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کشنده «آتامان»
ایرانخودور دیزل ورنمایی شد

ایرانخودروی فردا

در مسیر صنعت دانش بنیان

۴

تولید روزانه از مرز سه هزار
دستگاهگذشت
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بازدید سرزده مدیرحوزه

مدیرعامل ایرانخودرو از خطوط تولید

پیشخوان خبر

قرار سوم ایرانخودرو

کشنده «آتامان» ایرانخودرو دیزل رونمایی شد
دوشنبه گذشته ،آیین رونمایی از کشنده آتامان ،با حضور رییس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی،

برای دیدن عکسهای بیشتر

مدیرعامل و برخی مدیران ارشد گروه ،در ایرانخودرو دیزل برگزار شد.

کشنده آتامان دارای مشخصاتی نظیر موتور  OM457 LAبا قدرت

 ۴۳۰اســب بخار ،گشــتاور  ۲۱۰۰نیوتن متر در  ۱۱۰۰دور در دقیقه
بوده با توربوشارژ و اینتر کولر است.

این کشنده ازاستاندارد آالیندگی ،EURO4+DPF / EURO5 EEV

گیربکس  ۱۶دنده  ،ZFسیســتم تعلیق جلو و عقب پارابولیک با کمک

فنرهای هیدرولیک برخورداراست .ازدیگرمشخصات این کشنده میتوان
به سیستم ترمزدومداره پنوماتیک ،جلو دیسکی و عقب کاسهای ،سیستم

ترمزضد قفل و سیستم ضد لغزش و نیزترمزهای دستی و کمکی اشاره

کرد .همچنین تیپ اتاق متشــکل ازنوع دو کابین ســقف بلند ،فاصله

محوری  3800 mmو مخزن سوخت  ۸۰۰لیتری آلومینیومی است.

تولید کشنده آتامان نتیجه تحول مثبت در
ایرانخودرو دیزل

رییس فراکســیون شــوراها و مدیریت شهری
مجلس شــورای اســامی در این مراســم گفت:
اتفاقات مهم و مثبتی در صنعت خودرو خصوصا در
ایرانخودرو روی داده که طراحی و تولید کشــنده
آتامان یکی از آنهاست.
محســن پیرهــادی افــزود :طراحــی و تولید
کشــنده ،کار ماندگاری اســت که توسط کارکنان
و مدیــران کارآمد ایرانخودرو صورت گرفته اســت و جامعه باید افراد را
با توجه بــه اقدامات و عملکرد آنها مورد ارزیابــی قرار دهد که مجموعه
مدیــران و کارکنان ایرانخودرو که در حال انجام کارهای جدید صنعتی و
تولیدات بهروز هســتند ،از زمره افراد مفید برای صنعت و اقتصاد کشــور
هستند.
وی افــزود :طراحی و تولید کشــنده آتامان نشــان داد که با مدیریت
درســت و استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و توان داخل میتوان
محصولی باکیفیت تولید کرد.
رییــس فراکســیون مدیریت شــهری و روســتایی افزود :بــا وجود
محدودیتهــای فراوان ،در چند دهه اخیر موفق بــه عبور از موانع زیادی
شــدیم و موفقیتهای زیادی در صنایع به خصوص خودروســازی کسب
کردهایم.
پیرهــادی به نبود برنامههای بلندمدت در صنعت خودرو اشــاره کرد و
گفت :با تمام توســعه و پیشــرفتهای صورت گرفته در صنعت خودرو به
علت نبود برنامه مدون ،شــاهد برخی اتفاقات همچون قرعهکشی خودرو،
قیمتگذاری دستوری و بیثباتی در زمینه واردات خودرو هستیم.
وی افــزود :در صنعت خودرو ،کارشناســان و متخصصان زیادی وجود
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کیــو آرکــد را اســکن کنید.

دارند و خودروســازان باید در برنامه هفتم توسعه
برنامهها و نظرات کارشناسی خود را به نمایندگان
مجلس در حوزه خودرو ارایــه کنند و ایرانخودرو
برای توسعه بهتر این صنعت برنامه محتوایی ارایه
دهد.
پیرهادی به انتقاد از واردات خودرو دست دوم
پرداخــت و گفت :از مدیران حوزه شــهری انتظار
مــیرود از توان داخلی بــرای حمل و نقل عمومی
اســتفاده کنند ،با این ســابقه فرهنگی و تمدنی و
توان صنعتی موجود در کشور نباید محصوالتی که امکان تولید آن در داخل
فراهم است را وارد کنیم.
رییس فراکسیون شــوراها و مدیریت شهری ادامه داد :واردات خودرو
دســت دوم زیبنده کشــور نیســت و با توجه به اینکه امــکان تولید این
اتوبوسهــا در ایران فراهم اســت ،با مدیریت بهتر و تعامــل از تولیدات
داخلی در ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده شود.
پیرهادی با اشــاره بــه توانمندی تولید پنج هزار دســتگاه اتوبوس در
کشور ،گفت :تهران نیاز به  ۹هزار اتوبوس دارد که فعال فقط  ۲۸۰۰دستگاه
فعال دارد و الباقی یا فرسودهاند یا کسری دارند ،از این رو مدیریت شهری
با تعامل بهتر و تسهیل شرایط خرید ،امکان استفاده از اتوبوسهای داخلی
را در شهر تهران فراهم کند.
وی گفــت :مردم از نماینــدگان مجلس در حوزههــای مختلف مانند
صنعت خودرو مطالبــه دارند ،هر چند بعضی از انتقادات به صنعت خودرو
دقیق نیست ،اما امروز افکار عمومی مطالبه خاصی درباره قیمت و کیفیت
دارد که باید به آنها پاسخ داد و گالیه مردم بهحق است.
پیرهادی تصریح کرد :شایســته است دســت اندرکاران صنعت خودرو
کشور با سرعت باالتر عقب ماندگی گذشته را جبران کنند.

تفاهم با قطعه سازان بزرگ برای کاهش قیمت

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در این مراسم

از افزایش  ۶۲درصدی تولید خودروی کامل و رشــد

صورت مستقیم وکامل صورت میگیرد .درحال حاضر

اســت که با جدیت دنبال میشــود ،بیان کرد :در این راستا ،در حال مذاکره با

تیراژ تولید روزانه بیش از  ۲۵۰۰دســتگاه اســت که به

تامین کنندگان هســتیم ۷۰،درصد بهای تمام شده هر خودرو مربوط به شبکه

زودی به  ۲۹۰۰دستگاه افزایش خواهد یافت.

 ۴۸درصدی صدور سند از ابتدای امسال تا  ۳۰خرداد
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

تامین است.

خطیبی با اشــاره به اینکه اگر در ســال گذشته

سهم  ۹درصدی منابع انسانی در بهای تمام شده محصول

تولید خودرو بدون کسری انجام میشد ،در بدترین

مهــدی خطیبی بــا بیــان اینکه ســومین قرار

شــرایط با کاهش  ۱۵هزار دســتگاه خودرو مواجه

مدیرعامــل گــروه صنعتی ایرانخــودرو با اشــاره به اینکه بر اســاس

ایرانخــودرو پس از رونمایی از کشــنده  H۵و تولید

بودیم ،اما چهار هزار میلیارد تومان صرفهجویی صورت

استانداردهای جهانی ،هزینه منابع انسانی باید بین  ۸تا  ۱۲درصد قیمت تمام

انبوه وانت آریسان ،رونمایی از کشنده آتامان با لوگوی

میگرفــت ،بیان کــرد :عالوه بــر آن ،از افت کیفیت

شده محصول باشد ،گفت :در گروه صنعتی ایرانخودرو ۹ ،درصد قیمت تمام

خودروها جلوگیری میشد.

شده محصوالت مربوط به نیروی انســانی است .بنابراین باید علت افزایش

ایرانخودرو است ،افزود :در پنج ماهه اخیر برنامههای
متنوعی را در حوزه توسعه و جهش کیفیت محصوالت آغاز کردهایم و در تالش

بــه گفته وی ،انتشــار اخبار و وقایع نادرســت از صنعت خودرو که موجب

هزینههای تولید را در جای دیگری جســت و جو کرد .وی ادامه داد :به دلیل

هســتیم به سمت تولید متنوع و باکیفیت به جای تولید زیانده و محصوالت

بازدید ســر زده رییس جمهوری محترم از شرکتهای خودروساز و پارکینگ

پرداختهای خوبی که در چندماه گذشــته به شــبکه تامین داشتیم ،تامین

خودروهای کف شد ،به افزایش قیمت چیپست از دو به  ۱۲۰یورو انجامید.

کننــدگان به دعوت ایرانخودرو لبیک گفتنــد و متعاقب آن ،دو تفاهمنامه با

قدیمی حرکت کنیم.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن قدردانی از مدیرعامل و مجموعه
کارکنان ایرانخودرو دیزل گفت :این شرکت موفق شده از دغدغه تامین منابع

صرفه جویی هفت هزار میلیارد تومانی

دو قطعه ســاز بزرگ کشور در راســتای کاهش قیمت تمام شده امضا کردیم
و برنامههای زیــادی در این زمینه داریم .مدیرعامل ایرانخودرو ضمن اظهار

مالی برای پرداخت حقوق کارکنان از ایرانخودرو ،تبدیل به شــرکتی سودده با

مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو تاکید کرد :تحقــق تولید  ۷۵۰هزار

امیدواری از اینکه این شــرکت در ســال جاری از وضعیت فشار خارج شود،

تولید متنوع و اقتصادی شــود و قطعا با ادامه مســیر با همین شور و نشاط،

دســتگاه در ســال جاری ،موجب صرفهجویی دســت کم هفت هزار میلیارد

تاکیــد کرد :ما مخالــف واردات خودرو نبــوده و موافق رقابت هســتیم ،اما

دســتاوردهای مهمتری نیز کسب خواهد شــد .وی ،با بیان اینکه از پنج ماه

تومان خواهد شد .وی ارتقای کیفیت را یکی از برنامههای محوری ایرانخودرو

درخواست ما این است که در کنار افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده،

قبل برنامهریزیهایی صورت گرفته تا به گونهای دیگر مســیر توسعه را دنبال

دانست و گفت ۲۷۹ :پروژه کیفی در زنجیره تولید تعریف شده و به دقت رصد

در خصوص حذف قیمتهای دستوری نیز مساعدت صورت گیرد ،چون خودرو

کنیم ،تصریح کرد :برای تحقق اهداف ایرانخودرو نوین ،پنج برنامه را پیگیری

میشــود .از ابتدای امسال رشد دست کم  ۴۰درصدی کیفیت محصوالت رقم

باید متناســب با بهای تمام شده قیمت گذاری شود .خطیبی اظهار امیدواری

میکنیم .برنامه اول افزایش تولید و تغییر تنوع از سمت خودروهای زیانده و

خورده است .خطیبی با بیان اینکه به دور از هر نگاه متعصبانهای ،در سالهای

کرد ،شرایط به گونهای پیش رود که حتی بدون افزایش قیمت محصوالت در

گذشــته و در حوزه کیفیت بیتوجهی رخ داده و قابل دفاع نیست ،گفت :این

شاخصهای سودآوری ،شــاهد اتفاقات خوبی در گروه صنعتی ایرانخودرو

موضوع و کاستیها را پذیرفتهایم و در حال اصالح آنها هستیم.

باشیم.

باکیفیت پایین به سمت خودروهای سودده و با کیفیت است.
خطیبی با اشاره به برنامه تولید  ۷۵۰هزار دستگاهی ایرانخودرو و زحماتی
که در سالهای گذشته و به ویژه مدیرعامل پیشین این خودروساز برای توسعه

وی با اشــاره به برنامههای توســعه محصول در ایرانخودرو ،عنوان کرد:

وی خطاب به نمایندگان مجلس و مســووالن حاضر در مراسم ،گفت :در

ایرانخودرو کشــیده ،بر لزوم انجام تغییرات بنیادی جهت اســتمرار توسعه و

تالشهای همکارانم در ایرانخودرو دیزل و ایرانخودرو ،موجب شده است تا

فضای امروزی که هجمه و اخبار نادرســت در خصوص صنعت خودرو بسیار

جهش کیفیت محصوالت تاکید کرد .وی ضمن انتقاد از روند تولید محصوالت

هر ماه از یک محصول جدید رونمایی شود.

قدیمی و پرزیان مانند  ۴۰۵گفت :پیش بینی زیان سال  ۱۳ ،۱۴۰۱هزار و ۵۰۰

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به اینکه تاکنون به ساخت نمونه

میلیارد تومان بوده است ،این حجم از زیان برای بنگاه اقتصادی معنایی ندارد

یرا» محصولی جدید است که
اولیه دو محصول جدید دست یافتهایم ،گفت« :ر 

که به دلیل عدم دقت الزم در ترکیب تولید ایجاد شــده اســت و از این پس

ظرف چند روز آینده با حضور وزیر صمت رونمایی خواهد شد .این محصول کامال

چنین اشتباهاتی صورت نخواهد گرفت .مهدی خطیبی یادآور شد :در سالهای

در کالس و تراز جهانی بوده و دارای مشخصات فنی قابل توجه و به روز است .وی

اســت ،حتما اطالعات مربوط به ایرانخودرو را از طریق مطالعات مســتقیم
و بازدیدهــای میدانــی از این مجموعــه دریافت کنید .مــا آمادگی برگزاری
نشستهای کارشناسی و تخصصی را داریم و پاسخگوی سواالت هستیم.
خطیبی تصریح کرد :عملکرد چهل ســاله را نمی تــوان در چندماه اصالح
کرد ،اما در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داریم و آمارها گویای این امر است.

قبل ،تولید ناقص به عنوان تولید مکانیکی نام گذاری شــده و ارایه آمارها نیز

در ادامه به پروژه تولید خودروی  TF۲۱اشاره کرد و گفت :این پروژه که در ابتدای

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به آمار تولید ایرانخودرو در

برهمین مبنا صورت میگرفت ،در حالی که تعریف واقعی تولید به صورت کامل

امسال آغاز شده ،در تاریخ صنعت خودرو بی نظیر است ،زیرا بازه زمانی طراحی

ســه ماهه نخست امسال ،گفت :تولید کامل ایرانخودرو از ابتدای سال تا ۳۰

و به صورت عبور مستقیم و نه کاالی در جریان تولید است .در حال حاضر نیز

تا تولید آن  ۱۸ماه تعریف شده است .بخشبندی قیمتی این محصول که مانند

خردادماه ۱۴۰ ،هزار و  ۷۰۹دستگاه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل،

یرا» در کالس و تراز جهانی قرار دارد ،از  ۱۸۰تا  ۳۰۰میلیون تومان خواهد بود.
«ر 

 ۶۲درصد افزایش یافته اســت ،هم چنین  ۱۳۱هزار و  ۳۵۸هزار فاکتور صادر

خودروها به صورت کامل تولید شده و برای فروش و عرضه در اختیار معاونت
فروش قرار میگیرد .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو تعداد تولید ســال

خطیبــی با بیان اینکه در حــوزه صادرات محصوالت تجاری و ســواری،

شده است که رشد  ۴۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

گذشــته را  ۴۵۰هزار دستگاه دانست و خاطرنشان کرد :با برنامه ریزی انجام

برنامههای متنوعی داریم ،گفت :در حوزه سواری ،صادرات  ۱۵هزار دستگاهی

وی گفت :تحویل خودرو به مشــتریان در همین بــازه زمانی ،با  ۱۳۰هزار

شده ،امسال با هدفگذاری  ۷۵۰هزار دستگاه ،افزایش بیش از  ۶۰درصد تولید

تا پایان ســال را هدفگذاری کردهایم .بر اساس این برنامه ،پنج هزار دستگاه

و  ۷۸۸دســتگاه ،رشد  ۱۹درصدی داشته اســت .تمامی این اقدامات نشان

دناپالس اتوماتیک به ونزوئال صادر خواهد شد و در حال رایزنی برای صادرات

میدهد که در مسیر درســتی قرار داریم و با وجود تمام مشکالت و ضعفها

محصول به روسیه نیز هستیم.

به عنوان کارشناس صنعت خودرو میگویم که از سایر صنایع یک سر و گردن

را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
وی تعریف تولید را مفهومیکلیدی دانستکه بسیاری ازمسایل را حل میکند
و گفــت :در گروه صنعتی ایرانخودرو در ســه مرحله از ابتدای خردادماه عبور به

برنامه تولید  ۵۰۰دستگاه کامیون کشنده
آتامان در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل ایرانخودرو دیزل نیز در این مراســم با
بیــان این که آتامان دارای موتــور  ۴۵۷با قدرت ۴۳۰
اســب بخار و گیربکــس  ZFآلمــان و دارای یکی از
بهروزترین اتاقهای موجود در دنیاســت ،گفت :برنامه
تولیــد این محصول در ســال جاری کــه پیش بینی
میشود با اســتقبال بسیار خوبی از ســوی بازارهای
داخلی و صادراتی مواجه شود ۵۰۰ ،دستگاه خواهد بود.
جواد توسلی مهر افزود :این کشنده پر قدرت با پلتفرم بنز و اتاق جدید است
و تولید این محصول پس از  ۶۲سال نقطه عطفی در تولیدات ایرانخودرو دیزل
اســت ،زیرا برای نخستین بار تصمیم گرفتیم اتاق دماغ دار نارنجی رنگ بنز را
به دلیل نیازهای مشــتریان ،درخواست بازار و نیز موضوعات بین المللی تغییر
دهیم .وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در کشور ،فراهم
بودن و توسعه زیرساختهای حمل و نقل است ،گفت :خودروی تجاری صنعتی
راهبردی اســت که به شــاخصهای کالن ملی و توسعه اقتصادی و اجتماعی
متصل است .به همین دلیل یکی از مسایل مهم و عمده ای که امروز با آن دست
به گریبان هســتیم و در چندین دولت الینحل باقی مانده ،موضوع حملونقل
است.
مدیرعامل شــرکت ایرانخودرو دیزل به لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل
عمومی و مسافری و باری کشور و رسیدگی به معضل و مشکالت این حوزه از
سوی دولت و مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت :شرکتهای خودروساز
صنعت تجاری کشــور ،توانایی کامل تامین نیازمندیهــای داخلی را در حوزه
محصوالت تجاری و باری دارند.
وی با اشــاره به نتایج و منافع رشد تولید ،گفت :جهش تولید موجب شده
است تا ایرانخودرو دیزل از زیاندهترین به سودده ترین خودروساز کشور تبدیل

وی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شــده تولید نیز از اهداف مهمی

و خروج از زیان محقق شــود .توســلیمهر با اشاره
به اینکه رشــد ارزش بازار ،امنیت شغلی و اشتغال
پایــدار و خودکفایی همچنین توســعه محصوالت و
ارتقای کیفیت از دیگر نمودهای رشــد تولید اســت،
تصریح کرد :در یک سال گذشته ،سه محصول دیزل
یک ســتاره کیفی ارتقا یافته و این در حالی است که
تیراژ و کیفیت محصوالت نیز افزایش یافته اســت.
براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت ،شاهد رشد
 ۲۰درصدی کیفیت محصوالت هستیم .وی با اشاره
به اینکه متعاقب رشد تولید ،صادرات نیز به صورت جدیتری دنبال میشود،
بیان کرد :در سال جاری صادرات به چندین کشور صورت گرفته است .صادرات
اتوبوس به ترکمنستان ،کامیون کمپرسی به کویت از جمله این اقدامات بوده و
با یک کشور آفریقایی مذاکراتی انجام داده و در حال بستن قراردادهای خوبی
هســتیم .رشد تولید موجب میشــود که ناچار به صادرات و حرکت به سمت
ارزآوری شویم .توسلی مهر یادآور شد :امسال برنامه تولید  ۲۵هزار دستگاه را در
دستور کار داریم که  ۳.۵برابر سال گذشته است .در سه ماهه نخست سال نیز
شــاهد یک جهش تولید هستیم و این روند صعودی ادامه خواهد داشت ،زیرا
تولید هر ماه افزایش مییابد.
وی با اشاره به تاثیر ایرانخودرو دیزل در شاخص رشد اقتصادی کشور ،اظهار
کرد :ایرانخودرو دیزل در سال  ۱۶۶ ،۱۴۰۰واحد بیشتر از شاخص جی.دی .پی
کشور رشد داشته و  ۹.۸برابر کارگاههای بزرگ ،رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
مدیرعامل ایرانخودرو دیزل افزود :در سال گذشته  ۱۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
نقدینگی بازار را جذب کردهایم و امسال این عدد به حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان
خواهد رســید .وی با بیان اینکه از سال  ۹۱روند زیان دهی ایرانخودرو دیزل
آغاز شــده اســت ،عنوان کرد :امروز هزار و  ۹۷۰میلیارد تومان از زیان انباشــته
دیزل باقی مانده اســت؛ یعنی طی  ۱۶ماه ،حدود سه هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان

باالتر هستیم.

به دلیل افزایش تولید ،کاهش یافته اســت و در شــهریور امسال رقم آن صفر
خواهد شد .بنابراین ما در پایان سال در مجمع ساالنه سود تقسیم خواهیم کرد.
توســلی مهر ،ایرانخودرو دیزل را با هزار و  ۴۳۵میلیارد تومان ،در حال حاضر
سودده ترین خودروساز تجاری کشور عنوان کرد و گفت :شش هزار و  ۵۰۰میلیارد
تومان بدهی ایرانخودرو دیزل صفر شــده ،ساختار مالی اصالح شده است و
ســرمایه از  ۵۰۰میلیارد تومان به هشت هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان افزایش یافته
است .برای نخســتین بار در تاریخ فرا بورس ،پنج هزار میلیارد تومان افزایش
مداران مطالبات اتفاق افتاده است .وی ادامه داد :در
سرمایه از آورده نقدی سها 
موضوع خودکفایی ۱۵ ،درصد کاهش ارزبری ،در طی  ۱۶ماه اتفاق افتاده است و
توانستهایم در تولید بسیاری از قطعات خودکفا باشیم و در محصوالت جدید نیز
خودکفایی به سرعت پیش میرود.
به گفته وی ،تا پایان سال جاری بهرهوری ایرانخودرو دیزل بیش از  ۱۰برابر
سال  ۱۳۹۸خواهد شد .مدیرعامل شرکت ایرانخودرو دیزل ،با بیان اینکه رتبه
خدمات پس از فروش دیزل از  ۳به  ۲رسیده که نشان از رضایت مشتریان دارد،
اظهار کرد :در ۱۶ماه گذشته  ۱۰محصول جدید طراحی و تولید کردهایم که تعدادی
از آن تولید انبوه شده و تعدادی دیگر رونمایی خواهد شد و یکی از این محصوالت
اتوبوس برقی دیزل است .وی تصریح کرد ۲۳۰ :دستگاه اتوبوس در کف کارخانه
اســت که  ۵۶دستگاه آن متعلق به شهرداری تهران است و به دلیل عدم تامین
مالی قادر به تحویل آن نیستیم ،این در حالی است که  ۵۰دستگاه اتوبوس دست
دوم توسط این سازمان به صورت نقد از کشور ترکیه خریداری شده است .توسلی
مهربا اشاره بهکوتاه شدن زمان ایده تا تولید محصول درشرکت ایرانخودرو دیزل،
تصریح کرد :اتوبوس آمبوالنسی دیزل طی  ۳۵روز طراحی و تولید شده است که
نشان از پیشرفت چشمگیر ما در تولید و توسعه محصول دارد .در سال جاری دو
محصول با گیربکس اتوماتیک تولید شده است که یکی از آنها محصول فوتون
 H۵اســت که در ســال جاری حدود دو هزار و  ۶۰۰دستگاه از آن تولید میشود.
پیکاپ اتوماتیک نیز امسال تولید و وارد بازار خواهد شد.
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میز خبر
جریان زندگی در محصول جدید

سخن ویژه

«ریرا» چگونه به عنوان نام محصول جدید ایرانخودرو انتخاب شد؟

پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
به مناسبت روز صنعت و معدن:

ایرانخودروی فردا

در مسیر صنعت دانش بنیان

مدیرعامــل گــروه صنعتــی

ایرانخودرو در پیامی فرارسیدن

دهم تیرمــاه روز ملــی صنعت

و معــدن را بــه کارکنــان و

دســتاندرکاران حــوزه صنعت
و معــدن بهویژه خانــواده بزرگ

صنعت خودروســازی کشــور تبریک گفت و بر رشــد و توسعه

صنعت خودرو و رشد کیفی محصوالت تولیدی تاکید کرد.
متن کامل پیام مهدی خطیبی بدین شرح است:
به نام خداوند جان و خرد

در حالی به اســتقبال دهم تیرماه میرویــم که چنین روزی
در تقویم کشــورمان همواره یادآور مجاهدت ،مسوولیتپذیری و
تالشهای ارزشــمند بزرگمردان عرصه صنعت و معدن اســت.
بخش مهمی که بیتردید مســوولیت ســنگین توســعه و رشد
اقتصادی کشور را بر دوش دارد .ضمن سپاس و قدردانی از یکایک
کارکنان و دســت اندرکاران حوزه صنعت و معدن ،بر خود فرض
میدانــم صمیمانهترین تبریکها و دســتمریزاد را تقدیم وجود

گروه صنعتی ایرانخودرو درراستای مسوولیت اجتماعی و تعهد به حفظ

» که در زبان مازنی به
یرا 
فرهنگ و ادبیات قومیتهای ایرانــی ،نام «ر 
معنای باران و نماد سرســبزی جنگل است را برای محصول جدید خود
برگزید.

گروه صنعتی ایرانخودرو برای محصول جدیدش که قرار اســت در
سایت بابل به تولید برسد ،نامی کامال ایرانی و همآوا با سایر محصوالت
خود و برگرفته از طبیعت و خوی زندگیبخشی آن انتخاب کرده است.
عــاوه بر تاکیدات فرهنگســتان زبان و ادب فارســی ،ایرانخودرو
مانند سایر برندها و عالئم تجاری ،رویه استفاده از اسامی ملی و ایرانی
در محصــوالت را همانند ســایر محصوالت ملی خود دارد و براســاس
» که از نظر آوایی و مفهومی
بررســیهای کارشناســی مختلف« ،ریرا 
دارای خصلتها و مفاهیم جدید و بکری اســت را برای کراساوور خود
» به مفهوم باران ،منشــا زندگیبخشــی و
انتخاب کرده اســت« .ریرا 
سرســبزی و تداعی کننده مفهوم ســودمندی و یکی دیگر از معانی آن
در زبان مازندرانی نام پرندهای کوچک و تیزپرواز است .نام این خودرو
که برگرفته از یک واژه مازنی اســت ،با محل تولد آن که خطه مازندران
است ،تناسب زیادی دارد و آب و هوای سرسبز شمال با طراحی متاثر از
طبیعت این خودرو و یوزپلنگ ایرانی ،از نظر مفهومی قرابت و سنخیت
» در شــعر و ادبیات فارســی و به ویژه در آثار
دارد .افزون بر این« ،ریرا 
نیما یوشــیج پدر شعر نو ،جایگاه ویژهای داشته و یکی از اشعار وی که
با این نام ســروده شــده ،از منظر صاحبان هنر و اندیشه ایرانی یکی از
برترین آثار اوست.

شریفتان کنم؛ به شما انســانهای خستگی ناپذیری که چرخ

بودهاند ،ابراز داشته و دعای خیرم را بدرقه راهشان میکنم.
نیک میدانیم که صنعت خودرو کشــور ،یکی از کانونهای
مــورد هدف تحریمهای بینالمللی بوده اســت؛ بر این هجمه
ناجوانمردانه ،بدعهدی شرکای خارجی را هم بیفزایید تا ژرفای
ظلمی که بر صنعت خودرو رفتــه را دریابید ،اما جهادگران این
عرصه با نوآوری ،تالشهای روزافزون و عبور از درون ناممکنها،
آبرو و اعتبار صنعت خودرو کشور را صیانت کردند.
با تاکید مقام معظم رهبری در خصوص «تولید ،دانشبنیان
و اشــتغال» ،حرکــت رو بــه جلــو و گســترش فعالیتهای
دانشبنیان در حوزههای گوناگون این گروه صنعتی ،در دستور
کار جــدی قــرار گرفته و بخــش مهمی از فعالیتهــای ما را
رقم زده اســت .ما برآنیم در توســعه همکاری با شــرکتهای
دانش بنیــان از مزیتهایی چــون کوتاه شــدن زمان اجرای
پروژهها ،تولید محصوالت بــا کیفیت و عرضه خودروهای برقی

است و برای خودروی کراس اوور ،تداعی کننده مفهوم سرعت و زیبایی
بــوده و عالوه بر گوشنواز بودن و خوشآوایی با نام ســایر محصوالت
ایرانخودرو همچون رانا ،دنا ،تارا همخوانی آوایی دارد.
بدیهی اســت ،راهبرد ایرانخودرو در گزینش نام محصوالت ،احترام
بــه اقوام ایرانی و فرهنگ و ادبیات قومیتهای مختلف اســت که این
موضوع پیــش از این در برخی از محصوالت خارجی مونتاژ داخل مورد
توجه قرار گرفته است.
گروه صنعتی ایرانخودرو درنظــر دارد تا محصوالت آتی خود را نیز
براساس فرهنگ و ادبیات سایتهای استانی که محل تولید هر یک از
محصوالت جدید خواهد بود ،انتخاب کند.

تولید روزانه از مرز سه هزار دستگاه گذشت

همچنین مراتب ســپاس و پاسداشت خود را از همکاران و
صنعتی ایرانخودرو که همواره پیشــرو و پیشران دیگر صنایع

قومیت ایرانی داشــته و دارای معانی چون پرنده و باران و ســودمندی

در راستای اجرای فرامین رییس جمهوری و راهبرد وزارت صمت

عظیم تولید همواره با دستان پرتوان شما به گردش در آمده است.
همسنگران گرانقدرم در صنعت خودروسازی کشور بهویژه گروه

» براســاس تاکیدات فرهنگستان فارسی ،ریشه در فرهنگ و
«ریرا 

گروه صنعتی ایرانخودرو موفق شد ،عالوه بر عبور از مرز سه هزار دستگاه

تولید روزانه ۶۰ ،هزار و  ۷۸۳دستگاه خودرو کامل سواری در خردادماه
ل اخیر بیسابقه
امسال تولید کند که این عدد در مقایسه با خرداد پنج سا 

بوده است.

صنعت خودرو ایران و جهان با مشــکالت و موانعی چون چیپســت و
قطعات هایتک دست به گریبان نبوده است.
بحران جهانی چیپست که با فراگیری بیماری کووید  ،۱۹سبب کمبود
اقالم و قطعات الکترونیک و هایتک در صنعت خودرو شــد ،عالوه بر

گروه صنعتی ایرانخودرو در سه ماهه نخست امسال با همت و تالش

کاهش ظرفیتهای تولید ،بسیاری از خطوط در کشورهای غربی را نیز

کارکنان سختکوش و برنامهریزی صحیح و مدیریت بهینه ظرفیتها و

به تعطیلی کشاند .هر چند این مشکل در ماههای اخیر کاهش یافته ،اما

منابع موجود ،با رشد  ۶۶درصدی ،موفق به تولید  ۱۴۷هزار و  ۲۳دستگاه

تبعات آن همچنان دامنگیر صنعت خودرو کشور است.

خودرو کامل شــده که از ایــن تعداد  ۱۴۵هزار و  ۱۶۸دســتگاه در حوزه

گروه صنعتــی ایرانخودرو در این شــرایط موفق بــه افزایش ۶۸

سواری و  ۱۸۵۵دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه سنگین است.

درصدی تولید کامل در خردادماه امســال نسبت به خرداد سال گذشته

خودروســاز بزرگ کشــور ،طبق برنامهریزی و تعهد به مردم و مسووالن،

شــده و در روز پایانی این ماه ،ســه هزار و  ۱۶۶دستگاه خودرو کامل را

موفق شد از ابتدای خردادماه تولید خودرو ناقص را متوقف کند و در پایان

به تولید رسانده است .همچنین گروه صنعتی ایرانخودرو موفق شد ،با

این ماه عدد تولید کامل ســواری  ۶۰هزار و  ۷۸۳دســتگاه را با رشد ۶۸

تولید  ۱۳هزار و  ۶۲۷دســتگاه خودرو سواری از  ۲۱تا  ۲۷خردادماه ،از

درصدی نسبت به خرداد سال گذشته به ثبت برساند .برپایه این گزارش،

رکورد تولید هفتگی در  ۱۵ماه گذشته عبور کند که عالوه بر اینکه در آمار

اعداد مشــابه تولید کامل ســواری در خرداد امسال در دهه اخیر ،خرداد

تولید هفتگی  ۱۵ماهه اخیر رکوردی جدید به حســاب میآید ،در چهار

ســالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۶بوده ،اما در این سالها ،بر خالف شرایط فعلی،

سال اخیر نیز در تولید خودرو کامل بیسابقه بوده است.

و اقتصادی بهره ببریم .از این رو با شناسایی و جذب نخبگان و
جوانان مستعد و همچنین بهرهگیری از ظرفیتها و توان دانشی
آنان ،به توســعه صنعت خودرو کشــور خواهیم پرداخت .ضمن
اینکه با بســترهای به وجود آمده ،از مشاوره ،ایدههای خالقانه
و همکاری نخبگان ایرانی خارج از کشــور که مشتاق خدمت به
صنعت خودرو کشورمان هستند ،بهره مند خواهیم شد.
بدیهی است ،به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر که همانا
سرفرازی و ایســتادن در نقطه اوج صنعت خودروسازی کشور
است ،همچون خودروسازان بزرگ جهان ،نیازمند حمایتهای
دولت محترم و دســت اندرکاران امر هســتیم .بی شــک این
حمایتهــا ،مجموعه صنعت را به موتور محرکه اقتصاد کشــور
مبدل خواهد ساخت.
بار دیگر به پاس تمامی سختکوشیها ،مسوولیتپذیریها
و اندیشههای نوآورانه شما صنعتگران خدوم و همه کسانی که
در کسب دســتاوردها و افتخارات حوزه صنعت و معدن سهیم
بودهاند ،فرارسیدن دهم تیر را تبریک و تهنیت میگویم.

روند افزایشی تولید

هدفگذاری تولید  ۱۵۷هزار دستگاه در ایرانخودرو خراسان

مدیرعامل ایرانخودرو خراسان از برنامه تولید  ۱۵۷هزار دستگاه خودرو

در ســال  ۱۴۰۱خبر داد و گفت۵۰ :هزار دســتگاه به خودروهای شاسی
بلند هایما  S۷و  S۵و دو محصول جدید  ۸Sو  ۷Xاختصاص دارد.

بیژن زاهدیفرد با بیان اینکه ،در راستای منویات مقام معظم رهبری
و تحقق اهداف سال جاری گروه صنعتی ایرانخودرو روند افزایش تیراژ
همراه با ارتقای کیفیت محصوالت در شرکت ایرانخودرو خراسان از ابتدای
خرداد آغاز شده ،گفت :از ابتدای خرداد تولید خودروهای ناقص متوقف
شده است و هیچ خودرو دارای کسری در این شرکت تولید نمیشود.
به گزارش روابط عمومی ایرانخودرو خراسان ،وی عنوان کرد :این
اقدام در راستای تحقق اهداف گروه صنعتی ایرانخودرو با دو رویکرد
افزایــش تیراژ و ارتقــای کیفیت محصوالت انجام شــده و بر همین
اســاس ،تیراژ تولید از ابتدای امســال تا روزهــای پایانی خردادماه
نســبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد  ۱۰درصدی داشته است.
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زاهدیفرد افــزود :جذب نیروی کار جدید را متناســب با افزایش
ظرفیت تولید در برنامههای امســال شــرکت قرار دادهایم که تا هفته
ابتدایی خرداد ماه بیش از  ۱۴۰نفر نیروی جدید جذب شدهاند.

میزخبر
اخبار کوتاه

در راستای عمل به مسوولیتهای اجتماعی در حوزه کارکنان صورت گرفت

بازدید سرزده مدیرحوزه مدیرعامل ایرانخودرو
از خطوط تولید
مدیرحــوزه مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با حضور ســرزده در

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

ایرانخودرو دیزل ،در ســه ماهه نخست امســال با تولید ۱۶۴۲

پرداخت و درگفت و گویی صمیمانه ،برتمرکزکارکنان برای تولید با کیفیت

دستگاه موتورهمگن با  ،۳۵۵موفق به شکست رکورد مدت مشابه

تاکید کرد.

در  ۳۰سال اخیر شد.

امیرهوشنگ روشــن آزاده ،مدیر جهادی و بســیجی ایرانخودرو ،با

مدیرعامل ایدم با بیان این که رکورد تولید در ایدم دســتاورد این

حضور در تمامی ارکان تولید در ســالنهای مونتاژ ،رنگ و موتورســازی

شــرکت در شرایط تحریم اســت ،گفت :عدم وابستگی به شرکای

ایرانخودرو ،ضمن قدردانی از تالشها و زحمات شــبانهروزی کارکنان،

خارجی ،تعمیق فعالیتهای خودکفایی و حــذف  CKDاز فرآیند

همدلی و حمایت خود را از این قشــر توانمند اعالم و ضمن گپ و گفت

تامین و همچنین تولید تیپ موتورهای نیمه سنگین و سنگین تفاوت

دوستانه با آنها ،بر تولید با کیفیت و مسووالنه تاکید کرد .وی همچنین
در این بازدید میدانی ،ضمن بررســی وضعیت اجرای پروژههای  5Sدر

از جملــه اهداف این بازدید را عمل به مســوولیتهای اجتماعی در قبال

خطوط تولید در راستای ساماندهی محیط کار و ایجاد شرایط کاری امن،

ذینفعان داخلی ،اطالع از شــرایط مشاغل ســخت و زیان آور و ارتقای

سالمت کارکنان را عامل مهمی در راستای افزایش بهرهوری و دستیابی به

رضایتمنــدی و ایجاد انگیزه و نشــاط در نیروی انســانی که بزرگترین

اهداف کمی و کیفی تولید ارزیابی کرد .مدیرحوزه مدیرعامل ایرانخودرو،

سرمایه گروه صنعتی ایرانخودرو به شمار میروند ،دانست.

قائم مقام توسعه و تولید ایرانخودرو در بازدید از ایتراک مطرح کرد

ایتراک ،مرجع اصلی آزمونهای ایرانخودرو میشود

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن تاکید بر نظارت

این گروه صنعتی خبر داد.

مدیرعامل شرکت ایرانخودرو خراسان عنوان کرد

پایان خرداد ماه ،سال  1402تبدیل وضعیت خواهند شد .مدیرعامل

ایجاد شده علیه صنعت خودروسازی شده است .وی افزود :هدف گروه
صنعتی ایرانخودرو در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست

گروه صنعتی ایرانخودرو دانســت و گفت :با توجه به برنامههای توسعه

محترم جمهوری و انتظارات جامعه و مردم ،بهبود بزرگ و جهش کیفیت

آزمایشــگاههای ایتراک و پررنگترشدن نقش این شرکت در دستیابی

در محصوالت است که نقش ایتراک در این زمینه حائز اهمیت است چرا

به اهداف و راهبردهای ایرانخودرو ،الزم اســت از ابتدای فرآیند طراحی

که این شــرکت با حذف مغایرتهای کیفی در زنجیره تامین زمینهساز

محصول و همچنین در ســتاد عالی کیفیت ایرانخودرو و ساپکو حضور

تحقــق اهداف کیفی میشــود .داود جهاندیده ،مدیرعامــل ایتراک نیز

موثرتری داشته باشیم .گفتنی است ،شــرکت ایتراک از ابتدای امسال

رویکردهای این شرکت را تقویت و توسعه تعامالت درون و برون سازمانی

بیش از سه هزار آزمون قطعات و مجموعههای خودرو انجام داده است.

از سوی تام ایرانخودرو

ماشین مخصوص بغل تراش و قالویززنی تحویل شد

در راستای اجرای پروژه افزایش ظرفیت و تکمیل صنعتیسازی موتور
 ،TU5+ماشــین مخصوص بغل تراش و قالویززنــی که بخش اعظم

شرکت ایرانخودرو خراسان دراین بارهگفت :بخشی ازهمکاران ما در
شرکت عزیزانی هستند که به صورت پیمانکاری با ما همکاری دارند.
این نیروها مانند سایرکارکنان با تمام توان درحال فعالیت هستند به
همین منظور ،تالشهای زیادی صورت گرفته تا بتوانیم این عزیزان
را با تبدیل وضعیت به آرامش بیشتری برسانیم .بیژن زاهدی فرد
افزود :با توجه به پیگیریهای صــورت گرفته و جذب مجوزهای
الزم تا پایان ســال  1401تمامی پرسنل تولیدی که حداقل دو سال
ســابقه کار دارند که حدود  500نفرند ،تبدیل وضعیت خواهند شد.
وی گفت :سایر همکارانی که در قسمتهای پشتیبانی و غیرتولیدی
مشغول کارند تا پایان خرداد سال  1402تبدیل وضعیت خواهند شد.
زاهدی فرد افزود :درسنواتگذشته ،بازه زمانی جهت تبدیل وضعیت
نیروهای جدید پنج ساله بوده که با پیگیریهای انجام شده و اخذ

این پروژه محســوب میشود ،از سوی شرکت تام ایرانخودرو طراحی،

مجوزهای الزم این بازه به دو سال کاهش یافته است.

تامین ،ساخت ،نصب و به صورت موقت تحویل ایرانخودرو شد.

بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تام ،در ابتــدای این پروژه که با

برگزاریپنجمیننشست

همکاری کارشناســان ایرانخودرو انجام پذیرفت ،از چندین شــرکت

مدیران ایرانخودرو

مطرح در این زمینه استعالم شد .از آنجا که با شرایط تحریمی امکان

پنجمین نشســت همافزایی مدیران ایرانخودرو در سال  1401با

خرید اقالم به طور مســتقیم از شــرکتهای خارجی وجود نداشت ،با
از لحاظ ظاهری و عملکردی ،مشــابه ماشینهای خارجی نصب شده
مجاور آن در خط تولید ایرانخودرو است.

عنوان «چالشهای نوآوری در سازمانها با نگاه تفکر کارآفرینانه»
با حضور مدیران و معاونان حوزههای مختلف شرکت برگزار شد.

در حال حاضر دستگاه بغل تراش و قالویززنی در مدار تولید سالن

دراین نشست آموزشی که در راستای نشر و به اشتراکگذاری

موتورسازی سه قرار دارد و تا کنون بالغ بر سه هزار قطعه بلوک سیلندر

دانش و تجارب ســطوح مدیریتی ســازمان و به صورت آنالین

را ماشینکاری کرده است.

برگزار شــد ،دکتر سید ســعید میرواحدی ،سخنران رویداد ،به

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ایساکو برگزار شد

خرداد ماه سال جاری برگزار شد.

تعمیق خودکفایی باکمک شرکتهای دانش بنیان است.

نیروهای تولیدی شــرکت تا پایان سال 1401و پشتیبانی و سایر تا

تامین ،سبب کاهش هزینههای خواب خودروی کف و رفع اثر سوء فضای

مالی منتهی به  29اســفند سال  ،1400با حضور سهامداران در تاریخ 30

گروه صنعتی ایرانخودرو به دنبال تحقق اهداف تولید ،توســعه و

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراسان ،تمامی

تولید خودروی بدون کســری از خرداد ماه با همراهی و همدلی زنجیره

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان ســهم شرکت ایساکو برای سال

مراستا و همگام با راهبردهای کالن
دیزل ،خاطرنشــان کرد :ایدم ه 

خراسان از پنج به دو سال کاهش یافت.

شرکت ایتراک در همراهی مســتمر با ارکان زنجیره تامین گفت :تحقق

کیفیت بســیار باال ســاخته ،نصب و تحویل کارفرما شد ،به طوری که

در ایجاد انگیزه تولید و خودکفایی در زنجیره تامین و تولید موتورهای

بازه زمانی تبدیــل وضعیت کارکنان جدید شــرکت ایرانخودرو

قطعات و مجموعههای خــودرو (ایتراک) ضمن قدردانی از متخصصان

اســتانداردهای الزم در نظر گرفته شــد و در نهایت ماشــین مذکور با

ضمن قدردانی از حمایتهای مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو

کارکنانتولیدی

کیانوش پورمجیب در حاشــیه بازدید از شرکت آزمایش و تحقیقات

ارز از کشور نیز جلوگیری شــود ،همچنین در زمینه طراحی و ساخت،

بارز در عملکرد امسال شرکت ایدم با گذشته است .محمد رستم نژاد

تسریع در تبدیل وضعیت

دقیق بر کیفیت قطعات ،از تبدیل شدن ایتراک به مرکز اصلی آزمونهای

کشور در دستور کار قرار گرفت تا عالوه بر تضمین کیفیت کار ،از خروج

اخیر عبور کرد

شــرکت تولید موتورهای دیزل ایران (ایدم) از زیرمجموعههای

سالنهای تولیدی شرکت ،به بررسی محیط کار امن کارکنان این خطوط

صرف زمان بیشتر نســبت به برنامه اولیه ،ســاخت ماشین در داخل

ایدم از رکورد تولید  ۳۰سال

مدیرعامل شــرکت ایســاکو و معاونان وی ،گزارش مبسوطی از اقدامات و

عملکرد شرکت ،چشماندازها ،چالشها ،راهبردها و برنامههای آتی مجموعه
ارایه کردند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســاکو ،در این جلســه که با حضور

در این جلســه رییس مجمع ،از عملکرد و دستاوردهای شرکت ایساکو

جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو و ایساکو برگزار شد ،گزارش

تقدیر و تشــکر کــرد .در پایان مجمع ضمن انتخاب مجــدد بازرس قانونی

حســابرس مســتقل و بازرس قانونی با نظر مقبول (بدون بند حسابرسی)

و حسابرس مســتقل و تعیین روزنامه کثیراالنتشار ،اعضای حقوقی هیات

قرائــت و صورتهــای مالــی به تصویب مجمع رســید و بابک ســاجقه،

مدیره برای دوسال آینده ابقا شدند.

بررســی تفکر هدفگرا و امکانگرا و تاثیرات آن در ساختارهای
مدیریت ســازمان پرداخت .در ادامه ،اصــول تفکر کارآفرینانه،
رابطه ســاختار و نوآوری و نیز رابطه نــوع محصول با نوع تفکر
مدیریتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .گفتنی است ،این
رویداد آموزشــی  25خرداد ماه و به همت مدیریت آموزش و
توســعه کارکنان ایرانخودرو برگزار و محتوای آموزشی مرتبط با
آن در کتابخانه الکترونیکی سیما بارگذاری خواهد شد.
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نیرو و راستی
کوتاه و بریده
سرمربی و سرپرست تیم والیبال

بانوان پیکان انتخاب شدند

نیلوفررشیدی و فریبا سلیمانی رسما به عنوان سرمربی و سرپرست

تیم والیبال بانوان پیکان انتخاب شدند.

رشــیدی سه ســال به عنوان مربی و سال گذشــته به عنوان
سرمربی تیم والیبال بانوان پیکان مشغول فعالیت بوده و در کارنامه
خود ســوابقی همچون مربیگری تیم والیبال نوجوانان را داراست.
سلیمانی نیز سابقه سرپرستی تیمهای ملی والیبال ،سرمربیگری
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ،مربیگری تیم ملی امید و تیمهای
لیگ برتر والیبال بانوان را در کارنامه حرفهای خود ثبت کرده است.

مهاجم پیشین فوالد به پیکان پیوست

مهاجم فصل گذشته فوالد خوزستان با عقد قرارداد رسمی به باشگاه
پیکان تهران پیوست.

ساســان حسینی ،مهاجم  23ســاله که فصل گذشته در فوالد

هشتمین جام آسیایی والیبال پیکان به موزه حرم رضوی تقدیم شد
با تقدیم جام هشتم قهرمانی والیبال مردان

آســیا به بــارگاه مقدس امام هشــتم (ع)،
باشگاه پیکان به وعده خود عمل کرد.

پــس از قهرمانــی تیم والیبــال پیکان در
مسابقات باشــگاههای مردان آسیا  ۲۰۲۲که
هشــتمین جام را برای این باشــگاه و کشور
ایران به ارمغان آورد ،امیر عطابخش مدیرعامل
باشــگاه پیکان این قهرمانی را بــه نیت امام
هشــتم علی ابن موســی الرضا (ع) به بارگاه
مقدس رضوی تقدیم کرد و مقرر شد به زودی
جام هشتم در موزه بارگاه قرار بگیرد ۲۶ .خرداد
ماه بــا هماهنگیهای به عمل آمده ،مدیر عامل و برخی مدیران ارشــد
باشــگاه پیکان در بــارگاه امام رضا (ع) حضور یافته و طی مراســمی با
همراهی برخی مقامهای استانی و جمعی از مدیران ایرانخودرو خراسان،
مدیر عامل باشــگاه پیکان ،رسما جام هشــتمین قهرمانی باشگاههای

والیبال آسیا را به موزه رضوی تقدیم کرد.
یادآوری میشود ،مسابقات والیبال باشگاههای مردان آسیا  ۲۰۲۲از
 ۲۴تا  ۳۰خرداد در شهر تهران و به میزبانی باشگاه پیکان برگزار شد که در
بازی فینال تیم پیکان موفق شد ،با نتیجه سه بر دو از سد سانتوری ژاپن
عبور کند و به هشتمین قهرمانی خود دست یابد.

برگزاری یوگای همگانی کارکنان ایرانخودرو

خوزســتان توپ میزد ،سابقه بازی در تیمهای پارس جنوبی جم،
نفت مسجدســلیمان و آلومینیوم اراک را در کارنامه حرفهای خود
دارد .جالب اینکه ساســان حســینی در نفت مسجدسلیمان با

به مناسبت روز جهانی یوگا ،چهارشنبه گذشته همایش یوگای کارکنان

مربیکارخواهدکرد .حسینی دو فصل پیش درنفت مسجدسلیمان

ایــن همایــش که بــه همــت بخــش توســعه ورزش کارکنان

دیدگاههای خود را در خصوص اهمیت یوگا در حفظ سالمتی بیان کرد.

ایرانخــودرو و همکاری فدراســیون ورزش کارگــری و در مجاورت

گفتنــی اســت ۳۱ ،تیرماه( ۲۱ژوئــن) به عنــوان روز جهانی یوگا

درمانگاه ایرانخودرو برپا شــد ،با اســتقبال یوگاکاران و ورزشکاران

نام گذاری شــده و فرصتی اســت تا مردم سراســر جهان به انجام

ایرانخودرویی همراه بود و همکاران به تمرینات خاص یوگا پرداختند.

فعالیتهای جسمی ترغیب شوند.

ســیدمجتبی حسینی همکاری داشته و حاال بار دیگر زیر نظر این
هشت گل به ثمر رســاند و یکی از بهترین گلزنان لیگ برتر در آن
لوانتقاالت تابستانی
مقطع بود .او اولین خرید خودروسازان در نق 
محسوب میشود.

بازیکنان پیکان در اردوی تیم ملی

فوتبالجوانان

سه بازیکن جوان پیکان به اردوی تیم ملی جوانان فوتبال دعوت
شدند.

صمد مرفاوی ،سرمربی تیم ملی زیر  20سالههای ایران ،اسامی
بازیکنان دعوت شده به اردوی استعدادیابی این تیم را اعالم کرد .بر
یزاده،امیرساالر حبوباتی و ابوالفضل قنبری
این اساس امین مهد 
ســه بازیکن بااســتعداد آکادمی پیکان به اردوی جاری تیم ملی
جوانان دعوت شده و کار خود را زیر نظر کادر فنی شروع کردند.
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در ایرانخودرو برگزار شد.

حمیدرضاشاهمرادی ،مدیر پیشــگیری درمان و رفاه ضمن تشکر
از فعالیتهای بخش توســعه ورزش کارکنان ،طی ســخنانی کوتاهی

زالل

پیــروزی پیامبــر (ص) هرچند با تایید و امداد الهــی بود ،ولی از
نظر ظاهری عوامل متعددی داشــت که یکی از مهمترین آنها جاذبه
اخالقی آن حضرت بود ،آن چنان صفات عالی انســانی و مکارم اخالق
در او جمع بود که دشــمنان سرســخت را تحت تاثیر قرار میداد و به

حسن خلق

به در خانه او میآمد ناامید بازنمی گشت .سه چیز را از خود دور کرده
بود :مجادله در ســخن ،پرگویی ،دخالت در کاری که به او مربوط نبود
و دو چیز را در مورد مردم رها کرده بود :کســی را مذمت نمی کرد و به
جست وجوی لغزشها و عیبهای پنهانی مردم نمیپرداخت .فقط در
مورد اموری که ثواب الهی را امید داشت سخن میگفت .هنگام سخن

تسلیم وامیداشت و دوستان را سخت مجذوب خود میساخت.
حتی اگر این را معجزه اخالقی پیامبر (ص) بنامیم اغراق نگفتهایم،

گفتن به قدری کلماتش در دلها نفوذ داشــت که همه سکوت اختیار

چنانکــه نمونهای از این معجــزه اخالقی در فتح مکه نمایان شــد،

میکردند و هنگامی که ساکت میشد آنها به سخن درمیآمدند ،اما

هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت پیشه -که سالیان دراز هر چه

نزد او هرگز نــزاع و مجادله نمیکردند .هرگاه مرد غریب و ناآگاهی با

در توان داشتند بر ضد اسالم و شخص پیامبر (ص) به کار گرفتند -به

خشونت ســخن میگفت و درخواســتی میکرد ،تحمل میکرد و به

اسارت مسلمین درآمدند ،پیامبر اکرم (ص) برخالف تمام محاسبات

یارانش میفرمود :هرگاه کسی حاجتی دارد به او عطا کنید .هرگز کالم

دوستان و دشمنان ،فرمان عفو عمومی صادر کرد و تمام جنایات آنان

کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد».
آری ،اگــر این اخالق نیکو و ملکات الهی نبود آن ملت عقب مانده

ُون
را به دست فراموشی سپرد و همین سبب شد که به مصداق «یدْ ُخل َ

جاهلی و آن جمع خشــن انعطاف ناپذیر به اسالم درنمی آمدند ،بلکه

اجا» مردم گروه گروه مسلمان شدند.
ین اللَّهِ أَفْ وَ ً
فِ ی دِ ِ

«لنْفَ ُّضوا مِ ْن َحوْ لِک» همه از گرد او پراکنده میشدند و
به مصداق آیه َ

درباره حســن خلق ،عفو ،مهربانــی ،ایثار ،فــداکاری و تقوای آن
حضرت در کتابهای تفســیر و تاریخ داستانهای زیادی آمده است
ولی همین قدر باید بگوییم که در حدیثی از حسین بن علی (ع) آمده
است که فرمود :از پدرم امیرمومنان علی (ع) درباره ویژگیهای زندگی
پیامبر (ص) و اخالق او پرســیدم و پدرم به طور مشروح به من پاسخ
همانگونه که در شــهرها آلودگی هوا رخ میدهــد ،در حوزه اخالق هم،
پدیدهای به نام «وارونگی ارزشها» وجود دارد .درست مثل وارونگی هوا،

این پدیده بســیار خطرناک است .نظام ارزشها ،نظامی هرمی است .در

این نظام ،آن چه در راس است ،ارزش برترین و اصلی است ،اما در بعضی
گروههای اجتماعی ،وارونگی ارزشها رخ میدهد و آن چه در باالی هرم

همان راه و روش دوران جاهلیت را ادامه میدادند .و چه خوب اســت

فرمود .در بخشی از این حدیث آمده است:
«پیامبــر(ص) با همنشــینانش بــا خوشرویی و خنــده برخورد
میکرد و نرمخو و مالیم بود .هرگز خشن ،سنگدل ،پرخاشگر ،بدزبان،
عیبجو و مدیحه ســرا نبود .هیچ کس از او مایوس نمیشد و هر که

اخالق حرفهای
بخش دوم

ارزشها قرار دارد به پایین هرم منتقل میشود و هرم معکوس میشود

که این اخالق اســامی امروز زنده شــود و در هر مسلمانی ،پرتوی از
اخالق و خوی پیامبر (ص) باشد.
منبعwww. hawzah.net :

میتوانــد پیشبینیپذیر باشــد که فرآیندها و ســاختارهایش را به
گونهای تدوین کند که از معضالت اخالقی چون اختالس ،ارتشاء و...
پیشگیــری کند .به همین دلیل اگر مــا اخالق را برنامه پیشگیری
و درمــان بدانیم ،به جای اینکه آموزشهای مســتقیم به کارمندان
بدهیم -که البته این هم جای خودش الزم اســت ،-پیش و بیش از
آن ،به پیشبینیپذیر بودن کار توجه میکنیم.

و اگر وارونگی ارزشها باشد ،سرمایهگذاری ما برای ترویج اخالق به هدر

به همین دلیل ،بیان سه نکته ضروری است:

خواهد رفت و آن چه درمان میپنداریم ،خود ویرانگر خواهد بود.

سازمانی که پیشبینیپذیرتر است ،اخالقیتر است.

اخالق صرفا موعظه و نصیحت نیست بلکه یک برنامه پیشگیری

سازمانی که چابکتر است ،اخالقیتر است.

و درمان اســت ،یکــی از راههای پیشگیــری ،توجه بــه فرآیندها،

ســازمانی که بتواند به لحاظ پایههای مدیریتی و ویژگیهای

بسترها ،ســاختارها و زیرساختهاســت .در خیلی از کشورها برای

ســاختاری ،عدالــت توزیعی و عدالت رویــهای را حاکم کنــد ،البته

مبارزه با ارتشاء و رشوه به جای اینکه کارمندان را نصیحت و مواخذه

اخالقیتر است و اینها بستر سازمانی میخواهد.

کننــد ،فرآیندها را تغییر میدهند؛ مثــا وقتی که گواهینامهمان گم

در جامعه هم همینطور اســت .در جامعه باید ســعی شــود نرخ

شــده باشــد و المثنی بخواهیم بگیریم ،باید به یک موسســه دولتی

پیشبینیپذیــری مدیران و رهبــران جامعه ،برای شــهروندان ،در

مراجعه کنیم؛ حال فرآیندی که برای اینکار تعریف شــده است ،اگر

اموری که به حقوق آنها مربوط اســت افزایش یابد .اگر سوال شود

کوتاهترین و شــفافترین شکل باشــد ،امکان رشوه ندارد ،اما هرچه
زمانبرتر و مبهمتر باشد امکان رشوه بیشتر است.

ســازمان اخالقی برای شــهروندش باید پیشبینی پذیر باشــد.
پیشبینــی پذیــری اخالقی یک فضیلت اخالقی اســت .ســازمانی

کــه از کدام معضــل و بحران اخالقی در جامعه هراسآورتر اســت،
پیشبینیناپذیری و وارونگی ارزشها پاسخ آن است.
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ییک از ما
گفت و گو با رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب داخلی

تشکر همکاران به ما روحیه میدهد

با توجه به حجم پرســنل و تردد آنهــا در محدوده 300

صورت اعالم نیاز خطوط تولید باید شبها هم حضور داشته و

هکتــاری ایرانخــودرو میتــوان به اهمیــت و ضرورت

آماده باشیم ،اما کار عادی ما از اولین ساعات روز ،یعنی  ۶صبح

خدماترسانی ســرویس ایاب و ذهاب داخل شرکت پی

آغاز و تا  6عصر ادامه دارد».

بــرد .به ویژه در آغاز شــیفت صبح که تعداد بســیاری از

اکبــر قربــان خواه نیز کــه کار خود را از ســال  83در این

کارکنان بعد از پیاده شــدن از سرویسهای صبحگاهی در

بخش آغاز کرده اصالتا از منطقه دیورش شهر لنگرود گیالن و

ترمینالها باید به سرعت خود را به محل کارشان در داخل

ســاکن حصارک کرج است .او که پدر دو فرزند  11و  18ساله

شرکت برسانند.

اســت میگوید« :من در کنار همکارانی هســتم که مشتاقانه

با شــیوع کرونا و به تصمیم مدیران شــرکت مقرر شد که

در ایرانخــودرو خدمت میکنند و همگی با گفتن یک جمله

تعدادی از این ســرویسها از ساعت شش صبح در شرکت

«خسته نباشید» و تشکرسایرپرسنل شرکت روحیه میگیریم.

حضور داشــته و کار خــود را از اولین ســاعات روز آغاز کنند.

خوشحالیــم که بــه عنوان بخشــی از نیــروی ایرانخودرو

دیگر ســرویسها نیز همچون گذشــته ســاعت هفت صبح

میتوانیم به همکاران دیگرمان کمکرسانی کرده و فرایند ایاب

ســرویسدهی را در همان دو مســیر اصلی قبلی و در مسیر

و ذهاب آنها در شــرکت را تسهیل کنیم .اینگونه سهمی هم

جدیــد (ورودی  8تا ســاختمان معاونت طراحــی و تکوین

در فعالیتهای شــرکت داریم .تنها خواستهمان این است که

محصول) آغاز میکنند .در این قســمت که زیر نظر مدیریت

تولیدیکارخانه شمالی باشیم بیشتربه ارزش و ضرورت آن پی میبریم».

خدمات شــهری و عمومی شرکت ایسیکو است  ۲۰نفر راننده
حضور دارند که وظیفهشان جابه جایی همکاران در سه مسیر سرویسهای
داخل و طی  24ایستگاه است .البته در کنار ایاب و ذهاب پرسنل در داخل
شــرکت ،برای این سرویسها وظیفه دیگری هم تعریف شده و آن تردد
و جابهجایی مهمانان در زمان بازدید از بخشهای مختلف شرکت است.
دراین شــماره برآن شــدیم تا با تعدادی از همکاران ترابری داخلی به
گفتوگو بنشینیم ،اما پیش ازآن نظربرخی ازهمکاران بخشهای مختلف
که ســالهای متمادی از سرویسهای داخلی بهره بردهاند را در خصوص
عملکرد آن جویا میشویم .همگی این همکاران تاکید دارند که «این امکان
یکی از بهترین تدابیری اســت که از سالهای قبل برای آسایش بیشتر
کارکنان در رســیدن به موقع آنها به محل کارشــان اتخاذ شده است ،به
ویژه اگر روزانه ملزم به طی کردن مسیر طوالنی پایانه کارکنان تا سالنهای

بخ

شن
خس

تکنیکهایگرافیکی
ساده برای مخاطبان
شبکههایاجتماعی

اغلبمان که هنوز صاحب خانه هم نیســتیم به کمک تبدیل

ت

امیررضــا جعفرینیا از همــکاران ترابری داخلی در اولین ایســتگاه
سرویسها حوالی مرکز آموزش آماده است تا به سرویس دهی همکاران
بپــردازد .او که متولد  1360و اصالتا اهل رزن همدان و نســبت به ســایر
همکاران هم از ســن کمتری برخوردار اســت ،میگوید« :اینکه میبینیم
نشریه کارآمد ،سراغ ما آمده و با ما به گفتوگو نشسته بسیار خوشحالیم
و این برای ما انگیزهبخش است .ما پرسنل این بخش همه تالش خود را
میکنیم که با جان و دل بهترین خدمات را ارایه کنیم و کاری که به ما محول
شده را به بهترین شکل به انجام برسانیم».
او و سایر همکارانش از پرسنل پیمانی شرکت ایدکو هستند و امیدوارند،
تبدیل وضعیت شوند .مهدی فرهی متولد  1346از دیگر همکارانی است که
در این حوزه کار میکند ،میگوید« :شاید اغلب کارکنان شرکت ندانند که در

وضعیت شدن بتوانیم تا حد زیادی بار کاستیهای اقتصادی
زندگیهایمان را رفع کرده و با انگیزه و شوق بیشتری در کنار دیگر همکاران
باشیم .البته میدانیم مدیرانمان هم نسبت به این مساله اشراف دارند».
در پایان گفت وگو ،این همکاران اضافه میکنند« :خداوند را شاکریم
که میتوانیم در ایرانخودرو به نوعی خدمترســان کارکنان شــرکت
باشــیم و امیدواریم با تحقق تنها خواســتهمان بتوانیم بهتر از قبل و با
انگیزه بیشتر خدمت خود را ارایه کنیم .آنها از یکی از همکارانشــان
یاد میکنند که با داشــتن ســابقه باال و در آســتانه بازنشستگی هنوز
از امکان قراردادی شــدن برخوردار نیســت ،اما امیدوارند با نگاهی که
مدیریت ارشــد نســبت به منابع انســانی به ویژه پیشکسوتان دارد،
ســالها خدمت صادقانهشان با ایسیکویی شدن به سرانجامی خوش
و مطلوب برسد».

رنگ

ایجاد تعادل این اســت که تصور کنیــد هر عنصری در

رنــگ یکــی از مهمتریــن و

طراحی شما دارای وزن است.

پیچیدهتریــن جنبههــای طراحی

بــه عبارتی دیگر باید ببینیــد اگر تصویر را روی یک

برای رســانههای اجتماعی اســت.

ترازو قرار دهید ،به یک طرف خم میشود؟

این مولفه در خلق و خو ،ایجاد فضا،

به خاطر داشــته باشــید که عناصــر مختلف وزن

انتقال احساسات و حتی برانگیختن

متفاوتــی دارند .تعادل لزوما به این معنی نیســت که

خاطرات افراد نقش مهمی دارد.

طراحی شما به دو قسمت مساوی تقسیسم شود .در

محققــان در مطالعات خود پیرامون

واقع چهار نوع تعادل وجود دارد:

تاثیــر رنگ بر بازاریابــی ،دریافتند که تا

 -متقارن

 90درصــد از قضاوتهای فــوری درباره

 -نامتقارن

محصوالت میتواند تنها بر اســاس رنگ

 -شعاعی (یک پلکان مارپیچ را تصویر کنید)

صورت گیرد .سایر مطالعات آکادمیک در

 -کریســتالوگرافی (تصویر یک سینی دونات با

مورد رنگهــا در بازاریابی تاکید میکنند

طعمهای مختلف)

که ضروری است ،رنگها با شخصیتی که

برای مثال ،تصویر زیر با استفاده زیبا از تعادل

میخواهید به تصویر بکشید ،منطبق باشند.
از رنگهایی در تصاویر خود استفاده کنید که
مخاطبان شما را در ارتباط با داستانتان بهتر کمک میکنند .بدین معنا که
باید بررسی کنید که مثال کدام رنگ به بیان بخش خاصی از آن داستان
کمک بیشتری میکند .باید از اصول بصری بدیهی رنگها شروع کرده و

الهام نیوی

در مغــز ما صدها میلیون عصب وجود دارد که به پردازش بصری
اختصاص یافته اســت؛ این یعنی تقریبا  30درصد از کل قشــر مغز.
این میزان عصب را با  8درصد عصب اختصاص یافته به حس المسه
و  3درصد برای شنوایی ،مقایسه کنید.
هر دو عصب بینایی که تصاویر را از شــبکیه به مغز میرســانند،
از یک میلیون رشته عصبی تشــکیل شده است .در حالی که عصب
شنوایی حامل تنها  30هزار رشته است.
به همین دلیل تصاویر و طرحهای به کار گرفته شده در رسانههای
اجتماعــی تاثیر زیادی در اثربخشــی محتوای شــما دارند .در ادامه
تعدادی از تکنیکهایی که میتواند شــما را در این مسیر کمک کند،
برشمردهایم.
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از آنها برای ایجاد حس هماهنگی در تصاویر خود بهره بگیرید.
در ادامه تالش کردهایم ،تاثیرات برخی از رنگها بر مغز انسان را
تشــریح کنیم .با کمک این جدول میتوان آنها را در داستانسرایی
و بازاریابی مورد استفاده قرار دهید:
نارنجی = پرخاشگری

قرمز= انرژی و فوریت
زرد = خوشبینی و جوانی
آبی = اعتماد و امنیت
مشکی = قدرت و براقی

سبز = ثروت و آرامش
صورتی = محبت و عشق
بنفش= سکون و آرامش

تعادل
ایجاد تعادل در طراحی تصاویر برای رســانههای اجتماعی کاری
بســیار دشوار اســت ،اما ارزش تالش را دارد .یک روش موثر برای

شماره  ۸۵۵شنبه  ۴تیر ۱۴۰۱

متقارن
شــده،

احســاس

هماهنگــی را نشــان
میدهد .تعــادل متقارن
برای تصاویر ،طراحیها،
گرافیکهــای وبــاگ،
عکسها و مــوارد دیگر
عالی اســت .همچنین
تعادل نامتقــارن مانند
تصویــر نهنــگ و قایق هــم وجــود دارد .تعادل
نامتقارن با کمک کنتراســت چالش ایجاد میکند و زمانی که دقیق اجرا
شــود ،میتواند از نظر بصری جالب باشــد .از آنجا کــه این نوع تعادل
انتزاعی اســت ،تقارن وجود ندارد .در این نوع تعادل هیچ تصویر آیینهای
وجــود ندارد .هنــگام خلق یک تصویر ٬بــرای ایجاد تعــادل با موارد
مختلفی مانند اندازه اقالم ،روشــنی و تاریکی اقالم ،رنگهای گرم و
سرد ،بافت ،تعداد اشیا و جهتگیری (عمودی/افقی/مورب) آنها را
تغییر دهید تا تصویرتان به تعادل الزم برسد.

پیشنهاد برتر

بهبود ثبات تلرانسی محل نشست

تراست واشر نسبت به سطح سیلندر
پیشنهاد
دهندگان

شماره
پیشنهاد

1663661
محمد حسین صابر،جالل عجمی زاده ،احمد احمدی و محسن روحانی

با توجه به موقعیت حســاس محدوده تلرانســی تراست واشر،
چنان چه یونیت مربوطه تنظیم نباشد ،عملیات ماشین کاری خارج

وضعیت

از محدوده تلرانسی صورت میگیرد که باعث سفتی و یا لقی بیش

قبل

از حد میل لنگ به هنگام مونتاژ موتور و ضایع شــدن بلوک سیلندر
میشــود و در صورت عدم تشخیص ایراد فوق توسط اپراتور ،موتور
با ایراد ســفتییا لقی بیش از حد میل لنگ مواجه شده و برگشت
موتور را به دنبال دارد.

بــا اقدامات صــورت گرفته با اســتفاده از تجهیــزات داخلی و
تخصص همکاران تعمیرات بــرای جلوگیری از خرید و هزینههای
اجرایی مازاد طراحی ،ساخت و نصب اسپیندل مورد نظر ،با فرایند
تعمیر و بازسازی در جهت بهبود مغایرتهای موجود با ایجاد دقت

وضعیت

بعد

در محدوده تلرانسی مناسب صورت گرفت و ایرادات برطرف شد.

مزایا
و

نتایج

بهبود تجهیزات و ابزارآالت و ماشین آالت

بهبود و هزینه فرآیندها :جلوگیری از هزینه
کاهش ضایعات تولید تا  ۲۵درصد

انتقال و یا مشارکت در بومیسازی تکنولوژی

مشابه داخلی (کپیسازی قطعه ،تجهیزات ،فرآیند و سیستم)

بومیسازی تکنولوژی (میزان قابلیت اجرایی و تطبیق با محیط)

شماره  ۸۵۵شنبه  4تیر ۱۴۰۱
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همسران

نگاهمبهزندگیامیدوارانهاست

که االن مهدی با خواهرش بیشتر انس گرفته است ،انگار بار زیادی از
روی دوشم برداشته شده و خیلی کمک حال من است.
روزانه چقدر وقت برای آقا مهدی میگذارید؟

ساعت مشــخصی ندارد ،کارهای شــخصی مهدی با من و پدرش
اســت .خواهرش هم ســاعتی را بــا او به صحبت میگذراند ،پســرم
نمیتواند صحبت کند ،ولی خوب گوش میدهد .حتما روزییک بار او
را با خودرو به گردش میبریم.

چقدردر زندگی اهل مشورت هستید؟

با همسر و دخترم همیشــه مشورت میکنم ،هرگز چیزی را از هم
پنهــان نمیکنیم و صمیمیت و یک رنگــی کاملی در خانواده ما حاکم
است.

اوقات فراغتتان را چگونه سپری میکنید؟

به راســتی اوقات فراغتی ندارم و هیچ وقت بیکار نیستم .بیشتر
وقتم به سر و ســامان دادن کارهای مربوط به مهدی میگذرد و زمان
اضافهام به مطالعه میگذرد.

گویا در کارهای خیرخواهانه هم مشارکت میکنید؟
مسوول خرید هیات محل ســکونتمان هستم و هر پنجشنبه به

اتفــاق چند بانوی خیر و نیکوکار به طبخ غذا برای خانوادههای نیازمند
میپردازیم .این کار از زمان حضورم در کالسهای تفسیر قرآن شروع
شــد .در یکی از این جلســات نورانی قرآن ،به آیــهای در مورد انفاق
رســیدیم .پس از آن با اعضای گروه قرارگذاشــتیم ،پنجشنبهها برای
160خانــواده کم بضاعت ،غذای گرم تهیه کنیم .این خانوادهها از پیش
زندگی همیشــه آن طور که ما میخواهیم و پیش بینی میکنیم جلو نمیرود .برخی برای همیشــه در مرداب بحران ســاکن
میشــوند و برخی با ایمان و توکل بر خداوند از حوادث و اتفاقات حتمی که هیچ راه گریزی برای آن جز تســلیم نیســت؛

عبورمیکنند و با وجود نامالیمات و ســختیها خود را به ســاحل سراســر نور و ایمان میرســانند و راضی به مقدرات الهی
میشــوند تا برکت در زندگیشان جاری و ساری شود .در صفحه همسران این شماره ،مهمان یکی از بیشمار مادران فداکار

و از خودگذشــتهای هستیم که به گونه دیگر به زندگی و پیچیدگیهای آن نگاه میکنند ،نگرش و گفتارشان تحسین برانگیز و
امیدوار کننده است که شاید برای بسیاری از ما پند و تذکری باشد که قدردان نعمتهای الهی باشیم.

فاطمه علوی ،زاده شــهرگلپایگان ،همسر همکارمان علیرضا شبانی شاغل در موتور سازی  2است .این بانوی صبور دبیرزبان
انگلیســی بوده که با به دنیا آمدن اولین فرزندشــان تدریس را کنار میگذارد و با وجود سختیها و موانع پیش رو ،همواره از
زندگیاش راضی و خرسند است .گفت وگوی ما را با او دنبال کنید.

روز به روز بیشتر خودش را نشــان میدهد .هردو در یک مسیر قرار
داریــم ،همراه و همیار هم هســتیم و قطار زندگیمان در ریل خودش
قرار گرفته و حرکت میکند.

شرایطتان برای شروع زندگی چگونه بود؟

هرگز مادیات برایم در زندگی مهم نبوده اســت .دنبالرو کســی در
زندگی نبودم و چشــم و دلم به دنبال داشــتههای دیگران نیست ،به
همین علت حسرت داشتهها و نداشتهها را نمیخورم و بیمورد سخت
گیری نمیکنم.

از فرزندانتان بگویید.

و نقاشــی مشغول اســت و مهدی پسرم  16ســال دارد که با بیماری
سندرم داون به دنیا آمد.

چگونه با بیماری پسرتان کنار آمدید؟

پسرم مهدی با سندرم داون به دنیا آمد .او از چهارماهگی تحت
درمــان و آموزش بــود .مرتبا او را به مراکز درمانــی ویژه میبردم
این روند ادامه داشــت که با شــیوع کرونا متوقف شــد و االن هم
که شــیب شیوع کرونا کند شده گاهی او را به این مراکز میبرم که
حوصلهاش سرنرود و تنوع برایش ایجاد شود .از وقتی بیشتر در
مســیر قرآن و اهل بیت(ع) قرار گرفتم به آرامش زیادی رســیدم
و صبور شــدم .آنقدر آرامش در زندگی من جاری و ســاری است
کــه فکر نمیکنم ،یــک فرزند بیمار دارم گاهی کــه مهدی را برای
هواخــوری و گردش یا انجام کاری به بیرون میبرم از نگاه دیگران
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در این کار مشــارکت کردم آرامشــم دو چندان شده است و اتفاقهای
خوبی برایم رقم خورده است و خداوند بسیاری از خواستههای قلبیام
را اجابت کرده اســت .حتــی دخترم که در زمینه هنری فعال اســت
کارهایش رنگ و بوی عاشورا و اتفاقاتی دارد که برای امام حسین(ع)
و خانواده بزرگوارش رخ داده ،من به داشتن چنین فرزندانی به خودم
میبالم.

لباس و لوازم تحریر تهیه و بین آنان توزیع میکنیم.
دلیل استقامتتان را در زندگی چه میدانید؟

علیرضا شبانی:
همیشــه آرزو داشتم که خداوند ،همســری با حجاب و
عفاف از سالله سادات قســمتم کند که این امر در زندگیام
محقق شد .همسرم بسیار آرام و صبور است .در این  24سال
زندگی مشــترک هرگز با صدای بلند با هم صحبت نکردیم.
اختالف ســلیقه و نظر داشتیم ،اما همیشه حرمتها را حفظ
کردهایم .او در زندگی بســیار از خود گذشته و مردمدار است
و از بســتگان من تا خویشــان و فامیل خــودش ،همه او را
دوست دارند و برایش احترام خاصی قائلند .خداوند را برای
داشتن همسری شایسته و فرزندان نیکو سپاسگزارم.

حاصل زندگی مشترک ما ،دو فرزند است .حانیه  22ساله است و
در رشته گرافیک تحصیل کرده و به فعالیتهای هنری دستی ،تذهیب

مقدمات و صفر تا صد آن در گروه  60نفرهمان انجام میشــود.از وقتی

عالوه بر طبخ غذا ،در طول ســال برای خانوادههای تحت پوشش،

معیارتان برای انتخاب شریک زندگی تان چه بود؟

خداوند این اتفاق در زندگی ما رخ داد و ایمان درگفتار و کردار همسرم

غذایشــان را میگیرند .تنوع غذایی ما بسته به بودجهمان دارد و تمام

غیر از طبخ و توزیع غذا فعالیت خیرانهای دیگری هم دارید؟

ازدواج ما به شکل سنتی و معیار من برای انتخاب همسر ،داشتن
ایمــان و یک همراه واقعی در فراز و نشــیبهای زندگی بود .به لطف

در محله شناســایی شــدهاند و ما از آنها دعــوت میکنیم میآیند و

نگاهــم به زندگی امیدوارانه اســت .با وجود نــور اهل بیت (ع) در
زندگیام احساس خوشبختی و سعادت میکنم.
بزرگترین ترستان؟

جدایی و فاصله از امام زمان (عج).
نگرانی شما برای فرزندانتان؟

خیلی نگران آینده فرزندانم نیســتم ،زیرا همان خدایی که مهدی را
با این شــرایط به ما داد ،مهربانتر از من و پدرش اســت و همینطور
درمورد دخترم .به مرحلهای از اتکا و توکل به خداوند رسیدهام که نگران
فردای بچهها نیستم.

مهمترین آرزویتان؟

عاقبــت بخیری همه مردم ایران و آرامــش و صلح جهانی با ظهور
حضرت مهدی (عج).

متوجه میشــوم که او با ســایر بچهها تفاوت دارد .وقتی پسرم به
دنیا آمد و به جمع ســه نفره ما اضافه شد ،زندگیمان دچار تحول
شــد ،او بچه خو شقدمی بود .چندین بار به زیارت عتبات عالیات
و مشــهد مقدس رفتیم ،خو شبختی و آرامش خودمان را از وجود
و حضــور او میدانیــم .بــه لطف پــروردگار راحت با این مشــکل
کنارآمدیــم .ناگفتــه نماند که حتــی چندین بــار از مراکز مختلف
بــه ما پیشــنهاد دادند که مهدی را به مراکز نگهداری شــبانهروزی
بسپاریم ،خودمان قبول نکردیم دوری از او حتی برای چند ساعت
برایمان سخت است.

چه قدر با همسرتان تفاهم دارید؟

خیلی به هم نزدیکیــم ،اختالف عقیده نداریم و از تفاهم خوبی در
زندگــی برخورداریم .در مورد نگه داری مهدی اگر همراهی همســر و
دخترم نبود ،ادامه راه برایم ســخت یا غیر ممکن میشد به خصوص

توصیهتان به خانوادههایی که شرایط مشابه شما را دارند؟

خانوادهها به این بچهها باید به چشــم یک موهبت نگاه کنند ،آنان
نعمتهای خداوند هســتند .همیشه به خاطر داشــته باشند ،روحیه
باالی پدر و مادر در پیشرفت فرزندان بسیار تاثیر گذار است.
تا به حال از ایرانخودرو بازدید داشتهاید؟
خیر.

کدامیک از محصوالت ایرانخودرو را میپسندید؟
 206را دوست دارم .البته خودروی ما دناست.

شرکت برای بیماری فرزندتان ،شما را یاری کرده است؟

اغلب هزینههای درمان را میپردازد.
سخن پایانی؟

آرزوی تندرســتی و نیــک بختــی بــرای کارکنان ایرانخــودرو و
خانوادههای آنان دارم.

سالمت

التهاب اپی گلوت
اپی گلوت ،بافتی آویزان در زیر زبان و پشت گلوست که هنگام بلع ،از رفتن غذا
بهســمت نای جلوگیری میکند .اگر اپیگلوت عفونی یا ملتهب باشد ،میتواند

موجب اپی گلوتیت شــود و جلوی نای و نهایتا تنفــس را بگیرد .اپیگلوتیت
نوعی فوریت پزشکی است که اگر سریع درمان نشود ،میتواند کشنده باشد.

گرفتگی صدا.

تالش نکنید .ایــن کار میتواند موجب بستهشــدن نای و بافتهای

مربوط به آن و تشــکیل آبسه در این ناحیه روبهرو میشوند .در واقع

مشکل تنفس.

اطراف و بینظمی ضربان قلب شــود و توقف سیستم تنفسی یا قلبی

عفونت سیســتم تنفســی ،وجود جسمی در مســیر هوایی یا آسیب

اضطراب یا بیقراری.

عروقی و حتی مرگ را به همراه داشته باشد.

افراد مبتال به اپی گلوتیت ،با بههمریختگی اپی گلوت و ساختارهای

میتواند موجب التهاب و عفونت سایر نواحی گلو و اپیگلوت شود.

بازنگهداشتن دهان.

اپیگلوتیت معموال با التهاب و ورم بین پایه زبان و اپیگلوت شروع

سرازیرشدن آب دهان.

میشود .با ادامه یافتن التهاب و ورم ،ممکن است مسیر هوایی کامال

گلودرد شدید و ناگهانی.

مســدود و موجب خفگی یا مرگ شود .حتی کمی باریکشدن مسیر

ناتوانی در صحبتکردن.

نای ،میتواند موجب افزایش مقاومت مســیر هوایی شود و تنفس را

آبیشدن پوست یا سیانوز.

سختتر کند.

عفونت سیستم تنفسی فوقانی.

در گذشــته اپیگلوتیت در کودکان شــایعتر از بزرگساالن بود و
به نظر میرســید کــه این تفاوت بهدلیل کم تربــودن قطر اپیگلوت

وقتی منتظر رســیدن اوژانس هستید ،نباید گلوی بیمار را بررسی
یا چیزی وارد دهانش کنید یا او را به پشــت بخوابانید .این اقدامات
میتواند عالیم را بدتر کند.
تشخیص اپی گلوتیت
ممکن اســت پزشک با اشــعه ایکس یا النگوسکوپی ،اپیگلوت و

به جلو خمشدن در زمان نشستن.

نای را بررسی کند .شاید حلق با اپیگلوت گوشتی قرمز متورم ملتهب

سوت تنفسی (صدای سوتی بلند هنگام تنفس کودک).

شده باشد .دستکاری اپی گلوت ممکن است موجب انسداد ناگهانی

کودکان از بزرگســاالن باشــد .اپیگلوتیت در کودکان زیر یک سال

مسیر هوایی شود و تالش برای لولهگذاری ممکن است ضربان قلب

غیرمعمول است.

نامنظم آهسته را به همراه داشته باشد .به همین دلیل پزشک احتماال
عفونت سیستم تنفسی ،وجود
جسمی در مسیر هوایی یا
آسیب میتواند موجب التهاب
و عفونت سایر نواحی گلو و
اپیگلوت شود

علت عفونت اپی گلوتیت چیست؟
در حــال حاضر اپیگلوتیــت بیشتر بهدلیل عفونــت باکتریایی،
قارچی یا ویروسی است ،بهخصوص در بزرگساالن.
شایعترین عوامل عبارتند از:
عفونت آنفلوآنزای هموفیلوس.

از اتــاق عمل یا بخــش مراقبتهای ویژه برای معاینه گلو اســتفاده
میکند.
همچنین ممکن است این آزمایشها انجام شوند:
اندازهگیری اکسیژن خون.
آزمایش خون برای بررسی عفونت یا التهاب.
کشت خون برای تشخیص علت اپیگلوتیت.

ذاتالریه استرپتوکوکوس.

کشت اپیگلوتال برای بیماران لولهگذاریشده.

سایر گونههای اسپرتوکوک.

آزمایش ایمنی برای بررســی آنتیبادیهای مربوط به باکتری

ویروسهای مجرای تنفسی.
افرادی که مشکل تنفسی دارند ،بیشتر در معرض ابتال به عفونت

عالیم بزرگســاالن و کودکان بزرگتر معموال طی چند روز ایجاد
میشود که عبارتند از:

یا ویروس خاص.
تــا زمانی که فرد به ثبات نرســد ،این آزمایشها موثر نیســتند.

هســتند .در گذشــته آنفلوآنزای هموفیلوس نــوع ب یا هیب ()Hib

تب.

اضطراب ناشــی از خونگیری یا کشت از گلو ممکن است ظرف چند

شــایعترین عامل اپی گلوتیت در کودکان بود که با گســترش تزریق

سوت تنفسی.

دقیقه موجب بستهشــدن اپیگلوت ناپایدار ،مسدودشــدن کامل راه

واکسن از ســال  ۱۹۸۵تعداد کمتری از کودکان به این بیماری مبتال

گلودرد شدید.

هوایی و ایجاد وضعیت اورژانسی شود.

شدند.

درد یا مشکل در بلع.
سرازیرشدن آب دهان.

اپی گلوتیت حرارتی

بیقراری.

سایر انواع اپی گلوتیت با آسیب حرارتی ایجاد میشود .اپیگلوتیت

خشنشدن یا گرفتگی صدا.

حرارتی بهدلیل نوشــیدن مایعات داغ ،خوردن غذاهای داغ یا مصرف

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

مواد مخدر ایجاد میشــود .در این موارد ،اپیگلوتیت ناشی از آسیب
حرارتی مشابه بیماری ناشی از عفونت است.
عالئم اپی گلوتیت
حمله اپی گلوتیت معموال سریع است و طی چند روز تا چند هفته
اتفاق میافتد .عالئم شایع اپیگلوتیت عبارتند از:

پیشگیری
اغلب میتوان با واکسیناسیون علیه آنفلوآنزای هیب از اپیگلوتیت

اگر همراه با گلودرد عالیم زیر را دارید ،بالفاصله به پزشک مراجعه
کنید:

جلوگیری کرد .معموال بزرگســاالن به واکسیناسیون نیاز ندارند مگر
در این موارد:
کمخونی داسی شکل.
برداشتن طحال.
سرطان.

مشکل بلع.
گرفتگی صدا.
بیقراری.

گلودرد.

تپش قلب سریع.

گرفتگی یا تغییر صدا.

کبودشدن پوست.

سایر بیماریهایی که سیستم ایمنی را درگیر میکنند.
اگر با فرد مبتال به بیماری هیب زندگی میکنید ،باید به سایر افراد
خانواده با شرایط زیر و تجویز پزشک داروهای پیشگیری داده شود:
افراد زیر چهار ســالی که تمام واکســنهای مربوط به هیب را
دریافت نکردند.

صحبتکردن دشوار.

سختی در صحبتکردن.

افراد زیر  ۱۲ماهی که دوره اول واکسن هیب را کامل نکردهاند.

دشواری بلع یا تنفس.

دیسترس تنفسی همراه با سرازیرشدن آب دهان ،تنگی نفس،

افراد زیر  ۱۸سالی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند.

تب.

تنفسهای کوتاه ســریع ،ظاهر بیمارگونه ،خمشــدن به جلو در زمان

افزایش ضربان قلب.

نشستن و سوت تنفسی.

عالیم اپی گلوتیت در کودکان اغلب طی چند ساعت خود را نشان
میدهند و شامل این موارد میشوند:
تب.

ایــن کار برای اطمینــان از نبود باکتری در بدن فرد مبتال و ســایر

اپیگلوتیــت فوریتی پزشــکی اســت و فرد بیمار باید ســریع به

اعضای خانواده انجام میشود و از ناقلشدن فردی که باکتری را دارد،

بیمارســتان منتقل شود .تا حد امکان بیمار را آرام و در شرایط راحت

اما هنوز بیمار نیســت جلوگیری میکند .باید در نظر داشــت ،ناقالن

نگه دارید .در خانه برای بررســی گلوی فرد مشکوک به اپی گلوتیت

میتوانند عفونت را به سایر اعضای خانواده منتقل کنند.
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فرهنگ و صنعت
کتاب
فرصتدرکارآفرینی
شیرین فکری

شارژ بیسیم خودروهای پویا

شــارژ کردن باتری خودروهای خودکار ،چالشی برای افرادی اســت که امکان شارژ در خانه را ندارند .به دلیل سخت و زمانبر بودن

شــارژ ،خریداران خودروهای برقی دچار تردید در خرید میشوند .فناوری شارژ بیسیم به شهرداریها و خودروسازیها این امکان را

کارآفرینی ،شناسایی و بهره برداری از فرصت هایی است که از

میدهد تا با نصب شارژرهای بیشتر در سطح شهر ،امکان شارژ خودروها را هنگام پارک و حتی حین حرکت فراهم آورند.

قبل مورد بهره برداری قرار نگرفتهاند .دو رشته مدیریت استراتژیک
و کارآفرینــی هر دو بر چگونگی تطبیق بنگاه با تغییرات محیطی
توجه میکنند و این که چگونه به بهرهبرداری از فرصتهای ایجاد
شده برای خلق ثروت بپردازند« .کارآفرینی استراتژیک» اصطالحی
است که در توصیف تالشهای یک بنگاه برای بهرهبرداری از مزیت
رقابتی امروز و اکتشــاف نوآوریهایی که پایه مزیت رقابتی فردا
خواهند شد ،به کار میرود و همچنین به بنگاهها کمک میکند تا
در مواجهه با انواع تغییرات محیطی راهکار و پاسخ مناسبی داشته
باشــند ،این موضوع در دهه اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته
است.
استراتژی کارآفرینانه ،مفهومی کلیدی در ادبیات سازمانی و یک
جلوه بارز از کارآفرینی در ســطح بنگاه است .راهی که بنگاههای
موجود میتوانند با تمرکز بر آن ،توانمندیهای اســتراتژیک خود
را توسعه دهند« .استراتژی کارآفرینی سازمانی» شامل سطحی
از توجه آگاهانه به ابتکارهای کارآفرینانه و همچنین به عنوان الگو،
بیانگر اتکای پایدار و همیشــگی به رفتارهای کارآفرینانه اســت.
کتاب حاضر ســعی دارد ،مهمترین مسایل مربوط به «کارآفرینی
استراتژیک» و تشــخیص فرصت را برای مدیران اجرایی کسب
وکارها در 10فصل تشریح کند که عبارتنداز:
فصل اول :مفاهیم و رویکردهای کارآفرینی.
فصل دوم :مدلهای قصد کارآفرینانه.
فصــل ســوم :عوامــل فــردی و محیطی موثر برتشــخیص
فرصتهایکارآفرینانه.
فصل چهارم :عوامل فردی موثر بر دسترسی و درک اطالعات.
فصل پنجم :مفاهیم و مدلهای فرصتهای کارآفرینی.
فصل ششم :مدیریت استراتژیک و کارآفرینی.
فصل هفتم :استراتژیهای کارآفرینی سازمانی.
فصل هشتم :استراتژیهای کارآفرینی و خلق ارزش.
فصل نهم  :کارآفرینان موفق و استراتژیهای کسب وکار.
فصل دهم :مدلهای نوآوری و راهبردی در یک نگاه.
عالقــه مندان برای کســب اطالعات بیشتــر و امانت کتاب
میتوانند به کتابخانه مرکز اسناد فنی و سیستمی واقع در خیابان
مطهری مراجعه کنند.
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اخیرا خودروســازان برتر در منطقه ســبز شــهرگوتنبرگ سوئد،
آزمایش جدیدی را برای شــارژ بیسیم خودروهای برقی راهاندازی

خودروشان را شارژ کنند .این ایستگاه ،انرژی را از طریق پد شارژ ارسال
میکند و خودرو نیز از طریق یک واحد گیرنده آن را دریافت میکند.

کردهاند تا در این راستا فناوریهای جدید هیجانانگیزی را در یک

آینده فناوری شارژ بیسیم

محیــط واقعی امتحان و آنهــا را در طول زمان ارزیابی کنند .بدین
منظور ناوگان کوچکی از خودروهای الکتریکی به بزرگترین اپراتور

در حالی که شــارژ بی سیم ثابت هدف اصلی است ،خودروسازان در

تاکســی اختصاص یافته تا طی سه سال آینده از خودروها و پدهای

حال حاضر به دنبال توسعه بیشتر این فناوری برای وسایل نقلیه در حال

شــارژ بی سیم استفاده کنند و نهایتا عملکرد این سیستم در دنیای

حرکتند و اینجاست که همه چیز جالبتر میشود .شارژ دینامیک یا شارژ

واقعی ارزیابی شود.

در حین حرکت ،مرحله بعدی است و میتواند نحوه دید ما به باتریهای

این سیستم نیازی به اتصال خودرو به ایستگاه

خودروهای برقی را برای همیشه تغییر دهد .اگر یک

شــارژ از طریق کابــل ندارد .راننــدگان میتوانند

زیرساخت شارژ بیســیم بتواند جریان برق ثابتی

خودروهای خود را به سادگی با پارک کردن روی
یک پد شــارژ کنند و برق از طریق شــارژ القایی
مانند شــارژر بی ســیم تلفن هوشــمند به بسته
باتری منتقل میشود.
خوروســازان میگویند ،سیستم شارژ بیسیم

سیستم شارژ بیسیم
خودروی برقی تقریبا
چهار برابر سریعتر
از اتصال سیمی 11
کیلوواتی است

را برای یک خودروی برقــی فراهم کند ،برای اکثر
سفرها به باتری بزرگی نیاز نخواهد بود .خودروسازان
معتقدند که شــارژ ســریع هنوز هم میتواند مورد
استفاده قرار گیرد و احتماال در آینده ترکیبی از شارژ
سریع سیمی و بی سیم برای دارندگان خودروهای

خودروی برقــی تقریبا چهــار برابر ســریعتر از

برقی وجود خواهد داشــت .فناوری شــارژ بیسیم

اتصال سیمی  11کیلوواتی است .به این معنی که

پویا احتماال در ابتدا در مناطق شهری سادهتر است،

تاکســیها باید قادر باشند از  20تا  80درصد ظرفیت خودروی خود

بنابراین خودروهای برقی فقط برای ســفرهای بینشهری به باتری نیاز

را در کمتر از یک ساعت شارژ کنند.

دارند؛ جایی که ایستگاههای شارژ سریع بزرگتر از قبل تعبیه شدهاند.

شارژ بی سیم خودرو چگونه کار میکند؟

طرحهای مشــابهی در شهرهای بزرگ جهان برای شارژ بیسیم
تاکســیهای شــهری در حال آزمایشــند .در جدیدترین آنها نوع

روش شــارژ کــردن بی ســیم خودروها ،درســت مانند شــارژ

کابینهای توســعهدهنده برد به کیت شارژ بیسیم مجهز میشوند

گوشــیهای هوشــمند جدید و رده باالســت .در این روش انتقال

تا با پدهای شارژی که در اطراف شهر نصب شدهاند ،سازگار شوند.

انرژی بین یک پد روی زمین و پد دیگری که در کف یک خودروی

حلقههای القایی در ایستگاههای منتخب تاکسی نصب خواهند شد ،با

برقی ســازگار به القای مغناطیسی است ،صورت میگیرد .پد شارژ

این ایده که تاکسیها میتوانند در حالی که منتظر مسافران خود هستند

حدود یک متر مربع اســت ،در حالی که پد دریافت شارژ خودرو در

شارژ شوند و از زمان آماده به کار خود نهایت استفاده را ببرند .برای شروع،

دســتگاهی کوچکتر به اندازه ظرف غذا در زیــر خودرو قرار دارد.

تنها  10وسیله نقلیه به این ســخت افزار نوین مجهز خواهند شد ،اما در

زمانی که این دو ،تراز شــوند ،شــارژ میتواند با ســرعتهای 3.3

صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش ،تعداد این تاکسیها افزایش خواهد

کیلووات 6.6 ،کیلووات یا  20کیلووات انجام شود.

یافت .محققان امیدوارند ،با اجرای این طرحها بتوان به کاهش انتشار

هنگامی که یک وســیلهنقلیه برقی ســازگار روی یک پد شــارژ

گازهای گلخانهای شهری کمک کرد ،پیچیدگی کابلهای شارژ کنار

نصبشــده در خیابان پارک میکند ،خودرو به صورت خودکار شروع

جادهای را کاهش داد و به برقرسانی سرعت بخشید و مهمتر از همه

به شارژ شــدن میکند و بهرانندگان اجازه میدهد بدون پیاده شدن

این که تا سال  2028تولید کربن در خودروها را خنثی کرد.

مثبت باشیم
اراده قویتان تبدیل به لج بازی نشــود .شیای را که مدتها گم کرده

صداقت و
امانتداری

بودید به ناگهان پیدا میکنید.
آبان

وجود داشت از بین میرود .مدرک یا سند مهمی را دریافت خواهید کرد
که نقش مهمی در ارتقای زندگی تان خواهد داشت.

گره خوردن به یک کار تکراری و یکســان شــما را عصبی
میکند .آن قدر هوشــیار هســتید که بفهمید چه چیزی

مثبت میاندیشید ،فکرتان آرام و تمامی کارها به خوبی پیش میروند.

برایتان بهتر اســت .اگر نمیخواهید دیگران ،شــما را به عنوان فردی

به وضعیت ســامتی و تندرســتیتان اهمیت بیشتری

آرامش زندگیتــان را بیهوده بر هم نزنید .صداقــت و امانتداری در
زندگی روزیتان را افزایش و به آن برکت میدهد.
اردیبهشت

مرداد

بدهیــد .طــی روزهای آتی شــاهد حــوادث پیشبینی

نشــدهای خواهید بود که در هنگام مواجهه با آنها غافلگیر میشوید.
در مقابل پرســشهای متعددی که دست از سرتان برنمیدارند و سر

بیــن دو انتخاب ماندهاید و نمیدانید کدام یک به صالح تان

در گمتان کرده؛ صبر پیشــه کنید قطعا با وضعیت ثابت و آرامی مواجه

اســت .بهتر است هر چه زودتر تصمیم بگیرید و این تردید و

خواهید شــد .اوضاع آســانتر از آن چه تصور میکنید ،پیش خواهد

نگرانی را از خود دور کنید .شــما قادرید با مشورت و کمی اندیشه راه حلی
خالقانه و سودمند برای مشکل فعلی تان بیابید .در پایان هفته اتفاق جالبی
برایتان روی میدهد که رضایت قلبی شما را فراهم میکند.

رفت.
شهریور

در مــورد مســائل مالــی محتاطانــه گام برداریــد .با
هوشــمندی و درایت ،شــما و برخــی از نزدیکانتان به

بهتر اســت هر حرفی را که میشــنوید ،باور نکنید .اگر به

موقعیت مهمی دســت پیــدا خواهید کرد .بر اثر یــک اقدام مثبت

دنبال یک تغییر بزرگ در زندگی هســتید ،االن زمان آن

از جانب شــما رابطهتان با شــخصی صمیمیتر میشــود .به زودی

فرا رســیده؛ چه این تغییر در زمینه شغلی یا رشته تحصیلی باشد چه

پیشــنهاد همکاری و مشــارکت در پروژهای به شما داده میشود که

در مورد نقل مکان و تغییر محل ســکونت .دوســتی به شما هشداری

منافع بسیاری برایتان دارد.

خرداد

میدهد که باید حتما به آن توجه کنید و سرسری از کنار آن عبور نکنید.
دســت روی دست گذاشــتهاید و یاری دیگران را میطلبید ،اما دیگر
تیر

بعضــی اوقات بهتر اســت پیش از آن که حــرف بزنید،

آذر

خواهید بود .اجازه ندهید که طعمه تشــویش و نگرانی شــوید .وقتی

ضعیف بشناســند ،بهتر است این روزها خشــم خود را کنترل کنید و

و انصافی که همه در شما میشناسند ،باعث میشود برای

قضاوت از شما کمک خواسته شــود .یک سوءتفاهم که مدت طوالنی

روزی را برکت میدهد
فروردین

یکی از دوستانتان نیازمند کمک و حمایت شماست .منطق

مهر

ســوء تفاهــم خانوادگــی را در حالی که هنــوز فرصت
داریــد برطــرف کنید .بر خود مســلط باشــید و آرامش

وقتش رسیده ،دست روی زانوی خود بگذارید و برخیزید.

و خونســردیتان را از دســت ندهید .شــما دارای یک حس استقالل

در روزهای آینده شــاهد تحوالت مثبتی در برخی زمینهها

قدرتمند هســتید .در روابط خود مراقب باشــید و حواس تان باشد که

حریق یا آتش
چیست؟
آتش یا حریق عبارت اســت از واکنشی شــیمیایی و زنجیروار که

خوب گوش دهید و منتظر فرصتهای مناســب باشید؛

فرصتهایــی که میتوانید هم حرفهایتــان را بزنید و هم به گونهای
برخــورد کنید تا بر روی دیگران تاثیر بگذارید .در روزهای آینده مراقب
باشــید که در دام افراد دوستنما نیفتید .تکرار دوباره گذشته نشان از
این دارد که هنوز از گذشته درس نگرفتهاید!
اراده و انگیزهتان در انجام وظایف محوله باعث میشــود

دی

تا در محــل کار روز به روز بیشتر به شــما اعتماد کنند.

در مورد مشــکلی که پیش آمده به موارد و مســائل پنهانی که در دید
نیستند ،دقت کنید .دوســتی توسط راهنماییهای شما از تنگنا خارج
میشود .به انتقادهای مغرضانه گوش ندهید و راه خود را دنبال کنید.
زبــان خود را کنتــرل کنید ،زیرا که میتواند دردســرها و

بهمن

مشــکالتی به وجود آورد که صــد مرد جنگی قادر به حل

و رفع آن نیســتند؛ پر حرفی وقتی که جایش نیست یک عیب بزرگ
محســوب میشــود .در مورد امور مربوط به کار و آینده شــغلی خود
تحت تاثیر مســائل عاطفی قرار نگیریــد تا بتوانید بعضی از مالحظات
را کنار بگذارید.
به زودی موفق خواهید شــد ،آن چه در دل میخواهید را

اسفند

به دست آورید .در مقابل کسی که میکوشد تا حق شما را

پایمال کند باید سخت مقاومت کرده و در عین احترام و ادب از حقوق
خود دفاع کنید ،اما اقدام و عمل قبل از موعد مناســب ،شــبیه چیدن
میوه قبل از رسیدن آن است.
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را همواره بهخاطر داشته باشید
شرکتی ایمن با مشارکت کارکنان

واکنشهای زنجیرهای ســوخت درکنار هم وجود داشته باشند و یا

در اثر ترکیب دو ماده شــیمیایی که یکی اکسید کننده (اکسیژن)

به زبان ساده هرم حریق سالم باشد ،آتش ادامه مییابد.

و دیگری اکسید شــونده (ماده سوختنی) اســت ،ایجاد میشود.

آتش چگونه خاموش میشود؟

سوختن مواد سوختنی ،معموال با حرارت (گرما) ،نور و دود همراه
است؛ به عبارت دیگر ،وقتی یک ماده سوختنی مانند چوب ،بنزین

درصورتــی کــه یکی از چهــار عامل ذکرشــده؛ یعنــی انرژی

و ...در مجاورت اکســیژن به مقدار کافی گرم شود ،آتش به وجود

(حرارت) ،اکسید کننده (اکسیژن) ،اکسید شونده (ماده سوختنی)

میآیــد که این پدیده همراه با تولید محصوالت حریق (گرما ،نور و

و واکنشهای زنجیرهای ســوخت از بقیه جدا شوند و یا به عبارت

دود) خواهد بود.

دیگر هــرم آتش یک ضلع خود را از دســت دهد ،آتش خاموش
میشود.

آتش چگونه به وجود میآید؟
درصورتی که چهار عامل زیر به نسبتهای الزم در کنار هم قرار

به روشهای زیر میتوان آتش را خاموش کرد:

بگیرند ،آتش به وجود میآید:

گرفتــن حرارت (گرمــا) از آتش؛ یعنی ســرد کردن آتش

انــرژی :حرارت که ممکن اســت در اثر واکنش شــیمیایی،

(مانند ریختن آب روی آتش)
گرفتن اکســیژن (هــوا) از آتش؛ یعنی خفــه کردن آتش

الکتریسیته ،مکانیکی (اصطحکاک) و هستهای (همجوشی) ایجاد
شود.
اکســید کنندهها :موادی هســتند که دارای اکســیژن بوده
و میتوانند فرآیند ســوختن را به وســیله آزاد کردن اکســیژن در
واکنشهای زنجیرهای حمایت کنند( .مانند اکسیژن ،کلر و فلوئور)
مواد احیا شــونده (مواد سوختنی) :موادی که در دما و فشار
معمولی میتوانند به گاز یا بخار تبدیل شوند و در اثر گرما ،بخارات
قابل اشتعال تولیدکنند؛ مانند :کاغذ ،پارچه ،بنزین ،چوب و ...

واکنشهای زنجیرهای ســوخت :امــروزه عامل واکنشهای
زنجیــره ای به عنوان عامــل چهارم برای تولید وگســترش آتش
شناســایی شده اســت .این عامل دراثر تغییر حالت مداوم ماده و
ترکیب مکرر آن با اکسیژن موجب تداوم آتش سوزی میشود.
آتش چگونه ادامه پیدا میکند؟
تــا زمانی کــه چهار عامل انرژی ،اکســیژن ،ماده ســوختنی و

(ماننــد اســتفاده از پتوهــای ضــد حریق برروی آتــش یا فوم
آتشنشانی)
قطــع ماده ســوختنی از آتش؛ یعنی دور کــردن موادی که
قابلیت ســوختن دارند (ماننــد دور کردن کاغذ و یا چوب از آتش،
قطع جریان انرژی مثل قطع گاز و )...
قطع کردن واکنشهای زنجیرهای سوخت (مانند استفاده از
پودر مخصوص شیمیایی خشک)
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کودک و نوجوان
گف
ت و گو با
حسا
م الدین
سلیم پور
فرزن
د همکار

ستاره خانجانی
(مادر):

همانند همسرم هرچه در توان دارم برای

شرط اول موفقیت

حمایت از پسرم به کار گرفتهام .به او روحیه

میدهم و در هرکالسی که خواسته او را ثبتنام

کردهایم تا مسیر موفقیت برایش هموار شود .از هر

در هر کاری ،عالقه است

نظر از حسامالدین راضی هستم و آینده او را روشن
میبینم ،چون برای خودش هدف دارد و برای
رسیدن به آرزوهایش تالش میکند .همیشه
برای سالمتی و موفقیت او و تمام فرزندان
این مرزو بوم دعا میکنم.

احسان

سلیمپور(پدر):

حســامالدین ،فرزند احسان سلیم پور شــاغل در مهرکام پارس

حسامالدین از کودکی به ورزشهای

متولد  26آذرماه  1380اســت و یک خواهر کوچکتر از خودش

رزمی عالقهمند بود .من و همسرم

دارد .از چهار ســالگی با رشته ژیمناستیک ورزش را آغاز و پس از

همواره از او حمایت میکنیم ،البته ناگفته

کرده اســت .او عالوه بر پرداختن به ورزش حرفهای ،در دانشکده

و درس دارد .من به حسام افتخار

چهار سال فعالیت در رشته ژیمناستیک ،رشته تکواندو را انتخاب

نماند پسرم ،پشتکار خوبی در ورزش
میکنم.

حقوق ،سال دوم مشغول تحصیل است.

تا به حال چه مقامهایی در رشته تکواندو کسب کردهای؟
در مســابقات اوراســیا به میزبانی تهران که  20کشور در آن حضور
داشتند ،شرکت کردم و موفق به کسب مدال طال شدم ،یک مدال نقره
در سال  2017در مسابقات بینالمللی مالزی کسب کردم و نایب قهرمان
شدم ،همچنین دو مدال کشوری و مدالهای استانی و داخلی بسیاری
دارم .هم اکنون دارای کمربند مشکی دان  3هستم و به خاطر سن کم،
نمیتوانم برای دان  4و مربیگری و داوری اقدام کنم.

بازتاب آن بر رفتارش نمود پیدا میکند؟

تا افراد باالی  70 ،60ســال میتوانند در آیتمهای مختلف آن شــرکت

از قدیم گفتند عقل ســالم در بدن ســالم .با ورزش کردن بدنمان
ســالم میماند و انگیــزه کارهایی که در پی داریم و هدفمان اســت
بیشتر میشــود ،به نظرم برای رسیدن به ثبات و آرامش درونی نباید
شــاخه به شاخه از این ورزش به آن ورزش برویم .باید یک ورزش را
دنبال کنیم تا بتوانیم به آن آرامش و ثبات درونی برسیم.

کنند و از این حیث عالی است.
بهترین تکواندوکار؟

آقای هادی ســاعی که در سطح بینالملل هم به خاطر داشتن سه
مدال المپیک مطرح است.

اگر به گذشته برگردی باز هم تکواندو را انتخاب میکنی؟

با هزینه شخصی در مسابقات بینالمللی شرکت کردی؟

تا به حال در ورزش آسیب دیدهای؟

بعد از اتمام مسابقات مالزی ،شهرداری هزینه شرکت در مسابقه را

قبل از مسابقات مالزی و اوراسیا ،به دلیل تمرینهای سنگینی که

نیز میپردازم.گاهی ورزشکار حرفهای به خاطر فشــار باالی تمرینات

در جنبههای دیگر زندگی خودت را موفق میدانی؟

داشتیم(از صبح تا  12شب) ،قلبم دچار آسیب شد و پس از آزمایش و

ورزشــی ،از لحاظ جســمی و روحی و روانی به تنگنا میرسد و خسته

انجام عمل قلب و یک سال و نیم دور بودن از تمرین ،سالمت نسبیام

میشــود ،اما با حمایتی کــه از طرف اطرافیان صــورت میگیرد ،این

در دوران مدرسه جزء سه نفر برتر کالس بودم .در دانشگاه هم جزء

را به دست آوردم و تمرینهایم را به صورت سبک شروع کردم .پس از

سختیها را میتوان از سر گذراند و بر آن غلبه کرد.

تقبل کرد و بسیار از ما قدردانی کردند.

نفرات برتر و موفق هســتم .به درس و رشته حقوق عالقه زیادی دارم.
شرط اول موفقیت در هر کاری عالقه است.

بلــه ،اما این بار در کنارش به ورزش دیگری مانند دفاع شــخصی

مدتی دوباره تکواندو را حرفهای ادامه دادم .در این میان به غیر از عمل
قلبم ،دچار شکستگی هم شدم که در ورزشهای رزمی طبیعی است.

محصول مورد عالقه شما بین محصوالت ایرانخودرو؟

سورن.

چه هدفی را در تحصیل رشته حقوق دنبال میکنی؟

تکواندو را به عنوان ورزش اصلی به بقیه پیشنهاد میکنی؟

به دنبال وکالت ،میخواهم به یاری خداوند در آزمون قضاوت شرکت

طبیعتــا بله ،چون هم یک ورزش همگانی اســت و همه میتوانند

از والدینم ممنون هســتم .آنها برای من بسیار زحمت کشیدند و

بــه آن بپردازند و هم به خاطر اینکه ورزشــی المپیکی اســت ،آینده

هزینه و وقت زیادی صرف کردند ،به یاد دارم که به خاطر مسابقه من

کرده تا به نوعی به جامعه خدمت کنم.

دوست داری در زمینه حقوق فعالیت کنی یا تکواندو؟

ورزش به مــن برای انجــام کارهای مختلف انــرژی میدهد .بنا
بــه عالیقم تکواندو را همچنان دنبال خواهم کــرد ،در آینده نزدیک به
مربیگری و داوری هم میرســم ،اما رشــته حقوق ،رشتهای است که
از بچگــی بــه آن عالقهمند بــودم و معتقدم هر فــردی باید از حقوق
شهروندی و شــخصی خودش آگاه باشــد و همین باعث شد ،رشته
حقوق را دنبال کنم.

این درســت اســت که ورزش ،ســبب فروتنی ورزش کار شده و

بچهها جون تولدتون مبارک

پارسا نصیری ۱ -ساله
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روشنی دارد.

تا به حال ورزش رزمی ،موجبات درگیریات با دیگران شده؟

اولین چیزی که یک رزمیکار میآموزد ،خودداری از درگیری است
و تاکید بر رفتار دوســتانه و پهلوانانه اســت .من شــخصا با مذاکره از
درگیریها جلوگیری میکنم و معموال هم مشــکلی پیش نمیآید که
مجبور باشم از تکنیکهای ورزش رزمیام استفاده کنم.

از چه کسانی دوست داری تشکر کنی؟

حتی نتوانســتند در جشن عقد داییام شرکت کنند ،همچنین قدردان
اســتاد بزرگم حبیب افشاری هستم که در این راه بسیار حمایتم کرده
و با وجود اوســت که توانستم در ابعاد مختلف زندگی از جمله ورزش
جایگاه کنونیام را به دست آورم.
کالم آخر؟

این گفتوگوها بســیار ارزشمند اســت و ممنون از مجله کارآمد که

تکواندو عمر مفید دارد؟

چنین گفتوگوهایی را ترتیب میدهد تا عالوه بر ایجاد انگیزه ،توجه و

این رشته به گونهای است که حتی از سن خردسال ،یعنی شکوفهها

اهمیت به ورزش را در بین فرزندان کارکنان ارتقابخشد.

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 

فاطمه جبلی

زهرا فرضعلی زاده عسگرآباد

دیاکو کاکاوند ۱ -ساله

اهورا احدی  9 -ساله

آیسن شفیقی  ۶ -ساله

یاد ایام

نام :محمدحسین

نام خانوادگی :صادقی

سال و محل تولد – 1350 /7/1 :استان گیالن،

آستانه اشرفیه

ادقانه
ص ت کردم
خدم
سابقه کاری؟
کارم را در ســالن ریخته گری قســمت ســیلندر و سیلندر شروع

میزان تحصیالت :دیپلم اقتصاد

تعداد فرزندان :دو فرزند دارد .پسرش

لیسانس حقوق است و دخترش در دوره
پیشدانشگاهی درس میخواند.

سال ورود به شرکت1380 /5/30 :

سال بازنشستگی1400 /9/15 :

به خودتان در انجام وظایف کاری چه امتیازی میدهید؟

کــردم و بــه مدت  10ســال در این قســمت انجام وظیفــه کرده و

باالتریــن امتیــاز را بــه خــودم میدهــم ،چــرا کــه ازحــس

سرپرست بودم .با جمع شدن ریختهگری به سالن بدنه سازی ال90

مســوولیتپذیری و وجدان کاری باالیی برخــوردار بودم و هیچ کم

منتقل شدم و نقطه جوش میزدم سپس به سالن بدنهسازی 405
و بعد آن به خط کانوایر بدنهسازی سمند منتقل شدم .دو سال آخر
خدمتم هم در قسمت درسازی سپری شد تا به افتخار بازنشستگی
نایل آمدم.

کاری نداشتم.

زمانی که خط تولید پیکان متوقف شد را به خاطر دارید؟
پیکان از چرخه تولید خارج شد ،برای تامین خدمات پس از فروش،

چقدر از عملکرد منابع انسانی شرکت رضایت داشتید؟

سر سیلندر تولید میکردیم .در هرصورت باید شرکت محصول به روز

بسیار از مزایا و امکاناتی که شرکت برای رفاه کارکنان ارایه میداد،

و جدید تولید میکرد ،تغییر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
برای ارتقای انگیزه کارکنان چه پیشنهادی دارید؟

پس از ســالها کار بیوقفه ،مجالی برایم فراهم شــده تا حضور

فکر میکنم ابزار تشویق میتواند در باال بردن انگیزه کارکنان موثر

کمرنگ خود را در بین اعضای خانوادهام پررنگ کنم و در کنارشــان

محیط کارم را هنوز که هنوز اســت

باشــم ،اما نگفته نماند ،محیــط کارم را هنوز که هنوز اســت خیلی

دوســت دارم و دلم بــرای محل کار و

دوســت دارم و دلم برای محل کار و همکارانم تنگ میشود .در طول

همکارانم تنگ میشود

ســالها خدمتم اوقات خوبی را با همکاران سپری کردم و درواقع به
نوعی با آنان زندگی کردم.
چه برنامهای برای دوره بعد از بازنشستگی دارید؟

چه توصیهای به همکاران تازه استخدام دارید؟

قصد دارم با همکاری پســرم مغازهای راه انــدازی کنم که در آن

شــرکت را به مانند خانواده خود بدانیــد و از کارتان کم نگذارید.

لوازم یدکی سمند عرضه کنیم.

را در پی داشت و هم از اتالف وقت جلوگیری میکرد.

سال 84خط تولید پیکان متوقف شد ،اما تا چند سال بعد هم که

راضی بودم.

چه احساسی دارید از این که بازنشسته شدید؟

مربوط به سیلر چسب کاری در موتور رانا بود که هم کاهش ضایعات

منافع کارکنان درگرو منافع شــرکت اســت ،زیرا محــل ارتزاق همه

واقع شــود ،البته این امر دقت نظر میخواهد که ابزار و شــیوههای
تشــویق به فراخور حال کارکنان باشــد .تکریم کارکنان باســابقه در
محیط کار میتواند انگیزه کارکنان را تا آخرین لحظات کارشــان حفظ
کند و بدین ترتیب میتوان از تجربیات کاریشان بهترین بهره را برد.
میانه شما با مطالعه؟
بیشتر رمان میخوانم.
خودتان را فرد موفقی میدانید؟

یک خاطره؟

ماست .در هیچ شرایطی از وظایفتان کوتاهی نکرده و خود را درگیر

بله ،یک شــغل آبرومند داشــتم و یک خانواده خوب و بانشــاط

حاشیهها نکنید .بردباری در امور و گذشت زمان ،بسیاری از مشکالت

دارم و بابــت همه نعمتهایی که خداوند به من عطا کرده ،شــاکر و

نزدیک هشت ماه بود ،در ایرانخودرو کار میکردم که برای اولین

را رفع خواهد کرد.

سپاسگزارم.

بار از طرف شرکت به اتفاق خانواده به سفر زیارتی مشهد رفتیم .یادم
میآید که شــب کار بودم .وقتی به خانه بازگشتم و به همسرم گفتم
که آماده شــود برای سفر زیارتی ،به قدری خوشحال و هیجان زده
شــد که هرگز تصویر آن لحظه از خاطرم محو نمیشود و برایم یکی
از لحظات شــیرین دوران کاری رقم خورد .باید بگویم برای من تک
تک روزها ،ماهها و سالهای کاریام در ایرانخودرو خاطره است.

شب کاری برایم بسیار سخت بود و با آن نمیتوانستم کنار بیایم.
اگر به گذشته برگردید چه مسیر شغلی را انتخاب میکنید؟

سال  1400برای شما چگونه بود؟

وقتی به گذشتهام نگاه میکنم ،بسیار خوشحالم که صادقانه در

بسیارخوب بود به خصوص که در این سال بازنشسته شدم.

ایرانخودرو خدمت کردم .لحظهای شک و تردید به مسیری که طی

اولین روز کاری خود را به یاد دارید؟

کردم ندارم .کارم را دوست داشتم و از انتخابم هرگز پشیمان نیستم.

بله .بعدازظهر بود که برای شــروع کار با من تماس گرفتند .فورا به
شــرکت آمدم و مشتاقانه کارم را شروع کردم ،در پایان شیفت اعالم
کردند که باید اضافه کار بمانید و من اولین شــب کاری و بیداری تا
صبح را تجربه کردم.

نقطه ضعف شما؟

بهترین محصول ایرانخودرو از نظر شما؟
دنا ،زیرا از نزدیک در جریان فرایند تولید آن بودهام.

پیشنهاد یا پروژهای برای بهبود کار ارایه میدادید؟

را در مــن ایجاد کــرد ،مرا نزد خانوادهام ســرافراز کردید و از این که

در ســال چندین پیشــنهاد ارایه مــیدادم که بیشتــر در زمینه

ســالها در این شــرکت معظم کار کردهام بار دیگر به خودم افتخار

ارگونومــی بود ،اما یکــی از این پیشــنهادها در زمینه کاهش هزینه

محمد صباحی پور ،بازنشسته:

محمدحسین صادقی
از نگاه همکاران

سخن پایانی؟
خیلی خوشحالم که یادی از من کردید ،این موضوع حس خوبی

میکنم.

مجید شیرزاد ،بازنشسته:

پنج ســال در ســالن ر یختهگری و هفت ســال در ســالن

از ابتــدای شــروع کارمان با هــم همکار بودیم و هفت ســال آخر

بدنهســازی با آقای صادقی کارکــردم .او نظم کاری خوبی

خدمتمان به طور مســتقیم با هم کارکردیم .او در کارش بسیار

داشــت .هر وقت برای انجام امور شــخصی به مرخصی

جــدی بود و از آن دســته افرادی بود که اگــر کاری به او محول

نیاز داشت دو سه روز جلوتر اعالم میکرد تا در محیط کار

میشد ،تمام و کمال انجام میداد و در هم پوشانی کارها مشارکت

مشــکلی به وجود نیاید .هرکاری که به ایشان محول میشد

خوبی داشت .برخورد مهربانانهای با همکاران داشت .بسیار به بازی

از انجام آن سرپیچی نمی کرد و اما و اگر نمی آورد .ارتباط خوبی

و مسابقات فوتبال عالقهمند بود ،وقتی فوتبال تماشا میکرد و تیم مورد

با همکاران داشت و بسیار درستکار بود .تا جایی که برایش امکان

عالقهاش بازنده میشد واکنش نشــان میداد .صادقی انسانی محکم و

داشت دستانش گره گشا بود و کمک حال همکاران.

قاطع است و کسی نمیتواند او را از تصمیمش منصرف کند.
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تقدیر و تشکر
هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

عدهای از بانوان همکار در تماس با ما ،ازمدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل ایرانخودرو
برای تشــکیل اداره امور بانوان تشــکر کردند و آن را در مســیر انجام موثر و سریعتر امور
دانستند.

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

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

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

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

سهام شرکت سلیم

قیمت تقریبی هرسهم:

ســلیم در شــبکههای اجتماعــی ،کانــال تلگــرام شــرکت

از بیمهشــدگان که در مورد تعرفه مذکور دچار مشــکل شــدهاند،

سرمایهگذاری ســلیم به نشــانی ،telegram.me/saliminvest

میتوانند ،با مراجعه به ســاختمان شماره  1بیمه کارکنان نسبت به

ارزش ســهام هر شــرکتی تابعی از عوامل بنیادی زیادی است.

صفحه اینســتاگرام شــرکت ســرمایهگذاری ســلیم به نشــانی

ارایه درخواست بررسی هزینههای درمانی اقدام کنند.

در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری ،ارزش ذاتی آنها ،تابعی از

 instagram.com/saliminvestmentو کـانــــــال پـیــــــام

ارزش شرکتهای تابعه ،سبد بورســی و سایر داراییهای شرکت

رســان ســروش شــرکت ســرمایهگذاری ســلیم بــه نشــانی

اســت .از این رو هرگونه تغییر در ارزش عوامل باال میتواند باعث

 splus.ir/salim_investاســت .الزم به ذکر اســت ،سایر کانال

تغییر ارزش شــرکت شــده و نمیتوان با قطعیت در هر لحظه به

ها و صفحــات موجود در فضای مجازی که به نام این شــرکت یا

تعیین ارزش شرکت سلیم پرداخت؛ به عنوان مثال هرگونه نوسان

اســامی مشــابه راهاندازی شــدهاند ،هیچ گونه ارتباطی با شرکت

در سبد بورسی شرکت و یا هرگونه افزایش یا کاهش در سودآوری

ســرمایهگذاری سلیم ندارند و جعلی و فاقد اعتبار هستند ،ضروری

شــرکتهای تابعه ،باعث تغییر ارزش سهام سلیم میشود .با این

است سهامداران محترم در خصوص ســوء استفادههای احتمالی

حال به صورت کلی میتوان عنوان کرد ،ارزش سهام سلیم همواره

افراد سودجو هوشیاری الزم را داشته باشند.

درصــدی از ارزش خالص داراییها ( )navاســت .مطابق آخرین
که در تاریخ  1400/07/25انجام شده است ،ارزش هر سهم شرکت
ســلیم بر اساس ( )navمعادل  10.998ریال برآورد شده است که
ارزش مذکور با توجه به گذر زمان و عوامل بنیادی اثرگذار میتواند
تغییر کند و ارزش ذاتی هر سهم ،ضریبی از این عدد است.
افزایش سرمایه شرکت:

مشاغل سخت و زیانآور

تعدادی ازکارکنان درتماس با سامانه ارتباطی مدیرعامل پرسیدهاند ،آیا
امکان اعالم اســامی شرکتهایی که سابق ه کار در آنها مشمول قانون

مشاغل سخت و زیانآور است ،وجود دارد؟

پاســخ معاونت توســعه منابع انسانی :درســال گذشته  16شرکت

تاییدیــه گرفتــه و در خصوص بقیــه شــرکتهای پیمانکاری هم
اقدامات الزم انجام شــده که در صورت وصول نتیجه اطالع رسانی

گالیه از بیمه تکمیلی پارسیان

ارزشگذاری رســمی صورت گرفته توسط شرکت لوتوس پارسیان

اعالم اسامی شرکتهای پیمانکار مشمول

تعداد کثیری ازکارکنان درتماس با سامانه ارتباطی مدیرعامل گالیه

کردهاند که با وجود گذشــت بیش از چهار ماه از آغاز ســال و افزایش
هزینههای درمانی ،بیمه تکمیلی پارسیان ،کماکان تعرفهها را بر اساس

قیمتهای مصوب سال  1400محاسبه میکند.

پاسخ معاونت توســعه منابع انسانی :پیرو استعالم و بررسی صورت

خواهد شد.

ه وجه شتاب تعاونی اعتبار برای بانک ملی
قطعشدن سامان 

گروهــی ازهمکاران درتماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل ،بیان

داشته اند ،مدتی است سامانه وجه شتاب تعاونی اعتبار برای بانک ملی
قطع شده است و پیگیریها نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

پاسخ معاونت توسعه منابع انســانی :مشکل به وجود آمده از سمت

در حال حاضر افزایش ســرمایه در شــرکت سلیم از دو محل

گرفته از شــرکت بیمه پارســیان ،برابر ابالغیههای شرکت بیمهگر

آورده و ســود انباشــته قابلیت اجــرا دارد که هر دو مــورد بعد از

در زمینه اعمال تعرفههای درمانی ســال  1401از تاریخ 1401.02.12

ســرویس دهنده ســمت درگاه پرداخت اســت و زیرساختهای

پیشــنهاد هیات مدیره شرکت ســلیم ،منوط به برگزاری و تصویب

نســبت به اعمال تعرفه مذکور اقدام شده است .بدیهی است ،این

مربوط به تعاونی اعتبار مشــکلی ندارند .برای رفع مشکالت ایجاد

تعرفــه صرفا در مورد هزینهها اعمال خواهد شــد کــه بازه زمانی

شده از سمت ســرویس دهنده (نوین پی) همکاران تعاونی اعتبار

وقوع هزینه درمانی بعد از تاریخ  1401.02.12باشد .ضمنا آن دسته

در حال مذاکره و پیگیری هستند.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.
یادآور میشــود ،تنها مراجع رســمی شــرکت ســرمایهگذاری

هشتگ
علی حقی
از مدیریت بازرسی و نظارت:
همواره از حق خودم میگذرم و در جنبه
مادی تا جایی که بتوانم میبخشم و در
این زمینه با خدا معامله میکنم.

 #در زندگی
چقدر اهل
بخشش
هستید؟

منوچهر هدایتی
از مدیریت بازرسی و نظارت:
برای آرامش خودم افرادی
که موجب رنجش خاطرم
شدند را میبخشم.

حسین ترکاشوند از مدیریت حراست:
در زندگی خانوادگی گذشت زیادی از خودم
نشان میدهم و در محیط کار نیز تا جایی که
ممکن است کوتاه میآیم ،اما در مورد اموال
عمومی و حفظ و صیانت از داراییهای شرکت
هرگز کوتاه نمیآیم.

وحید سبزی از مدیریت بدنه:
خیلی زود از خطای افرادی که مرا مورد بیمهری
قراردادهاند ،چشم پوشی میکنم و اگر امکان مالی برایم
فراهم شود ،به دیگران میبخشم.
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رضا مظاهری
از مدیریت بازرسی و نظارت:
معتقدم ،بخشش موجب افزایش
دارایی و برکت زندگی است.

علی آسیابان مقدم
از مدیریت بازرسی و نظارت:
بسیار؛ چرا که معتقدم با بخشش گرههای
زیادی از مشکالت زندگیام باز میشود.

