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کیــو آرکــد را اســکن کنید.

یرا» با حضور وزیر
کراساوور ملی گــروه صنعتی ایرانخودرو با نــام «ر 
صنعت ،معدن و تجارت معرفی شد.

به گزارش شاتا ،سیدرضا فاطمی امین در حاشیه این مراسم و در جمع
خبرنگارانگفت :اوایل اسفندماه سالگذشته ،رییسجمهوری ضمن بازدید
از صنعت خودروســازی ایران ،فرامینی شــامل هشت محور صادر کرد که
پیگیری برای اجرای آنها از همان روز در دستور کار قرار گرفت.
آغازاقدامات موثربرای افزایش کیفیت صنعت خودرو
وی افزود :اکنون خوشبختانه تمامی دستورات ایشان در حال اجراست
و برخی از آنها مانند افزایش گارانتی از دو به سه سال در همان زمان ابالغ
قابلاجرا بود و برخی دیگر نیز در طول زمان قابلاجرا خواهد بود.
وزیر صمت ادامه داد :دیگر موضوعی که ایجاد ابهام نیز کرده بود این بود
که چرا در صنعت خودروسازی اینهمه خودرو کف وجود دارد بهطوریکه
در آبان و دیماه سال گذشته  ۱۷۰هزار خودرو در کف کارخانه بود ،اما امروز
با پیگیریهای انجامشده این رقم در پایان خردادماه امسال به  ۴۲هزار
خودرو رسیده که حد معمول خودروهای تولیدی در بازه زمانی دو هفتهای
بوده که اکنون خوشبختانه از آن مقدار نیز کمتر شده است.
فاطمــی امین عنــوان کــرد :در یک ماه گذشــته دو شــرکت بزرگ
خودروسازی ایران ،یعنی ایرانخودرو و سایپا بهطورتقریبی به عبورمستقیم
صد درصد رسیدند؛ یعنی حدود  ۹۵تا صددرصد خودروها کامل از خط تولید
بیرون میآیند که خیلی مناسب است.
وی تصریح کرد :یکی از دســتورهای رییسجمهوری این بود که تولید
خودرو امســال  ۵۰درصد بیشتر از ســال قبل باشــد که متناسب با این
مقدار برنامهریزی صورت گرفته و در بهار امسال به  ۹۸درصد از این برنامه
رسیدهایم.
وزیــر صمت درباره معوقــات و خودروهای تولیــد ناقص نیز توضیح
داد :مســاله تولید را در صنعت خودرو میتوان حلشــده فرض کرد؛ این
صنعت مسایل متعددی دارد که یکباره قابلحل نیست و باید گامبهگام و
مرحلهبهمرحله جلو رفت؛ برای مثال موضوع تولید و تداوم در آن با تالش
شرکتهای خودروسازی و قطعه سازان ،حلشده است.
فاطمی امیــن تصریح کرد :از دیگر نکات دســتورات رییسجمهوری
جایگزینی محصوالت قدیمی بود ،پلتفرمها و بن سازههای قدیمی زیادی
مانند ســمند و پژو  ۴۰۵هنوز در حال استفاده است و برای حرکت سمت
کیفیت یکی از مهمترین کارها این اســت که از بن ســازهها و پلتفرمهای
جدید استفادهکنیم.
یرا» رونمایی میشود که همان بنسازه
وی افزود :امروز خودروی «ر 
تاراست و نشاندهنده ظرفیتهای صنعت خودرو ایران است و امیدواریم
همانگونه که مســاله تولید و خودروهای ناقص حل شــد و شاهد ثبات
در صنعت خودرو هســتیم با محصوالت جدیــد و رونمایی از آنها و چند
محصول دیگر تا آخر امسال در مورد کیفیت نیز خبرهای خوبی برای مردم
داشته باشیم.

وزیــر صمت تاکید کرد :کارهای زیادی برای افزایش کیفیت در صنعت
خودروسازی آغازشده است که هنوز ملموس نیست ،اما تا آخر سال قابل
مشاهده خواهد بود.

متوازن نیست ،بنابراین قیمت خودرو در بازار تا بیش از  70-80درصد باالتر
از قیمت کارخانه است.
وی ادامه داد :دیگری قیمتی است که کارخانه خودرو را تولید و عرضه

فاطمــی امین درباره زمان عرضه این خــودرو در بازار گفت :در مراحل

میکند و دیگری یک قیمت تمام شده است ،امسال برنامهریزی کردیم که

طراحی خودرو ابتدا یک مدل کامپیوتری ســاخته و سپس از همان یک

شرکتهای خودروسازی قیمت تمام شده را کاهش دهند که این میتواند

مدل کلی ساخته و آزمایش میشود و بعد یک مدل ارگونومیک و آخرین

به کاهش زیان و بهبود فرآیند تولید منجر شود.

مرحله یک خودرو قابل حرکت ،کامل و قابلاستفاده ساخته میشود و از

وزیــر صمت بیان کرد :قیمت چهارم قدرت خرید مردم اســت؛ یعنی

این مرحله به بعد قالبهای بدنه ســاخته و آمادهشــده و با قطعه سازان

ممکن است یک خودرویی دارای قیمت واقعی و سود معقول باشد ،اما در

برای ســفارش قطعهها قرارداد بسته میشود؛ امسال پس از شهریورماه

یک بازه قیمتی برای بخشی از مردم قابل خرید نباشد و این به نفع مردم

آزمونهــای جادهای خودرو آغازشــده و تا پایان ســال آزمایشها کامل

نیست .یک مساله بسیار جدی پیش روی ما این است که به سمت تولید

میشود و از اول سال آینده شاهد تولید این خودرو خواهیم بود.

خودروهای اقتصادی با کیفیت مناسب سازگار با قدرت خرید مردم برویم.

وی تاکیــد کــرد :قرار ما حذف قرعهکشــی اســت و از موعد آن عبور
نکردهایم؛ بحثهایی مطرح میشــود که قرار بود در سال ۱۴۰۱قرعهکشی
را بهتدریج حذف کنیم ،نخســتین گام دراینباره این اســت که تولید باال

«ریرا» با کیفیت بسیار مطلوب وارد بازار خواهد شد

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در حاشیه این

برود ،اما وقتی بین عرضه و تقاضا شــکاف وجود داشته باشد ،این فاصله

یرا با کیفیت بسیار مطلوب تولید و عرضه خواهد
مراســم با بیان این که ر 

باعث بیشتر شدن متقاضیان از عرضهکنندگان شده و این شکاف موجب

شد ،گفت :قطعا مشتریان استقبال باالیی از کراس اوور ملی ایرانخودرو

قرعهکشی میشود.

خواهند داشت.

وزیر صمت گفت :تولید خودرو به خوبی پیش میرود و امسال حداقل

کیانوش پورمجیــب ،اظهار کرد :ایرانخودرو برای نخســتین بار برای

یک و نیم برابر ســال گذشته خواهد بود و این هدف وزارت صمت است و

طراحی محصول کراس اوور اقدام کرده که با امکانات متنوع و استانداردهای

براساس آن جلو میرویم؛ پس از سویی تولید افزایش یافته و خودرو وارد
بازار میشود و از سوی دیگر واردات نیز انجام خواهد شد و با مجموع این
دو جریان تا پایان سال دیگر قرعهکشی نخواهیم داشت.
فاطمی امین در مورد قیمتها نیز عنوان کرد :چهار تعبیر از قیمت داریم؛

روز دنیا به تولید خواهد رسید.
یرا اعمال خواهد شــد و
وی افــزود :تمامی اســتانداردهای روز در ر 
ایــن خودرو با قابلیتهای باالی ایمنــی بدنه ،یکی از بهترین محصوالت
ایرانخودرو از منظر استحکام بدنه خواهد بود.

یک قیمت بازار که اکنون با آن روبه رو هســتیم و باالتر از قیمت کارخانه

یرا صورت گرفته و
پورمجیب گفت :دقت نظر باالیی در مراحل طراحی ر 

اســت ،زیرا بازار خودرو یک بازار سوداگری شــده و عرضه و تقاضا با هم

مراحل مختلف صنعتی سازی و تولید انبوه آن نیز تحت مراقبت باال صورت
خواهد گرفت تا محصول با باالترین کیفیت وارد بازار شود.
وی با بیان این که محصولی مترقی و در شان مردم عزیز تولید خواهیم
کــرد ،گفــت :این قول را میدهیــم که هر چه جلوتر میرویم به ســمت
استانداردهای بهروزتر ،محصول مترقیتر و با کیفیتتر حرکت کنیم و این
میثاق ما در ایرانخودرو اســت که مردم تبلــور آن را در محصوالت جدید
خواهند دید.
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو افزود :پروژه دیگری
در دست طراحی است که به زودی محصول آن معرفی خواهد شد که مانند
یرا از بهترین امکانات ،کیفیت و استانداردها بهره میبرد.
ر 
یرا را سال  ۱۴۰۲اعالم کرد و گفت :در نیمه نخست
وی زمان تولید انبوه ر 
ســال آینده صنعتی ســازی و تولید انبوه آن انجام خواهد شد و تا پایان
امسال مراحل آزمونهای مختلف برای دریافت استانداردهای الزم صورت
خواهدگرفت.
یرا به
پورمجیب خاطرنشان کرد :مراحل صنعتی سازی و تولید انبوه ر 
بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد.
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پیشخوان خبر

«ریرا» محصول جدید ایرانخودرو
در کانون توجه خودرونویسان

گــروه صنعتــی ایرانخودرو با هــدف ارایه اطالعــات کامل و صحیح

یرا» به جامعه از طریق رســانههای تخصصی صنعت
محصول جدید «ر 

خودرو ،برنامه بازدید از محصول را برگزار کرد.

برایدیدنویدیودرهمینزمینه

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

میکند« .ریرا» در اکســل جلو دارای سیستم تعلیق مکفرسون و در

راه دور ،پایش فشــار باد مستقیم تایرها ،چراغ روشنایی در روز ،کروز

اکسل عقب دارای تعلیق میله پیچشی است .کراس اوور ایرانخودرو

کنترل و محدود کننده سرعت است.

در همه نســخهها دارای رینگ  ۱۸اینچی آلومینیومی با تریم دو رنگ

کــراس اوور ریرا ایرانخودرو در تیــپ  V2دارای تجهیزات رفاهی

در ایــن بازدید ،مراحــل طراحی محصــول جدید گــروه صنعتی

بوده و به صورت استاندارد دارای تایرهایی با سایز  ۵۵R۱۸/۲۱۵است.

مانند سیســتم ورود بدون کلید ،اســتارت دکمــه ای ،فرمان برقی با

ایرانخودرو تشــریح شد و اطالعات و مشــخصات فنی آن در اختیار

«ریرا» که در مراحل توســعه و طراحی با کد  K۱۲۵شناخته میشد،

کلیدهای کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل روی آن ،قابلیت تنظیم

رســانهها قرار گرفت و امکان عکسبــرداری و فیلمبرداری از محصول

دارای سیستم پایش فشار باد تایرهاست.

برای انتشار گسترده آن در رســانههای تخصصی و اطالع عموم مردم
فراهم شد.

مشخصات و ویژگیهای ریرا

«ریرا» یکــی از لوکــس ترین و مدرن تریــن خودروهای ملی با

«ریرا» کــراس اووری با ابعاد کامپکت بوده و دارای طول ،عرض و
ارتفاعی به ترتیــب معادل  ۱۷۶۸ ،۴۲۹۶و  ۱۶۲۰میلی متر و همچنین
فاصله بین دو محور  ۲۵۹۰میلی متر است .کمترین فاصله کف خودرو
ریرا از سطح زمین نیز  ۱۵۷میلیمتر اعالم شده است.

زاویــه فرمان ،غربیلک فرمان با روکش چرم ،صندلی برقی راننده قابل
تنظیم در شــش جهت ،صندلی سرنشین جلو قابل تنظیم در دو جهت
به صورت برقی و دو جهت به صورت دستی است.
در همین حال ســانروف برقی ،روف راک ،شیشه باالبرهای برقی
جلــو و عقب ،امــکان تنظیم ارتفاع چراغهای جلــو به صورت برقی از

در حالتی که همه صندلیهای ریرا در جای خود قرار داشته باشند،

داخل کابین ،آیینههای برقی جانبی گرمکن دار ،نمایشگر دیجیتالی ۱۰

 ۴۱۰لیتر فضای بار در پشت صندلیهای ردیف دوم در دسترس است،

اینچی در پشــت فرمان با امکان تنظیم شدت نور ،نمایشگر لمسی ۱۲

کــراس اوور ایرانخودرو روی پلتفرم مدرن و جدید این شــرکت

امــا در صورت نیاز بــه فضای بار بیشتر برای حمل اجســام بزرگتر

اینچی در میان داشــبورد برای سیستم مالتی مدیا و سرگرمی با پورت

موســوم به  IKP۱توســعه یافته که بــا تارا آخریــن محصول جدید

امــکان خواباندن صندلیهای ردیف دوم ریرا وجــود دارد که در این

 USBو  AUXو درگاه بلوتوث و امکان اتصال به تلفن همراه هوشمند

این خودروســاز مشــترک اســت .این خودرو قادر به عبــور از تمامی

صورت فضای بار آن تا  ۹۲۰لیتر افزایش پیدا میکند.

از دیگر امکانات محصول جدید ایرانخودرو به شمار میرود.

استانداردها و تجهیزاتی در رده خودروهای مطرح اروپایی و برترینهای
آسیایی است.

اســتانداردهای  ۸۵گانه بــوده و در زمینه حفظ ایمنی سرنشــینان و

این کراس اوور دارای زاویه ورود به شــیب  ۱۷درجه و زاویه خروج

همچنین خودروی «ریرا» از سیســتم صوتی با شش بلندگو و دو

راننــده و همچنین حفظ ایمنی عابر پیاده قابل مقایســه با محصوالت

 ۲۲درجــه اســت« .ریرا» با وجــود اینکه یک کراس اوور شــهری

توییتر با امکان تغییر حجم صدا متناســب با سرعت خودرو ،سیستم

محسوب میشود ،اما زاویه ورود و خروج خوبی ارایه میدهد.

تهویه مطبوع اتوماتیک با دریچه مجزا برای سرنشینان عقب ،خروجی

خودروسازان مطرح دنیاست.
کراس اوور ریرا ایرانخودرو به موتور  EF۷پالس توربوشارژ یا همان

امکانات ایمنی و رفاهی ریرا

 TC۷پالس مجهز شــده است .این موتور  ۱.۷لیتری چهار سیلندر ۱۶

خودرو ریرا ،لوکسترین خودروی ملی محســوب شده و به لطف

سوپاپ توربوشــارژ ،قادر به تولید  ۱۶۰اسب بخار قدرت در دور  ۵۰۰۰و

تجهیــزات ایمنی و رفاهــی متعددی که برای آن در نظر گرفته شــده

 ۲۴۰نیوتن متر گشتاور در دور  ۱۶۰۰تا  ۴۵۰۰است.

میتوانــد با خودروهای وارداتی و خودروهای روز دنیا رقابت کند .ریرا

برق  ۱۲ولت در کنسول میانی و در فضای بار با توان  ۱۸۰وات ،تودوزی
ترکیبی از چرم و پارچه ،سنسور نور و سنسور باران برخوردار است.
صادرات ری را و کسب سهم بیش تری از بازار

ایرانخــودرو در ابتدا قصد عرضه نســخه  V2کــراس اوور ریرا را
به بازار داشته و در آینده قصد عرضه نسخههای دیگری را هم دارد.

نیروی تولیدی این پیشرانه در تیپ  V۲توسط یک گیربکس اتوماتیک

در زمینــه تجهیــزات ایمنی در تیپ  V۲دارای چهار کیســه ایمنی هوا

شش ســرعته با قابلیت تعویض دنده تیپ ترونیک ،به چرخهای جلو

(راننده ،سرنشــین جلو ،جانبی چپ و راســت) ،ترمز دیسکی جلو و

گــروه صنعتی ایرانخودرو با عرضه تارا و هم اکنون هم کراس اوور

منتقل میشود .همچنین سه حالت رانندگی اسپرت ،اکو (اقتصادی) و

عقب ،ترمز ضد قفل ،توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ،سیســتم کنترل

ریرا ( )K۱۲۵هــدف صادرات خودرو را به صورت جدی دنبال میکند

پایداری الکترونیکی ،سیســتم کمکی شــروع حرکت در ســرباالیی،

و با این دو محصول به خصوص کراس اوور ریرا ســهم قابل توجهی

مخزن بنزین خودرو ریرا حجمــی معادل  ۵۰لیتر دارد .همچنین

سیستم کنترل خودرو در سرازیری ،ترمز کمکی اضطراری ،ترمز پارک

از بازارهای خارجی را هدفگذاری کرده اســت ،ضمن اینکه در داخل

این خودرو دارای اســتاندارد آالیندگی یورو پنج بوده و در آینده امکان

برقی ،دوربین دنده عقب ،سنســور دنده عقب ،امکان ردیابی و کنترل

ایــران نیز عمال به بازار کراساوورهای به نســبت لوکس آن هم با یک

ارتقا به یورو شش را هم دارد.

خودروی سرقتی ،هشدار نبستن کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو،

محصول ملی تولید داخل ورود کرده و قصد سهم خواهی از این بخش

مخابره اطالعات خودرو جهت عیب یابی و ارایه خدمات تعمیرگاهی از

از بازار رو به رشد و پرطرفدار را دارد.

برفی برای گیربکس اتوماتیک خودرو «ریرا» تعریف شده است.

این کراس اوور در هر  ۱۰۰کیلومتر  ۶.۸لیتر بنزین (محاسبه) مصرف
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میز خبر
در جلسه شورای معاونان و مدیران این شرکت مطرح شد

خطیبی :ایرانخودرو به روزهای درخشان خود بازگشته است
عبور ایرانخودرو از گردنه سخت تحریم و فشارهای داخلی

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرا نخــودرو اعالم کرد :روند حرکتی این

شــرکت در ما ههای اخیر نشــان میدهد که ایرا نخودرو از شرایط

سخت تحریمهای بینالمللی و فشــارها و هجمههای داخلی عبور

کرده و به روزهای درخشان خود بازگشته است.

دســتاورد عبور مستقیم نقطه عطف ایرانخودرو نوین است
مهدی خطیبی ،دوشــنبه گذشــته در حاشــیه نشســت شورای
معاونان و مدیــران و همچنین بازدید از روند فعالیت خطوط تولید
این شــرکت با بیان این مطلب افزود :ایرانخودرو گام در مســیر
بســیار مهمی گذاشــته که نقطه آغاز آن تولید کامل و عبور مستقیم
اســت و در همین راســتا آمار تولید کامل این شــرکت تا امروز به
عدد  ۱۵۲.۳۲۴دســتگاه رسیده که رشــد  ۵۶درصدی را به دنبال
داشته است.
وی با بیان اینکه میزان عرضه خودرو این شــرکت نیز با رشد ۲۵
درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل به عدد  ۱۴۳.۵۶۸دستگاه
رسیده ،افزود :با استمرار رویکرد تولید کامل و عبور مستقیم ،حرکت
شــتابنده ایرانخودرو در مســیر افزایش تولید ادامه خواهد داشت و
در شــرایط فعلی میتوانیم ادعا کنیم نســبت به شش ماه قبل ،این
مجموعه در جایگاه قابل قبولی قرار گرفته است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه ایجاد فضاهای
مســموم و افزایش تخریبها تاثیر بر عــزم و اراده مدیران و کارکنان
ایرانخودرو در مسیر پیشرفت ندارد ،افزود :در همین راستا با رونمایی
از محصول جدید «ریرا» به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایرانخودرو و
حتی صنعت خودرو ایران نشان دادیم که با وجود تمام سختیها قطار
پیشرفت این مجموعه متوقف نخواهد شد.
خطیبی بــا بیان اینکه با اجرای برنامههای جدید طی ما ههای
گذشــته ،ایرانخودرو به روزهای درخشــان خود بازگشــته است،
افــزود :حجــم عظیم ســرمایه گذاریهــای این گــروه صنعتی،
زیرساختهای گســترده و نیروی انســانی خالق ،کارآمد و نخبه
ایرانخودرو بزر گترین نقطه قــوت این مجموعه و صنعت خودرو
ایــران اســت و تردیــد نداریم که بــا وحدت و همدلــی بیشتر
دستاوردهای مهمتری حاصل خواهد شد.
وی خطــاب به معاونان و مدیران این شــرکت بــا بیان اینکه
اصالــت ،هدف اصلی گــروه صنعتی ایرانخودرو اســت ،افزود :با
اتخــاذ تدابیر هوشــمندانه و بــی توجهی به هجمههــا و فضاهای
موهــوم به هیچ عنــوان نباید از رویههای غیراخالقــی تاثیرپذیری

داشته باشــیم و باید با هوشیاری و درایت بر این فضاهای تاریک
غلبه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز ویژه بر توســعه محصوالت پیشرفته
در کالس جهانی و منطبق با اســتانداردهای روز دنیاســت ،افزود:

صنعتی ایرانخودرو ،محور اصلی برنامههای این مجموعه اســت و
از این پس در ایرا نخودرو با قدرت و انســجام بیشتر و قوت قلب
باالتــری برنامهها را دنبال خواهیم کرد تا جایــی که این مجموعه
موجب فخر صنعت کشور باشد.

اجرای طرح جهش کیفیــت ایرانخودرو در قالب  ۲۷۹پروژه مهم

همزمــان کیانوش پــور مجیب قائم مقام توســعه و تولید گروه

و با هدف افزایش رضایت مشــتریان در دستور کار ویژه قرار گرفته

صنعتــی ایرانخودرو اعالم کرد :ایرانخودرو بــه عنوان لکوموتیو و

و اثرات ملموس آن در مدت زمان کوتاهی نمایان خواهد شــد.

پیشــران بسیاری از شــاخههای مهم صنعتی کشــور ،امروز نقش

خطیبی با بیان اینکه امروز با رویکردهای دقیق و علمی بسیاری

بســیار مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکند و توانســته است در این

از ظرفیتهای بالتکلیف گروه صنعتی ایرانخودرو فعال شــده و یا

شرایط پیچیده به دستاوردهای کم نظیری در تاریخ صنعت خودرو

در حال فعال ســازی اســت ،افزود :اصالح فرآیندهای اقتصادی،

ایران برسد.

تولیدی و ســرمایه گذاری و ایجاد تحــول در زیرمجموعههای گروه

وی بــا بیان اینکه نباید اجازه داد طعم شــیرین پیشــرفت در

برپایــه همین رویکرد بوده که یکی از نمونههای بارز آن بازگشــت

تولید به تلخی بدل شود ،افزود :مجموعه مدیران و کارکنان صنعت

شرکت ایرا نخودرو دیزل به اوج اقتدار است.

خودرو و به ویژه گروه صنعتی ایرا نخودرو در طول ما ههای گذشته

مدیرعامــل گروه صنعتــی ایرانخودرو تاکید کــرد :آغاز حرکت
دانشبنیــان در گــروه و امضــای  ۵۴تفاهم نامه با شــرکتهای

نشــان داد هاند که این صنعت در مسیر درستی حرکت میکند و در
عین حال عملکرد آنان زیر ذرهبین ناظران و افکار عمومی اســت.

داخلــی یــک تحول مهــم و ارزشــمند در این مجموعه به شــمار

پورمجیــب با بیــان اینکه اثــرات تصمیمــات کالن و دقیق گروه

میرود و با دســتور کار ویژه و گزارشدهی منظم از روند پیشرفت

صنعتی ایرانخودرو در ماههای آینده نمود عینی بهتری خواهد داشت،

فعالیتها در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد :رســیدگی ویژه به امور رفاهی و معیشتی کارکنان
و اصــاح فرآیندهــای داخلی به نفــع ذینفعان و خانــواده گروه

افزود :به طور حتم این حرکت با صالبت و انگیزه بسیار مضاعفی ادامه
خواهد داشــت و با به نتیجه رســیدن طرحهای جدید تعریف شــده
شرایط متفاوتی بر این مجموعه حاکم خواهد شد.

وانت آریسان 2زیر ذره بین نمایندگیهای ایرانخودرو

مراسم کلینیک خودرو آریســان 2با حضور  40تن از

اخالقی تصریح کرد :این وانت به پیشــرانه 1.8

مدیران و کارشناسان نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو

لیتری چهار ســیلندر و هشت ســوپاپ مجهز شده

به میزبانی معاونت بازاریابی و فروش برگزار شد.

اســت که توانایی تولید حدود  100اسب بخار قدرت

مدیر پروژه آریســان 2در کلینیک برگزار شــده،

بــا حداکثر گشــتاور  140نیوتنمتر در  ۳۰۰۰دور در

گفت :از تولد آریســان 1بیش از هفت سال میگذرد،

دقیقه را دارد .توان خروجی پیشــرانه از طریق یک

از این رو شــرکت ایرانخودرو با هدف پیاده ســازی

گیربکس پنج دنده دستی به چرخهای جلو منتقل

اســتانداردهای  85گانه ،افزایــش کیفیت محصول،

میشود.

رفع برخی ایرادات و نیز کســب ســهم بیشتری از

وی با اشــاره به یکسان ســازی قطعات در این

بازار هدف ،به تولید محصولی با پلتفرم جدید شامل

پروژه گفت :باتوجه به نصب قوای محرکه و سیستم

تغییر شاســی ،موتور ،تعلیق جلو و عقب ،محور عقب

انتقال قــدرت  XU7پالس بــر روی این محصول،

و پیشرانه جلو اقدام کرد.
اخالقی افزود :تولید وانتهای ســبک و متوســط به دلیل قیمت
مناسب ،نسبت به وانتهای سنگین ،تاثیر مثبتی در اشتغالزایی دارد؛
اکنون با توجه به نیاز جامعه ایرانی ،کمبود این نوع وانتها در کشــور
احساس میشود.
وی در مــورد ویژگیهای وانت آریســان 2اظهار داشــت :مواردی
چون شاســی یکپارچه با کابین بار مجزا ،موتور  +XU7دوگانه ســوز
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ارتقایافته ،گیربکس B.Eتقویت شــده ،مخزن  75لیتری  ،CNGباک
بنزیــن فلزی  40لیتری ،انتقــال زاپاس بند از داخل کابین به زیر اتاق
بار ،ظرفیت بار  750کیلوگرم با سرنشین ،نصب مه شکن جلو و سنسور
دنده عقب ،پوشــش رنگ متنوع ،بهبود سیســتم تعلیــق و رانندگی،
کاهش ورود نویز و صدا به داخل کابین ،ارتقای سیســتم ســرمایش
و گرمایش ،کاهش مصرف ســوخت و اخذ استانداردآالیندگی یورو،5
بارزترین مشخصات این محصول به شمار میرود.

قطعات مصرفی این حوزه مشــابه سایر خودروهای
پلتفــرم  XUبوده و دسترســی به قطعات یدکــی در خدمات پس از
فروش به سهولت امکان پذیر است.
گفتنی است ،در ادامه مراسم ،تست آریسان 2در محل تعیین شده،
از سوی نمایندگیهای مجاز انجام پذیرفت .در ضمن نمایندگان حاضر
با طرح پرســشهای فنی ،پاســخهای الزم را از کارشناسان معاونت
تحقیقات ،طراحی و تکوین محصول ایرانخودرو دریافت کردند.

میزخبر
در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از ابتدای تیرماه تا پایان سال به اجرا درمیآید

مرحله نخست طرح جهش کیفیت ایرانخودرو در حوزه موتور و گیربکس

معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو ،از اجرای مرحله نخســت طرح

محترم ،بتوانــد بیشترین بهرهوری را ایجاد کــرده و با ارایه محصول با

ویژه جهش کیفیت و خدمات در حوزه موتور و گیربکس از ابتدای تیرماه تا

کیفیت ،رضایتمندی حداکثری و پایدار مشتریان محترم را کسب کند.

پایان امسال خبر داد.

برفروشــان با بیــان اینکه پس از شناســایی نقــاط قوت و ضعف

ســهراب برفروشان تحوالت کیفی در دســت اقدام این شرکت را در

مرحله نخســت این طرح ،در گام بعدی محصوالت دیگری نیز مشمول

حوزه محصوالت و خدمات ،آغازگر مسیری جدید در ارتقای رضایتمندی

طرح خواهند شــد ،افزود :خودروساز بزرگ کشور توانسته با توقف تولید

مشــتریان خواند و گفت :در این راستا طرحهای متنوع و نوینی تدوین و

خودروهای ناقص از ابتدای خردادماه امســال و استمرار تولید بهصورت

به اجرا گذاشــته شده و در گام نخست ،محصول تارا در دو نوع دستی و

عبور مستقیم ،گام مهمی را در افزایش کیفیت محصوالت بردارد و همزمان
برنامههای متعددی را برای افزایش کیفیت محصوالت به اجرا بگذارد.

اتوماتیک که از ابتدای تیرماه امسال تحویل مشتریان شده ،مشمول طرح
جهش کیفیت خدمات ایرانخودرو در حوزه موتور و گیربکس خواهد بود.

وی گفــت :تدوین و اجرای طرح تحــول کیفی در زنجیره ارزش و در

وی طــرح ویژه در حوزه موتور و گیربکس محصوالت را حاصل اجرای

حوزههای تامین ،مهندســی و طراحی ،ساخت و تولید ،فروش ،خدمات
پس از فروش و لجســتیک ،در ســه محور طراحی و عرضه خودروهای

پروژههای متعدد کیفیت در زنجیــره ارزش و اطمینان از ارتقای کیفیت
محصوالت دانست و گفت :پس از طرح ریزی و پیادهسازی  ۲۷۲پروژه

به واسطه ایرادات احتمالی کیفی در سامانه موتور و گیربکس در محدوده

مهم کیفی و تحقق برنامه تولید عبور مســتقیم محصوالت ،پیادهسازی

زمانی و پیمایشــی اعالم شده به شبکه خدمات پس از فروش مراجعه

و اجــرای طرحهای ویــژه گروه صنعتی ایرانخــودرو در حوزه خدمات،

کنند ،از بستههای جبرانی ویژه بهرهمند خواهند شد.

نویدبخش افزایش رضایتمندی و تامین انتظارات مشتریان گروه صنعتی
ایرانخودرو خواهد بود.

جدید ،توقف تولید محصوالت قدیمی و رفع عیوب مزمن و کیفیسازی
محصوالت تولیدی فعلی ،در دستور کار قرار گرفته که برای عملیاتی شدن
محورهای اشاره شده ،هفت پروژه توسعه محصول جدید ۷۳ ،پروژه بهبود
مشــخصههای کیفی محصوالت فعلی و  ۱۹۹برنامه زیرساختی ارتقای

وی با اعالم اینکه براســاس طرح تدوین شده ،پذیرش خودروهای

کیفیت در طول زنجیره ارزش شرکت ایرانخودرو در مجموع  ۲۷۹پروژه،

مشــمول بدون نیــاز به نوبتگیری از شــبکه خدمات پــس از فروش

برفروشــان گفت :با بهرهبرداری از ســرمایهگذاریهای صورت گرفته

ایرانخودرو است ،گفت :حوزه خدمات پس از فروش این گروه صنعتی،

در نوســازی تجهیزات خطوط تولید گیربکــس و موتور ،طراحی و عرضه

ضمن تخصیص کارشــناس پشتیبان به هر مشتری ،اقدامات ویژهای را

نســخه ارتقا یافته موتورها (پالس) و گیربکسهای تولیدی ،استفاده از

در خدماترسانی به مشــتریان محترم که شامل کاهش زمان پذیرش

تکنولوژیهــای بهروز در آزمونهای خودرویی و مجموعههای تولیدی در

و فرآیند ترخیص اســت ،انجام خواهد داد .معاون کیفیت گروه صنعتی

فرآیندهای قطعهســازان و با ایجاد همافزایی موثر و تعریف برنامههای

ایرانخودرو ادامه داد :خدمات امدادی مشــخصی نیز برای خودروهای

کیفی مشترک با ســازندگان ،صیانت کامل از مشتریان محترم در حوزه

مشمول این طرح پیشبینی شده که از آن جمله میتوان به سرعت عمل

قطعات موتور و گیربکس صورت خواهد گرفت.

در سه دسته کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تعریف شده و در حال
اجراست.
برفروشان گفت :ایرانخودرو نظارتهای کیفی از فرآیند تامین ،تولید و
خدمات پس از فروش را تقویت کرده تا محصول نهایی را با کیفیت قابل
قبولی به مشتریان عرضه کند و سایر محصوالت نیز در مراحل بعدی ،وارد
طرح ویژه کیفی گروه صنعتی ایرانخودرو خواهند شد.
خاطرنشان میشود ،گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای امسال ،مدت

در خدمات امدادی برای خودروهای مشمول اشاره کرد.

معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو ادامه داد :بر این اساس ،عدم

گارانتی تمامی محصوالت عرضه شــده با مدل  ۱۴۰۱را به ســه ســال یا

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح جهش کیفیت ایرانخودرو در حوزه

بروز ایراد با منشا موتور و گیربکس خودروهای تارا دستی و تارا اتوماتیک

محصول و خدمات نشانگر تحوالت عمده در حوزه کیفیت در ماههای اخیر

که از ابتدای تیرماه تحویل مشتریان شده ،تا شش ماه و یا پیمایش ۱۰

است ،خاطرنشان کرد :گروه صنعتی ایرانخودرو عزم خود را جزم کرده تا

هزار کیلومتر ضمانت میشــود و چنانچه خودروهای مشمول این طرح

در طول اجرای این طرح ،با دریافت بازخورد نقاط قابل بهبود از مشتریان

 ۶۰هزار کیلومتر افزایــش داده و مطابق مفاد دفترچه راهنمای خدمات
گارانتی ،خدمات رایگان در مدت ســه سال گارانتی به تمامی مشتریان
عرضه میشود.

تولید نمونه اولیه هایما  8Sدر ایرانخودرو خراسان
فرآیند تولیــد اولین نمونه خــودرو هایما  8Sدر
هفته نخســت تیرماه در ایرانخودرو خراسان آغاز
شد.

مدیرعامــل ایرانخودرو خراســان با اعالم این

هایما  8Sاز یک موتور  ۱.۶لیتری چهار سیلندر  ۱۶سوپاپ
با سیســتم تزریق مستقیم ســوخت  GDIبهره میبرد که
بدین ترتیــب یکی از قدرتمندترین کــراس اوورهای بازار
ایران خواهد بود.

خبر گفت :در راســتای راهبردهــای گروه صنعتی

پیشــرانه هایما  8Sقادر به تولید  ۱8۲اسب بخار قدرت و

ایرانخــودرو و در جهــت تنوع بخشــی به ســبد

 ۲80نیوتن متر گشتاور است .نیروی تولیدی این پیشرانه توسط

معرفی

دوربین  ۳۶۰درجه ،ســانروف پانورامیک ،شــش کیســه

محصول

هوای ایمنی ،سنسورهای پارک جلو و عقب ،سیستم تهویه
مطبوع دو کاناله با دریچه برای سرنشــین عقب ،در برقی
صندوق عقب ،سنســور نور ،سنســور باران ،سیستم توزیع
متعادل نیروی ترمز ،سیســتم کنترل پایداری الکترونیکی،
سیستم کنترل کشش ،ترمز اتوماتیک ،سیستم کمکی حرکت

در سرباالیی و سرازیری و رادار نقطه کور است.

محصوالت ،طبــق برنامهریزیهای انجام شــده،

یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک با قابلیت تعویض دنده به صورت

هفتــه اول تیرمــاه ،تولید نمونه اولیــه هایما ۸S

تیپ ترونیک (دســتی) به چرخهای جلو هایما  8Sمنتقل میشــود.

ترمز کمکی فعال ،ترمز پارک برقی ،صندلی راننده و سرنشــین با

را آغــاز کردیم .به گزارش روابط عمومی شــرکت

این مشخصات کامال متناسب با وزن  ۱۵۶۰کیلوگرمی هایما  8Sبوده و

قابلیت تنظیم برقی ،سیســتم مالتی مدیا با نمایشگر لمسی و رهیاب،

ایرانخودرو خراســان ،بیژن زاهد یفرد با اشــاره

عملکــرد خوبی را برای این خودرو رقم میزند .هایما  8Sبا اتکا به این

فرمان برقی با کلیدهای کنترلی ،آیینههای برقی تاشــونده گرمکندار،

بــه حمایتهای ویــژه مدیرعامل گــروه صنعتی

موتور  ۱.۶لیتری پربازده قدرتمند قادر اســت ،طی حدود هشت ثانیه از

نمایشگر لمسی  ۱۰اینچی سیستم مالتی مدیا ،دوربین ثبت وقایع ،کروز

ایرانخــودرو بــرای تولیــد این محصــول گفت:

حالت سکون به مرز  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت برسد که یکی از سریع ترین

کنترل تطبیقی ،هشدار خروج از خط ،سیستم ترمز اضطراری اتوماتیک

در مرحله نخســت ،نمونه اولیه ایــن محصول به

کراس اوورهای موجود در بازار ایران اســت .این خــودرو دارای طول،

هوشمند ،هشدار برخورد از جلو ،تثبیت خطوط حرکت و کمکی تعویض

صورت  SKDتولید میشــود و پس از این مرحله

عــرض و ارتفاعی به ترتیب معــادل  ۱۸۵۰ ،۴۵۶۵و  ۱۶۸۲میلی متر با

خطوط از دیگر امکانات این خودرو است.

و نصــب جیگها و تجهیزات خطوط بدنهســازی،

فاصلــه بین دو محوری  ۲۷۰۰میلیمتری اســت .هایما 8Sبا ظاهری

تولید بهصورت  CKDآغاز خواهد شد.

زیبا و مشــتری پســند ،از امکانات و تجهیزات ایمنی و رفاهی مطلوبی

وی تولید محصوالت جدیــد را اقدامی موفق در
جهت توســعه پایدار ایرانخودرو خراسان دانست و

برخوردار است و پیشبینی میشود مورد استقبال بازار قرار گیرد.
سبک طراحی باریک و خطی چراغهای اصلی و خطوط تیز و

گفت :تولید دو محصول جدید آریسان ۲و هایما ۸S

زاویه دار کاپوت و تلفیق آنها با جلوپنجره اســتایلی زیبا و

در سال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» حدود

خشن به هایما  8Sبخشیده است.

 ۷۰۰فرصت شــغلی جدید در ایرانخودرو خراســان
ایجاد خواهد کرد.

هایما  8Sدارای امکانات رفاهی و ایمنی مانند
سیســتم ورود بدون کلید و اســتارت دکمهای،

شماره  ۸۵۶شنبه  ۱۱تیر ۱۴۰۱
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خبرهای کوتاه

بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از شرکت دانشبنیان ماهان صنعت سیستم

پیشنهاد اقتصادی مدیرعامل ایرانخودرو برای توسعه دانشبنیانها

انتصاب

با حکم مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو ،مجید ســمیعی

زفرقندی به عنوان سرپرست
مدیریــت حــوزه مدیرعامل

منصوب و معرفی شد.

در بخشــی از ایــن حکــم بر
ســرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر ،توکل و تالش مجاهدانه
و خــردورزی همــراه با مدیریــت جهادی بــرای انجام
ماموریتهای محوله تاکید شده است.
مجید ســمیعی زفرقندی از مدیران باســابقه کشور
به شــمار میرود که تاکنــون در مناصب مهم مدیریتی و
اجرایی حضور داشته است.

فرصتی دیگر برای سرمایه گذاری
از سوی تعاونی اعتبار

آغاز عرضه دوره سوم طرح سما

تعاونیاعتبار کارکنان گــروه صنعتی ایرانخودرو عرضه

طرح سرمایهگذاری «سما» را برای بار سوم ،آغاز کرد.

این طرح که با هدف ایجاد ارزش افزوده در ســرمایه
سهامداران و هدایت آن به مسیر تولید ،در دو دوره متوالی
عرضه شد ،بار دیگر به دلیل درخواست مشتریان و همکاران
در ســطح گروه ،از امروز یازدهم تیرماه قابل عرضه است.
طرح «سما» تنها به اعضای تعاونیاعتبار عرضه میشود.
نرخ ســود  18درصد روزشمار علی الحساب از ویژگیهای
این طرح است که هریک از مشتریان میتوانند با حداقل
 10میلیــون تومان در آن ســرمایه گذاری کننــد .از دیگر
ویژگیهای این طرح ،صدور برگه گواهی با نام و غیر قابل
انتقال به غیر اســت که بــا ارایه این برگــه میتوان تا 10
بار نســبت به کاهش مبلغ در طول دوره ســرمایه گذاری
بدون تعدیل نرخ ســود اقدام کرد .عرضه دوره سوم طرح
«ســرمایه گذاری سما» از یازدهم تیرماه به مدت  10روز
در تمامی شعب تعاونی اعتبار آغاز میشود.

اجرای طرح بهبود و ارتقای
سالمتکارکنانتام

در راستای توجه ویژه به سالمت همکاران ،پروژ ه «بهبود

و ارتقای سالمت کارکنان» ،با حمایت مدیریت ارشد تام
ایرانخودرو ،اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت تام ،در این طرح که از

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در بازدید از شرکت دانشبنیان

ماهان صنعت سیستم ،بر اســتفاده از روشهای متنوع تامین مالی
برای تسریع در پیشبرد اهداف توسعهای تاکید کرد.

در قرارداد پنج ساله با ساپکو ،تامین و تولید  4.5میلیون دی.سی
شیشــه باالبر بر عهده این شــرکت اســت که درحال حاضر مراحل
آزمونهای کیفیت محصول ســپری می شــود که پس از اتمام آن،

مهدی خطیبی در این بازدید ضمن اســتقبال از توســعه همکاری

تولیــد انبوه آغاز خواهد شــد .این تعداد در ســه مرحلــه به حداکثر

بــا این شــرکت دانش بنیان ،بر ســرمایه گذاری بــرای تولید موتور

میزان خودکفایی خواهد رســید که برای قرارداد پنج ســاله و تولید

الکتریکــی فرمان برقی محصوالت گروه صنعتــی ایرانخودرو تاکید

 4.5میلیون دی.ســی شیشه باالبر خودرو  ۲۲.۵میلیون دالر کاهش

کرد و گفت :این شرکت میتواند به عنوان یکی از منابع اصلی تامین

ارزبری خواهد داشت.

الکتروموتور فرمان برقی با ایرانخودرو همکاری کند.
وی با اشاره به حضور نیروهای جوان و خالق در این شرکت گفت:
قطعا با ظرفیتهای موجود در توســعه و تعمیق داخلیسازی قطعات،

تولیــد  300هزار دریچه گاز برقی برای شــرکت ایپکو نیز از دیگر
محصوالت این شرکت است که این قطعه نیز در مرحله قالب سازی
برای تولید انبوه است.

کاهش ارزبری قابل توجهی محقق میشود و اهداف کاهش هزینههای

سایر قطعات درحال امکان ســنجی و ساخت نمونه آزمایشگاهی

تولید در دسترس خواهد بود که الزمه آن تعریف ساختار اقتصادی بر

و مهندســی اســت که مراحل تولید آن پس از انعقاد قرارداد صورت

مبنای سرمایهگذاری از منابع مالی متنوع و سودآوری فعالیتهاست.

خواهد گرفت.

حســن گلمحمد مدیرعامل این شرکت دانش بنیان نیز در خالل
بازدیــد ،توضیحات الزم درباره محصــوالت دانشبنیان و فعالیتهای

شــرکت دانش بنیان ماهان صنعت سیســتم موفــق به دریافت
گواهی ایزو برای قطعه دی.سی شیشه باالبر نیز شده است.

توسعه و تحقیقات را به مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ارایه کرد.

در حال حاضر 60نفر نیروی انسانی در بخش تحقیق و توسعه این

شــرکت دانشبنیان ماهان صنعت سیســتم یکی از شرکتهای

شــرکت فعالیت می کنند که طبق قرارداد با ایرانخودرو دو ســایت

تحقیقاتی و تولیدکننده قطعات مکاترونیک اســت که از ســال 1399

جدیــد تولیدی و در مجموعه  410فرصت شــغلی بــرای فعالیت در

با گروه صنعتی ایرانخودرو همکاری میکند .مجموعه الکتروموتور و

خطوط تولید ایجاد خواهد شد .هیچ گونه واردات برای تجهیز خطوط

گیربکس مربوط به سیستمهای شیشه باالبر ،فرمان برقی تارا ،پمپ

تولید صــورت نگرفته و از ظرفیتهای راکد در ســایر شــرکتهای

خالء ،ســانروف ،صندلی برقی ،گیربکس شش دنده اتوماتیک AMT

قطعهساز استفاده شده است.

و همچنین دستگاه مغناطیس کننده چندقطبی و حسگر مغناطیسی

گفتنی است ،در این بازدید کیانوش پورمجیب ،قائم مقام توسعه و

گیربکس اتوماتیک از جمله محصوالت در دســت توسعه این شرکت

تولید گروه صنعتی ایرانخودرو ،عادل پیرمحمدی ،مدیرعامل ساپکو،

دانش بنیان است.

امین حدادی ،مدیر مرکز توسعه محصول و فناوری در زنجیره ارزش،

قطعه ســازان دیگری نیز در ســطح کشــور به تولید این قطعات

کیوان وزیری ،مدیرعامل تام ایرانخودرو و احمد بیرانوند ،دبیر کمیته

اقدام می کنند ،اما رسالت شرکت دانش بنیان ماهان صنعت سیستم

راهبری و ســاماندهی استفاده از ظرفیتهای نخبگی و دانش بنیانی

تعمیق خودکفایی محصوالت است.

نیز حضور داشتند.

مدیرعامل ایرانخودرو از معاونتهای توسعه منابع انسانی و
تولید قطعات و مجموعهها بازدید کرد

سوی معاونت منابع انســانی و سیستمهای این شرکت،
برای حدود  500نفر پرســنل تام ایرانخودرو اجرایی شــد،
عالوه بر ســنجش دقیق قد و وزن ،با استفاده از تجهیزات
پیشــرفته ویژه فاکتورهــای مهم ســامتی از جمله توده
بدنی و چربی ،درصد تــوده عضالنی ،چربی بدنی و چربی
احشایی ،محاسبه و برنامه تغذیه متناسب با نتایج حاصله
به همکاران ارایه شــد .این آزمایشها شامل موارد دیگری
نیز از جمله ســنجش میزان هیدراته بودن بودن ،مقایسه
نقاط قوت و ضعف قسمتهای مختلف و تعادلی نیز بود.
با توجه به تاکید مدیریت ارشــد تام در راســتای توجه
ویژه به ســامت کارکنان ،طی ســه تا شــش ماه پایش
مجدد برای بررســی بازخورد برنامههایــی اجرایی انجام

مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو چهارشــنبه گذشــته ،با حضور

ورزش نیز فراهم شده است.

و گفتوگو کرد.

خواهد شــد ،همچنین امکان اســتفاده همکاران از سالن
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سرزده در معاونت توسعه منابع انسانی با کارکنان این مجموعه دیدار

برای افزایش رضایتمندی کارکنان شد .وی همچنین از معاونت تولید
قطعــات و مجموعههــا نیز بازدید کرد و در گپ و گفتی دوســتانه با
همکاران این مجموعه بر تمرکز در راستای تولید کیفی تاکید کرد.

مهــدی خطیبی در ایــن دیدار صمیمانه ،از کارکنــان این معاونت

گفتنی اســت ،در این بازدیدها قائم مقام توســعه و تولید و مدیر

قدردانی کرد و خواستار پیگیری کامل و جدی مسایل منابع انسانی

ارتباطات و امور بین الملل ،مدیرعامل ایرانخودرو را همراهی کردند.

همگروه
در شرکت ایدم اجرا میشود

طرحهای توسعهای برای ارتقای محصوالت ایرانخودرو و کاهش ارزبری
مدیرعامل شــرکت ایدم (تولیدکننده موتورهــای دیزل ایران و از زیر

خبرهای کوتاه
دو گام مهم شرکت محور خودرو

مجموعههــایایرانخودرو دیزل) از صرفهجویــی ارزی  ۲۱۳میلیون

تعمیقداخلیسازیقطعاتو

دالری ناشی از اجرای ســه پروژه توسعه قوای محرکه ،ظرف مدت پنج

عرضه بیش از 20قطعه محور به

سال آینده خبر داد.

محمد رســتم نژاد ،با اشــاره به پروژه موتور  ۳۵۵ریل مشترک با

شرکتگواه

توان  ۳۰۰اســب بخار و اســتاندارد آالیندگی  ،Euro 5-EEVگفت:
کاربــری این موتــور در محصوالتی نظیــر انواع کامیــون و اتوبوس
اســت .این پروژه موفق به کسب استانداردهای الزم از مراجع معتبر
خارجی شــده است .عالوه بر ارتقای استاندارد آالیندگی ،کاهش ۷.۲
درصدی مصرف سوخت این موتور و حذف فیلتر دوده ذرات ()DPF
از دســتاوردهای مهــم این پروژه اســت که در مرحلــه صحه گذاری
و اقدامــات مرتبط با تولید انبوه قرار داشــته و در نیمه دوم امســال
تولید انبوه آن آغاز خواهد شد .وی درباره پروژه موتور  OM۳۶۴ریل

مشترک با توان  ۱۴۰اسب بخار و استاندارد آالیندگی Euro 5-EEV
گفت :کاربری این موتور در انواع کامیونت و مینی بوس اســت .عالوه
بر ارتقای اســتاندارد آالیندگی ،کاهش مصرف سوخت چهار درصدی
این موتــور و حذف فیلتر دوده ذرات ( )DPFاز دســتاوردهای مهم
این پروژه است .این پروژه نیز در حال حاضر در مرحله صحه گذاری
اســت و در نیمه دوم امســال ،تولید انبوه آن آغاز خواهد شــد .وی
پــروژه موتور  OM۴۵۷با اســتاندارد آالیندگــی  Euro 5-EEVدر
ســه توان  ۳۵۰ ،۳۰۰و  ۴۳۰اســب بخار را از دیگر پروژههای ارتقای
محصول شرکت ایدم برشمرد و اظهار کرد :کاربری این خانواده موتور

برای اتوبوسهای داخل شــهری ،برون شهری ،آمبوالنس و کامیون
اســت .این پروژه در بهمن ماه ســال گذشــته آغاز شــده و در نیمه

شــرکتهای محور خودرو و گــواه (از زیر مجموعههای

آالیندگی ،کاهش ارزبری ناشی از حذف فیلتر ذرات دود ( ،)DPFاز

جانبه و پاســخگویی به ضرورتهای تامین قطعات یدکی

دوم امســال به تولید انبوه خواهد رســید .عالوه بر ارتقای استاندارد
دستاوردهای مهم این پروژه به شمار میرود.
به گفته رســتم نژاد ،با اجرای این سه پروژه قوای محرکه ،میزان

صرفهجویی ارزی ناشــی از کاهش مصرف ســوخت و حذف DPF
حدود  ۲۱۳میلیون دالر ظرف مدت پنج ســال برآورد میشود .ضمن
ایــن که افزایش چرخه عمر موتورهای ســری  ۳۰۰با تغییر سیســتم
ســوخت رســانی آنها به ریل مشــترک ســبب بهبود عملکرد موتور
میشود.

ایرانخودرو دیزل) درراســتای توسعه همکاریهای دو

برای عرضه در شــبکه خدمات پس از فروش خودروهای
تجاری ،تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ایــن تفاهم نامه در جهت تخصیــص بیش از  20نوع
از مجموعــه قطعات محــور خودروهای کشــنده باری و
کمپرســی واگن هود ،اتوبوس ،مینی بــوس و کامیونت
منعقد شد.
مدیرعامل شرکت محور خودرو با اعالم تعمیق داخلی
سازی مجموعه قطعات مذکور گفت :اقدامات این شرکت

در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته محقق شد

افزایش  ۵۱درصدی صدور سند محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو
صدور ســند محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو در سه ماهه ابتدایی
امســال با عدد  ۱۳۵هزار و  ،۳۳۹نسبت به مدت مشابه سال گذشته،

افزایش بیش از  ۵۱درصدی داشته است.

براســاس آمار و اطالعات عرضه و تحویل خودرو به مشتریان گروه
صنعتی ایرانخودرو ،در ســه ماهه نخست امســال  ۱۳۴هزار و ۹۸۳

توجه به توقف تولید ناقص ،از تعداد خودروهای دارای کسری قطعه به
صورت روزانه کاسته میشود و به زودی به صفر خواهد رسید.
تولید خودرو کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان،
سبب افزایش کیفیت محصوالت شده که نتایج آن با کاهش مراجعات
مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش مشهود است.

خودرو تحویل شــده که این شاخص نسبت به سه ماهه سال گذشته

گروه صنعتــی ایرانخودرو ،در کنار افزایش تیراژ تولید ،برنامههای

افزایش  ۲۰درصدی داشــته اســت .تعداد خودروهای ناقص و دارای

متعــدد بهبود کیفیت را در دســت اقدام و اجــرا دارد که این اقدامات

کســری قطعه نیز در ماههــای اخیر کاهش چشــمگیری یافته و به

زمینهســاز افزایش رضایتمندی مشــتریان از خرید محصوالت ملی و

محدوده  ۲۳هزار دســتگاه رسیده و طبق برنامهریزی صورت گرفته ،با

داخلی خواهد بود.

در راستای افزایش تامین قطعات ساخت داخل تا سقف
بیــش از  12هزار دســتگاه از انواع محورهــای تولیدی
اســت که در مرحله نخست ،بخشی از نیاز قطعات برای
توزیع در شــبکه خدمات پس از فروش به ارزش حدود
 500میلیارد ریال به شــرکت گواه طی توافق نامه مذکور
تخصیص خواهد یافت.
حیاتی افزود :اغلب این قطعات در زمره قطعات ایمنی
خودرو محسوب میشوند که در سالهای گذشته به دلیل
محدودیت ظرفیت تولید محصوالت و نبود دانش تخصصی
به صورت CKDیا  CBUوارد کشور میشد .وی ادامه داد:
بــا برنامهریزی و اقدامات صــورت گرفته و تالش و همت
کارکنان امور تامین و سایر واحدها طی دو سال اخیر برای
افزایش ظرفیت زنجیره تامین کنندگان با ســرمایه گذاری
بیش از سه هزار میلیارد ریال توسط تولید کنندگان بخش
خصوصی و این شــرکت در جهت تجهیــز خطوط تولید و

با حضور مدیرعامل شرکت ایرانخودرو خراسان صورت گرفت

بهره برداری از شرکت حمل و نقل آرمان سیر بینالود
با هدف رضایت بیشتر کارکنان شرکت ایرانخودرو خراسان ،شرکت

حمل و نقل آرمان سیر بینالود ،مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراسان ،به همت

بینالود متعلق به تعاونی اســت که با هدف جابهجایی پرسنل شرکت
ایرانخودرو خراسان از مبدا مشهد و نیشابور به سایت تولیدی بینالود
و برگشت ارایه خدمات میکند.

تعاونی فنی و مهندســی کارکنان شــرکت ایرانخودرو خراسان و با

ســید حســین پروانه افزود :تا این لحظه پنج دســتگاه اتوبوس،

هــدف تامین ناوگان ایــاب و ذهاب کارکنان ایرانخودرو خراســان،

یک دســتگاه مینی بوس برای جابهجایی پرسنل در داخل شرکت و

شرکت حمل و نقل آرمان سیر بینالود مورد بهره برداری قرار گرفت.

یک دســتگاه کامیونت یخچال دار مجهز به دوربین  360درجه جهت

مدیرعامل شــرکت ایرانخودرو خراسان با اشاره به تعداد کارکنان

استفاده در آشپزخانه خریداری شده که امیدواریم با همراهی بیشتر

شــاغل در مجموعه و حجم باالی ایاب و ذهاب گفت :شــرکت آرمان
ســیر بینالود با هــدف افزایش رضایــت کارکنان از ســرویسهای

سهامداران در آینده پنج دستگاه اتوبوس دیگر نیز خریداری شود.
ســید هاشم بنی هاشــمی مدیرعامل شــرکت آرمان سیر بینالود

حملونقل و حضور به موقع در خطوط تولیدی راه اندازی شده است.

نیــز گفت :برای امنیت بیشتر کارکنان در مســیر راه ،برنامه آنالین

بیــژن زاهدی فرد افزود :با ثبت اختصاصی این شــرکت توســط

اتوبوسها به سیســتم جی پی اس آنالین مجهز هستند و  24ساعته

تعاونی فنی و مهندســی کارکنان شرکت ایرانخودرو خراسان ،عالوه
بر افزایش ارزش سهام تعاونی ،سودآوری مالی حاصل از این رویداد

آنها را مورد پایش و بررسی قرار میدهیم.
وی عنوان کرد :با اســتفاده از ســامانه ســپهتن که تنها در اختیار

به سهامداران که کارکنان زحمتکش شرکت هستند ،تعلق میگیرد.

پلیس راهور و اداره کل حمل و نقل است توانستهایم از ابتدای حرکت

مدیرعامــل شــرکت تعاونی فنی و مهندســی کارکنان شــرکت

تا انتهای مســیر را رصد کرده و تمامی تخلفات رانندگان را ثبت و به

ایرانخودرو خراســان نیــز گفت :شــرکت حملونقل آرمان ســیر

ارتقای سطح دانش فنی گام برداشتیم و امسال توانستیم
ضمــن کاهش ارزبری محســوس ،قطعات اســتراتژی و
بــا اهمیتی همچون سگدســت ،انواع کرانویــل و پینیون،
مجموعه دندهها و پوســته بلهاب ،مجموعه پوسته محور ،
هرزگرد و ســرپلوس و دهها نوع قطعــه دیگر را با داخلی
سازی و تامین نیاز خطوط تولید در شبکه خدمات پس از
فروش نیز توزیع کنیم.
وی گفت :در راســتای افزایش عمق داخلی ســازی
قطعــات محورهای واگن هــود ،اتوبــوس و کامیونت و
حــذف فراینــد واردات ،توافق نامه ســاخت تجهیزات و
تولید قطعات به روش فورج با شــرکت آهنگری تراکتور
سازی ایران منعقد شده که با رویکرد ارتقای سطح توان
فنی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت ادوات
مذکور است .همین روند نیز با سایر تولیدکنندگان واجد
الشــرایط بــرای بهرهمندی از ظرفیت کامل ســازندگان
داخلی و شــرکتهای دانش بنیان در حوزههای مختلف
تولید در جهت ارتقای ســطح کیفی محصوالت و کاهش
حجم واردات دنبال خواهد شد.

عوامل مربوطه گزارش دهیم.
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نیرو و راستی
در نخستین دوره مسابقات لیگ کشوری

درخشش دارتبازان ایرانخودرو

کوتاه و بریده
پیکان با گازالجنوب عراق

تفاهمنامه همکاری امضا کرد

مدیرعامالن موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو و باشگاه والیبال

گازالجنوب عراق تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند.

امیر عطابخش به دعوت رسمی جمیل عزیز رییس فدراسیون
والیبال عراق و مدیران ارشــد باشگاه گاز الجنوب از این باشگاه
دیدار کرد .در این دیدار که با هدف توسعه همکاریهای ورزشی
و انتقال دانش و تجربیات باشگاه پیکان به عنوان پرافتخار ترین
باشگاه والیبال آسیا صورت گرفت ،مدیرعامل موسسه فرهنگی
ورزشــی ایرانخودرو ،از عراق به عنوان کشور دوست و برادر یاد
کرد و ظرفیتهای قابل بهبود در ســاختار ورزشی این کشور را
قابل توجه توصیف کرد .وی افزود :باشگاه پیکان به سبب داشتن
زیرســاختهای ورزشی استاندارد و عقد تفاهمنامه همکاری با
باشگاه والیبال میالنو ایتالیا و تاسیس آکادمی پیکان-میالنو در
راستای کمک به ورزش عراق از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

در اولین دوره مســابقات لیگ برتر دارت کارگری کشور به میزبانی استان
تهران ،تیم دارت ایرانخودرو نایب قهرمان شد.

کشور قرار گرفت .الزم به ذکر است ،دور برگشت مسابقات طبق اعالم کمیته

در دور رفت این مســابقات که در روزهای 26و 27خرداد و با حضور  ۱۸تیم

برگزاری فدراسیون کارگری کشور ،پاییز امسال برگزار خواهد شد .بازیکنان

از سراسر کشور به صورت متمرکز و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید

تیم ایرانخودرو متشکل از مرتضی دســتجردی ،ناصر روحانی ،ابوالفضل

بهشــتی تهران برگزار شــد ،تیم دارت ایرانخودرو ،متشکل از هفت نفر از

علیشاهی ،فرهاد حنیفه و امید نادری همگی از معاونت تولید بودند و بهنام

کارکنان ،حضوری قدرتمند داشت و با انجام  48مسابقه در بخش انفرادی و

نوری از مرکز تحقیقات به عنوان مربی و آرش آل هاشم از معاونت خدمات

تیمی در گروه خود با شش پیروزی و دو تساوی و بدون شکست ،با اختالف

فنی به عنوان بازیکن سرپرست این تیم را همراهی کردند.

حمزه عبدهللا ناصر مدیرکل توســعه نفت و گاز وزارت نفت

امانت دار بیتالمال هستیم

و مدیرعامــل شــرکت گاز الجنوب عراق هم در این نشســت
ابرازامیــدواری کرد ،در آینده ای نزدیک شــاهد همکاریهای
گسترده با شرکتهای ایرانخودر و به عنوان بزرگترین شرکت

تنها یک امتیازنسبت به تیم آتش نشانی خراسان دررده دوم جدول لیگ برتر

مدیرعامل موسســه فرهنگی ورزشــی ایرانخودرو گفــت :کارخانه

پرداخت چنین پولهایی به فوتبالیســتها موجب نارضایتی مردم

خودروسازی خاورمیانه باشیم و همکاری با باشگاه پیکان زمینه

پرورش استعدادها در باشگا ه پیکان همچون گذشته با قدرت در حال

گفتنی است ،در سفر به عراق ،محمدعلی طاهری قائم مقام،

امیــر عطابخش درباره ادامه همکاری با ســیدمجتبی حســینی

ورود کنند .طبیعتا وقتی بازیکنی مبلغ نجومی درخواســت میکند و

برای لیگ بیســت و دوم فوتبــال عنوان کرد :آقای حســینی با ما

باشــگاهها نیز به او این پول را میدهند ،انتظارات سایر بازیکنان نیز

ساز این همکاری بزرگ در صنعت عراق و ایران خواهد بود.
اسحاق اینانلو نایب رییس هیات مدیره و سینا وهاب زاده مشاور
امور بین المللی باشگاه پیکان امیر عطابخش را همراهی کردند.

آغازتمریناتفوتبالیستهای

جوانانپیکان

تیم فوتبال پیکان از عصر چهارشــنبه هشتم تیرماه تمرینات
خود را برای فصل جدید لیگ برتر آغاز کرد.

خودروســازان پایتخت که فصل گذشته با توجه به بضاعت
بودجهای و البته اســتفاده از بازیکنان جوان نتایج خوبی و رتبه
تک رقمی کسب کردند ،امســال هم به دنبال ادامه رویه قبلی
خود هســتند .با این شرایط و با نظر مجتبی حسینی سرمربی
تیم پیکان تمرینات آماده سازی این تیم برای لیگ برتر بیست
و دوم از عصر چهارشــنبه هشتم تیرماه در ورزشگاه اختصاصی
ایرانخودرو آغاز شــد .اکثر بازیکنان جوان این تیم قراردادهای
بلندمدت با باشگاه پیکان دارند و به تازگی دو بازیکن جوان دیگر
یعنی ساسان حسینی مهاجم پیشین فوالد و امیر شبانی مدافع
ســابق ذوبآهن به این تیم پیوســته و در این تمرینات حضور
دارند .با شرایط موجود ســیدمجتبی حسینی و همکارانش در
لیگ آینده نیز تیمی کامال جوان را وارد مســابقات خواهند کرد
و البته با توجه به ثبات ایجاد شــده در مجموعه باشگاه ،به نظر
میرسد شرایط بهتری نسبت به فصل گذشته برای این تیم در
لیگ جدید رقم بخورد.

کار کردن است.
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بــا یک رویــه مثبت و با بودجههای معقول به بــازار نقل و انتقاالت

قرارداد داشــتند و فقط باید بر سر برخی جزییات این قرارداد توافق

باال میرود و در نهایــت قیمتها به صورت تصاعدی باال میرود .ما

میکردیم .از اول هم مشــکلی برای ادامه همکاری وجود نداشــت

امانتدار بیتالمال هســتیم و باید طوری در فوتبال هزینه کنیم که

و خوشحالیــم که یک فصل دیگر این فرصــت را داریم که در کنار

جوابگوی قشر زحمتکش و کارگر جامعه باشیم.

یکدیگر به اســتعدادهای جوان توجــه و نفرات جدیدی را به فوتبال
ایران معرفی کنیم.

عطابخــش در ادامه افــزود :بودجه تیم پیکان نســبت به فصل
گذشته افزایش معقولی خواهد داشت ،اما باید بگویم که توان رقابت

وی ادامــه داد :تیم ما در فصل گذشــته رقابتهای لیگ برتر با

با بســیاری از باشگاهها را در بحث بودجهای و پرداختی به بازیکنان

وجــود اینکه از کمترین هزینه دربین  16تیم حاضر در مســابقات

نخواهیم داشــت .در این شــرایط مجبورهســتیم منتظر بمانیم تا

برخــوردار و جوانترین تیم ایــران و حتی قاره کهن بــود ،با تدابیر

تیمهای متمول لیگ با اعداد و ارقام نجومی نفرات مورد نظرشــان

آقای حســینی و همکارانشــان و البته همت بازیکنان نتایج خوبی

را جــذب کنند و بعــد وارد بازار نقل و انتقاالت شــویم و ببینیم چه

گرفت و به رتبه تک رقمی رسید .آقای حسینی همواره ثابت کرده به

بازیکنانی را میتوانیم به خدمت بگیریم.

پرورش استعدادهای جوان و معرفی آنها به فوتبال اهمیت ویژهای

مدیرعامل پیکان با بیان این مســاله که توجه به اســتعدادهای

میدهد و با توجه به شرایطی که اکنون باشگاه پیکان در آن قرار دارد

جوان و رشــد این نفرات رویه اصلی این تیم در فصل جدید اســت،

خوشحالیم که با حضور ایشان و همکارانشان میتوانیم بار دیگر با

گفت :خوشحال هستیم جوانانی داریم که در فصل گذشته با بازی

توجه به فوتبالیستهای جوان به فوتبال ایران خدمت کنیم.

در لیگ برتر کسب تجربه کردند و حاال میتوانند در لیگ آینده عصای

مدیرعامل پیکان درباره نقل و انتقاالت تیم فوتبال این باشــگاه

دســت کادرفنی باشند .از سوی دیگر کارخانه پرورش استعدادها در

تاکید کرد :واقعیت این است فضای خوبی بر نقل و انتقاالت فوتبال

باشگاه پیکان همچون گذشته با قدرت در حال کار کردن است .شک

ایــران حکمفرما نیســت .متاســفانه برخی باشــگاهها بودجههای

نداریم عالوه بر نفرات جوانی که فصل گذشته به فوتبال ایران معرفی

سرســامآوری دارنــد و در پیــکان قطعا نمیتوانیم بــا آنها رقابت

کردیم ،در سالهای آینده نیز نفرات جوان دیگری را به چرخه فوتبال

کنیم .ما در فوتبال هســتیم و از گوشــه و کنار متوجه میشویم که

کشور اضافه خواهیم کرد .دلخوشی ما در آشفته بازار نقل و انتقاالت

چه رقمهای عجیب و غریبی را به بازیکنان پیشــنهاد میدهند و چه

این اســت جوانانی در اختیار داریم که میتوانیم پُ ز آنها را بدهیم و

قراردادهای نجومیای امضا میشــود .این رویــه اصال برای فوتبال

با حضور آنها برند باشگاه پیکان را نیز ارتقا خواهیم داد.

ایران رویه خوبی نیست و تبعات بدی به همراه خواهد داشت.
وی افزود :در شرایط اقتصادیای که کشور ما با آن روبهرو است،
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میشود .امیدوارم مدیران ارشد دولتی و همچنین مدیران باشگاهها

عطابخش در پایان افزود :با همه این تفاســیر آینده روشــنی را
برای تیم فوتبال پیکان در لیگ بیست و دوم متصور هستم.

زالل

امامان معصوم (ع) ،پس از رحلت پیامبر اسالم(ص) که فرهنگ و تمدن اسالمی را پایهریزی
فرمــود ،در طــول حیات پربرکت خویش و با توجه به مقتضیات زمانی موجود ،در شــکل گیری
فرهنگ و تمدن اســامی ،نقش تاثیرگذاری ایفا کردند .زمان امام محمد باقر (ع) و امام جعفر
صادق (ع) ،زمینه برای رشــد فرهنگ و تمدن اسالمی ،مســاعدتر از قبل بود ،ازاین رو ایشان با
شکافتن مسائل علمی و بحث از فنون مختلف ،جویندگان و تشنگان حقیقی را سیراب میکردند.
بهترین موقعیت و شــرایط یک نهضت و قیام بزرگ علمی در زمان امام باقر (ع) و سپس امام
صادق (ع) به وقوع پیوست و این موقعیت باعث شد تا آن امامان بزرگوار ،به نشر و اشاعه حقایق
و معارف الهی پرداخته و مشکالت علمی را تشریح و جنبش علمی دامنه داری را به وجود آورده
و مقدمات تاســیس یک دانشگاه بزرگ اســامی را که در دوران امامت امام صادق (ع) به اوج
رسید ،پیریزی کنند .برای پرورش درست انسان ها ،پیش از هر چیز باید با مقتضیات زمان آشنا
بود و هم سو با مقتضیات زمان ،برنامهریزی کرد .امامباقر(ع) و سپس امامصادق (ع) به خوبی
از این نکته آگاه بودند .ایشان بر اساس شرایطی که در روزگارشان پدید آمده بود ،شیوه پرورشی
و آموزشــی خود را کتاب و بیان و قلم قرار داده و از آنجا که اوضاع زمان خویش را به درســتی،
درک و شــیوه پرورشی خود را هم سو با روزگار خویش ،تنظیم کرده بودند ،در کار خویش موفق
شــدند و میراث بزرگی از دانش و اخالق را برای بشــریت به یادگار گذاشتند( .طقوش،۱۳۸۵ ،
ص  )69شــهید مطهری در این باره مینویسد :آن هدفی که در دوره امام حسین (ع) ،شمشیر
انجام میداد ،در دوره امام صادق (ع) درس ،کتاب ،بیان و قلم انجام میدهد .شرایط زمانی امام
صادق (ع) با شــرایط زمانی امام حســین (ع) دوتاست .در شرایط زمانی امام حسین(ع) فقط
یک یزید قلدر در مقابل اســام است .اسالم مساله ای ندارد جز اینکه با این قلدر روبه روست،
ولی در زمان امام صادق (ع) عالوه بر قلدرها که باید با آنها مبارزه کرد و مبارزه میکردند مهم تر

حرکت بر اساس

مقتضیات زمان

از مبارزه با قلدرها ،مبارزه با گروههای فکری انحرافی است( .مطهری ،۱۳۶۷ ،صص  )192-191در
آن جو ،ملحدها ،زندیق ها ،ماتریالیستها و مادیین به وجود آمدند ،مکتب خودشان را تشکیل
دادند و آزادانه به نشر عقاید خود میپرداختند .مسیحیها آزادانه حرفشان را میزدند ،صائبیها
عقاید خود را میگفتند ،زرتشــتیها و یهود نیز هر کدام ،افکار عقاید خود را بازگو میکردند .حال
در چنین زمانهای ،وظیفه ،چه ایجاب میکند؟ آیا امام صادق (ع) میتواند بگوید من همان راهی
را میروم که جدم حســین بن علی (ع) رفت؟ نه اگر امام حسین(ع) در زمان امام صادق (ع)
بود همان را عملی میکرد ،یعنی شیوه پرورش خود را نشر علم ،بازگویی عقاید صحیح و پرورش
شاگردان قرار میداد (مطهری ،۱۳۶۷ ،صص .)192-191
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شبکه

محمدرسول پرنده افشار ،صاحب امتیاز دو نمایندگی در کرمان:
محمد رسول پرنده افشار به طور حتم برای مردم خطه کرمان نامی آشناست.

برند ایرانخودرو یعنی

او صاحب امتیاز دو نمایندگی  4126و  4146شهر کرمان است که دلیل برترین بودن

نمایندگی هایش را نه معروفیت بلکه موفقیت میداند و اهمیت دادن به کارگروهی،

اعتبار و تعهد

تخصص افراد در تیم کاری و رعایت اصول کســب شرافتمندانه را عامل موفقیت و

زبانزد بودن نمایندگیهایش برمی شمرد.

تجهیزات و امکانات

رمزموفقیت

تاسیسنمایندگیها

او در پاسخ این سوالکه آیا مدیریت دو مجموعه بزرگ کار آسانی است؟

کوره رنگ ،شاسی کشی ،دستگاه شارژ کولر ،الستیک  ،DRمیزان فرمان

نمایندگیاش؛ یعنی نمایندگی  4126را در بلوار شهید صدوقی ،ابتدای

میگوید :رمز توسعه و پیشرفت هر سازمانی مرهون و مدیون منابع انسانی آن

دیجیتال ،دســتگاه نقطه جوش قطعه شوی و  ...از امکانات یک نمایندگی

فیروزه شمالی شهر کرمان تاسیس و بعد برای رفاه بیشتر مشتریان

مجموعه است که پیشرفت و عدم پیشرفت یک سازمان را رقم میزند و وقتی

با خدمات ممتاز اســت .افشار در این باره میگوید :یکی از عوامل رسیدن به

و جبران فضای کوچک نمایندگی قبلی؛ نمایندگی  4146را در فضایی

محقق میشود که منابع انسانی با برنامهها و راهبردهای از پیش تعیین شده

رضایتمندی مشتریان وجود تجهیزات و امکانات تعمیرگاهی ،رفاهی و آموزشی

به وســعت  4100متر مربع افتتاح میکند ،میگوید :با وجود آنکه در

توسط مدیر آن مجموعه به درستی حرکت کنند .ایجاد و تقویت کلمه «ما» که

است و به همین خاطرتمامی بخشهای تعمیرگاه به تجهیزات مدرن مجهز

رشته نرم افزار کامپیوتر تحصیل کردم و تجربه کاری در حوزه خودرو

یک مجموعه هستیم و به عنوان یک گروه در نمایندگی ایرانخودرو در حال

شدهاند تا بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان ارایه دهیم و کسب گرید A

نداشــتم ،اما با تکیه بــر نیروی کاری زبده جزء بهترینها هســتیم.

فعالیتیم مهمترین اولویت است و کلمه «من» در نمایندگی ما جایگاهی ندارد.

وزارت صنایع درچندین سال متوالیگواه این تدابیردرنمایندگی ممتازماست.

در تمامی این ســالها دغدغهام ایجاد محیطی ســالم و بدون تنش

او معتقد است ،برخورد مناسب و صمیمانه با مشتری در هنگام پذیرش

درادامه میگوید :نام ایرانخودرو در کنار اعتبار برای مجموعه نمایندگی

برای همکاران بوده است .تمامی کارکنان این دو نمایندگی همه دورههای

خودرو ،نظم و انضباط کاری پرســنل موقع انجام کار ،احترام قائل شــدن

تعهد هم میآورد و متعهد بودن شــاخصی نیســت که بتوان از کنار آن

پذیرش و ترخیص خودرو را گذرانده و تســلط کامل بر وظیفه خود دارند و

برای مشتری در حدی که خودروی او را خودروی خود بدانیم ،انجام فرایند

همیشه در باالترین سطح آمادگی برای ارایه خدمات به مشتریان هستند،

پذیرش خودرو با دقت و ســرعت ،تشریح روند کار به مشتری از پذیرش

همچنین پرسنل کلیدی نمایندگی ما رتبه یک آزمونهای تخصصی را دارند

تا ترخیص خودرو (توجیه کامل مشتری) ،وجود امکانات مناسب در شان

افشــار ســال  89در مســاحتی حــدود 2500متــر مربــع اولین

منابع انسانی متخصص

حدود  51نفر در دو نمایندگی مشــغول کار هســتند که هشــت نفر در
حــوزه فروش و بقیه در حوزه خدمــات پس از فروش فعالیت دارند.

به سادگی گذشت.

پذیرش و فروش

کسب رضایت مشتریان

نمایندگیهــای پرنده افشــار به طور میانگین روزانــه  60تا  100خودرو

و چندین بار مورد تشویق قرار گرفتند .اعطای وامهای قرض الحسنه هنگام

مشتری چه در زمان پذیرش و چه زمان انتظار مشتری و باال بردن سطح

پذیرش دارنــد و در حوزه فروش نمایندگی  4126تعداد  1211خودرو و در

نیاز پرسنل ،بنهای خرید تفریحی و ...از راهکارهایی است که برای حفظ

کیفیت کار از جمله عواملی و شرایطی است که برای ترسیم لبخند بر روی

نمایندگی  4146حدود  345خودرو به فروش میرسد.

رضایت پرسنل اتخاذ شده است.

لب مشتری به کار گرفته ایم.

برترینهای نمایندگی

پیگیرترین

صبورترین

بهنام شفیعی بافتی

متولد  9خرداد 1363

کارشناس پذیرش نمایندگی 4126

فنیترین

عبدالعلی پهلوانزاده

امیر جعفری اصفهانی

کارشناس فنی نمایندگی 4126

کارشناس فنی نمایندگی 4146

متولد  19آذر 69

ازســال  93به عنوان پذیرشگر ،کار خود را شروع و سپس با حمایت

متولد  19آبان 1371

جعفری از ســال  ۱۳۹۴به عنوان کارشــناس پذیرش کار خود را در نمایندگیهای

مدیر خدمات امکان حضور در کالسهای فنی و تخصصی برای پست

او در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه

ایرانخودرو شروع کرد و ازسال  1399در پست کارشناس فنی در نمایندگی 4146

کارشــناس پذیرش را پیدا کرد و تمام دورهها را گذارند و از ســال ۹۵

شــهید باهنر کرمان فــارغ التحصیل

مشغول کار شد .او را به فنی ترین فرد نمایندگی میشناسند .همکاری با مشتری

به عنوان کارشــناس پذیرش معرفی شد .با توجه به حوزه فعالیتش،

شده است .پیگیرترین کارشناس در

در روند تشــخیص عیبیابی از خصیصه کاری جعفری اصفهانی اســت .میگوید:

ســعهصدر از ویژگیهای اوســت ،به گونهای که دربین مشــتریان به

امور تعمیراتی و عیبیابی است.

مطمئنــا کار خدماتی دشــواری و شــیرینیهای خاص خــودش را دارد .توقعات

حســن خلق شهره است .شفیعی تاکنون و طی سه سال متوالی در

مشــتری از محصوالت ایرانخودرو با توجه به سابقه باالی این خودروسازی بسیار

آزمون جامع نمایندگیها جزء نفرات اول و برتر منطقه بوده است.

باالست و در امتداد آن انتظارات بسیاری از حوزه خدمات و کیفیت آن دارند.
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سالمت

تب کریمه کنگو
عالیم و راههای انتقال
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ،یک عفونت ویروســی به شدت واگیردار است که عمدتا

توســط کنه هیالوما منتقل میشــود .این بیماری اولین بار در سال  ۱۹۴۴در شبهجزیره

کریمه(جنوب اوکراین) و در ســال  ۱۹۶۹نیز در کنگو مشاهده شد .بههمین دلیل از آن

به بعد دو نــام کریمه-کنگو برای این ویروس به صورت ترکیبی به کار گرفته شــد .تب

خونریزیدهنده کریمه کنگــو از نظر میزان خونریزی و تعــداد اکیموزهای زیرجلدی و
مخاطی شدیدترین تب خونریزیدهنده انسان محسوب میشود.
شیوع بیماری
این بیماری عمدتا کشــاورزان ،دام پزشــکان ،کارگران کشــتارگاهها،
قصابان و دیگر افرادی را که با دامها و کنهها در تماس هستند ،تحت تاثیر
قرار میدهد و درگیر میکند .تب خونریزیدهنده کریمه کنگو سالهاست
در آســیای مرکزی و اروپای شــرقی شناخته شده اســت .با این حال،
امروزه مشخص شده این بیماری از چین و آسیایمرکزی تا هند و دیگر
ی شرقی و جنوب صحرای آفریقا گسترش
کشــورهای خاورمیانه ،اروپا 
یافته است .البته شیوع مکرر آن در کشورهای حوزه خلیج فارس؛ بهویژه
در رابطه با کشتار و قصابی سنتی گوسفند مشاهده شده است.

بثورات پوستی است که به سمت پتشی (لکهها و بثورات کوچک و قرمز)
و اکیموز (کبودی) پیشرفت میکند.
همچنیــن در این بیمــاری خونریزیدهنده غشــاهای مخاطی و
ملتحمه ،اســتفراغ خونی ،خــون در ادرار و راش خونریزیدهنده ایجاد
میشود.
ممکن است در این بیماری خونریزی مغزی ،لثه و بینی یا مجاری
ادراری و خونریــزی داخلی در عضالت شــکم نیــز رخ دهد .همچنین
خونریزی مغزی و نکروز شدید کبد نیز نشاندهنده پیش آگهی ضعیف
بیماری است.

عالئم

راههای انتقال

تب خونریزیدهنده کریمه کنگو شامل دوره کمون ،قبل از خونریزی،
خونریزی و دوران نقاهت است.
دوره کمون؛ یعنی پس از نیش کنه معموال کوتاه و بین سه تا هفت
روز متغیر است ،اما دوره کمون پس از تماس با خون یا بافت حیوان آلوده
معموال پنج تا شش روز و حداکثر  ۱۳روز است.
تظاهرات بالینی بیماری نیز در مرحله قبل از خونریزی شامل تب،
ضعــف ،میالژی (دردهای عضالنی) ،ســرگیجه و در بعضی بیماران هم
اسهال ،تهوع و استفراغ است که معموال تا سه روز ادامه دارد.
مرحله خونریزیدهنده هم اغلب در روزهای ســوم تا پنجم بعد از
شروع بیماری شروع میشود و کوتاه است ،یعنی بهطور متوسط بیش از
دو تا سه روز طول نمیکشد.
اولین شواهد بیماری خونریزیدهنده برافروختگی صورت ،حلق و

عفونت در انسان نیز پس از گزش توسط کنه آلوده یا له کردن آن روی
پوســت به وجود میآید .تماس با خون ،ترشــحات و بافت حیوان آلوده
هنگام ذبح دام ،کمک به وضع حمل دام و قطعه قطعه کردن گوشت تازه
دام آلوده موجب انتقال ویروس به انسان میشود.
انتقال ازانسان به انسان نیزبه خصوص دربیمارستانها امکانپذیراست.
تماس با خون و ترشحات آلوده بیماران ،به ویژه در مرحله خونریزی یا انجام
هرگونه اقدامی که منجر به تماس انســان با خون آنها شود ،باعث انتقال
بیماری میشــود .بنابراین رعایت احتیاطات همهجانبه در برخورد با خون و
محصوالت خونی بیماران محتمل یا قطعی در بیمارستان و مراکز بهداشتی
درمانی برای حفاظت کارکنان بهداشتی و درمانی ضروری است .در مجموع
گزیدگی و نیش حشرات ،تماس با خون شخص مبتال ،تماس با الشه حیوان
آلوده و مصرف گوشت خام و آلوده راههای انتقال این بیماری است.

پیشگیری بهتر از درمان است

پیشگیری
له نکردن کنه روی بدن دامها و رعایت نکات بهداشــتی در کســانی
که شغلشــان به گونهای اســت که بــا دام در ارتباط هســتند ،ضروری
اســت .ایزوله کردن بیمار و عدم تماس با فرد آلوده و مبتال هم دیگر راه
پیشگیری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رعایت نکات بهداشــتی در تمیز کردن گوشــت در منــزل و نگهداری
گوشت به مدت  ۲۴ساعت در یخچال پیش از استفاده هم نکته مهمی
اســت و عالوه بر آن گوشــت و جگر هم پس از پخت کامل باید مصرف
شود .توجه داشته باشیم ویروس بیماری  CCHFدر فرآوردههای دامی،
پس از پخته شدن به مدت  ۱۵دقیقه و در حرارت  ۸۵درجه سانتی گراد
از بین میرود.
ذبح دام را به کشتارگاهها واگذار کنید
بــا توجه به نزدیک شــدن به عید ســعید قربــان و انجام عمل
قربانی کردن گوســفند در کشور ،ضروری است ،افراد به هیچ عنوان
دام را در منــازل و معابــر عمومــی ذبح نکنند؛ چراکــه خونابههای
جــاری میتواند منجر بــه آلودگی محیط و افزایش بروز و شــیوع
بیماریهــای منتقله از دام به انســان شــود .برای اعیاد اســامی،
مناسبتهای مختلف مذهبی و یا ادا کردن نذورات توصیه میشود،
ذبح دام به کشــتارگاهها واگذار شود .افرادی که به ذبح دام مشغول
هســتند ،باید از وســایل محافظت کننده مانند دست کش ،چکمه و
لباس مناســب استفاده کنند و ابزارشــان را بعد از ذبح ،ضدعفونی
کنند و همچنین خونابهها نیز به طریق بهداشــتی دفع شود.

مصرف درست و بهینه بهتر از قطع برق و خاموشی است
همکار گرامی:

دور تند
تغییر دما از
 ۱۸درجه سانتیگراد به
 ۲۵درجه سانتیگراد
(دمای آسایش)

دور کند

کولرهای آبی بخش قابل توجهی از

مصرف برق شرکت را به خود اختصاص

دادهاند .مصرف برق در دور کند کولرهای
آبی بیش از  60درصد کمتر از دور تند

آن است .با تنظیم کولرهای آبی بر روی
دورکند ،میتوان میزان قابل توجهی در
مصرف برق شرکت صرفهجویی کرد.

امکان تامین
برق ماهانه
 ۵.۴۰۰خانواده
چهار نفره

 2/8میلیارد
ریال در سال
کاهش هزینه

2,000,000
kwh/y
کاهش مصرف

اداره بهینه سازی مصرف انرژی
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چهرهها
کاری سخت و زمانبر بود ،اما سرانجام به دادههایی رسیدیم که از حیث

گفت و گو با مهران قمینژاد مسوول آزمایشگاه تست دینامیک و دوام

عبور از پروژههای

کالیبراسیون ،فیلتراسیون و نگهداری ،دقتی فراتر از استاندارد داشته ،قابل
اتکا و رقابت با نمونه خارجیاند.

االن شرایط بهتر شده یا شما قویتر شدید؟

ما قویتر شدهایم .میتوانیم به دلیل باال رفتن اطالعات فنیمان تجهیز
مناســب را تهیه کنیم .بدون تجهیز مناســب هرچقدر دانش فنی داشته
باشــیم هم نمیتوان کاری از پیش برد .خوشبختانه معاونت همواره به

مقطعیبانگاه
توسعهمحور

تیم ما اعتماد داشته است ،چون پیشبینی و اهداف تیم همیشه محقق
شده است.

برای بهترشدن عملکردتان چه پیشنهادی دارید؟

مهمترین نیاز آزمایشــگاه دینامیک ،جاده تســت است .این فقدان
باعث محدودیت تیم ما در تست ،تعریف پروژه و تجاری سازی محصول
است .باید محیط آزمایشگاهیای را راهاندازی کنیم که بفهمیم مشتری از
شاخصهای دینامیک و ایمنی چه دریافتی دارد.
پس تست جاده را چگونه انجام میدهید؟

یا از خدمات جاده تســت بارز در اســتان کرمان استفاده میکنیم یا
جادههایی را یافتهایم که در آنهــا مانور جادهای را اجرا میکنیم که دور
از دسترسند و چون مخصوص تست خودرو نیستند ،خطرآفریند .دور از
دسترس بودن باعث فاصله زمانی بین تعریف تست و انجام آزمایش از
یک طرف و بوروکراسیهای اداری زمانبر بوده و اجاره زمین برای انجام
تست هم هزینهبر است .همچنین ما محدود به جادهای هستیم که برای
نیاز و امر دیگری طراحی شده است.
متولد ســال  1349در کرمان و دانشآموخته فیزیک از دانشــگاه تهران در مقطع کارشناسی و دانشگاه صنعتی شریف در مقطع

کارشناسی ارشد است .میگویند ،بخشی از تستها و آزمونهای خودرو مستلزم حمل به کشورهای اروپایی و صرف هزینه چندین
هزار یورویی بود .در حالی که با تالش او و همکارانش این آزمونها در داخل کشور و در مجموعه ایرانخودرو عملیاتی شده است.

گفتوگوی این هفته صفحه چهرهها به مهران قمینژاد ،مســوول آزمایشــگاه تست دینامیک و دوام معاونت تحقیقات ،طراحی و
تکوین محصول ایرانخودرو اختصاص دارد که در ادامه میخوانید.

از ورودتان به ایرانخودرو بگویید.
یک سال بعد از حضورم در حوزه نفت و گاز با دیدن آگهی ایرانخودرو

سازمان ملی استاندارد خواستار آن بوده است.
حوزه تستهای این آزمایشگاه چیست؟

درخواســت همکاریام را ارایه کردم و بعد جذب شرکت شدم .سال 79
کارم را با پروژهای به نام پیل ســوختی (مبدل انرژی شیمیایی به انرژی

بســیار دقیقند؛ مثال از راننده میخواهیم با ســرعت  80کیلومتر به عالوه

الکتریکی) آغاز کردم و در واحد تســت ایمنی و قطعه ادامه دادم و یک

یا منهای یک کیلومتر براند .همین یک کیلومتر معیار دقت راننده است.

سال بعد وارد تســتهای دینامیک شدم .نخستین تستها ،مربوط به

در آزمونهایی مثل تســت  ECSبه دلیل دقت بسیار باید از ربات فرمان

سیستم راید (راحتی سفر) و تستهای هندلینگ (کیفیت فرمانپذیری)

استفاده کرد .این ربات که در کشور منحصر به فرد است ،سال  83توسط

خودرو بود که همچنان ادامه دارد.

ایرانخودرو خریداری و الزامات اســتانداردی و معیارهای کاربردیاش را

کمی درمورد آزمایشگاههای تست برایمان توضیح دهید.

افزایش دادیم .به تایید دیگرشرکتهای خودروساز صرفا این آزمایشگاه

تست قطعه عمدتا در شرکتهای ساپکو و ایتراک انجام میشود ،اما

میتواند به معنای واقعی تســت جادهای را انجام و گزارشهای تحلیلی

در اداره تســت و اندازهگیری کلیت یکپارچه خودرو مدنظر است .همین

استاندارد ارایه دهد .آزمایشگاهی که خوشبختانه همیشه از حمایتهای

یکپارچگی منجر به بروز خواص جدیدی در خودرو میشود .تستهای

مدیران برخوردار بوده و توانســته بازخوردهای مثبت داشته باشد .همین

ما ویژگیمحور بوده و خودرو بر مبنای مصرف سوخت ،آلودگی ،دینامیک

عملکرد خوب باعث شده بتوانیم در ازای درخواستهایمان پاسخ مناسب
دریافــت کنیم .افتخارمان این اســت که جلوتر از زمــان حرکت کرده و

شــش آزمایشــگاه تســت معاونت طراحی و توســعه محصول در

هیچگاه مجموعه شرکت دچار توقف یا شوکی ناشی از عملکرد ما نشده

حوزههای مکانیزمهای خودرو ،هومولوگیشن (که منجر به پالکگذاری

اســت .همچنین توانستهایم از عهده تستهای مد نظر شرکت برآمده و

خودرو میشــود) ،نویز و ارتعاشات ،آالیندگی و دوام و دینامیک فعالیت

به موقع در این زمینه پاســخگو باشیم .خوشبختانه با حضور همکاران

میکنند .فعالیت آزمایشــگاهی که مســوولیتش بر عهده من اســت،

جوان عالقهمند فازهای مطالعاتی در حوزه خودروهای برقی طی شده و

ارزیابــی دوام و دینامیک خودرو در ســه محور تخصصی دینامیک مثل

در حال بررسی و ارزیابی ابعاد تجهیزاتی انتخاب جاده تست مناسب برای

ترمز ،هندلینگ ،سیستمهای فرمان است که در راستای هومولوگیشن یا

مانورهای آتی هستیم.

ارزیابی تستهای کارخانهای است .بخشی از تستها نیز به مقوله دوام
خودرو اختصاص داشته با کمک سیستم فورپوستر پیر شدگی ،محصول
را تا کارکرد پنج ساله شبیهسازی میکنیم .همچنین تعدادی از تستها
به سیستم ایمنی خودرو اختصاص دارد.

فعالیت اداره تست و اندازهگیری چه زمانی آغاز شد و بخش شما کی

شکل گرفت؟

عمده مشکالت شما طی این سالها به ویژه در زمان تحریم چه بوده

است؟

تجهیزات مرتبط با سنســورهایی را داریم که عمری بیش از  22سال
دارند .تســت دینامیک پرشتاب ،پرضربه و پرمخاطره است .حتی برخی
تستهایمان در دمای باال یا در آب انجام میشود .بنابراین این سنسورها
به شــدت تحت تاثیر تنش و شــرایط کارکرد خود هستند .دیتای دقیق،

آغاز فعالیت این اداره از ســال  77بود ،اما از ســال  79آزمایشگاهها

عالوه بر کالیبراســیون (برای شــاخص زمانبندی واکنش) ،فرایندهای

به طور مســتقل با رویکردهایی مشخص شــکل گرفتند .خوشبختانه

کنترل میانی داخلی و فرایندهای تعمیر و نگهداری را نیاز دارد .همچنین

آزمایشــگاه دوام و دینامیک نگاهی رو به جلو دارد و تالش شده ،ضمن

باید با روشهایی از مشخصات فنی سنسورها مطمئن باشیم؛ برای مثال

تطبیق با شــرایط بــازار ،تکنولوژیها و پروژههای نوظهــور با انتظارات و

رسیدن به داده دقیق یک سنسور و اطمینان از آن نیازمند سرمایهگذاری

نیازهای شرکت منطبق شود و از این رو به دلیل نبود تجهیزات یا مشکالت

و بررسی طی چندین نفر ساعت در بازه زمانی ششماهه است .تحریمها

ناشی از تحریم ،به جرات میتوانم بگویم این آزمایشگاه توانسته به خوبی

باعث قطع ارتباطمان با شــرکتهای معتبر کالیبراتور و تجهیزات تست

هم شرایط تحریم را پشت سر بگذارد هم یک پله جلوتر از چیزی باشد که

شــد و مجبور شدیم برای هر سنســور روش کنترلی مجزا خلق کنیم که
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احداث جاده ویژه تست کرد که به نتیجه نرسید ،چون حمل خودرو صرفا
برای یک تســت به صرفه نیست ،ما در قالب چند گروه به صورت موازی
تســتهای مرتبط را انجام میدهیم .بعضــا  12خودرو را به کرمان حمل
کرد ه و روی هر یک  15تست را انجام میدهیم .تستهایی که خطرناکند
و باید به دقت کنترل شــوند .مباحث آموزش ،تیونینگ خودرو ،تیونینگ

این تســتها مانورهایی را شــامل میشــود که گاه خطرناک و گاه

و  ...تست میشود.

تاکنون راهکاری اتخاذ شده است؟

ســال  82ایرانخودرو با مشارکت چند شرکت دیگر تالشهایی برای

تجهیزات ،مخاطرات انجــام کار و  ...این آزمونهای جادهای خطرآفرین
بوده و سرنشین ما ســوار بر خودروی تستی است که هنوز پالکگذاری
نشده است؛ برای مثال ما ترمز  ABSدر حال توسعه را تست میکنیم و
اگر راننده مجرب نباشد ،قطعا خطرآفرین است .خودتان در نظر بگیرید که
ترمز  ABSخودرویی با  120کیلومتر سرعت ناهمگون عمل کند چه اتفاقی
میافتد .امیدوارم بیمه حوادث به این موارد تعلق بگیرد.

یتان چگونه میبینید؟
آینده شرکت را درحوزه تخصص 

شــرکت از بدنه کارشناســی مطلوبی برخوردار اســت ،اما با توجه به
گستردگی و نقشش در کشور انتظار بیشتری از آن میرود .وظیفه اصلی
واحدهایی مثل تست دینامیک و دوام ،تولید دانش فنی است که درون
خود ارزش افزوده دارد .توســعه هزینهبر است ،اما در بلندمدت منجر به
افزایش درآمد و سهم شرکت از بازار میشود .اگر ارتقای کیفی دنا باعث
افزایش دو درصدی سهم بازار شود عایدی قابل توجهی به شرکت میرسد.
واحدهایی که به خلق ارزش توجه میکنند نباید اسیر رویدادهایی محدود
به امروز باشند .خوب است که در برخی موارد حتی به نظر لوکس از حاال
سرمایهگذاری کنیم تا در صورت نیاز مقدمات آن را فراهم کرده باشیم.
محدودیتهایتان در مسیر کاری چه بوده است؟

نداشتن جاده تست و بازنشسته شدن تست درایورهایمان .نداشتن
راننده مجرب و جسور برای انجام تستهای دینامیکی و نبود جاده تست
برای آموزش به راننده تازه کار واقعا محدودیتهای در خور توجهی هستند.
در خصوص ابزارآالت هم ما به دفعات ربات را خودمان تعمیر کردهایم.
ازخانوادهتان برایمان بگویید؟

همسرم معلم هنر مقطع ابتدایی است و سالها تجربه کار با کودکان
در این ســنین را دارد .پســرم مهربد  16ساله اســت و قدرت رهبری و
مدیریت اســتراتژیک را میتوان در او دید .دخترم مانترا پنج ســاله که
عالقهمندیاش ابزارآالت فنی است نه عروسک.
برنامه شما برای بعد ازبازنشستگی چیست؟

از زمان نوجوانی به هنر تزیینی با اســتفاده از چوب عالقه داشتهام و
تا حدودی شــناخت دارم .دلم میخواهد در یک کارگاه شــخصی به آن
بپردازم.

سخن پایانی؟

با نگاه توســعه محور و بهرهگیری از طرحهای اســتراتژیک عمیق و
شفاف ،از پروژههای مقطعی عبور کنیم و خود را محدود به آنها نکنیم.

مثبت باشیم
آبان

طاقت داشته
باشید
فروردین

مرداد

این هفت ه را با احساس بسیار خوبی آغاز خواهید کرد .این
جهشــی که در سطح انرژی خود دارید تا پایان هفته دوام

خواهد داشــت .حتی در روزهای پایانی هفته که ممکن است استرس
کاری بر شما چیره شود ،خواهید توانست به تمام وظایفتان عمل کرده و

بی مورد بپرهیزید و بدبینانه به مسائل نگاه نکنید .امیدهای

پایان هفته از انرژی خود برای کمک به یکی از دوستانتان بهره بگیرید.

روزها زندگی عاطفیتان به بهترین شکل ممکن در آمده است.

شهریور

حــواس تان را کامال روی وظایف تــان متمرکز کنید .این
روزها که به تنهایی در حال اتخاذ تصمیم مهمی هســتید،

اوقات بغرنج و دشواری را تجربه میکنید ،اما با تصمیمی که میگیرید

زندگی سلسلهای از چالشها و سختیهاست ،اما شما هم

از بالتکلیفــی رهایی خواهید یافــت .این هفته تا میتوانیــد در امور و

دریافتهایــد که بیشتر این چالشها بــا تالش بیشتر به

فعالیتهای جمعی شــرکت کنید و بدون این که حساسیت دیگران را

آســانی قابل حل هستند .در طول این هفته بخت شما را همراهی خواهد
کرد .قدر زندگی خود را بدانید و یقین داشته باشید که فرد موفقی هستید.
دلتنگیهای این روزهایتان به زودی به پایان میرسند؛ طاقت داشته باشید.

برانگیخته کنید ،استعدادهای خود را نشان دهید.
مهر

با کمی تدبیر و مالطفت اطرافیانتان را به خود نزدیک کنید
و از زیر بار انجام کارها و مسوولیتهای سخت فرار نکنید.

این هفته قبل از دست زدن به هر کاری صبر و حوصله به خرج

دیگران را وادار به پذیرش نظر خودتان نکنید و شنونده سخن نزدیکان

دهید و به دقت حق انتخابهای متعددتان را سبک و سنگین

به ویژه نقطه نظرات خانواده خود باشید .به واسطه فعالیتهایی که اخیرا

کنید ،چرا که فقط این شما هستید که قراراست در نهایت تصمیمی مهم را به

باشد اگرازشکستهای زندگی درسگرفته و ازآن چه بودهاید

خیلی زود درک خواهید کرد .به فکر انجام کار خیری هستید که فکر شما را

قدر شادابی و سالمت خود را بدانید و از عصبانی شدنهای

بسیاری در زندگی هست .اجازه ندهید ،دیگران بر شما تاثیر منفی بگذارند.

خودتان را وابسته به هیچکسی نکنید ،راهتان را بروید و یادتان

بهترهستید ،موفقیت را در آغوش کشیده و احساس رضایت و پیشرفت را

چندین ساعت وقت اضافی را هم به دست آورید .بهتر است در تعطیالت

یک پیشــرفت مهم به همت خودتان در زندگیتان حاصل میشود .این

تیر

آذر

از شــما الگو میگیرند .به همین دلیل اســت ،وقتی شما

کافی حمایت و پشتیبانی میکنند.

خرداد

به معنای واقعی در زندگی تجربهکنید.

چه متوجه باشید چه نباشید ،اغلب دوستان و نزدیکانتان

پرانرژی خواهند بود .در آیندهای نزدیک همین دوستان از شما به اندازه
اردیبهشت

حل خواهد شد .شادمانی در راه است که سبب میشود خوشبختی را

و با آینده نگری بیشتر در خصوص امور مالی به پیش بروید.

که این هفته خوشحال و پر از انرژی هســتید ،آنها نیز خوشحال و

اعصاب و تعادلتان را به هم بریزد .شــما ســزاوار نتایج

تحمیلی نیستید .اختالفات کوچکی در خانه پدید میآید که به سرعت

مرحله اجرا درآورید .با برنامهریزیهای بجا هزینههای خود را کاهش دهید

بیحوصله هســتید ،آنها نیز بیحوصله میشــوند و متقابال همان طور

در نگرش خود به مســائل واقع بین باشید .نگذارید کسی

داشتهاید ،سود خواهید کرد .به هیچ وجه درگیر حواشی نشوید.

مشغول خود کرده بدون هیچ تردیدی هرچه زودتر آن را عملی کنید.
دی

باالخره آن چه مدتهاســت که میخواســتید ،برایتان
فراهم خواهد شــد .نه تنهــا از حضور برخــی افراد در

زندگیتان لذت میبرید بلکه صحبت کردن با آنها نیز شــما را پر از
انــرژی و انگیزه میکند .لیاقت بهترینهــا را دارید و بی اندازه تالش
کردهاید .به زودی چشــمتان به نتایج فوق العاده زحماتتان روشــن
خواهد شد.
بهمن

در محیط کاری تان حضور فعال تری داشته باشید که زندگی
و آینده شما به آن وابسته است .توقع تان را از دیگران کم و

از خودتان بیشتر کنید تا رضایت بیشتری را احساس کنید .قصد خاصی
در سر دارید که هر چند خیر ،ولی بهتر است دست نگه دارید و بیش تر در
خصوص آن و چگونگی اجرایش فکر و اندیشه کنید .خطری از سر شما
رفع شده است به شکرانه آن به دیگران کمک کنید.
اسفند

شخصی مشــکالتی را برای شما به وجود میآورد که الزم
اســت در برخورد با او صریح باشــید ،اما زیاد به کارهای

او بها ندهید و نادیدهاش بگیرید .در مســائل سرنوشت ساز بر شانس
و اقبال تکیه نکنید ،زیرا با مشــکالت و دشــواریهای متعددی برخورد
خواهید کــرد ،تنها با جدیت بیش تری تالش کنید .اخبار خوشــی در
خصوص ارتقای شــغلیتان خواهید شــنید که انگیزهتان را برای کار و
تالش مضاعف میکند.
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فرهنگ و صنعت
کتاب
خرد در کار
شیرین فکری

نگه داری هوشمند وسایل نقلیه خودران

برای سالها ،شهر مدرن حول محور خودروها ،به ویژه خودروهای شخصی ساخته شده است .جادهها و سازههای پارکینگها فضای

بسیار زیادی را اشغال میکنند ،ترافیک زمان سفر را تعیین میکند و محلههای غیرقابل دسترس اغلب از عدم توسعه اقتصادی رنج
میبرند .به طور خالصه ،شهرهای مدرن حول یک شیوه حمل و نقل ناکارآمد و اغلب نامناسب ساخته شدهاند.

سازمانها از به کارگیری افرادی که پا به میانسالی گذاشتهاند با
برچسب کهنه شدن دانش و اطالعات ،امتناع میکنند و میانساالن
نیم بیشتر عمرشان را در بازنشستگی ناخواسته و زودهنگام سر
میکنند .این رویداد باعث به هدر رفتن دهها سال عمرمفید کاری
انسانها و نیز بیبهره ماندن جامعه از گنجینه گرانبهای تجربیات
پیشکسوتانمیشود.
بســیاری از افراد ،با مسنتر شدن ،صاحب تجربیاتی بیبدیل
میشوند .عالوه بر آن روانشناســان در نتایج آزمایشهای خود
نیز دریافته اند که افراد مســن تــر ،در انتخاب هایی که منجر به
منفعت طوالنی میشــود بهتر عمل میکنند .جوانان انتخابهای
سریعتری دارند که منجر به نتیجه فوری میشود ،اما مسنترها در
انتخابهای استراتژیک آینده نگر ماهرتر هستند .با داشتن مزیت
سالها تجربه ،انبار وسیعی از راه حلها در ذهن بالغ و پختهشان
وجــود دارد که بــه آنها اجازه میدهد تا اطالعــات بیشتری را
پــردازش کنند و به طور بالقوه راهکارهای بیشتری را پیشــنهاد
میدهند.
«چیپ کانلی» در کتاب «خرد در کار» ،رویکرد و راهکاری نوین
در خصوص مشکل یادشده ارایه میکند .او در  50سالگی ،کسب
و کار شــخصی موفق خود را فروخت و به کســب و کاری نوپا ،با
مدیریت سه جوان تازه کار پیوست و نظریه خود را به اثبات رساند.
او در کتاب حاضر ،همکاری و هم آموزی جوانان و پیشکســوتان
را در محیطهــای کاری با قالب آموزگاری و شــاگردی همزمان
پیشنهاد میکند .در این فرایند پیشکسوتان از جوانان ،مهارتها
و هوشــمندی دیجیتالی را میآموزند و جوانان از پیشکســوتان
هوشــمندی عاطفی را فراگرفته و از تجربیات و شــبکه وسیعی
از اطالعــات آنان بهره میگیرند و پیشکســوتان مدرن پرورش
مییابند.

وســایل نقلیه خودران ( )AVتوانایی رفع بسیاری از این چالشها

خودروسازان ســرمایهگذاری کنند تا مطمئن شوند که AVها میتوانند

را دارند .با تغییر کاربری خودرو از مدل تک مالکی و تشویق مدلهای

با دســتورالعملهای ایمنی کافی در کل چرخه عمر خودرو وارد جریان

کارآمدتر به اشتراک گذاری سواریAV ،ها نیاز به ساختارهای پارکینگ

اصلی شــوند .در سال  ،2017سازندگان خودروهای بیشتری را نسبت

را کاهش میدهند .اشــتراکگذاری ســواری همچنین باعث کاهش

به فروش فراخوان کردند که نشــان میدهد سیستم بازرسی و پایش

ترافیک میشــود ،زیرا مــردم برای رفتوآمد در ســاعات اوج مصرف

قدیمی بوده که فقط میتوانسته به نقصهای خطرناک واکنش نشان

به جای خودروهای فردی از گزینههای تســهیالت اشــتراکی استفاده

دهد ،نه از آنها جلوگیری کند.

میکنند .عالوه بر این ،گزینههای حملونقل قابل دسترســی ،شــرایط
اقتصــادی محلههایی که دسترســی به آنها دشــوار اســت را بهبود
میبخشــد .امروزه ،صنعت خودروســازی بیشتر در خصوص تحول

AVهــا همچنین به زیرســاختهای بســیار متفاوتی نســبت به

خودروهای AVسرمایه گذاری کرده است .اگرچه جدول زمانی توسعه

خودروهای سنتی نیاز دارند ،از آن جا که به احتمال زیاد کامال الکتریکی

به شــدت مورد بحث است ،اما هر تولید کننده بزرگ و تعداد زیادی از

هســتند ،نیاز به پمپ بنزین ندارند ،اما تقاضا برای ایســتگاههای شارژ

استارت آپها درگیر مسابقه برای ارایه گزینههای هوشمندتر و کارآمدتر

را افزایــش میدهند و مهمتــر از آنAV ،های متعلق به یک شــرکت

حملونقل هســتند .برای این منظور همه جنبههای خودروی مدرن در

اشــتراکگذاری سواری به جای افراد ،فاقد نظارت منظم برای نگهداری

حال بررسی است از مالکیت (یا نداشتن آن) ،تا اینکه آیا آنها حتی به

هستند .پســتهای بازرسی هوشمند که ایســتگاههای شارژ ،بازرسی

فرمان نیاز دارند ،اما با وجود این که میلیاردها دالر برای ساخت خودروی

خودکار وسایل نقلیه و نقاط ورود به سیستم را ادغام میکنند ،به شهرها

خودران ،متصل و سازگار با محیط زیست آینده سرمایه گذاری میشود،

و شــرکتها این امکان را میدهند تا به طور موثرتری جریان ترافیک را

مصرف کنندگان همچنان مراقب حملونقل خودکار هستند.

مدیریت کنند و نیازهای ناوگان خودکار خود را درک کنند؛ مثال برای یک

اطمینان عمومی

میتوانند به کتابخانه مرکز اسناد فنی و سیستمی واقع در خیابان
مطهری مراجعه کنند.

اعتماد است .سوار شدن به یک ماشین ناآشنا به تازگی شروع به تبدیل

ارزیابی کند ،بلکه تاثیر فرسودگی روی آن را فهرست کرده و به اپراتورها در

شــدن به یک فعالیت «عادی» کرده اســت ،اما هنوز نگرانیهایی در

مورد تعمیر و نگهداری در انتظار هشدار میدهد .این به صنایع خودرو و به

خصوص ایمنی هم برای مردم و هم برای رانندگان وجود دارد.

اشتراک گذاری سواری اجازه میدهد تا به طور فعال قطعات فرسوده را

اگرچه رانندگی خودران برخی از مشکالت را برطرف میکند ،مطمئنا
مسایل دیگر جای آنها را خواهد گرفت .رانندگی فقط به معنای هدایت
خودرو از مکانی به مکان دیگر نیســت و ســواالت بیشماری در مورد
اطمینان از سوار شدن بر خودرویی که یک نفر پشت فرمان آن ننشسته،
ظاهر میشود .صندلی راننده ،چراغهای هشدار ،سنجههای سوخت و

جایگزین کنند و از فراخوانهای پرهزینهای که مصرف کنندگان را نسبت
به AVها محتاط میکند ،جلوگیری خواهد کرد.
نتیجه
از آنجایی که جهان با سرعتی سریع به شهرنشینی ادامه میدهد،
باید اطمینان حاصل شــود که فضای محدود شــهرها منافع جامعه را

فنآوریهای جدید مانند بینایی رایانه میتوانند بررسیهای تعمیر

به حداکثر میرســاند .با ظهور AVها ،مسائل شــهری معمولی مانند

و نگهداری را ســریعتر و در دسترستر کنند و این اطمینان را به وجود

ترافیــک و گزینههای حملونقل ناهموار کاهــش مییابد و درها برای

آورند که عملکرد خودروهای بدون راننده به درســتی پایش میشــود،

پیشرفتهای جدید ،مسکن و فرصتهای اقتصادی باز میشود.

بخشیدن به مصرف کنندگان و هموار کردن راه برای AVها اتخاذ کنند.
همانطور که فناوری داخل خودروها پیشــرفتهتر میشود ،فناوری
مورد نیاز برای ســاخت آنها نیز افزایش مییابد .در این خصوص باید
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خودکار با استفاده از یادگیری ماشینی برای حفظ امنیت عمومی بسیار

یک چالش کلیدی بــرای پذیرش عمومی از رانندگی خودران ،عدم

اما همچنان باید تولیدکننــدگان ،فناوریهای جدیدی را برای اطمینان
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وسیله نقلیه که فقط چند دقیقه با مســافران فاصله دارد ،یک بازرسی
مهم است .فناوری پیشرفته نه تنها میتواند وضعیت  AVرا در چند ثانیه

بازخورد لمسی از ترمزها و گاز همگی مهم هستند.

عالقهمنــدان برای کســب اطالعات بیشتــر و امانت کتاب

نگهداری هوشمندانهتر

همانطور که خودروها هوشمندتر میشوند ،فناوری و زیرساختها
باید به طور همزمان رشــد کنند .ارتقای فرآیندهــای تولید و نگهداری
باعث بهبود ایمنی و کاهش دغدغههای مصرفکنندگان میشــود ،زیرا
خودروهای  AVبه خیابانهای شهر راه پیدا میکنند.

کودک و نوجوان
در گفت و گو با حلیا سلطانی
فرزند همکار مطرح شد

حمیده

بهترینشیوه
هدایت نسل جوان
چیست؟

صالح (مادر):
حلیــا از بچگی دلنوشــتههایی
به صورت متنهای کوتاه مینوشــت .در 15
سالگی داستان کوتاه نوشت .با دیدن استعدادش
در ایــن زمینه تشــویقش کردم و از او خواســتم تا
داســتان نویســی را ادامه دهد و برای چاپ داستانش
کمکش کردم .در  16ســالگی توانست اولین کتابش
را به نام «دفترچــهای که قبل از صاحبش تفحص

حمیدرضا

شد» به چاپ برســاند و تا به امروز پنج عنوان

سلطانی (پدر):

کتاب از او به چاپ رسیده است.

دخترم از کودکی اهل مطالعه و

پژوهش بود .ما همیشه درباره تاریخ
ایران با هم صحبت و تبادل اطالعات

حلیا فرزند حمیدرضا ســلطانی شاغل در شرکت مهرکام پارس متولد  26اسفند 1380
و یک برادر کوچکتر از خود دارد .این جوان دهه هشتادی ،دانشجوی ترم دوم رشته

میکردیم .او عالوه بر نوشتن کتاب ،فعال

فرهنگی اجتماعی است و به دوستانی که به

روانشناســی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب است و عالوه بر نگارش پنج عنوان کتاب

نگارش عالقهمندند کمک میکند تا کتاب

در حوزه دفاع مقدس ،فعال فرهنگی اجتماعی اســت و از دغدغههایش در این زمینه

بنویسند و آنها را به چاپ برسانند.

برایمان میگوید.

چه شد رشته روان شناسی را برای تحصیل دانشگاهی انتخاب کردی؟
از کودکی درباره مغز و روان انسان کنجکاو بودم .به نظرم روانشناسی

دفاع مقدس عالقهمند شدید و حال و هوای آن را درک کردید؟

هستند که برای ارتقای خود میتوان از آنها کمک گرفت.

عــاوه بر لطف خداوند ،مطالعه در این زمینه زیاد داشــتم .شــنیدن

شــباهتهایی به فلسفه دارد .در این باره مقاالت بسیاری مطالعه کردم.

در رابطه با فعالیتهای دیگرت برایمان بگو.

سخنرانیهایی مرتبط با آن سالها و معجزاتی که در میدان جنگ اتفاق

رابطه انســان با مشــکالت منجر به بروز اختاللهایی میشــود و وقتی

نویسنده پنج عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس هستم و پنج سال است

افتاده ،مرا به پژوهش در این حوزه واداشــت .من اهل پژوهش هستم

میبینم ذهن انســان آن قدر قوی اســت که قادر به تولید اختالل است،

که در ســطح شهر تهران فعالیت فرهنگی اجتماعی دارم .فعالیتهای من

و هرآن چه دارم را با پژوهش خود به دســت آوردم؛ مثل انتخاب چادر

بیشتر در این باره کنجکاو میشوم .از طرف دیگر تنوع گرایشها در مقطع

عالوه بر نوشتن و تولید محتوا در حوزههای مختلف ،ارتباط گرفتن با نسل

به عنوان پوششــم .لطف دیگری که از آن برخوردارم ،این اســت که بچه

کارشناسی ارشد و دکتری مرا مجذوب این رشته کرد و با وجود این که در

جوان است .به همین منظور در گروهی به نام «سپاه قلم» به آموزش رایگان

مســجدی هســتم .البته هدایت و حمایت خانوادهام نیــز در تربیت ما

دانشگاه سراسری پذیرفته شده بودم ،اما سال اول به دانشگاه نرفتم تا در

نویسندگی پرداخته و از کودکانی که تمایل به نوشتن دارند حمایت میکنیم

تاثیرگذار بوده است.

رشته مورد عالقهام به تحصیل بپردازم.

و به جز هزینههای ابتدایی ،البته به شکل محدود نوشتههای آنان را در قالب
کتاب به چاپ میرســانیم که دبیری این کانون با من است .نزدیک به 20

کتابهایی که نوشتید برای چه گروههای سنی است؟

تا کجا میخواهی این رشته را ادامه دهی؟

نویســنده دهه نودی از  160محله مختلف تهران به طور مستقیم با ما کار

نوجــوان و جوان .با این حال بزرگســاالن و کودکانی نیز بودند که از

قبال دوســت داشتم ،روان شناســی بالینی بخوانم ،هنوز هم به این

میکنند .هدف اصلی کانون دور کردن کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و

خوانــدن این کتابها لذت بردهاند ،چون تــاش کردهام کتابهایم را به

مبحــث عالقهمنــدم ،اما این روزهــا دغدغه دیگــری دارم .دغدغه این

روی آوردن آنان به کتاب و کتابخوانی است .در یکسالگی کانون سپاه قلم،

زبانی روان و عامیانه بنویسم تا برای هر قشری قابل مطالعه باشد .هدف

روزهای من ،کودکان و نوجوانان هستند .میخواهم تحصیالتم را در زمینه

با این که همه دهه هشتادی بودیم ،مقام اول را در بخش اخالق کانونهای

من از نگارش این کتابها این بود که شهدا را معرفی کنم.

روانشناسی کودک دنبال کنم .به عقیده من جامعهای که کودکانی شاد با

شهر تهران به دست آوردیم .این ثابت کرد که اگر کمی به ما جوانها بیشتر

روان سالم دارد ،جامعه متفاوتتر و بهتری است.

توجه شــود ،اتفاقات خوبی رخ خواهد داد .ما جوانان حرف برای گفتن و
انرژی برای انجام کارها زیاد داریم ،فقط به کمی حمایت نیازمندیم.

مهمترین ویژگی یک روان شناس و درمانگر؟
درمانگر باید تحمل باالیی داشته باشد .چرا که انواع و اقسام افراد به
او مراجعه میکنند .روحیه روان درمانگر باید آن قدر قوی باشد که بتواند
برای مراجع کارآمد باشــد .ضمن این که بتواند بین کار و واقعیت زندگی
خود مرزی قائل باشد.

یک پیشنهاد برای تشویق نســل جدید برای کمتر کردن فعالیت در

فضای مجازی؟

چه چیزی در نوجوانان زمان جنگ باعث شده بود که به چنان پختگی

و کمالی برسند؟

نخست ،کسب فیض در مکتب خمینی که مکتب تفکر و متفکر پرور
اســت .از ســوی دیگر این بچهها در مسجد بزرگ میشدند؛ مثال شهید
ابوالحسن ابراهیمی ،از سن  11تا  15سالگی که شهید شدند در محله خود

بهترین شیوه برای هدایت بچهها به این مسیر تشویق آنهاست؛ مثال
میتوان یک روز در هفته را به عنوان روز بدون گوشی انتخاب کرد؛ مانند

فعالیت فرهنگی و اجتماعی داشتند؛ باید بچهها را باور کرد.

به نظرت مراجعه به روانشناس و درمانگر چقدر ضروری است؟

جمعههای بدون گوشی .میتوان با فعالیتهای فرح بخش کودک را از

صحبت پایانی؟

این فضــا دور کرد .به پارک رفت ،مطالعه کرد .این اتفاق نباید به صورت

ممنونم که در نشــریه کارآمد برای فرزندان کارکنان وقت میگذارید،

در این دنیایی که سرشــار از استرس اســت و بعضی از اختاللها از

تحکم آمیز بیفتد بلکه با بازی و گفت و گو باید آنها را ترغیب کرد.

استرس ناشی میشود ،هر چند وقت یک بار مشاوره با یک روانشناس
ضروری اســت .روان شناس پزشــک روح ماست .البته کتابهایی هم

بچهها جون تولدتون مبارک

آریا عظیمی  4 -ساله

مهیا نجار خراسانی  5 -ساله

با توجه به این که شما یک جوان دهه هشتادی هستید چطور به حوزه

دغدغههای ما را میشنوید و مطالب ارزشمندی را ارایه میدهید .امیدوارم
این دســت از تولید محتواها بیشتر شده و کودکان ،نوجوانان و جوانان
بیشتری که دارای قابلیتها و تواناییهای بسیار هستند ،معرفی شوند.

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 

محیا جعفریکیا  5 -ساله

محمدحسامسعیدی ۶-ساله

آریا وفایی  2 -ساله

محمد تیام جمشیدی

محمد مهدی شجاعی
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سخن هفته
هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

دلبستگیها

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

اگر میخواهیم ارزش خود را بدانیم ،بنگریم به چه چیز دل بستهایم.

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.

هدایای غیر نقدی

جمعــی از همــکاران در تماس با صدای همکار ضمن تشــکر از

مدیریت ارشــد ،درخواست کردهاند ،نســبت به توزیع ،نوع و کیفیت
هدایای غیرنقدی بازنگری شود تا با صرف هزینه زیاد کاالهای با کیفیت

در اختیار کارکنان قرارگیرد.

پاسخ معاونت توسعه منابع انســانی :ارایه کاالی با کیفیت از اهداف

سوی کارگزاریهای ســازمان تامین اجتماعی و تغییرات صورت
گرفتــه در نحوه ارایــه خدمات در کارگزاریهای ســازمان تامین
اجتماعی ،بعد از قطعی شــدن زمان حضور ،در خصوص ســاعات
کاری این واحد از طریق کانالهای ارتباطی اطالعرســانی خواهد
شد.

محدودیتهــای برون ســازمانی ،گاه اختالالتی در ســطح کیفیت
تامیــن و توزیع هدایا ایجاد میشــود که با همکاری و ســعه صدر
کارکنان فهیم گروه صنعتی ایرانخودرو و بهبود مستمر بر مشکالت
فوق فائق خواهیم شد.

تعــدادی از همــکاران در تماس با ما پیشــنهاد دادهاند ،بعضی

ثبت نام ســفر زیارتی مشــهد گالیه داشــته و عنوان کردهاند ،در

نخستین روز هر ماه ثبت نام برای ماه آینده صورت میگیرد که باید
در صفی طوالنی منتظر بایســتیم ،آن هم معلوم نیست نوبت به ما
برسد .لطفا به این موضوع سر و سامانی بدهید.

هتلسینورمشهد

اصلــی تیــم تامین و توزیع ســبد کاالســت که به دلیــل برخی از

سفرزیارتیمشهد

گروهی از کارکنان تولیــد ،در تماس با ما از صف طوالنی برای

جمعی از همکاران در تماس با ما درخواست کردهاند ،مسووالن

اعزام همکاران به سفر زیارتی مشهد ،کیفیت غذا را در هتل سینور

مجدد بررســی کنند .ســرویس خانهداری هتل ،وسایل مصرفی را

شــارژ نمی کند و محدود است .برای رســیدگی به این امور حضور

نمایندهای از شرکت در هتل الزامی است.

پاســخ معاونت توســعه منابع انســانی :ســهمیه معاونتها و

مدیریتها بر اســاس قــرارداد هتل با شــرکت و همچنین تعداد
نفرات مجاز صورت میپذیرد .الزم به ذکر است ،همکاران میتوانند
بابت استفاده از سهمیه ،از دو حالت سهمیه سفر به مشهد یا سهمیه
سایر ســفرها استفاده کرده که از طریق سایر سفرها نیز میتوانند
به مشــهد مقدس ســفر کنند و نیازی به ایستادن در صف نیست.

پاســخ معاونت توســعه منابع انســانی :مطابق قرارداد با هتل

همچنین ارســال پیامک به پرســنل مجاز بابت ثبــت نام از طریق

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :هدیه غیر نقدی (سبد کاال) فقط

بــه صورت دورهای ،ممیزی از هتل ســی نور مشــهد بــا توجه به

نماینــده مربوطه هرمعاونت صورت میگیردکــه با مدیریت کردن

شــاخصهای وزنی و کیفی صورت میگیرد که این شــاخصها از

ارسال آن میتوان از ایجاد صف ثبت نام جلوگیری کرد.

در صورت عدم تامین کاال به صورت نقدی به همکاران اعطا میشود.

نحوه برخورد کارکنان هتل با پرســنل شرکت تا غذا و سایر موارد...

از هدایای غیــر نقدی مانند آجیل به صورت بــن در اختیار کارکنان

قرارگیرد تا خودشان خریداری کنند.

را در بــر میگیــرد ،ضمنــا در هنگام ثبت نام فرم نظر ســنجی از

بیمهتامیناجتماعی

برخی از همکاران درتماس با صدای همکار عنوان کردهاند ،با توجه
به تماسهای مکرر از سوی کارکنان تاکنون تغییری در رویه ساعات

مراجعه و پاســخ گویی نماینده بیمه تامین اجتماعی صورت نگرفته

است .علت چیست؟

پاسخ معاونت توسعه منابع انســانی :بــا توجه به حضور نماینده از

هتل به تمامی نمایندگان معاونتها و مدیریتها ارســال میشــود
که در صورت تکمیل کردن فرم مربوطه چنانچه پرســنل احساس
نارضایتی از عملکرد هتل داشــته باشــند ،با توجه به محرز شــدن
موارد یاد شده در فرم ،هتل موظف به پرداخت جریمه خواهد شد،

حوالهخودرو

عدهای از همکاران در شــرف بازنشســتگی در تماس با صدای

همکار درخواســت کردهاند مدیریت محترم عامل ،معادل سنوات

معوض ،حواله خودرو در اختیار پرسنل قرار دهد.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :جایگزین کردن حواله خودرو

لذا از همکاران میخواهیم نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اهتمام

به جای مبلغ سنوات خدمت ،مغایر قوانین کار و امور اجتماعی است،

ویژهای داشته باشند.

ضمنا با توجه به ضوابط فروش خودرو ،انجام آن امکان پذیر نیست.

هشتگ
سعید احمدی از معاونت تولید
قطعات و مجموعهها:
به طور معمول با همسر و فرزندانم
تصمیمگیری جمعی میکنیم ،اما در
مجموع برنامهریزی برای اوقات فراغت با

 #برای اوقات
فراغتتان چگونه
تصمیم
میگیرید؟

همسرم است.
عباس باقری از معاونت تولید

قطعات و مجموعهها:

یاسر صباغی از معاونت

تولید قطعات و مجموعهها:
اولویتم برای گذراندن اوقات فراغت،
نظر همسرم و سلیقه و خواست اوست،
زیرا او اغلب مشغول نگه داری فرزند
کوچکمان و اداره امور منزل است.

حسین ولدخانی از اداره خدمات شهری:

ابتدا با همسرم و برادر همسرم که باهم همکار هستیم

بیشتر روزهای تعطیل سرکار هستم .دو ،سه

مشورت و برنامهریزی میکنیم .امسال قصد داریم برای

روز در تعطیالت تابستانی امسال با برنامهریزی

تعطیالت تابستانی به شهرستان زنجان و سایر شهرهای

همسرم به شهرستان میرویم تا آب و هوایی تازه

استان آذربایجان برویم.
رضا دهقانی از معاونت تولید قطعات و مجموعهها:
برای ایام تعطیل به خصوص تعطیالت تابستانی با همسر
و دو فرزندم گفتوگو میکنم .دو سال است که به علت
کرونا به مسافرت نرفتهایم ،امسال اگر اعضای خانواده
موافقت کنند به زادگاهم شهر یزد خواهیم رفت.
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کنیم.
مرتضی باطنی از اداره خدمات شهری:
به تنهایی تصمیم نمی گیرم.
برای گذراندن اوقات فراغت با پدر و مادر و
خواهرم مشورت میکنم.

