهدی دائمی

کوروش کریمی

آتنا کبیران حاجی آقا

طاها کبیران حاجی آقا

ضحی ممیوند

سهیل نوری عسگر آباد

سیده تبسم و سیده
ترنم خوبی سرشت

ایلیا محمودی

امیرمهدی رضایی

فاطمه خلخالی

محمد مهدی دهقان

در حال حاضر وضعیت نمایندگی چگونه است؟

زمینه جایگزینی خودروی فرسوده جزء اولینها در ایران هستیم و در

فاصله زیادی داریم .بایــد تالش کنیم که خودمان و ایرانخودرو را به

همیشــه نمایندگی ما رو به پیشرفت بوده است و از یک نمایندگی

ارزیابی صنایع نمایندگی درجه یک بودیم و باالترین افتخار ما رضایت

جایگاه شایسته آن برسانیم .خدمات برتر این است که در سریعترین

مشتریانمان است.

زمــان ممکن با بهترین کیفیت و اخالق و منش خوب خدمات تحویل

بدل شــدیم .داشتن نمایندگی کار بسیار پرمســوولیتی است؛ چرا که
با مشــتری ،ســازمانهای نظارتی ،نهادهای انتظامی ،شرکت مادر و
همکاران و افراد مختلف جامعه سر و کار دارید.
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مشتری و کرامت او حفظ شــود .االن نمایندگیها به لحاظ اقتصادی

دیدگاه شما نسبت به مشتری چیست؟

تحت فشار هستند ،ولی تمام تالش خود را کردهایم که نماینده خوبی

مجموعه ما به مشتری مداری مشهور است .مشتری را ولی نعمت

برای ایرانخودرو و مردم ایران باشیم.

خــود میدانیم و قدردان او هســتیم که بــرای دریافت خدمات به ما

در حال حاضر چه گواهینامههایی دارید؟

روزانه چقدر پذیرش خودرو دارید؟

اعتماد کرده اســت .احســاس میکنیم اگر خدمتی کنیم به خودمان

 50دســتگاه خــودرو در روز پذیــرش میکنیــم .هــر خــودرو

کردهایم؛ اصال اینجا بدون مشــتری هیچ تعریفی ندارد .زماتی که در

تمامــی گواهینامههــای اســتاندارد الزم که شــامل پنج ایزو

ایرانخودرویــی کــه مراجعه کند مــا کارش را راه میاندازیم و خود را

نمایندگی هستم ،مستقیم با مشتریان در ارتباط هستم .خدمترسانی

میشــود ،را دریافت کردهایم .پرســنل ما اکثر دورههای آموزشــی

موظف بــه ارایه خدمت به همه مشــتریان محصــوالت ایرانخودرو

را برای رضا خدا انجام میدهیم.

ایســاکو که باید میگذراندهاند ،را ســپری کرده و همیشــه ســعی

از نیروهای فعال و مشخصات نمایندگی برای ما بگویید.

مشتریان بر اساس خدماتی که نمایندگیها ارایه میدهند ،برایشان

میکنیم در مقوله آموزش پیشقدم باشــیم .وجه تمایز ما نســبت

تبلیغات منفی یا مثبتی میکنند .بنابراین سعی میکنیم طوری به ارایه

به ســایرین خدمات پس از فروش و خدمــات به تمامی مراجعان

دو کارشــناس فنی داریم که فوق لیسانس و فوق دیپلم مکانیک

خدمات بپردازیم که آنها مبلغ ما باشند .در خدماتمان همواره سعی

اســت و برای ما فرقی بین دارنده پیــکان وانت یا پژو  2008وجود

هســتند ،عمــده همکارانمان تحصیل کردهاند .به طــور کلی حدد 40

کرده ایم ،اول از همه رضایت خداوند ،ســپس شــرکت ایرانخودرو و

نــدارد .همواره ســعی کردهایم با تامین به موقــع قطعه ،خدمات با

نفر پرســنل مســتقیم داریم و اکثرا از زمان شروع به کار با ما هستند

نمایندگی را در نظر بگیریم.

کیفیتی را ارایه دهیم.

میدانیم.

امیرعلی کرمی افشار

شرایط کنونی نمایندگی نقطه ایدهآل شماست؟

و جــزء  20نمایندگی برتر ایران در خدمات پس از فروش بودهایم .در

با مســاحت  600مترمربعی به یک نمایندگی با معیارهای ایرانخودرو
آرتان لیریایی

خدا باالسر ماست و ما را میبیند.

هنوز به نیمی از آنچه میخواستیم هم نرسیدهایم و با ایدهآل خود

و تاکنون فعالیتمان ادامه دار بوده است.

آدرین غیاثی راد

در اکثر سالها جزء نمایندگی هایی با بیشترین رضایت مشتری

تاثیرگذارترین جمله ای که در کارتان نیز موثر بوده؟
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دعوت به همکاری
هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

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

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

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

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

کرده تا در نشریه به نام خودتان به چاپ برسد.

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.

سهامسلیم

اهم موارد درخصوص صدور برگه سهام:

با توجه به مکانیزه شــدن سیســتمهای امور سهام شرکت ،اطالعات و

مشخصات سهامداران گرامی در نرم افزار امور سهام شرکت سلیم ثبت

و نگهداری میشود و هر شخص حقیقی یا حقوقی که سهامدار شرکت

نشانی:

باشــد ،میتواند با مراجعه به پرتال امور سهام شرکت سلیم به
 www.salimstocks.comو واردکردن نامکاربری(شمارهشناسنامه)

و کلمه عبــور (کدملی) ،وارد صفحه کاربری متعلق به خود شــده و از
وضعیت تعداد ســهام ،سودهای تعلق گرفته و  ...مربوط به خود اطالع

حاصل کند ،لذا راهاندازی سامانه امور سهام ،جایگزینی برای برگه سهام

اســت و نیاز به صدور برگه ســهم توسط شرکت نیســت .عالوه بر این

سهامدارانی که تمایل به نگهداری و دریافت برگه سهام فیزیکی دارند،

میتوانند بعد از ورود بــه صفحه کاربری متعلق به خود با کلیک روی

گزینه «دریافت برگه تجمیعی ســهام» (سمت راست و پایین صفحه
کاربری) برای صدور و چاپ برگه سهام متعلق به خود اقدام کنند.

از جمله ایرادات وارده به شرکت سلیم ،ساختار سهامداران شرکت بود

پاسخ معاونت توسعه منابع انســانی :پس از اختتام توزیع هر سبد

( 27درصد سهام سلیم متعلق به یکی از شرکتهای تابعه سلیم بود)

کاال ،به آن دسته از همکارانی که به دالیل مختلفی موفق به دریافت

که خوش بختانه در اسفند ماه سال  1400با واگذاری بلوک  27درصدی

هدایا نشــدهاند ،از طریق نامه اتوماســیون اداری و ارسال پیامک،

ســهام سلیم این ایراد برطرف شــد .همچنین ایراد دومی که سازمان

تاریخ آخرین مهلت دریافت کاال اطالع رســانی میشــود و پس از

بورس به شــرکت سلیم وارد کرده بود ،تســهیالت اخذ شده از تعاونی

آن امکان دریافت سبد میسر نیست .شایان ذکر است ،اقالم مانده

اعتبار بود که خوشبختانه ایراد مذکور نیز در پایان سال  1400رفع شد.

در انبــار به نیابت از افرادی که کاالی خــود را دریافت نکردهاند به

الزم به ذکر اســت که پذیرش در یکی از بازارهای بورس/فرابورس نیاز

خانوادههای کم برخوردار جامعه ،اهدا میشود.

بــه مصوبه مجمع دارد و در صورتی که ســهامداران در مجمع پیشرو
پذیرش در یکــی از بازارهای بورس/فرابــورس را مصوب کنند ،هیات
مدیره اقدامات الزم برای پذیرش را شروع خواهدکرد.
در صورتــی که پذیرش در یکی از بازارها به تصویب مجمع برســد،
بابت تســریع در انجام مراحل پذیرش در بورس/فرابورس الزم است

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :پیرو جلسات صورت گرفته ،هفته

اطالعات سهامداران به شرکت سپرده گذاری فراهم شود و این درحالی

متناسب با شرایط موسســه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو (پیکان) در

است که بخش عمدهای از سهامداران حقیقی شرکت در سامانه سجام

خصوص فعالیت مابقی رشتهها نیز متعاقبا اطالع رسانی میشود.

اهم موارد در پاسخ به سواالت مربوط به ورود شرکت سلیم به بورس:
فرایند پذیرش هر شــرکتی در بورس شامل ســه مرحله ثبت نزد
سازمان بورس ،درج نماد شرکت نزد شرکت بورس/فرابورس و ارسال

نشانی  https://www.sejam.irنسبت به ثبت نام در سامانه سجام و

اطالعات ســهام داران به شرکت ســپرده گذاری است .در حال حاضر

تکمیل اطالعات سهامداری خود اقدام کنند.

بن هدایا

مرحله اول که ثبت شــرکت سلیم نزد ســازمان بورس است به پایان

کرد و تا زمان رفع این ایراد پذیرش در بورس را به حالت تعلیق درآورد.

ایرانخودرو بازگشایی نمی شود؟

که تمامی ســهامداران در سامانه سجام ثبت نام کنند تا امکان ارسال

تاکنون در سامانه ســجام ثبت نام نکردهاند ،میخواهیم با مراجعه به

سازمان بورس ایراداتی به ساختار سهام داری و مالی شرکت سلیم وارد

کردن بیمــاری کرونــا و رفع اغلب محدودیتها ،باشــگاه ورزشــی

گذشــته فعالیتهای ورزشی برخی از رشــتههای ورزشی آغاز شده و

ثبت نام نکرده و احراز هویت نشــدهاند ،لذا از سهامداران محترمی که

رســیده و وارد مرحله دوم شــده که درج نماد اســت .در مرحله دوم

رفع محدودیتهای باشگاه

برخی از همکاران در تماس با ما پرســیدهاند ،چرا با وجود فروکش

جمعی ازهمکاران جا مانده ازدریافت ســهمیه مرغ ماه رمضان در

تماس با صدای همکار پرسیدهاند ،آیا بن آنها باطل شده است؟ چگونه

میتوان سهمیهشان را دریافت کنند؟

به بحران تبدیل نکنیم
همکار گرامی:

آیا میدانید با تنظیم دمای

کولرهای گازی موجود در شرکت
از دمای  18درجه سانتی گراد

به  25درجه سانتی گراد (دمای
آسایش) عالوه بر افزایش عمر

تجهیز چه نتایجی حاصل میشود؟

رانندگان ســرویسهای ایاب و ذهاب کولر سرویسها را روشن نمی

کنند و خواستاررسیدگی شدهاند.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :با توجه به بروز گرمای زودرس هوا،
دستور راهاندازی کولرها صادر شد .از همکاران محترم درخواست داریم،
در صورت مشــاهده مغایرت ،مراتب را با اداره ایاب و ذهاب به شماره
تماس  22000مطرح کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

18 C

دغدغه مصرف بی رویه برق را

کولر سرویسهای ایاب و ذهاب

عــده ای از همــکاران در تماس با صدای همکار عنــوان کردهاند،

تغییر دما از
 ۱۸درجه سانتی گراد به
 ۲۵درجه سانتی گراد
(دمای آسایش)

25 C

فراخوان

مشارکت در جلوگیری از

اتالف حاملهای انرژی و آب
با توجه به مسوولیت اجتماعی تک تک افراد نسبت به صیانت از
حاملهای انرژی (برق  ،گاز و هوای فشرده) و آب ،اداره بهینه سازی
مصرف انرژی همه همکاران را برای شناسایی موارد هدررفت و اتالف
حاملهای انرژی و آب دعوت به همکاری و مشارکت میکند.
از شــما همــکار گرامی میخواهیــم ،موارد هدررفــت و اتالف

۲۳۷.۵۰۰

kwh/y
کاهش مصرف

۳۳۸
میلیون ریال

کاهش هزینه
در سال
امکان تامین
برق ماهانه

۶۴۲

خانواده چهارنفره

حاملهای انرژی و آب را از مبادی ارتباطی زیر اطالع رســانی کرده
تا نسبت به رفع آن بدون فوت وقت اقدام شود.
شماره تلفن برای ارتباط در طول روز:

 13481و 44447

شماره موبایل برای ارسال  24ساعته پیامک:

0905 341 6006
بیایید با همدلی و همکاری هم

فرهنگ مصرف بهینه انرژی را نهادینه کنیم.

اداره بهینه سازی مصرف انرژی
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