ISSN 1735-1499

Y

L

K

E

E

W

D

M A

A

R

۸۵7

A

K
:

بازنشستگی،

آغاز فصل دوم

رویاهایت را دنبال کن

زندگی

۱

فرا رسیدن عید سعید قربان و میالد خجسته امام علیالنقی(ع) بر همگان مبارک باد.
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ایرانخودرو شــنبه  ۱۸تیر  ۱۴۰۱سال بیستم  ۱۶صفحه
نشــریه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

تفاهم نامه سه جانبه همکاری تاسيس
پارک علم وفناوری خود به امضا رسيد
نوسازی  10هزار تاکسی

با سورن پالس دوگانهسوز

با طرح تحول کیفیت خودمان را در

معرض قضاوت مشتریان قرار دادهایم

فراخوان پذیرش مدارک تحصیلی

مازاد بر شغل در سال 1401

پیشخوان خبر

خبرهای کوتاه

نوسازی  10هزار تاکسی با سورن پالس دوگانهسوز

خدماتویژهایرانخودرو

بهخودروهایآسیبدیده
در زلزله هرمزگان

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخــودرو ،در پیامی ضمن ابراز

همدردی با حادثه دیدگان زلزله هرمــزگان ،از ارایه خدمات

ویژه به خودروهای آســیب دیده در این حادثه دلخراش خبر
داد.

متن کامل پیام مهدی خطیبی به این شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
خبر ناگوار و غم انگیز وقوع زلزله در اســتان هرمزگان و به
دنبال آن کشته و مجروح شدن دهها تن از هموطنان عزیز این
مرز و بوم ،قلبمان را لرزاند و چشمانمان را اشکبار ساخت.
بیتردید شنیدن خبر چنین مصیبت جانکاهی آسان نیست و
تاب و تحمل انسان را تحتالشعاع قرار میدهد.
به همین منظور ضمن ابراز همــدردی با تمامی هموطنان
حادثه دیده اســتان هرمزگان ،به بازمانــدگان و خانوادههای
متوفیان این حادثــه جانخراش ،صمیمانه و با قلبی آکنده از
اندوه تسلیت عرض میکنیم.
در راســتای مسوولیتهای اجتماعی و به منظور التیام درد
حادثه دیدگان ،از ســوی گروه صنعتی ایرانخودرو بسته ویژه
حمایتی برای خودروهای آســیبدیده در ایــن حادثه درنظر
گرفته شده و شبکه خدمات پس از فروش این گروه صنعتی
ضمن آماده باش برای ارایه خدمت ،تخفیفاتی برای اجرت و
هزینه قطعات برای خودروهایی که در زلزله آســیب دیدهاند،
درنظر گرفته است.
بار دیگر ضمن عرض تسلیت به تمامی مردم ایران به ویژه
هموطنــان خطه هرمزگان از خداوند بزرگ تمنا داریم ما را در
راســتای خدمترسانی شایسته در جای جای میهن اسالمی،
به ویژه مناطق زلزله زده اخیر ،یاری فرماید.

ارسالبستههایمعیشتیبه
زلزلهزدگانهرمزگان

سومین نمایشگاه شهرهوشمند با حضور ۲۳۰سازمان ،شرکت دانش بنیان

و استارتآپ از ۱۲تا  ۱۴تیرماه درمصالی امام خمینی (ره) برپا شد.
تامینبخشاصلینیازمندیهایتاکسیرانیازسویایرانخودرو

تاكیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو مبنی بر حمایت

از زلزله زدگان بیش از  ۴۰۰بسته معیشتی با همكاری جمعیت

هالل احمر به خطه زلزلهزده هرمزگان ارسال شد.

این بســته ها كه شامل برنج ،حبوبات ،ماكارونی و پتو بود ،به
همت مدیریت ارتباطات بسته بندی و به مناطق زلزله زده هرمزگان
ارسال شد .گفتنی اســت ،در مراسم ارسال بستههای معیشتی،
معاون خدمات فنی ،مدیر حراست و مدیر ارتباطات حضور داشتند.
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خواهد یافت ،تصریح کرد :در صورت افزایش تولید خودرو در داخل کشور،
مازاد تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانیهای

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ،با بیان اینکه کیفیت مسیری

شهری کشور در حاشیه این نمایشگاه از

رو به جلو است و سه اقدام اساسی در این مورد صورت گرفته است ،بیان

نوسازی ۱۰هزاردستگاه تاکسی با محصول

کرد :اولین اقدام توقف تولید خودروی ناقص است و تولید به صورت عبور

ســورن پالس دوگانه سوز گروه صنعتی

مستقیم صورت میگیرد ،خودروسازان در کل فرآیندهای تامین و تولید و

ایرانخودرو در سال جاری خبر داد.

خدمات پــس از فروش روندهای کیفی را تعریف کردهاند .وی مهمترین

مرتضی ضامنی ،با اشــاره به ســابقه

اقدام در ارتقای کیفیت را طراحی و تولید محصوالت جدید دانست و گفت:

تامین خودروهای ناوگان تاکســیرانی توســط ایرانخــودرو گفت :این

این راهبردی قوی و جامعی اســت که به ســمت تولید محصوالت جدید

خودروساز بخش اصلی نیازمندیهای تاکسیرانی را تامین میکند.

خواهیم رفت و براساس آن کیفیت جهش خواهد یافت.

وی با اشاره به برخی مشــکالت و موانع در همکاری با ایرانخودرو در
زمینه قیمت محصوالت ،گفت :بــا وجود اینکه روند تعامل دچار چالش

سورنپالسدوگانهسوزازمردادماهواردناوگانتاکسیرانیمیشود

شده بود ،با رایزنیهای صورت گرفته ،همکاری دو جانبه در سال جاری با

مدیرعاملگروه صنعتی ایرانخودرو نیز

قوت بیشتری ادامه خواهد داشــت .مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای

در حاشیه این نمایشگاه گفت :با دریافت

شهری کشور افزود :با نظر مســاعد مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو،

مجــوز و تاییدیههــای الزم از ســازمان

امســال طرح نوسازی ۱۰هزار تاکسی در سطح کشور اجرا خواهد شد که با

استاندارد و تعیین قیمت ،محصول سورن

این کار شاهد بهبود کیفیت خدمات به شهروندان خواهیم بود.

پالس دوگانهسوز وارد ناوگان تاکسیرانی

وی خواستار افزایش سطح خدمات پس از فروش به تاکسیداران شد
و گفت :همانطور که شاهد افزایش کیفیت در محصوالت هستیم ،انتظار
این است که سطح خدمات نیز به قشر تاکسیداران افزایش یابد.
عبورمستقیم،پروژهبهبودومحصولجدید؛راهکارهایجهشکیفیت
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت

پنج شنبه گذشته ،در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی و

جهت کاهش آالیندگی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بخشی از واردات خودرو به نوسازی ناوگان اختصاص

کشورمیشود.
مهدی خطیبی با بیان اینکه پــس از واگذاری تعهدات باقی مانده از
تاکسی سمند و دریافت مجوزهای الزم برای سورن پالس ،این محصول
جایگزین سمند و  ۴۰۵خواهد شد ،تاکید کرد :براساس فرامین هشت گانه
رییسجمهوری ،امسال خط تولید محصوالت  ۴۰۵و سمند متوقف خواهد
شد .وی افزود :در حال حاضر کمتر از  ۱۶۰۰تعهد تاکسی سمند  EF۷باقی

درحاشیه این نمایشگاه با اشاره به اقدامات

مانده که این تعداد به تولید رسیده و آماده واگذاری به تاکسیداران محترم

صورت گرفتــه در کاهش آالیندگی ،گفت:

اســت و تعهد به جا ماندهای برای تاکسی پژو  ۴۰۵وجود ندارد .خطیبی

ایرانخودرو دراین زمینه سرمایهگذاریکرده

تصریح کرد :با رفع مشکل شمارهگذاری و دریافت مجوز ،خودروها واگذار و

و موفق شده تا موتور پایه گازسوز تولید کند

دیگر خودرو سمند از خط تولید برای همیشه حذف خواهد شد.

و در حال حاضــر نیز با افزایش گنجایش

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه با عرضه سورن پالس

مخزنگاز ،میزان پیمایش خودرو را افزایش میدهد .منوچهرمنطقی ،با بیان

دوگانه سوز و افزایش سطح ایمنی و تجهیزات در اختیار راننده و مسافران،

اینکه درسیاستگذاریهای صورتگرفته ،دوباره به سمت استفاده ازسوخت

رضایتمندی بیشتری حاصل خواهد شــد ،گفت :شبکه خدمات پس از

گازمیرویم ،اظهارکرد :برای رفتن به سمت استفاده ازخودروهایگازسوز ،چند

فروش نیز برنامههای حمایتی از رانندگان تاکسی در نظر گرفته است.

راه حل بسیار مهم وجود دارد که باید بر روی آن ها سرمایه گذاری کنیم .وی

وی افزود :این خودرو با ترکیب ســوخت بنزین و گاز قادر به پیمایش

افزود :با توجه به زیرساختهای موجود درگازطبیعی فشرده ،یکی ازبهترین

حدود یکهزار کیلومتر مسافت است ،ضمن اینکه موتور تعبیه شده در آن

سوخت ها برای استفاده ،سوختگازاست .باید به سمت تولید موتورهایکم

از نوع  EF۷پایه گاز سوز بوده و عالوه بر تغییراتی در ظاهر ،برخی آپشنها و

مصرف پیش رویم که ایرانخودرو در این زمینه برنامه جامع و کاملی دارد تا

امکانات نیز به آن اضافه شده است .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از

مصرف سوخت را به زیرپنج لیترکاهش دهد.

اجرای طرح نوسازی تاکسیها خبر داد و گفت :طبق قرارداد در حال تنظیم

منطقی گفت :حرکت به سمت تولید خودروهای دوگانه برقی و گازی و
برقی سازی خودروها نیز از دیگر راهکارهای مدنظر است.

با اتحادیه تاکسیرانی ،مقرر شده تا در سال جاری ۱۰ ،هزار تاکسی با سورن
پالس جایگزین شود .وی گفت :اجرای این طرح در مردادماه آغاز خواهد

وی با بیان اینکه با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته ،برقیسازی

شد .گفتنی است ،در این نمایشگاه ،احمد وحیدی ،وزیر کشور از محصول

از اتوبوس شــروع خواهد شــد ،تصریح کرد :در حال حاضر وزارت کشور و

سورن دوگانه سوز که برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در نظر گرفته

شهرداری برنامه بسیار خوبی در این زمینه دارند که یک گام رو به جلو در

شده بازدید کرد.
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هفته گذشته طی مراسمی ،تفاهم نامه سه جانبهای بین ایرانخودرو،

وزارت صمت و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در مســیر توســعه
شــرکتهای دانش بنیان برای احداث پارک علــم و فناوری به امضا

ایساکو طرح قربان تا غدیر

رسید.

رااجراییمیکند

تولیدقطعاتبافناوریپیشرفتهمبنایهمکاریبادانشبنیانها
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ،در حاشــیه این مراســم با

شــرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو به مناســبت فرا

اشــاره به همــکاری وزارت صمت برای احداث پــارک علم و فناوری و

رسیدن اعیاد ســعید قربان و غدیر خم ،طرح عید تا عید را اجرا

اســتفاده از ظرفیت دانشبنیانها ،گفت :تدوین سیاستهای صنعتی

خواهد کرد.

کشور به ویژه در موضوع حمل و نقل یکی از اقدامات وزارت صمت است.
منوچهر منطقی ،تصریــح کرد :سیاســتگذاریهای حوزه صنعت
حملونقل بر مبنای دانشبنیان بودن است ،بنابراین نیاز است که بتوانیم
از تمام ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها استفاده کنیم،
تفاهمنامه تاسیس پارک علم و فناوری نیز در راستای همین سیاست
به امضا رسیده است.
وی تمایل کم سازندگان به ساخت قطعات با فناوری پیشرفته را یکی
از گلوگاههای اصلی در برنامهریزی تولید دانست و گفت :باید بتوانیم با
ایجاد بسترهای دانشی و فناوری الزم ،سازنده را از وجود فناوری بومی
برای ساخت آن قطعه مطمئن کنیم .بنابراین به منظور افزایش عملکرد
تولیدکنندگان و نگاه به آینده ،ایجاد پارک علم و فناوری ضروری است.

اهمیتپارکهایعلموفناوریدررفعنیازهایایرانخودرو

علــی خیرالدین ،معاون فناوری و نــوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری نیز در حاشــیه این مراسم ،با بیان اینکه یکی از بندهای قانون
جهــش تولید دانشبنیــان ،به وزارت علوم اجــازه میدهد که عالوه بر
پارکهای علمی و فناوری ،در برخی از قسمتها و دستگاههای اجرایی،
پردیسهای فناوری و نوآوری ایجاد کند ،گفت :ما به دنبال اســتفاده از
ظرفیت حداکثری در کشــور هستیم .بنابراین ،در این راستا ،همایشی
که خردادماه در ایرانخودرو برگزار شــد و قرار بــود در آن همایش از
ظرفیتهای شــرکتهای فناور و دانشبنیان اســتفاده شود و موضوع
نوآوری باز و استفاده از ظرفیت این گروه صنعتی مطرح شد.
وی افزود :در آن همایش تفاهم اولیه صورت گرفت که بتوانیم برای
ایرانخــودرو ،پردیس فناوری و نوآوری تخصصی خــودرو و نیز پارک
علم و فنــاوری ایجاد کنیم و از ظرفیت این خودروســاز در برنامههای
وزارت علوم از جمله دســتیار فناوری ،گرنت فناوری و طرح ملی ترویج
کارآفرینی بهرهمند شویم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اظهار کرد:
با تفاهمنامه ســه جانبهای که به امضا رسید ،به دنبال این هستیم که از
ظرفیتهای شرکتهای فناور و دانشبنیان در پارکهای علم و فناوری
برای رفع نیازهایی که گروه صنعتــی ایرانخودرو و وزارت صمت دارد،
بهره بگیریم .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز امضای تفاهمنامه
تاســیس پارک علم و فنــاوری خودرو و تســریع در بهرهمندی از توان
شــرکتهای دانشبنیان را عاملی برای افزایش کیفیت ،عمق داخلی
سازی و کاهش هزینه در زنجیره ارزش خودرو دانست.

استفادهحداکثریازدانشبنیانهابایکپارچگیفعالیتها
مهــدی خطیبی ،با اشــاره بــه همکاریهای گذشــته ایرانخودرو
با شــرکتهای دانش بنیان و نخبگان گفت :دســتیابی شــرکتهای

دانشبنیان به بلوغ قابل توجه در توســعه توانمندیها ،سبب افزایش
ارتباط با آنان در حال حاضر شده و از سوی دیگر ،شکل گیری مدیریت
مرکز توســعه محصول و فنــاوری در زنجیــره ارزش در ایرانخودرو
و یکپارچه شــدن فعالیتهــای مرتبط با دانــش بنیانها و تجمیع
ظرفیتها ،سبب استفاده حداکثری از آنها شده است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایتهای مالی شرکتهای دانشبنیان از
سوی دولت افزود :برگزاری همایش شناسایی ظرفیت دانش بنیانها
منجر به شــکلگیری تفاهمنامه با این شــرکتها شده است که یکی
از نتایــج تجمیع فعالیتهای مرتبط با دانش بنیانها در گروه صنعتی
ایرانخودرو است.
خطیبی افزود :قطعا با امضــای این تفاهمنامه و نگاه حمایتگرانه
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و همچنین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و جدیت و تقاضای
ایرانخودرو ،حرکت به ســمت دانشبنیانها ،سرعت عمل بیشتری
پیــدا خواهد کرد .مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به
ظرفیتهای گســترده شــرکتهای دانشبنیان ایرانی بــرای انجام
طرحهای تحقیقاتی و تولیدی پیشــرفته ،تصریح کــرد :قصد ما این
است که شرکتهای دانشبنیان حوزه صنعت خودرو ،با تاکید بر زمینه
فعالیت برق و الکترونیک را تجمیع کرده و از توان آنان در جهت تحقق
اهداف توسعهای بهره مند شویم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت خدمــات پس از فروش
ایرانخودرو ،این طرح از بیســتم تا بیســت و ششــم تیر ماه
امسال به مدت هفت روز در حدود  32۰نمایندگی مجاز منتخب
برگزار خواهد شد .معاون شبکه خدمات پس از فروش ایساکو
در اینبــاره گفت :در این طرح تمامی مشــتریان گروه صنعتی
ایرانخــودرو که خودروی آنها دارای گارانتی یا وارانتی باشــد
میتوانند ضمن مراجعه به نمایندگیهای منتخب برای تعویض
دیســک و صفحه ،شمع ،لنت و تســمهتایم و همچنین تخلیه
و شارژ سیستم کولر ۵۰درصد تخفیف در اجرت دریافت کنند.
ماشــااله وردینی همچنین با اشــاره به سفرهای تابستانی
هموطنان ،از آمادگی شــبکه خدمات ایــن مجموعه برای ارایه
خدمــات تعمیرگاهی و امدادی بــه خودروهای هموطنان طی
تابســتان پیش رو خبر داد .وی به هموطنان توصیه کرد ،طبق
اطالعات دفترچه راهنمای خودرو در زمان مقرر برای بهرهمندی
از خدمــات ســرویسهای ادواری خصوصا پیش از ســفر به
نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو مراجعه کنند.
معاون ایساکو با اشاره به اهمیت سرویسهای دورهای گفت:
تمامی نمایندگیهای ایرانخودرو در سراسر کشور بدون نیاز به
دریافت نوبت این خدمات را ارایه میدهند و مشتریان میتوانند
برای دریافت آن به نزدیکترین نمایندگی مجاز مراجعه کنند.

وی با اشــاره به همکاری ســه جانبه ایرانخودرو ،وزارت صمت و
وزارت علــوم ،تحقیقات و فناوری برای احداث پــارک علم و فناوری
صنعــت خودرو ،اظهار کرد :با توجه به جوان بودن شــرکتهای دانش
بنیان باید برای تامین مالی سرمایه گذاریها و تحقیقات ،حمایتهای
الزم از آنــان صــورت گیــرد و یقینا صنعت کشــور و به ویــژه صنایع
خودروســازی ،بیشترین بهرهمنــدی را از شــرکتهای دانشبنیان
خواهند داشت.
بــر پایه این گزارش ،تفاهمنامه ســهجانبه تاســیس پارک علم و
فناوری خودرو با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای شرکتهای
دانشبنیان داخلــی ،بین گروه صنعتی ایرانخــودرو ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به امضا رسید.
الزم به ذکر اســت ،گروه صنعتی ایرانخودرو ماه گذشته با امضای
 ۵۴تفاهمنامه همکاری با شــرکتهای دانشبنیان داخلی ،در تالش
اســت تا زمینه دســتیابی به دانش فنی طراحی و تولید بســیاری از
قطعات هایتک و پیشرفته را فراهم و از ارزبری بسیاری از قطعات در
جهت کنترل قیمت تمام شده جلوگیری کند.

سیدعباس میرحسینی مدیرعامل شرکت امدادخودروایران
نیز با اشــاره به آغاز ســفرهای تابســتانی به ویــژه در ایام
تعطیالت اعیاد ســعید قربان و غدیر خــم از تجهیز و آمادگی
ناوگان امدادی این شرکت در تعطیالت پیش رو خبر داد.
میرحســینی از ارایه خدمت ســرویس در محل و خدمات

صادرات حدود سه برابری قطعات گروه صنعتی ایرانخودرو

گروه صنعتی ایرانخودرو در سه ماهه نخست امسال موفق به افزایش
بیش از دو و نیم برابری صادرات قطعات نســبت به مدت مشابه در
سال گذشته شده است.

با توجه بــه برنامهریزیهای صورت گرفته پیش بینی میشــود،

صادرات قطعات غیر یدکی در هر یک از ماههای آینده تا پایان سال،
معادل مجموع عملکرد سه ماهه نخست امسال باشد.

برنامهریزیهــای صورت گرفته در حوزه صــادرات گروه صنعتی

خودروســاز بــزرگ کشــور در راســتای عمل به هشــت فرمان

ایرانخودرو ،منجر بــه افزایش ارزش صادرات در گروههای مختلف

رییسجمهــوری که یکی از بندهای آن در خصوص توســعه صادرات

کاالیی اعم از خودرو ،قطعات یدکی و قطعات غیر یدکی در سه ماهه

بوده ،در ســال جاری برنامههای متنوع و گستردهای را در دستور کار

نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.
بر پایه این گزارش ،مجموع ارزش صادرات دو گروه قطعات یدکی
و غیر یدکی در سه ماهه نخست امسال به مرز سه برابر دوره مشابه
سال گذشته رسیده است.

خود قرار داده که بخشــی از نتایج و دســتاوردهای آن در سه ماهه
نخست محقق شده است.

نیمه سنگین خودرویی توسط امدادخودرو ایران یاد کرد و گفت:
پایگاههای ثابت امدادی در مسیرهای مواصالتی در طول تابستان
و ایام عید تا عید به صورت شــبانهروزی آماده امدادرســانی به
مشــتریان هســتند .وی در خصوص خدمات قابل ارایه توسط
امدادخــودرو ایران به اقداماتی نظیر ســرویس در محل ،حمل
اســتاندارد خودرو به تعمیرگاه ،تعویض باتری ،تعویض روغن،
امدادپالس شــامل تعویض قطعات رادیاتور ،پمپ هیدرولیک،
دینام ،امدادسوییچ و بازکردن در خودرو ،امداد سریع و همچنین
تعویض شیشه ،سوخترسانی ،پنچرگیری و تعویض زاپاس بر
اساس اعالم نیاز مشتریان در محل و زمان مورد نظر اشاره کرد.

صادرات  ۱۵هزار دســتگاه خودرو بخشی از اهداف تعیین شده در
سال جاری است.

شماره  ۸۵۷شنبه  ۱۸تیر ۱۴۰۱
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میز خبر
با طرح تحول کیفیت خودمان را در معرض قضاوت مشتریان قرار دادهایم

چهارشنبه گذشته نشست خبری طرح تحول کیفیت با حضور مدیران ارشد

گروه صنعتی ایرانخودرو و اصحاب رسانه برگزار شد.

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو در این نشست با
اشــاره به طرح تحول کیفیت که از محصول تارا آغاز شده ،گفت :با اجرای
ایــن طرح خودمان را در معرض قضاوت مشــتریان قرار دادهایم و برای
دستیابی به اهداف کیفیت آماده پاسخگویی به مطالبات آنان هستیم.

شــرایطی آغاز کردیم که  ۶2هزار و  ۵۰۰دســتگاه خودروی دارای کسری
قطعه در ایرانخودرو وجود داشت و در حال حاضر با روند کاهشی شکل
گرفته ،وارد کانال  22هزار دســتگاه شــدیم و بر اساس برنامهریزیهای
صورت گرفته ،میزان این خودروها تا پایان مردادماه صفر خواهد شد.
تولیدعبورمستقیم،مانعیبرایافتکیفیتمحصوالت

کیانوش پورمجیب ،با بیان اینکه ایرانخودرو در حال اجرای طرحی

وی تولید محصــوالت ایرانخودرو از

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

نبوده و خودرو در تمام زمینه ها از طراحی تا رنگ و قطعات و فیچرها ،با
کیفیت بسیار باالتری ارایه خواهد شد.
وی تصریــح کرد :در حال حاضر قالبهای اصلی ری را در حال تولید
بوده و در نیمه اول سال آینده به همراه محصول پروژه دیگر ایرانخودرو
به نام  TF2۱به بازار عرضه خواهد شد.
پورمجیب با اشاره به تفاوتهای خودروی دنا پالس نسبت به محصول
مبنا ،گفت :در تولید این محصول ،تغییراتی بر روی پلتفرم صورت گرفت

است که بر اساس آن ،خریداران خودرو تارا میتوانند تا شش ماه پس از

ابتدای خردادماه بــه صورت صد در صد

کــه از جمله آن میتوان به قرار دادن یــک رام جدید که به هیچ وجه با

دریافت خودرو از خدمات ویژه پس از فروش در حوزه موتور و گیربکس

عبــور مســتقیم از خط تولید به دســت

نسخه پیشین قابل مقایسه نیست اشاره کرد .هم چنین سیستم تعلیق

بهرهمند شوند ،گفت :این موضوع نشان دهنده این است که محصول تارا

مشــتریان را از تصمیمــات قابل دفاع و

جدید ،سیســتم برق و الکترونیک توســعه یافته و فرمان برقی از جمله

جسورانه این خودروساز دانست و گفت:

تغییرات این محصول است.

توانسته به بلوغ خوبی در زمینه کیفیت دست یابد.
وی افزود :از طریق استقرار و توسعه آزمایش کنندهها و سختافزارهایی

هر  3۰ثانیه یک خودرو در گروه صنعتی

که کیفیت موتور و گیربکس محصوالت تولیدی را کنترل میکند ،توانستیم

ایرانخودرو تولید میشود و در حال حاضر تیراژ تولید روزانه  2۵۰۰دستگاه

با اطمینان طــرح خدمات پس از فروش تارا را به صورت آزمایشــی به

است که بر اساس هدف گذاریهای صورت گرفته به روزانه  2۹۰۰دستگاه

مرحله اجرا درآوریم و براساس برنامههای بهبود کیفی اجرا شده ،کیفیت

افزایش خواهد یافت.

خودروهایبرقیوهیبرید
وی با اشــاره به برنامههای ایرانخودرو برای تولید محصوالت برقی
و هیبرید به عنوان بخشــی از نقشــه راه تولید محصول ،اظهار کرد :این

موتور و گیربکس تارا به قدری توســعه یافته که مشــتریان تا شش ماه

پورمجیب با بیان اینکه تولید خــودرو به صورت ناقص موجب افت

خودروساز بیش از سه سال است که تولید خودروی برقی را در برنامههای

اول نیاز به مراجعه به هیچ یک از نمایندگیهای خدمات پس از فروش

کیفیت  2۵درصدی تولیدات این خودروساز شده بود ،اظهار کرد :حتی اگر

خود دارد و امســال نیز خودروی تارای تمام برقی را رونمایی خواهد کرد.

ندارنــد .پورمجیب بــا بیان اینکه اگر برخالف انتظار مــا ،مراجعهای در

در حال حاضر هیچ پروژه مازادی اجرا نشود ،تنها با اقدام راهبردی تولید

پورمجیب گفت :این خودرو دارای هزینههای باالی تولید است ،زیرا برخی

این زمینه صورت گیرد ،بســته جبرانی ویژهای برای جبران خســارت ،به

خودرو به صورت عبور مســتقیم 2۵ ،درصد ارتقای کیفیت در محصوالت

از قطعات و مجموعههای آن وارداتی بوده و فناوری باالیی میطلبد .هم

مشــتریان تعلق خواهد گرفت ،افزود :بر اساس این طرح ،مالکان تارا در

حاصل خواهد شــد .وی افزود :با اتخاذ این تصمیم ،خساراتی که در کف

چنین برای عرضه به شکل گسترده ،نیازمند ارایه برخی یارانه و حمایتهای

صورت بروز مشــکل در حوزه موتور و گیربکــس میتوانند بدون دریافت

کارخانه به خودروها وارد میشــد ،از میان رفته و محصوالت با کیفیت به

دولتی و حاکمیتی و نیز فراهم بودن زیرساختهای شهری است.

نوبــت به تمامی نمایندگیهای ایرانخــودرو مراجعه کرده و پس از ۴۸

مراتب باالتری نسبت به قبل تولید میشوند.

وی افــزود :در صــورت تحقق ایــن پروژه و تولید خــودروی هیبرید

ســاعت ،خودروی خود را دریافت کنند .در صورتی که خودروی مشتریان

پورمجیب با تاکید بر اینکه در شرایط حال حاضر ،باید بهبود کیفیت را

که بخشــی از تامین آن با تامین کنندگان داخلی و بخشــی نیز خارجی

پس از طی  ۴۸ساعت تعمیرات الزم را دریافت نکرده ،بستههای جبرانی

به صورت جهشی رقم بزنیم ،گفت :روزانه از اقصا نقاط کشور ،قطعه تهیه

اســت ،شاهد کاهش  ۱۰درصدی مصرف سوخت خواهیم بود .بر اساس

و ویژه ای برای دلجویی و جبران خسارت به مشتریان ارایه خواهد شد.

و وارد این خودروســاز میشــود تا به صورت سه شیفت و شبانه روزی،

هدفگذاریهای صورت گرفته ،محصول هیبرید ایرانخودرو در نیمه دوم

وی ادامه داد :اگر این طرح موفقیت آمیز باشد ،دست کم دو خودروی

خودرو تولید شود.

سال آینده رونمایی خواهد شد.
وی با اشــاره به برگــزاری پنج میز داخل خودکفایــی با راهبری

دیگر مشــمول این طرح خواهند شد که یکی از آنها دناپالس اتوماتیک

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظامهای عیب یابی که ســالها در

خواهد بــود ،این محصول نیز به بلوغ کافــی در زمینه موتور و گیربکس

شرکت وجود داشت ،اما استفادهای از آن نمی شد ،مورد بهرهبرداری قرار

وزارت صمــت ،تاکید کرد :برگزاری این میزهــا ابتکار خوبی بود ،اما

رسیده و سامانه موتوری آن مشابه تاراست.

گرفته و مستقر شده است ،عنوان کرد :در خطوط موتورسازی دستگاههایی

همه قطعات موجود در این میز به تولید انبوه نرســید ،زیرا بخشی از

پورمجیب با اشــاره به ترکیب تولید در ســال جاری ،گفت :بر اساس

به روز و با تکنولوژی باال برای تشخیص عیوب محصول پیش از رسیدن

این قطعات توســط شرکتهای دانش بنیان تولید شده است و برای

هدف گذاری صورت گرفته ،امسال از مجموع  ۷2۵هزار دستگاه خودروی

به ســواری سازی قرار داده شــده و این اقدام قرار است در قطعه سازان

انبوه سازی نیازمند سرمایه گذاری بسیار زیادی است که ایرانخودرو

نیز عملیاتی شود.

به تنهایی نمیتواند این حجم از ســرمایه را تامین کند ،اما بســیاری

ســواری تولیدی ۶2۵ ،هزار دســتگاه آن به صورت ساخت داخل خواهد
بود و محصــوالت قدیمیتر از مدار تولید خارج خواهند شــد ،تولید پژو
 ۴۰۵متوقف شده و خودروی سمند نیز امسال با تحقق معوقات سازمان
تاکســیرانی ،تا پایان سال از خطوط تولید خارج و در سالهای آتی ،پژو
پارس نیز از چرخه تولید حذف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :محصوالتی مانند تارا ،دنا پالس اتوماتیک و نیمه

بهبود۴۰درصدیکیفیتدرسالجاری
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو ،با تاکید بر اینکه
به ســمت بهبود به صورت جهشــی در حال حرکت هســتیم ،اظهار کرد:
هدفگذاری امسال ،افزایش  ۴۰درصدی کیفیت محصوالت است.

از قطعات پیشــرفته که امروز در محصوالت ما اســتفاده میشــود و
برخی دیگر نیز در آستانه تولید انبوه قرار دارد ،از جمله دستاوردهای
میزهای خودکفایی است.
پورمجیب در پایان با بیان اینکه از سوی نهادهای حاکمیتی ،پیگیر
اصالح و مناســب سازی قیمت خودرو هســتیم ،گفت :تفاوت قیمت

اتوماتیک ،پژو  2۰۷اتوماتیک و دستی ،پژو  ،2۰۶خودروی رانا با گیربکس

وی با اشــاره به رونمایی از خودروی ریرا و بازتاب و اســتقبال خوب

خودرو میان بازار و کارخانه ،موجب احســاس نارضایتی ســنگینی در

شــش ســرعته و نیز پژو پارس و هایما ،محصوالتی هستند که در سال

مردم از این محصول جدید و به روز ،بیان کرد :در تمام خودروسازان بزرگ

مردم و جامعه شــده است .این نارضایتی تماما متوجه صنعت خودرو

دنیا ،پروژه محصول در ســطح نمونه اولیه قابل حرکت رونمایی میشود

شده است در صورتی که ما خود نیز تحت تاثیر این موضوع قرار داشته

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو ،با اشاره به میزان

و این اقدام تازه ای نیست .این مقام ایرانخودرو افزود :لزوما محصول

و متضرر شــدهایم ،زیرا تفاوت قیمت میان بازار و کارخانه نه در جیب

خودروهای دارای کســری قطعه ،یادآور شــد :طرح تحول کیفیت را در

نهایی و قالب اصلی که به مرحله تولید انبوه میرسد ،تماما مانند این نمونه

خودروساز و مشتری ،بلکه در جیب سوداگران و دالالن میرود.

جاری تولید و عرضه خواهند شد.
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میز خبر
تحولکیفیت،طرحیفراگیر

وضعیت خودروهای متوقع و متوقف نسبت به بهمن ماه سال گذشته

برایتمامیمحصوالتگروه

رییــس هیــات مدیــره ســاپکو در
خصــوص رتبه بنــدی تامیــن کنندگان
قطعــات ایرانخودرو گفــت :رتبه بندی
سازندگان لزوما مترادف با رتبه و سطح
کیفیت قطعــات تولیدی نیســت ،این
شــاخص براســاس معیارهای ســطح
فناوری و توان تامین و سیســتمهای کیفی ســازنده تعیین میشود و
تولیدکنندگان براساس این فاکتورها گروه بندی میشوند.
سهراب برفروشــان ،تصریح کرد :رتبه شماره یک قطعه ساز لزوما به
معنی کیفیت بهتر قطعات آن نسبت به رتبه دوم نیست و تمامی قطعات
تولید و عرضه شــده از طرف حوزه کیفی محصوالت ایرانخودرو ارزیابی
میشود.
معاون کیفیت گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با بیان اینکه طرح تحول
کیفیت در راســتای اجرای فرامین رییس جمهــوری در ارتقای کیفیت
محصوالت ،در ســه مرحلــه اجرا خواهد شــد ،گفت :طراحــی و تولید
محصــوالت جدید با امکانات و تجهیــزات و ایمنی روز ،یکی از اقداماتی
است که با جدیت در گروه صنعتی ایرانخودرو دنبال میشود.
وی ادامــه داد :محصوالت قدیمی نیــز یکی پس از دیگری از چرخه
تولید خارج خواهند شــد و سایر محصوالت نیز با کیفیت مطلوب تولید
خواهند شد .برفروشان با بیان این که  2۷۹پروژه ارتقای کیفیت در زنجیره
تولید خودرو تعریف و جاری شده ،گفت :هفت محصول جدید که قادر به
پاسخگویی استانداردهای  ۸۵گانه و رقابت با محصوالت مشابه هستند
تولید و عرضه خواهند شد و  ۷3پروژه برای محصوالت در حال تولید در
حوزه قوای محرکه ،گیربکس ،رنگ ،اســتحکام و دوام بدنه نیز در حال
اجراست که ثمرات این پروژه ها در نیمه دوم امسال مشخص میشود.
وی با بیان اینکه  ۱۹۹پروژه دیگر تا پایان ســال پیاده سازی خواهد
شد ،افزود :تعامل با ســازندهها برای افزایش کیفیت قطعات ،افزایش
نظارتهای ســازمانی و اداری در زنجیره تولید و تامین و عرضه مستمر
قطعات باکیفیت به خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش و ارتقای
سیستمها و به روز رسانی خطوط تولید از مهمترین پروژه هاست.
معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به نقش و جایگاه
شرکت ایســاکو گفت :شــبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو خط
مقدم ارتباط با مشــتریان اســت و برنامههای متنوعی براساس نظرات
مشتریان که توسط وزارت صمت ارایه شده برای خدمات رسانی مطلوبتر
و افزایش رضایتمندی آنان اجرا میشود.
وی طــرح تحول کیفیــت را طرحی فراگیر بــرای تمامی محصوالت
تولیدی گروه صنعتی ایرانخودرو دانســت و گفت :این طرح در مرحله
نخست برای خودرو تارا به اجرا گذشته شده و در آینده با ارزیابی و بررسی
شــرایط تولید و کیفیت ،دیگر محصوالت نیز به مرور مشمول آن خواهند
شد.

کــه طرح تحول کیفی را برنامهریزی و اقدامــات مربوط به آن را آغاز
کردهایــم ۶۵ ،درصد بهبود یافته اســت .بابک ســالجقه افزود :برای
امســال ،دســتیابی به عدد  ۸۱۰را در شاخص رضایت مشتریان هدف
گذاری کردهایم.
وی بــا بیــان اینکه بــرای ارتباط بهتر مشــتریان گــروه صنعتی
ایرانخودرو با شــبکه خدمات پس از فــروش ،روشهای مختلفی را
در تمامی نمایندگیهای ســطح کشور به کار بردیم ،بیان کرد :به صورت

مدیرعامــل شــرکت خدمات پس
از فــروش ایرانخــودرو نیــز ،با بیان
اینکه براساس بازخوردهای دریافتی از
مشتریان ،خودروهای متوقع و متوقف
از بیشترین علل شکایات است ،گفت:

نشست ائمه جمعه و فرماندهان
سپاه در ایرانخودرو کرمانشاه

روزانه تمام درخواســتها ،اقدامات و هرآنچه بتواند در بهبود خدمات

هفته گذشــته ائمه جماعات ،فرماندهان سپاه کرمانشاه و

مدیرعامل شرکت ایساکو با اشــاره به اینکه ارتقای سطح آموزشی و

و طی نشســتی با مدیرعامل این شرکت به گفت وگو و تبادل

به مردم و مشــتریان ما را یاری کند ،بررســی ،ثبت و دنبال میشود.

فرماندار شهرستان صحنه از ایرانخودرو کرمانشاه بازدید کرده

ایجاد زیرساختهای الزم در تمامی نمایندگیهای ایساکو ،از اقدامات

نظر پرداختند.

دیگری اســت که برای بهبود خدمات صورت گرفته است ،تصریح کرد:
مهندســی خدمات پس از فروش ،به صورت شبانه روزی در طی چند
ماه گذشــته ،فیلمهای آموزشی از باب گفتاری ،تخصصی ،بهبود نحوه
ارایه خدمات و ...را تهیه و در ســطح شــبکه خدمات پس از فروش
توزیع کرده اســت تا بتواند خدمات بهتری را به مردم و مشتریان ارایه
دهد .یکی از بهترین اقدامات برای ارتقای سطح خدمات دهی ،تکثیر
علم و دانش است که این مهم را آغاز کردهایم.
وی افزود :به منظور تحویل به موقع قطعات ،سه دوره برنامهریزی
و توزیع هوشــمند قطعه از آغاز طرح تحول کیفی اجرا شده که بر این
اســاس توانستیم قطعات را به دســت نمایندگیها و مشتریان گروه
صنعتی ایرانخودرو برســانیم که با دریافت آمــار از  ۱۰۰نمایندگی در
سراســر کشــور ،به طور قابل محســوس توقف و ماندگاری در سطح
نمایندگیها کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت ایساکو هم چنین به روزآوری سیستم پیگیری
مشــتریان را از دیگر اقدامــات صورت گرفته برای بهبــود فرآیندهای
خدمات رســانی به مشتریان ایســاکو برشمرد و گفت :بر این اساس،
به صورت لحظهای ورود و خروج مشتریان به شبکه نمایندگیها ثبت
شــده و پس از انجام مراحل تعمیرات و خروج از تعمیرگاهها ،نظارت
و ارزیابی بر روی خدمات ارایه شــده و نیز میزان رضایت مشــتریان
صورت میگیرد.
وی افزود :در حال حاضر  ۶۵۱نمایندگی ایســاکو در سراسر کشور
فعال بوده و از ظرفیت پذیرش روزانه  ۱۶هزار دستگاه خودرو برخوردار
اســت .ســالجقه کاهش میزان خودروهای برگشــتی به  ۴۸درصد،
افزایش و ارتقای  3۰درصدی ســطح دانش و تخصص خدمات پس
از فروش و نیز توســعه خدمات امدادی و افزایش چشــمگیر سطح
رضایتمنــدی مشــتریان با توجه بــه رویکردهای نوآورانــه و خالقانه
را از جمله بهبودهای صورت گرفته شــرکت ایســاکو دانست .به گفته
مدیرعامل ایســاکو ،در راستای خدمات رســانی این شرکت همگام با
طــرح تحول کیفیت کــه از تیرماه جاری و با محصــول تارا به صورت
آزمایشی آغاز شده ،در صورتی که مشکلی برای خریداران این محصول

هدفگذاریعدد۸۱۰درشاخصرضایتمشتریان

خبر کوتاه

در حــوزه موتور و گیربکس به وجود بیایــد ،امدادگران ویژه و آموزش
دیده ،امدادرسانی را در لحظه و در کمترین زمان انجام میدهند.
وی با بیــان اینکه در طرح تحول کیفیت خدمات پس از فروش
برنامه منســجمی برای رسیدگی و پاسخ به درخواستهای مشتریان

حجت االســالم خاص امیــری امام جمعه شهرســتان
صحنه ،جنگ اقتصادی دشــمنان علیه مردم ایران را جنگی
نابرابر و ناجوانمردانه دانســت و خاطرنشان کرد :به فرموده
رهبر معظم انقالب در همه زمینهها پیشرفتهای قابل قبولی
داشــتهایم که همین امر باعث ناامیدی و شکســت دشمنان
شــده است .وی خودروسازی را پیشــتاز صنایع کشور عنوان
کرد و افزود :با وجود تحریمهــای ناجوانمردانه علیه صنعت
خودرو ،همواره شــاهد پیشــرفتهای خوبــی در این عرصه
هســتیم .حجت االســالم خاص امیری با ابــراز رضایت از
عملکرد شرکت ایرانخودرو کرمانشاه ،نقش این شرکت را در
کاهش نرخ بیکاری اســتان کرمانشاه بسیار چشمگیر عنوان
کرد .زنگنه تبار فرماندار شهرســتان صحنه نیز کسب عناوین
واحد برتر و نمونه اســتانی از ســوی ایرانخودرو کرمانشاه را
در ســالهای اخیر مصداقی بر عملکرد مثبت و رو به رشــد
تیم مدیریت و کارکنان جوان و با انگیزه این شــرکت دانست
و خاطرنشــان کرد :با توجه به نرخ باالی بیکاری در اســتان
کرمانشــاه ،ضــرورت دارد واحدهای تولیــدی و صنعتی که
عملکــرد قابل قبولی همچون این شــرکت دارند احداث و یا
توسعه یابند .مدیر عامل شرکت ایرانخودرو کرمانشاه نیز در
این نشســت گفت :تالش شــبانه روزی و اجرای برنامههای
مهــم و تاثیر گذار در گروه صنعتی ایرانخودرو بهخصوص در
چند ماهه اخیر منجر به کســب توفیقات فراوانی شده است.
محمد ملکی ،افزایش ظرفیت در مولفههایی از قبیل کیفیت،
تجاری سازی ،صدور سند ،تحویل خودرو به مشتریان ،تولید
خــودرو کامل بهجــای تولید دارای کســری قطعه و کاهش
نارضایتی مشــتریان را از اقدامات بســیار مهم گروه صنعتی
ایرانخــودرو در پنج ماهه اخیر عنــوان کرد .وی تصریح کرد:
یکی از رسالتهای شرکت ایرانخودرو کرمانشاه فراهم کردن
شــرایطی اســت که در آن نیروهای دانش آموخته بتوانند از
مهــارت ،توانایی و قابلیتهای کلیدی و متناســب با نیازها و
شرایط دنیای صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار باشند.
گفتنی است ،حاضران پس از این نشست ،از خطوط تولید
ایرانخودرو کرمانشاه بازدید کردند.

داریم ،اظهار کرد :به دنبال یافتن علل ریشهای و دالیل ایجاد نارضایتی
هستیم تا بتوانیم آنها را مرتفع کنیم.

افزایش رضایتمندی کارکنان از توزیع اقالم اهدایی

مدیرعامل تعاونی مصرف گفت :با ایجاد

افزود :درراستای ارایه خدمات بهترو سریعتربه همکاران ،با همراهی همکاران

اناری ،میتوانند اقالم خود را دریافت کنند .همچنین هر روزه از ســاعت ۱3

ادارات بســیج و انجمن در زمانهای توزیع و بسته بندی به همراه پرسنل

تا  ۱3:3۰امکان دریافت بســتهها برای بانوان همکار وجود دارد .مدیرعامل

تعاونی مصرف و افزایش پســتهای توزیع ،شاهد سرعت و مدیریت بهتر

تعاونی مصرف درخصوص توزیع گوشــت گرم و اقالم فاسد شدنی گفت:

اقالم اهدایی هستیم .ابوطالبی ادامه داد :با توجه به افزایش اقالم اهدایی و

از آن جا که اولویت ایرانخودرو توجه به سالمت کارکنان است ،این اقالم به

قربانعلی ابوطالبی با اشــاره به اولویت

بستههای جدید و امکان تداخل در امر توزیع ،کارکنان شرکت در بازه زمانی

صورت روزانه تهیه و توزیع میشود .ابوطالبی گستره ارایه خدمات را فراتر

ایرانخودرو در خصــوص تامین و توزیع

سه هفتهای فرصت دارند با مراجعه به محلهای تعیین شده ،برای دریافت

از شرکت ایرانخودرو دانست و افزود :زنجیره توزیع فقط مختص کارکنان

هدایای غیر نقدی باکیفیت مطلوب برای کارکنان ،اقدامات تعاونی مصرف

اقالم خود اقدام کنند .همچنین با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی برای

داخل شرکت نیست و هماهنگی الزم برای ارسال این بستهها به معاونت ها و

کارکنان را در همین راســتا دانست .وی به افزایش اقالم اهدایی غیر نقدی

افرادی که در بازه زمانی تعیین شــده موفق به دریافت هدایای خود نشوند،

مدیریتهای خارج ازشرکت ازجمله حقوقی ،صادرات و بازاریابی و فروش و

در ســال جاری اشاره کرد و گفت :در سالهای گذشته شش مرحله هدیه

امکان تمدید مجدد زمان دریافت کاال فراهم شــده و همکاران میتوانند در

سی آرام و باشگاه پیکان نیزصورت میگیرد .ویگفت :درهرمرحله  2۶هزار

غیرنقدی توزیع میشد ،ولی امسال با موافقت مدیرعامل محترمگروه تعداد

فرصت بعدی کاالی خود را دریافت کنند .وی افزود :کارکنان پس از دریافت

بسته تهیه و بین همکاران ایرانخودرو توزیع میشود .شرکتهای گروه نیزبا

هدایا به  ۱۱مرحله افزایش یافته است .مدیرعامل تعاونی مصرف ایرانخودرو

پیامک در هر ســاعت از زمان کاری با مراجعه به پایانههای شــرکت و باغ

هماهنگی ازطریق ایسیکو این اقالم را تهیه و دریافت میکنند.

زیرساختهای الزم برای توزیع هدایای غیر

نقدی شاهد افزایش رضایتمندی کارکنان

هستیم.
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همگروه

خبرهای کوتاه
فراخوان پذیرش مدارک تحصیلی

مازاد بر شغل در سال 1401

معاونت توســعه منابع انســانی طــی اطالعیهای اعــالم کرد،
پیرو موافقت مدیر عامل گروه صنعتــی ایرانخودرو مبنی بر

بهرهمندی ازظرفیتهای تخصصی سرمایه انسانی داخلی ،شرکت

ایرانخودرو (ســایت مرکزی) در نظر دارد ،بخش عمده ای از

تخصصهای مورد نیازدرردههای شغلی تکنیسینی و کارشناسی

را از میان دارندگان مدارک تحصیلی مازاد بر شــرایط احراز شغل
تامین کند.

کمکهای مومنانه ایرانخودرو به افراد کم برخوردار

با تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو و در راســتای ایفای

مسوولیتهای اجتماعی ۴۵۰ ،بسته معیشتی میان موسسات خیریه و
حامیان گروههای در معرض خطر توزیع شد.

هفته گذشته با حضور مدیران گروه صنعتی ایرانخودرو و مدیرعامل
تعاونی مصرف کارکنان ۴۵۰ ،بســته معیشــتی برای سازمانهای مردم
نهاد و موسســات خیریه ارسال شد .بستههای مذکور از محل باقیمانده
بنهــای اهدایی کارکنان تامین شــد و به منظور جلوگیری از اســراف و
انقضای موادغذایی مذکور برای استفاده افراد و خانوادههای کم برخوردار
در شــهرهای تهران ،کرج و اسالمشهر توزیع شد که با یک میلیارد تومان
صرفه جویی همراه بوده است .این اقالم شامل برنج ،حبوبات ،رب گوجه،
ماکارونی ،مرغ ،گوشــت و ماهی ،پس از بسته بندی ،در بین گروههای

ارزیابــی مدارک تحصیلی بر اســاس آیین نامه مربوطه،
شامل چهارمرحله است:

مرحله اول :شــامل ارزیابی سوابق تحصیلی و عملکردی
افراد مشمول و انتخاب نفرات برتر برای معرفی به سازمان

مرحله دوم :انجام آزمون تعیین سطح مهارتی  ICDLبرای

نفرات برترمرحله اول است که درمدیریت آموزش کارکنان
انجام میپذیرد.

مرحله ســوم :مصاحبههای تخصصی است که سازمانها

از نفرات برتر دعوت شــده در مرحلــه اول به آن بهعمل
میآورند.

مرحله چهارم :تشکیل کمیتههای پذیرش سازمانهاست

که ضمن بررســی فرآیند ارزیابی ،نفرات دارای امتیاز باال
مرتبط با مراحل یک تا سه را معرفی میکنند.

از این رو بر اســاس رشتههای تحصیلی تعیین شده توسط
سازمانها و تعداد بودجه تخصیص یافته ،فهرست نفرات حائز
شرایط استخراج و به سازمانهای دارای بودجه برای تهیه برنامه
و تقویم مصاحبه تخصصی ارسال شده است.
بعــد از تهیه برنامــه و تقویم مصاحبه از طرف ســازمانها،
دعوت به مصاحبههای تخصصی با ارســال پیامک به حائزین
شرایط(نفرات برتر)صورت خواهد پذیرفت .همچنین برای این
دســته از همکاران ،هماهنگی برگزاری آزمونهای تعیین سطح
 ICDLنیز صورت خواهد پذیرفت.
همکاران دریافت کننده پیامک ،در تاریخ تعیین شده جهت
انجام مصاحبههای تخصصی با واحد پشتیبانی سازمان ها در
تماس باشند.
همــکاران محترم میتوانند برای دریافت پاســخ ســواالت
احتمالی خود با شــمارههای تلفنی داخلی  2۴2۹3و ۱3۸۴۴
و2۴2۵2و 2۴23۸تماس حاصل فرمایند.

مینی بوسهای داخلی

مدیریــت خدمات شــهری و عمومی شــرکت ایســیکو در

تیرماه امســال ،با خرید  ۲۰دستگاه مینی بوس جدید ناوگان

مینیبوسهای داخلی ایرانخودرو را نوسازی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایسیکو ،در راستای ارتقای کیفیت
خدمات ،افزایــش ایمنی و رضایتمندی کارکنان ایرانخودرو،
مدیریت خدمات شهری و عمومی ایسیکو با خرید  2۰دستگاه
مینیبوس جدیــد مدل آریان از شــرکت ایرانخودرو دیزل،
در جهت نوســازی ناوگان مینیبوسرانی داخلی اقدام کرد.
مینیبوسهای هیوندایی موجــود با توجه به کارکرد بیش از
 ۱۵ســال از نظر ایمنی و فنی برای ادامه کار مناسب نبودند و
گاه مشــکالتی را برای مجموعه به وجود میآوردند ،از این رو
نوسازی این مینیبوسها در دستور کار قرار گرفت.
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میشود.

صنعت خودروسازی خزر از نامدارترین صنایع استان است

اســتاندار مازنــدران ،گفت :صنعت خودرو ســازی خزر در اســتان
مازندران از نامدارترین صنایع در سطح استان است.

دانــش بنیان و اشــتغال زا ،گفــت :طبق اظهــارات مدیرعامل گروه

صنعتــی ایرانخــودرو ،در آینده نزدیک چرخه تولید در این ســایت

سید محمود حسینی پور در دیدار با مدیرعامل خودروسازی خزر

تکمیل میشود که این امر باعث افزایش اشتغال در استان میشود.

اظهار کرد :ما در استان مازندران صنایع کوچک و بزرگ زیادی داریم،

مهدی امینی مدیرعامل خودروســازی خزر نیــز در این دیدار ،با

اما خودروسازی خزر جزء صنایع اول استان محسوب میشود.
وی تصریــح کرد :نــگاه ما به صنایع اســتان حمایتی اســت که
خودروسازی خزر نیز مورد حمایت ماست.
نماینــده عالی دولت در مازنــدران با تاکید بــر حمایت از صنایع

تشــریح فعالیتهای صــورت گرفته در این ســایت تولیدی ،گفت:
ارتقای ســطح دانش و تقویت زیرساختها ،بســتر الزم برای تولید
محصوالت باکیفیت و بــهروز را فراهم کرده و این اقدامات بهصورت
مستمر ادامه دارد.

آغاز دومین طرح پویش نور همدلی

با حضورمدیران شرکتهای برق استان خراسان طرح پویش نورهمدلی۲

در شرکت ایرانخودرو خراسان آغاز شد.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراســان ،مدیران
شــرکتهای برق استان خراسان رضوی ،دوشنبه  ۱3تیر ماه با حضور در
شــرکت ایرانخودرو خراســان از خطوط تولیدی و زیرساختهای بهینه
سازی مصرف انرژی شرکت بازدید کردند.
مدیر مصرف شــرکت برق منطقه ای خراســان گفت :این بازدید
با هدف آشــنایی بیشتر با آخرین دســتاوردهای تولیدی و ارزیابی
برنامههای بهینه سازی مصرف برق شرکت ایرانخودرو خراسان انجام
شــد.محمد محمودی ضمن تشکر از اقدامات ایرانخودرو خراسان در
حوزه مدیریت مصرف انرژی ،از این شــرکت به عنوان شرکتی پیشرو
در بین  33شرکت صنعتی بزرگ استانهای خراسان یاد کرد و افزود:
شرکت ایرانخودرو خراسان در زمانهای اوج مصرف ،همکاری خوبی
با دیسپاچینگ شمال شرق کشور داشته و به دنبال راهکارهایی جهت
گسترش این تعامالت هستیم .مدیرعامل ایرانخودرو خراسان نیز در
این بازدید کســب تندیس برنزی مســوولیت پذیری اجتماعی کشور،
توســط این شــرکت را در ســال گذشته ناشــی از عملکرد مناسب در

نوسازی ناوگان

هدف که شــامل کودکان بیسرپرست ،معلوالن و سالمندان است ،توزیع

خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست عنوان
و اظهار کرد :در راستای مسوولیت پذیری اجتماعی و با هدف گسترش
فرهنگ مصرف بهینه انرژی توسط کارکنان و خانواده آنان و با استفاده
از تجربیات گذشــته ،طــرح نور همدلی را برای دومین بار در شــرکت
آغاز کردیم .بیژن زاهدی فرد با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه

مصرف حاملهای انرژی گفت :ایرانخودرو خراســان با اســتفاده از
دانش و توانایی کارشناسان مجرب خود در زمینه انرژی و برنامه ریزی
و ســرمایه گذاری مناسب ،توانســت به بهینه سازی در مصرف انرژی
برق ،گاز و آب دســت پیدا کند .وی برنامه ریزی و داشــتن استراتژی
مناســب را بهترین راه برای دست یافتن به تولید پایدار برق در کشور
دانســت و اظهار امیدواری کرد ،طبق برنامــه ریزیهای صورت گرفته،
درآینده نزدیک بخشــی از نیاز الکتریکی شرکت ایرانخودرو خراسان،
از طریق انرژی تجدید پذیر خورشید تامین شود.
شایان ذکر است ،طرح «نور همدلی »2با هدف فرهنگ سازی در بین
خانوادههای کارکنان شرکت ایرانخودرو خراسان با همکاری شرکتهای
برق منطقه ای خراسان و توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی و توزیع
نیروی برق شهرستان مشهد از ابتدای تابستان امسال اجرا شده است.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو

مجمــع عمومی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شــرکت گســترش
سرمایه گذاری ایرانخودرو(ســهامی عام) برای سال مالی منتهی به

 ،۱۴۰۰/۱۲/۲9سهشنبه  ۱۴تیرماه  ۱۴۰۱برگزار شد.

در این مجمع که باحضور بیش از  ۵۱/۹درصد سهامداران ،رییس،
ناظران و دبیر جلســه ،در سالن همایش شرکت صنعتی محورسازان

ازای هر سهم موافقت کرد.
در این مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران
مشــهود به عنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرســی هشار بهمند
به عنوان بازرس علی البدل شــرکت و همچنین روزنامه کثیراالنتشار
اطالعات برای درج آگهی شرکت در سال مالی  ۱۴۰۱انتخاب شد.

ایرانخودرو برگزار شــد ،پــس از قرائت گزارش بــازرس قانونی و

براســاس دستورجلســه مجمع و بــا رای گیری صــورت گرفته،

حســابرس مســتقل ،مدیرعامل شرکت گسترش ســرمایه گذاری

شرکت تام ایرانخودرو ،شــرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی

ایرانخودرو فعالیت هیات مدیره را تشــریح کرد ،در انتها صورتهای

ایرانخودرو ،شرکت مهندســی خدمات صنعتی ایرانخودرو ،شرکت

مالی شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفــت و باتوجه به گزارش

ایرانخودرو خراسان و تعاونی خاص کارکنان ایرانخودرو به مدت دو

مالی ارایه شده ،مجمع با اکثریت آرا با تقسیم سود نقدی  ۱2ریالی به

سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

نیرو و راستی

کوتاه و بریده
آغاز ثبت نام آکادمی

والیبالپیکان_میالنو

ثبت نام آکادمی والیبال پیکان_میالنو ویژه تابستان ۱۴۰۱
برای پسران و دختران 8تا  ۱7ساله ،آغاز شد.

کالسهای ایــن دوره از اول مرداد به مدت یک ماه و
شامل  ۱3جلســه برای دختران و  ۱2جلسه برای پسران
از ســاعت  ۹تا  ۱3:3۰در سالن شــماره  2موسسه برگزار
میشود و عالقه مندان میتوانند از دوشنبه بیستم تیرماه
برای ثبت نام به موسســه فرهنگی ورزشــی ایرانخودرو
مراجعه کنند.
موسســه فرهنگی ورزشــی ایرانخودرو در پایان این
دوره به نخبگان شرکت کننده در کالسها اجازه تست در
تیم والیبال پیکان را خواهد داد.

تیم فوتبال پیکان با جوانانش
در لیگ بیست و دوم

پیکان با جوانان خود گام در لیگ بیست و دوم خواهدگذاشت.

اکنون تمرینات پیکان برای فصل جدید در شــرایطی شــروع شده

تیم فوتبال بزرگترین خودروســاز کشور ،از ابتدای فصل ،تمرینات

که بازهم رویکرد این باشــگاه جوانگرایی است .پیکانیها تاکنون دو

خود را با ســرمربیای شــروع کرد که همواره به جوانان اهمیت داده و

بازیکن به عنوان ســهمیه لیگ برتری جذب کردند که ساسان حسینی

بازیکنان متعددی را به فوتبال ایران معرفی کرده اســت .تیم مجتبی

و امیر شبانی دو بازیکن سابق فوالد و ذوبآهن هستند و آنها نیز از

حســینی فصل گذشــته یکی از کمهزینهترین تیمهای لیگ برتر بود

نظر سن و سال شرایط خوبی دارند.

که با ترکیبی کامال جوان راهی مســابقات شــد و توانست در نهایت به

از طرف دیگر انتشــار تصاویــر جدید از تمرینات پیکان نشــان

عالقهمندان میتوانند برای کســب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن  ۴۸22۹۱3۷تماس بگیرند.

دوره تابستانی آموزشی شنا آغاز شد

ثبت نام دوره تابســتانی آموزشی شنای پسران و دختران

آغاز شد.

این دوره آموزشــی از  2۰و  2۱تیر ماه آغاز و تا ۱۸و ۱۹
مرداد ماه ادامه دارد.
ثبــت نام این کالس ها از  ۱3تیرماه آغاز و تا شــروع
دوره ادامــه دارد و عالقه مندان میتوانند ،برای این منظور
به موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو مراجعه کنند.
گفتنی اســت این کالس ها ویژه متولدان  ۱3۹۱به بعد
و از ساعت  ۹تا ۱3:3۰برگزار میشود.

میدهد که مجتبی حسینی قصد دارد چهرههای جدید دیگری را نیز

رتبهای تک رقمی نیز دست پیدا کند.
در ترکیب فصل گذشته پیکان بازیکنان جوان زیادی به فوتبال ایران

بــه فوتبال ایران معرفی کند .پیکان ،اکثر بازیکنان جوان خود را حفظ

معرفی شــدند که همین حاال در نقل و انتقاالت مشــتریان زیادی را

کرده و به نظر میرســد این تیم در فصل جدید شگفتانههای دیگری

برای خود میبینند.

را نیز در ارتباط با معرفی پدیده برای فوتبال ایران خواهد داشــت.

استارت پر قدرت بانوان والیبالیست
تیم والیبال بانوان پیکان با جذب پنــج بازیکن نقل و انتقاالت فصل

هافبــک باتجربه پیکان قــراردادش را به مدت یک فصل

دیگر با این تیم تمدید کرد.

مجتبی حقدوســت هافبک وسط  2۶ســاله و باتجربه
فوتبال ایران که سابقه بازی در تیمهای استقالل ،نفت تهران،
ذوب آهــن و فوالد خوزســتان را در کارنامه دارد ،یک فصل
دیگر در جمع خودروسازان ماندنی شد .او که در ابتدای لیگ

جدید را آغاز کرد.

بیست و یکم به جمع شاگردان مجتبی حسینی پیوسته بود،

پس از انجام جلسات کمیته فنی و با تصمیم مدیرعامل و اعضای

قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد تا همچنان

هیــات مدیره پنج بازیکــن مطرح والیبال با باشــگاه پیکان قرار داد

زیر نظر این مربی کارش را ادامه بدهد.

امضا کردند.
مهسا کدخدا و مریم حبیبی در پست دریافت کننده ،پوران زارع و

دروازهبان ماندنی شد

تهمینه درگزنی درپست سرعت و سمانه سیاوشی به عنوان پاسور در
فصل جاری برای حضور پر قدرت این تیم در لیگ برتر والیبال ایران
به ترتیب به عنوان سرمربی و سرپرست جدید پیکان معرفی شدند.

حضور خواهند داشت.

تمدید قرارداد مجتبی حقدوست

شایان ذکر اســت ،پیش از این فاطمه رشیدی و فریبا سلیمانی،

دروازهبان تیــم فوتبال پیکان قــراردادش را با این تیم
تمدید کرد.

محمد ناصری دروازهبان  2۹ســاله که در لیگ بیست و
یکــم پیراهن پیکان را برتن کرده بود ،برای یک فصل دیگر

حضور فالح در تمرینات پیکان
ســامان فالح که این روزها مورد توجه تیمهای متعددی قرار گرفته،
در تمرینات تیمش شرکت کرد.

ســامان فالح را میتوان بعد از سعید صادقی دیگر بازیکنی دانست

احتمالی دیگر مدافعان این تیم اســت .پرسپولیس نیز پیش از این با
ارســال درخواستی به پیکان و طرح مبلغی ،خواستار جذب این بازیکن
شده بود که این درخواست از سوی خودروسازان رد شد.

که رقابت سختی میان غولهای فوتبال ایران برای جذب او به راه افتاده

البته اســتقالل و پرســپولیس تنها تیمهای خواهان فالح نیستند و

اســت .مدافع جوانی که در لیگ بیست و یکم یکی از مهرههای موثر و

ســپاهان در ایران و پاختاکور در ازبکستان به دنبال جذب فالح هستند

کارآمد در ترکیب تیم مجتبی حسینی بود.
با این حال این بازیکن به دلیل امتحانات دانشگاهی خود از سرمربی
پیکان کســب اجازه کرده و با چند روز تاخیــر در تمرینات تیم حضور
پیدا کرد .فالح یکی از گزینههای اســتقالل برای پر کردن جای خالی و

که پیکان تنها در صورت دریافت یک پیشنهاد سنگین مالی ،رضایت نامه

در جمع شاگردان مجتبی حسینی ماندگار شد.
ایــن دروازهبــان باتجربه که ســابقه بــازی در تیمهای
سپاهان ،گسترش فوالد ،استقالل ،شهرخودرو  ،سیاهجامگان
و آلومینیــوم اراک را هم در کارنامــه دارد ،قراردادش را به
مدت یک سال دیگر با باشگاه پیکان تمدید کرد.
ناصری در تمرینات پیش فصــل پیکان نیز حضور پیدا
کرده و خودش را در کنار ســایر بازیکنــان برای لیگ برتر
بیست و دوم آماده خواهد کرد.

این بازیکن را صادر خواهد کرد.
فالح که سه سال دیگر با پیکان قرارداد دارد ،از هفته گذشته به محل
تمرین تیم پیکان رفت و رسما کارش را استارت زد.

شماره  ۸۵۷شنبه  ۱۸تیر ۱۴۰۱

7

زالل

الشــهر الحرام و الهدی و
الل الکعبــه البیت الحرام قیاما للنّاس و ّ
»جعل ّ

آدم پذیرفته شــد ]۶[.طبق تفسیر پیامبراکرم (ص) آن کلمات نامهای

القالئد«.

نورانی پنج تن آل عبا (علیهمالســالم) یعنی محمــد(ص) ،علی(ع)،

در قرآن کریم به عید قربان اشــاره شــده و بارها توسط خداوند مورد

فاطمه(س) ،حسن (ع) و حسین(ع) بوده است ]۷[.بنابراین روز عید

قسم قرار گرفته است .عیدی که حاجیان در اجتماعی بزرگ به قربانی

قربان روزی است که خداوند به برکت پیامبر و اهل بیت گرامیاش توبه

کردن میپردازند .روزی که ریشه آن به قبولی توبه حضرت آدم (ع) و

حضرت آدم را پذیرفت و بشارت بخشش الهی به او رسید.
امتحانآشکار

ماجرای حضرت ابراهیم و به قربانگاه بردن اسماعیل (علیهماالسالم)
بر میگردد .در ادامه به اشارههای قرآن به عید بزرگ قربان میپردازیم.

قربانــی کــردن حجاج نمــادی اســت از امتحانی کــه حضرت

عیداضحی

ابراهیم(ع) با آن روبهرو شــد .امتحانی که بسیار سخت بود .به او در
رویا دســتور دادند که باید اسماعیلش را در راه خدا به قربانگاه ببرد.

نام دیگر عید قربان ،عید اضحی اســت و اضحی به معنای گسترده
شــدن روز اســت .به قربانی نیز اضحیه میگویند ]۱[.از آنجا که زمان

حضرت ابراهیم نیز تســلیم و مطیع پــروردگار بود و این کار را انجام

قربانی کردن هنگام باال آمدن خورشید در روز عید قربان است ،میتوان

داد .قرآن کریم آن صحنه را به صورت زیبایی به تصویر کشیده است:

َفلَمّا اَسْ ــلَما َوتَلّ ُه ل ِلجَ بینِ َونَا َد ْینَا ُه أَنْ یَا إِبْرَاهِیــمُ َق ْد صَ َّدق َْت ال ُّر ْؤیَا إِنَّا
َک َذل َِک نَجْ زِی الْمُ حْ سِ نِینَ إِنَّ َهذَا لَهُ َو الْب ََل ُء الْمُ بِینُ

عید قربان را روز اضحی دانســت .در قرآن یکی از سوگندهای الهی این
چنین بیان شده است:

«وَالضُّ حَ ى وَاللَّیْلِ

ــجى[ضحی]۱،2 /ســوگند به شب چون آرام
إِذَا سَ َ

شود .سوگند به روشنایى روز».
بــا توجه به روایات میتوان ضحی را اشــاره قرآنی بــه روز قربان
دانســت؛ مثال امام صادق (ع) درباره اهمیت زیارت امام حسین (ع)
در سه شب ویژه فرمودند :کسی که قبر امام حسین(ع) را در سه شب
زیارت کند ،خدا تمام گناهان او را میبخشد .سپس راوی میپرسد :آن
سه شــب کدام است و امام (ع) پاسخ میدهند :شب عید فطر ،شب
اضحی (شب عید قربان) و شب نیمه شعبان.

[صافات]۱۰۴،۱۰۵/

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان

زیباترین نمونه
تعبد انسان

و در کتاب موســوعه امــام علی (ع) این گونه آمده اســت :اإلمام
علی (علیهالسالم) خطب یوم األضحى ،فکبّر و قال :هللا أکبر ،هللا أکبر،
ّ
الإلــه إ ّال هللا و هللا أکبــر ،هللا أکبر ،و لله الحمد ،هللا أکبر على ما هدانا و
له الشکر .امام علی (ع) در روز اضحی(قربان) خطبه خواندند و تکبیر
گفتند و این گونه فرمودند :خدا بزرگ اســت ،خدا بزرگ اســت ،هیچ
خدایی جز خدای یگانه نیســت و خدا بزرگ اســت و حمد و ستایش
برای خداست .خدا بزرگ است که ما را به این هدایت کرد و شکرگزاری
برای اوست.

نمازیویژه

در سوره اعلی میخوانیم:

َق ْد أَ ْفلَحَ مَنْ َت َزکَّى* َو َذ َک َر اسْ ــمَ

َصلَّى [اعلی ]۱۴،۱۵ /به تحقیق
َرب ِّ ِه ف َ

کسی که خود را تزکیه کرد ،رستگار شد و هر وقت نام خدا را به یاد آورد
به نماز ایستاد.
در تفسیر این آیه علیبنابراهیمقمی نماز (فصلی) را نماز عید فطر و
عید قربان دانسته است]2[.

روزشاهد

خداوند در قرآن بارها به شــاهد و مشهود اشاره کرده است .در یک

قسم الهی این گونه بیان شده است :وَشَ ا ِه ٍد َومَشْ هُ و ٍد [بروج ]3/و به گواه
و مورد گواهى .شاهد و مشهود تفسیرهای مختلفی شدهاست که یکی
از آنها تفســیر به عید قربان و روز عرفه است .عالمه در تفسیر المیزان
میگوید :مفســران در تفسیر شاهد و مشــهود سخنان بسیار دارند که
بعضــى آن ها را تا  3۰وجه شــمردهاند ،از قبیل اینکه بعضى گفتهاند:
شــاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه اســت .یا شاهد روز عید قربان و
مشهود روز عرفه است و یا شاهد روز عرفه و مشهود روز قیامت است]2[.
شفع

دیگر ســوگند خداوند در قرآن ،قسم به شفع و وتر است :و الشَّ ْف ِع َو
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پس وقتى هر دو اطاعت کردند [و وداع کردند] و [پسر] را به پیشانى
بر خــاک افکند .ما ندا کردیــم :ای ابراهیم به خوبــی انجام وظیفه
کردی و ما نیکوکاران را این چنین پاداش خواهیم داد .همانا که این
امتحانی آشکار بود .از آن جا که این کار حضرت ابراهیم باید در ذهن
همه بشریت باقی بماند تا بدانند مرز عشق به خداوند و اطاعت از او
تا کجاســت .خداوند یاد حضرت ابراهیم را جاودانه فرمود و این را در

قرآن متذکر شدَ :وتَ َر ْکنَا َعلَ ْی ِه فِى ْال ِخرِینَ

[صافات ]۱۰۸/و در [میان]

آیندگان براى او [آوازه نیک] به جاى گذاشــتیم .اما متاســفانه امروز
میبینیم در امتحانات کوچک الهی خیلی از ما مردود میشویم؛ مثل

ال ْ َو ْت ِر [فجر ]3 /جابر از رسول خدا (صلیهللاعلیهوآله) نقل کرده که منظور
از «الشّ فع»  ،روز عید قربان است و منظور از «الوتر» ،روز عرفه است]۴[.
روزنحر

در آیه دوم سوره کوثر خداوند به واسطه عطای الهی به او از پیامبرش

میخواهــد نماز بخواند و نحر کند :ف ََصــلِّ

ِّک وَانْحَ ْر [کوثر ]2 /پس
ل ِ َرب َ

بــراى پروردگارت نمازگزار و قربانى کن .اکثر مفســران گفتهاند که مراد

از نماز خواندن در آیه شــریفه «ف ََصلِّ

ِّک» ،نماز عید قربان اســت و
ل ِ َرب َ

مراد از نحر در « َو انْحَ ْر» ،کشــتن حیوان است که از واجبات حج است

یا منظور قربانى کردن است که سنت است (و بعضى) گفتهاند که مراد
از صاله ،نماز بامداد روز عید قربان است و از نحر ،قربانى کردن ،زیرا که
پیغمبــر(ص) در روز عید قربان ،اول قربانى مى کردند و بعد از آن نماز
بامداد را میخواندند ،پس در این آیه خداى تعالى به آن حضرت امر کرد
که اول ،نماز مذکور را بجاى آور ،بعد از آن قربانى کند]۵[.
قبولتوبهحضرتآدم

حضرت آدم پس از توبه به درگاه خداوند و اظهار پشــیمانی ،کلماتی
را از جانــب خداونــد دریافت میکند و خدا را به حق آن کلمات قســم
میدهد .موضوع دریافت کلمات و پذیرش توبه حضرت آدم در قرآن به

َاب َعلَ ْی ِه إِنَّ ُه هُ َو
صراحت بیان شده اســتَ :ف َتلَقَّى آ َد ُم مِنْ َرب ِّ ِه َکلِمَاتٍ َفت َ
َّاب ال َّرحِیمُ [بقره ]3۷ /ســپس آدم از پروردگارش کلماتى را دریافت
ال َّتو ُ
کرد و [خدا] بر او ببخشود ،آرى او توبه پذیر مهربان است.
در روایت بیان شــده که حضرت آدم به خاطر دوری بهشت  ۴۰روز
گریه کرد و سپس جبرییل به او سفارش کرد که توبه کند و دعایی را در
روز عرفه به حضرت آدم آموزش داد .سپس خداوند در روز بعد یعنی عید
قربان کلمات را به حضرت آدم القا کرد و به برکت آن کلمات توبه حضرت

اقامه نماز ،پرداخت خمس و زکات ،دوری از گناه و...
نکته دیگر که اشارهای گذرا به آن میکنیم ،این که باز با رسیدن عید
اضحی برخی از ســلبریتیها زبان به سخن گشودند که چه نشستهاید
کــه حقوق حیوانات زیر پا رفت ،همانهایی که با افتخار به طور متناوب
تصاویــر خوردن انواع کباب و شیشــلیک روزانه خود را در شــبکههای
اجتماعی بارگذاری میکنند ،دم از حقوق حیوانات میزنند ،همانهایی
که گاه ســگ را که حیوانی آزاد اســت در بند میکشند و باز اظهار نظر
میکننــد؛ درحالی که ذبح در عید قربان اوال ذبح اســالمی اســت که
کمتریــن درد را برای حیــوان دارد ،دوم این که غرض از این کار عقالیی
است و همه اجزای حیوان مصرف و موجبات شادی محرومان را فراهم
میکند.

کالمآخر

در قرآن کریم بارها به روز عید قربان و نماز عید اشــاره شــده است.
روزی که خداوند به آن قسم خورده ،روزی که توبه حضرت آدم پذیرفته
شــده و روزی که یک امتحان مهم الهی در آن اجرا شده است؛ امتحان
حضرت ابراهیم (ع) .امید آن که با اطاعت از خدا ،در ســایه بخشش و
نصرت الهی قرار بگیریم.
پینوشت

] .]۱المعجم الفارسی الکبیر ،ج ،3ص 2۰۸۵ذیل واژه قربانی
]َ .]2ص َالةُ الْفِ ْطرِ وَ ْاأل َْض َحى :تفسیر القمی ؛ ج 2؛ ص.۴۱۷

] .]3طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،2۰ص 2۵۰٫
] .]۴همان ،ص 2۸۶٫

] .]۵حسینى جرجانى ،سید امیر ابوالفتوح ،آیات األحکام ،تحقیق :اشراقى سرابى،
میرزا ولى هللا ،ج  ،۱ص .۱۸۸٫

] .]۶رک :قمى ،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،ج ،۱ص.۴۵ :
] .]۷جاللالدین سیوطی ،الد ّر المنثور ،ج ،۱ص۶۱ ۶۰

پیشنهاد برتر
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در حوزه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات
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با توجه به فعالیتهای صورت گرفته در محاســبه و پایش شــاخص بهرهوری نیروی انســانی در سالنهای تولیدی
ضروری به نظر میرســید که این شــاخص بهرهوری( )HPVبرای واحدهایی با ماهیت پشتیبان نیز بررسی و محاسبه

وضعیت

شود.

قبل

در واحدهای تعمیرات که به عنوان واحدهای پشــتیبان در سیســتمهای تولیدی مشــغول کارند ،به دالیلی از جمله
فعالیتهای خارج از ساعات کاری کارگاههای تولیدی برای اجرای فعالیتهای تعمیراتی ،وجود فعالیتهای پیشبینی
نشــده و عدم توزیع یکنواخت فعالیتها ،اســتفاده از این شــاخص به نتایج واضح و قابل تحلیلی منجر نخواهد شــد،
بنابراین الزم بود شــاخصی با کارایــی باالتر و منطبق با فعالیت واحدهای تعمیرات بــرای اندازه گیری میزان بهرهوری
نیروی کار واحدهای تعمیراتی تعریف و محاسبه شود که بیشترین مطابقت را با فعالیتهای این واحدها داشته باشد.

با توجه به ماهیت کاری واحدهای نت و بر اساس تحقیقات و کتابچههای تخصصی واحدهای تعمیرات (،)Hand book
شاخص نرخ آچار به دستی()Wrench Rateبرای این حوزه تعریف شد .شاخص نرخ آچار به دستی ،شاخصی متناسب
با فعالیت واحدهای تعمیرات اســت که میتواند بخش عمدهای از میزان بهرهوری نیروی کار در این واحدها را مشــخص
کند .این شاخص حاصل نسبت حکم کارهای تعریف شده سیستمی به کل زمان در دسترس نیروهای مستقیم واحدهای
تعمیرات بوده و عملکرد نیروهای مستقیم واحدهای تعمیرات را به طرز موثری مورد پایش قرار میدهد.
این شــاخص با استفاده از اطالعات سیستمهای منابع انسانی( )HRو برنامه ریزی جامع احتیاجات( )SAPبه عنوان

وضعیت

بعد

شــاخص بهرهوری در گروههای تعمیراتی محاسبه شده و نتایج به دست آمده به ادارات و سپس کل مدیریت اجرای نت
تجهیزات تولیدی تعمیم داده شــد .نتایج به دســت آمده پس از تبدیل به درصدهای تحقق در کارت امتیازی واحدهای
تعمیرات درج و پایش میشوند.

مزایا
و

نتایج

امکان سنجش بهرهوری واحدهای تعمیرات.

امکان به کارگیری محاسبات این شاخص در کارنامه عملکرد کارت امتیازی متوازن ( )BSCواحدهای تعمیرات.
آگاهی مدیریت تعمیرات از میزان بهرهوری واحدهای متبوع و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای بهبود شاخص.

بهبود وضعیت باالنس نیروی انسانی و سایر منابع.

تعریف برنامههای بهبود بهرهوری در واحدهای تعمیرات عطف به نتایج حاصل از پایش شاخص

شماره  ۸۵۷شنبه  ۱۸تیر ۱۴۰۱
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شبکه
2۹2۴

:

برای حفظ کرامت مشتری میکوشیم
حسن گلی پور ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی تکنولوژی نساجی از دانشگاه پلی تکنیک تهران،
از سال  ۱۳7۳همزمان با تحصیل ،در شرکت ریسندگی نخ پوش اشتغال داشت .بعد از اتمام

تحصیل به زادگاه خود بازگشــت و با ســرمایهگذاری در حوزههای کســب و کارهای مختلف

اعم از صنعتی ،گردشــگری ،کشاورزی ،شــیالت ،مرغداری و چند مجموعه خدماتی دیگر در

شهرســتانهای الهیجان و سیاهکل ،پا به عرصه سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغالزایی این

خطه سرسبز از استان گیالن نهاد.

امکاناتوتجهیزاتنمایندگی
نمایندگی  2۹2۴ســال  ۱3۸۱در فضایی به مســاحت حدود سه هزار
مترمربع شــامل بخش اداری ،محیط فروش خودرو و ســالن تعمیرات
در یکی از اصلیترین شــریانهای جادهای شمال کشور احداث و در سال
 ۱3۹۸در قالب شرکت گیالن خودرو الهیجان به حسن گلی پور منتقل شد.
این نمایندگی با توجه به استانداردهای تعیین شده شرکت ایرانخودرو
و ارزیابیهای ســاالنه وزارت صمت ،در ســطح رتبه یک به لحاظ کیفیت
امکانات ،تجهیزات ،نیروی انســانی و ارایه خدمات قــرار دارد .نمایندگی
گلیپور عالوه بر بخش اداری که شامل پذیرش ،امور مشتریان ،حسابداری
و واحد فروش خودرو میشــود ،از سالن تعمیرگاهی واحد خدمات پس
از فــروش آن هم با تجهیــزات کاملی همچون جکهای چهارســتونه و
قیچیهای متعدد ،دستگاههای میزان فرمان لیزری ،همچنین کوره رنگ
و دستگاههای شاسیکش در بخش صافکاری و نقاشی برخوردار است.
در زمینه تامین قطعه و لوازم یدکی نیز با حمایت شرکت ایساکو ،انبار نسبتا
کاملی در بخش خدماتی و تجاری پیشبینی شده است.
میزانفروشورضایتمندیمشتریان

از صاحب امتیاز نمایندگی در خصــوص میزان فروش نمایندگیاش
میپرســیم ،میگوید :ســالهای اخیر گرچه به نظر میرســید با ایجاد
فرآیندهای مختلف فروش خودرو از جمله ثبت نام به صورت قرعهکشی
یا ســامانه فــروش ،محدودیتهایی بــرای متقاضیان ایجاد شــده ،اما
خوشبختانه حجم برندگان اطالعیههای مختلف فروش به گونهای بوده
است که روند رو به رشدی را در نمایندگی شاهد بودیم که به صورت میانگین
 ۷۰تا  ۸۰خودرو به صورت ماهانه تحویل مشــتریان شــده است .در حوزه
رضایتمندی از خدمات نیز طبق ارزیابی ســاالنه سازمان بازرسی و کیفیت
خدمات وزارت صمت ،از رتبه چهار در سال  ۱3۹۸به رتبه یک در سال ۱۴۰۰
ارتقا یافته است.

نیرویمتخصص

فعالیــت نمایندگی متکی به نیــروی متخصص ،کارآزمــوده و ماهر
اســت .خوشبختانه مراکز آموزشی و دانشــگاهی شهرستان الهیجان و
شهرستانهای اطراف متناسب با رشــته و نوع نیاز ،این فرصت را فراهم
ســاخته تا نیروی انسانی ارزشمندی در این نمایندگی به کار گرفته شوند.

صاحب امتیاز نمایندگی  2۹2۴میافزاید :اکنون  2۱نفر با سطح تحصیالت

گسترده خواهد کرد .ما کسب موفقیت را راهی برای رسیدن به معروفیت

کارشناســی به باال و  ۱3استادکار زبده در بخش تعمیرگاهی با طی کردن

میدانیم.

دورههای آموزشی تخصصی مشغول کار هستند .همچنین تالش کردم با

جلبرضایتمشتری

کشف افراد مســتعد و به کارگیری نیروهای کارآموز در رشتههای مرتبط،

از گلیپور میپرسیم ،تصویر ذهنی جامعه درباره نمایندگی ایرانخودرو

نســبت به پرورش نیروی انسانی در جهت رشد و بالندگی اهتمام جدی

چگونه اســت؟ که پاسخ میدهد :خدمات نمایندگی به دلیل چند وجهی

صورت گیرد.

بودن امور آن ،از حساســیت و اهمیت خاصی برخوردار است ،چراکه نقطه

رضایتکارکنان

کانونی و اولین مواجهه مشتری بعد از تولید در نمایندگی تعیین میشود.

و میپرســیم برای حفظ نیرویهای زبده خود چه تدابیری اندیشیده

اگراززمان تحویل خودرو تا زمان سرویسهای ادواری و سایرامورتعمیراتی

اســت؟ میگوید :نیروی انســانی قبل از هرچیز و بیشتر از هر موضوعی

خودرو در بخش خدمات پس از فروش ،انتظاراتش برآورده نشود ،بالطبع

باید بداند و حس کند فضایی که در آن اشتغال دارد ،از آن اوست ،چنانکه

تمام ارکان راس تا ذیل مجموعه ایرانخودرو تحت تاثیر این عملکرد قرار

در موفقیتها و شکستها ،در کامیابیها و ناکامیابیها ،در سود و زیان و

میگیرد ،بنابراین عامل تعهد ،رضایتمندی و وفاداری مشــتریان میتواند

همه شوون نمایندگی ،نقش تعیین کنندهای را به عهده داشته و به نوعی

بازتاب مثبتی از کلیت مجموعه ایرانخودرو را در بین افکار عمومی و جامعه

مشارکت درسرمایهگذاری دارد ،این انتقال موضوع باعث میشود ،احساس

به نمایش بگذارد .به واسطه همین اعتقادش؛ رسیدگی به برخی مشکالت

مسوولیتکارکنان متناسب با شرح وظایف افزایش یافته و بهرهوری بهتری

مشتریان را مستقیم خودش پیگیری میکند و در این باره میگوید :این

از عملکــرد نمایندگی حاصل شــود .در راه اندازی و ایجاد هر مجموعهای،

موضوع کمک میکند ،با انتظارات مشتریان و مشکالت احتمالی نمایندگی

همواره دغدغهمند زندگی و معیشت پرسنل بودم ،چراکه کشاورزاده بودن

از نزدیک رو در رو بوده و فضای ذهنی بهتری از روند کار داشته باشم.
افقپیشرو

و زندگی در شــرایط سخت ،درک شرایط ســخت زندگی دیگران را برایم
ملموستر میکند ،به همین دلیل همکارانم هم اصول و باورهایم را خوب

وقتی از او میپرسیم که ایدهآل تان برای نمایندگی  2۹2۴همین جایی

میشناســند و با این دیدگاه همســو و هم پا میشوند و هم نوع دوستی

است که ایستاده اید؟ میگوید :خیر؛ وقتی از موقعیت ایدهآل در نمایندگی

نســبت به پرســنل را درک کردهاند ،دلیل این موضوع هم به خوبی برای

صحبت میکنیم ،به شاخصهایگستردهای میرسیم ،نکتهای که به ذهن

آنها روشن شده است که در سرمایه گذاری ،هیچگاه تمامیتخواه نبودهام.

تلنگر میزند ،این اســت که به کجا میخواهیم برسیم؟ افزایش خدمات

میزانپذیرش

با توسعه امکانات و تجهیزات ،رضایتمندی کامل و صددرصدی مشتریان

اگرچه نمایندگی  2۹2۴الهیجان در ســال  ۱3۹۸با پذیرش محدود به

با ارایه خدمات مطلوب و بینقص به مشــتریان ،گردش مستمر خرید و

ارایه خدمات مشــغول بود ،اما این حجم از پذیرش تناسبی با موقعیت،

فروش لوازم یدکی و قطعه به شــکلی که هــم در بخش خدماتی و هم

جایگاه و ظرفیت این نمایندگی نداشت ،بنابراین با تغییر رویکرد و افزایش

در بازرگانی هیچ کمبودی احســاس نشود ،افزایش درآمد پایدار و به تبع

نیروی انســانی و تجهیزات ســطح پذیرش با آهنگی متوازن و پیوسته

آن ظرفیت سازی برای اشــتغالزایی هرچه بیشتر جوانان متخصص و

افزایــش یافت و در حال حاضر این نمایندگــی در ردیف پر پذیرشترین

جویای کار ،انعکاس کارکردهای مثبت به لحاظ خدمات در میان گردشگران

نمایندگیهای استانگیالن با متوسط پذیرش روزانه ۴۰دستگاه به باالست.

و مســافرانی که از سایر شهرستانها و استانهای کشور به الهیجان سفر

او در ادامه میگوید :این چشــم انداز منجر به موفقیتهای مســتمر

میکنند و از این نمایندگی و این شــهر توریستی خاطرات خوش و رفتار

میشود و خواه ناخواه زبان به زبان گشتن کیفیت خدمات و حفظ کرامت

حرفهای به یادگار میبرند ،همــه این موارد و بیش از آن جزء ایدهآلها و

مشــتری ،دستیابی به موفقیت را بیشتر و الجرم دامنه معروفیت را نیز

مطلوبهای مورد نظر ماست.

دقیقترین

فنیترین

سیده سارا سیدنژاد

امیرروزگاری ،کارشناس فنی

کارشناس پذیرش

از آنجایی که نمایندگــی  2۹2۴الهیجان پایلوت

ســیدنژاد در حالیکــه

بیشتر محصــوالت ایرانخودرو اســت ،همین امر

مهندســی

انتظــارات و توقعــات مشــتریان را بــرای دریافت

عمران اســت ،پس از اشتغال

خدمات بهتر و باکیفیتتر افزایش داده اســت .تنوع

فارغالتحصیــل

در نمایندگی ایرانخودرو مســیر تحصیلی دانشگاهی خود را
به رشــته مکانیک ســوق میدهد .همین امــر جذابیتهای
دوچندانی را برای او به ارمغان آورده است .معتقد است ،کار در

باتجربهترین

معصومه قاسم پور

مسوول فروش خودرو

فعالیتهای نمایندگی باعث شــده ،فنیترین نیروی نمایندگی ســطح توانمندی و
اطالعات خود را متناســب با جایگاه نمایندگی ارتقا دهد .میگوید :کارشــناس فنی
مهمترین نقش را در رضایت مشــتری به عهده دارد .مشتریان امروز به حقوق خود

نمایندگی پرمسوولیت است چراکه شناخت ابعاد پیدا و پنهان

او  ۱۷ســال ســابقه کار در نمایندگیهــای

آشــنا هستند ،میدانند چه خدماتی و در چه بازه زمانی از نمایندگیها دریافت کنند.

تعمیر خودرو ،گاه با چالشهایی همراه اســت که از اختیار و

ایرانخودرو دارد و به پشــتوانه تجربهاش توانســته

باید در نظر داشــت در حیــن فرآیند تعمیر خودرو اگرچه کارشــناس فنی واقف به

اراده فرد خارج است ،در چنین شرایطی آنچه به فرد مسوول

فروش نمایندگی  2۹2۴ایرانخودرو را طی دو سال

تمامی اقدامات انجام شــده است ،اما مادامی که روند تعمیرات خودرو را به درستی

کمــک میکند ،دقت عمل کاهش تبعات و عارضههاســت تا

بــه باالترین میــزان خود طی ســالهای فعالیتش

به مشتری منتقل نکنیم؛ یا به عبارتی امکان تشریح تعمیرات و تست خودرو همراه با

بهترین نتایج شکل گیرد.

برساند.

مشتری را نداشته باشیم اطمینان خاطر و آرامش خیال به مشتری منتقل نکردهایم.
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شماره  ۸۵۷شنبه  ۱۸تیر ۱۴۰۱

سالمت

در باره بیماری ام اس چه میدانیم؟
نام اصلی این بیماری مالتیپل اســکلروزی ( )Multiple Sclerosisو یک بیماری التهابی اســت که در آن غالفهای میلین سلولهای

عصبی در مغز و ســتون فقرات آسیب میبینند .این آســیب دیدگی در توانایی بخشهایی از سیستم عصبی که مسوول ارتباط هستند
اختالل ایجاد میکند و باعث به وجود آمدن عالئم و نشــانههای زیادی ،از جمله مشکالت فیزیکی و گاه روانی میشود .در این بیماری،

در سیســتم ایمنی خودکار بدن اختاللی ایجاد میشود که در آن سیستم ایمنی بدن به سیستم اعصاب مرکزی خود حمله میکند .نرخ

ابتال به این بیماری بین دو تا  ۱۵۰نفر در هر  ۱۰۰هزار نفر است و احتمال ابتال به آن در زنان شایعتر است.
مشکلدرصحبتوبلع

عالئمبیماری
به طور کلی عالئم بیماری ام اس در زنان و مردان یکســان است ،اما

افراد مبتال به این بیماری ممکن است به مشکل در صحبت کردن دچار

این عالئم با توجه به محل و شدت آسیب عصبی ناشی از التهاب در افراد

شوند .مشــکالت گفتاری معمول عبارتند از :با عجله حرف زدن ،از دست

مختلف ،متفاوت اســت .بعضی از رایجترین عالئم ام اس در ادامه آمده

دادن کنترل حجم صدا ،آهســته صحبت کردن ،تغییر در کیفیت صحبت،

است:

مانند صدای خشــن و صدای بیجان .آسیب بیماری ام اس میتواند بر

گرفتگیعضالنی

بلعیدن نیز تاثیر بگذارد و باعث مشــکل جویــدن و انتقال مواد غذایی به

این بیمــاری میتواند در مغز ،نخاع یا اعصــاب بینایی اختالل ایجاد

قســمت عقبی دهان شود .همچنین بیماری ام اس ممکن است توانایی

کند .به همین ترتیب بیماران مبتال ممکن اســت عالئم مرتبط با ماهیچه

بدن در انتقال مواد غذایی از طریق مری و معده را هم تحت تاثیر قرار دهد.
تاثیررویمغزواعصاب

و عضلهای را تجربه کنند که شامل اسپاسم عضالنی ،بیحسی ،مشکالت
تعادل و عدم هماهنگی ،مشکل در حرکت دست و پا ،لغزش و مشکل در

طیف وسیعی از مشکالت مغز و اعصاب ممکن است به دلیل بیماری
اماس ایجاد شــود .این عالئم عبارتنــد از :کاهش محدوده مورد توجه ،از

راه رفتن ،ضعف یا لرزش در یک یا هر دو دست یا پاهاست.
مشکالتبینایی

دســت دادن حافظه ،قضاوت ضعیف ،مشکل اســتدالل یا حل مساله،

این مشکالت میتواند شامل موارد زیر باشد:

افســردگی به دلیل آسیب به مناطقی از مغز که کنترل عاطفی را بر عهده

از دســت دادن بینایی ،جزئی یا کامل که اغلب در یک چشــم اتفاق

دارند یا به دلیل اســترس بیماری ،نوسانات خلقی ،سرگیجه ،مشکالت

میافتد ،درد درهنگام حرکت چشمها ،دوبینی ،تاری دید ،حرکات غیرارادی

تعادلی و یا دوران سر (احساس چرخش).

راههایپیشگیریازابتالبهاماس

حرکت چشم ،نارسایی عمومی چشم و اختالالت بینایی بیشتر .تمام این
عالئم در چشم به علت آسیب بیماری در قسمتی از مغز است که مسوول

در حــال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و داروهایی
که برای این بیماری موجود هستند ،میتوانند تاثیرات نامطلوب بیماری را

کنترل و هماهنگی دید است.

تغییراترودهومثانه

کاهش دهند یا از حمالت جدید و بروز معلولیت در بیمار جلوگیری کرده یا

اختالل در مسیرهای سیستم عصبی که عضالت مثانه و روده را کنترل

نه!بهسیگار

بیحسییادرد

احساس بیحسی،گزگزشدن و درد برای بسیاری ازافراد مبتال به ام اس

قرار گرفتن در معرض دود ســیگار ،یکی از عوامل اصلی خطر زیست

شــایع است .افراد اغلب این عالئم ام اس را در سراسر بدن یا در اندامهای

محیطی در ام اس اســت و احتمال ابتال به بیماری را به میزان یک و نیم

خاص تجربه میکنند .ممکن است بیحسی به صورت سوزن سوزن شدن

برابر نســبت به افراد غیر سیگاری افزایش میدهد .هرچه بیشتر سیگار

یا احساس سوزش حس شود .با توجه به تحقیقات انجام شده ،بیش از

بکشیم ،خطر باالتر است .برخی مطالعات نشان میدهد ،سیگار کشیدن

نیمــی از افراد مبتال به این بیماری در طول بیماری خود نوعی درد را تجربه

با خطر بیشتری برای تبدیل ام اس از نوع عود-بهبود به نوع پیشرونده

میکنند .درحالیکه برخی ازانواع درد به طورمستقیم به علت وجود بیماری

ثانویه است.

مرتبط هستند ،انواع دیگر درد ممکن است به دنبال برخی دیگر از مشکالت
بیماری بربدن تاثیربگذارند؛ به عنوان مثال ،عدم تعادل ناشی ازمشکالت راه

مقیاسوزنیمتعادل

احتمال ابتال به ام اس را نسبت به افرادی که چاق نیستند ،بیشتر دارند.
افزایشامگا۳دررژیمغذایی

داشــتن رژیم غذایی سالم متعادل برای حفظ وزن بسیار مهم است،
اما باید اطمینان حاصل شود که فرد تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن برای
سیستم ایمنی و عصبی سالم را دریافت میکند.
مطالعات نشان میدهد،کشــورهایی که اکثرا ماهی مصرف میکنند،
میــزان افراد مبتال به ایــن بیماری کمتر دارند از ایــن رو برخی محققان
معتقدنــد ،این نتیجه میتواند به دلیل اثرات ضــد التهابی روغن امگا 3
باشد .مکملهای روغن امگا  3در افراد مبتال به ام اس با کاهش پیشرفت
بیماری و معلولیت همراه است.

دریافتکافیویتامینD

ویتامین  Dدر سلول ،به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن عمل
میکند .حفظ سطح کافی ویتامین Dتوسط مکملها نه تنها باعث کاهش
خطر ابتال به  MSمیشود ،بلکه باعث کاهش عود بیماری در مبتالیان به
 MSهم میشود .به غیر از مکمل ها ،بهترین منبع ویتامین Dنور خورشید
است.

مدیریتوکاهشاسترس

فشــارهای روانی ،اختالالت روانی ،افســردگی ،استرس و ...میتوانند
سیســتم ایمنی بــدن را ضعیف کرده و این موضوع باعث ابتال به ســایر
بیماریهای عفونی و ویروســی میشــود .مطالعات جدید در مورد بروز
بیماری ام اس نشان داده که حضور استرس و هیجان زیاد در فرد میتواند
از عوامل زمینه ســاز بروز این بیماری باشــد .در واقع ،باال بودن استرس
و هیجان در فرد با افزایش تحریک پذیری و حســاستر کردن سیستم
عصبی بدن میتواند به تدریج باعث تخریب عملکرد سیستم عصبی شود.
به همین دلیل امروزه محققان علوم سالمت بر این باورند که استرس یکی
از عوامل زمینه ساز در بروز بیماری ام اس است.
ورزش

حفظ یک شاخص توده بدنی سالم ( )BMIیکی دیگر از راههای کاهش
خطر ابتال به ام اس است؛ به عنوان مثال میدانیم که داشتن اضافه وزن

رفتن ممکن است منجر به درد ناشی از فشار بر روی مفاصل شود.

مطالعات نشان میدهد ،افرادی که در سن  2۰سالگی چاق هستند دو برابر

آنها را به تعویق بیندازند ،اما توصیه هایی برای تغییر سبک زندگی جهت
کاهش احتمال ابتال به این بیماری وجود دارد که در ادامه میآید:

میکند ،باعث بروز مشکالتی در فعالیت این اعضا میشود.

( BMIبیش از  )2۵باعث افزایش شــانس ایجاد  MSمیشــود .برخی

تمرینات ریلکسیشن یا آرامش عضالنی و تمرینات ورزش ذهن تاثیر
زیادی در پیشگیری از بروز فشارهای روانی دارند.

نشانههای بیماری کبد روی کف دستها

کبد ،یکی از حساسترین و حیاتیترین اعضای بدن هر انسانی است

حالت التهاب و قرمزی درمیآید ،البته در برخی موارد خود انگشتها دچار

که بروز اختــالل در آن عالمتهای مختلفی دارد .یکی از عالئم اولیه که

التهاب میشوند و فرد احساس داغی و تا حدی سوزش در این قسمتها

میتوان ســریع آن را تشخیص داد ،ایجاد مشکالتی بر روی پوست کف

میکند و در عین حال احساس درد وجود ندارد .در واقع میزان شدت این

دســت است .در یک بدن سالم ،کبد دائما در حال انجام فعالیت است.

التهاب و قرمزی منوط به شــدت میزان عالئم بیماری است .کارشناسان

این عضو در مراحلی چون پردازش مواد غذایی ،کنترل مواد ســمی ،باال

بر این باورند که دقت به ســالمت دستها یکی از بهترین مشخصههای

بــردن میزان ایمنی بدن و بســیاری موارد دیگر نقــش موثری دارد .در

ظاهری در تشــخیص بیماریهای تهدید کننده کبدی است .در واقع این

صورتی که برخی افراد تصــور میکنند بروز بیماریهای کبدی مربوط به

التهاب و قرمزی مربوط است به اتساع و گشادی مویرگهای خونی و هر

مسائل ژنتیکی است ،اما بعضی عوامل زیست محیطی نیز گاهی در این

چقدر درجه التهاب بیش تر باشد( ،البته در صورت وجود بیماری) دلیل

خصوص دخیلند ،از جمله قرار گرفتــن در معرض ویروسهای خاصی

شدت هر گونه بیماری پایه اســت .برخی بیماران این التهاب و قرمزی

چون هپاتیت و چاقی .به تدریج این عوامل موجب بروز بیماری ســیروز

دستهایشان را مرتبط با عواملی چون میزان دما ،قرار گرفتن در شرایط

کبدی و زخم ناحیه کبد میشــود ،بــه نوعی که نهایتا کبد از کار میافتد.

احساسی ،فشار دادن دستها و یا قرار گرفتن بازوها در جهت باال میدانند

از این رو باید به عالئم بارز بیماری کبد توجه کافی داشــت و یکی از این
راهکارها تشــخیص از طریق دستهاست .چنان چه دستها به حالتی
ملتهب و قرمز درآمده ،ممکن است نشان دهنده بروز بیماری کبد باشد.
التهابوقرمزیکفدست

طبق مطالعات انجام گرفته ،التهاب و قرمزی کف دست میتواند دلیل
بر اختالل جدی عملکرد کبد باشد .این عالمت به نام اریتم (التهاب) ثانویه
کف دست شناخته شده است و در واقع نخستین عالمتی است که نشان

میدهد اختاللی در بدن رخ داده اســت .بنا بــه مطالعات صورت گرفته،
حدود  23درصد افراد مبتال به بیماری سیروز کبدی ،التهاب و قرمزی کف
دســت را تجربه کردهاند .اگر چه ایــن عالمت گاه در اثر اختالالت ژنتیکی
نــادر که بدن میزان مس زیادی تولید میکند و نیز در مواردی که اختالل
عملکرد متابولیســم آهن بدن وجود دارد ،با باال رفتن میزان آهن بدن نیز
بروز میکند .هنگامی که فرد دچار حالت اریتم و التهاب پوســت دســت
شده ،در واقع کف هر دو دست بیمار و به ویژه در قسمت زیر انگشتان ،به

در حالی که این گونه عوامل موجب بروز التهاب خیلی شدید نمیشوند.
التهابکفدستوبیماریهایدیگر

عالوه بر این که التهاب کف دســت میتواند نشانه وجود بیماریهای
کبــدی باشــد ،باید گفت ایــن عالمت میتواند نشــانه ابتــال به دیگر
بیماریهای تهدیدکننده نیز باشــد؛ به عنوان مثال ،حدود  ۶۰درصد افراد
مبتال به روماتیســم و التهابات مفصلی و حدود  ۱۸درصد افراد مبتال به
بیماریهای تیروئید ،چنین عالمتی را تجربه کردهاند.
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فرهنگ و صنعت
کتاب
قانون۸۰/۲۰
شیرین فکری

درگاه شارژ خودروهای برقی کدامند؟

یکی از گیجکنندهترین بخشهای خرید یا مالکیت یک خودروی برقی ،انواع مختلف درگاههای شارژ این دستگاههاست .خودروهای برقی

برخالف همتایان احتراق داخلی خود که همگی از یک ورودی و نازل مشخص برای دریافت سوخت استفاده میکنند ،حداقل پنج نوع درگاه شارژ

مختلف دارند .برخی سازندگان این خودروها حتی برای یک مدل مشخص نیز از دو یا سه درگاه مختلف استفاده کردهاند .این دستهبندی از آنچه
تصورش را بکنید سادهتر است .در آینده احتمال سادهتر شدن دستهبندی و انواع درگاههای شارژ نیز وجود دارد.

«ریچارد کچ» ،نویســنده پرتغالی کتاب حاضر از مشهورترین
کارفرمایان و مشاوران امور کسب و کار در دنیاست و در این کتاب
به ما میآموزد ،چگونه قانون  ۸۰/2۰را در مورد خودمان ،مســائل
کاری و مالی ،روابطمان و ایجاد یک زندگی خوب و ســاده به کار
گیریم تا بتوانیم در زندگیمان تغییر ایجاد کنیم.
قانون  ۸۰/2۰میگویدکه تعداد اندکی از علتها به مقادیر وسیعی
از معلولها ختم میشــوند .اگر بدانیم کــه میخواهیم دقیقا چه
نتایجی به دست آوریم ،آن موقع میتوانیم به دنبال روشهای برتر
بگردیم .این قانون تضمین میکند که همیشه راهی برای انجام کار
وجود دارد و میتوان از کمترینها ،بیشترین استفاده را برد .اولین
قدم در همه امور ،شــناخت  2۰درصد طالیی است؛ یعنی شناخت
روشها و منابعی که قدرت خالقیت و تولید باالتری دارند .همواره

درگاهنوع۱
این اتصال از پنج پین تشــکیل شده است و در خودروهای برقی
قدیمی همچنــان میتوان این نوع درگاه را پیدا کرد .این سیســتم
تنها برای شــارژ معمولی و ســریع ازطریق جریان برق ( ACجریان
متنــاوب) طراحی شــده اســت .این یعنــی درگاه نــوع  ۱پذیرای
شــارژرهایی از سه تا هفت کیلووات اســت .خودروهای برقی مجهز
به این درگاه ،عموما با یک آداپتور شــارژ عرضه میشوند که به کاربر
اجازه میدهد تا خودروشــان را به شارژرهای عمومی بدون سیم نیز
متصل کنند؛ چراکه یافتن ایســتگاه شــارژ مجهز به شارژرهای نوع
 ۱باســیم (بهطوری که کابل شــارژ بهصورت دائمی به شارژر متصل
باشد) چندان ممکن نیست.

راهی بهتر و برتر برای کسب بیشترینها از کمترین منابع وجود
دارد که افراد موفق به دنبال عملی کردن آن هستند و به این دلیل
چرخه  ۸۰/2۰هرگز در پیشرفتهای اقتصادی متوقف نخواهد شد.
نویسنده در این کتاب به دو نظریه مهم میپردازد:
نظریــه تمرکز ۸۰ :درصد نتایج تاثیرگذار بر زندگی ما حاصل 2۰
درصدفعالیتهایماست؛اگریادبگیریمچطوربایدمسائلیرابشناسیم
که بیشترین اهمیت را دارد و میتواند زندگیمان را پربارتر کند از اتالف
زمان و انرژی برای مسائل کم اهمیت زندگی مان صرف نظر میکنیم و
با سرعت و اثربخشی بیشتر به اهداف مهمتر میپردازیم.
نظریه پیشرفت :به این موضوع اشاره دارد که چگونه میتوانیم
با فعالیت و تالش کمتر ،اما اثربخش نه تنها در امور مالی بلکه در
دیگر امور زندگی هم به موفقیت دست پیدا کنیم.
یکی از رونامه نگاران مطرح درباره این کتاب گفته است« :کتاب
زندگی به روش ،۸۰/2۰کتابی فوقالعاده کاربردی است که به خواننده
نشان میدهد ،چطور باید در زندگی تنها بر مسائل حائز اهمیت تمرکز
کنند .اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که از مسابقه زندگی
خسته شدهاید و پذیرای نگرشی جدید نسبت به زندگی هستید ،از
روشهای ساده و دقیق این کتاب در زندگی خود بهرهمند شوید».
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر و امانت کتاب میتوانند به
کتابخانهمرکزاسنادفنیوسیستمیواقعدرخیابانمطهریمراجعهکنند.

درگاهنوع۲
درگاه نوع  2با اختالف زیادی نســبتبه دیگر ورودیهای شــارژ،
رایجترین درگاه شــارژ در اروپا به شــمار میرود .غالبــا از این درگاه
بهعنوان درگاه «مِ نِکیس» نیز یاد میکنند .خودروسازان مجبور هستند
برای خودروهای جدید خود از این درگاه که به هفت پین مجهز است،
استفاده کنند.
این سیستم نیز مانند درگاه نوع  ۱بهگونهای طراحی شده است که
از شارژ سریع و معمولی یکپارچه با شارژرهای خود پشتیبانی کند و
در کنار آن ،با تغذیه سه فازی  22کیلوواتی نیز سازگاری دارد؛ البته اگر
خودروی کاربر از چنین نرخ شارژی پشتیبانی کند.
درگاه نوع  2برخالف نوع  ،۱میتواند به خودرو قفل شــود و کاربر را
از امنیت آن مطمئن ســازد؛ بهاینصورت ،دیگر کسی نمیتواند هنگام
شارژ ،آن را از خودرو جدا کرده و در روند شارژ وقفهای ایجاد کند.
درگاهترکیبیسیستمشارژترکیبی((CCS
سیســتمهای شــارژ ترکیبی که بهصورت عمومی به آنها CCS
نیز گفته میشــود ،محبوبترین و رایجترین اتصال برای شارژ سریع
ازطریق جریان مستقیم ( )DCاست .بیشتر خودروهای تمام برقی
جدید مجهز به این درگاه هستند که به کاربر خود اجازه میدهد تا هم
از پایگاههای شارژ مستقیم عمومی و هم از پایه شارژ جریان متناوب
خانه استفاده کند.
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سیســتم ترکیبــی درحقیقت بــا ترکیــب درگاه  DCدو پین با
درگاه هفــت پین نــوع  )2 CCS Combo( 2یــا درگاه پنج پین
نوع  ۱ســاخته شده که شامل یک اتصال  DCدر زیر درگاه  ACنیز
میشــود .اگر بخواهید از پایگاههای شارژ سریع استفاده کنید (که
غالبــا از هر دو نوع اتصال  CCSپشــتیبانی میکننــد) ،میتوانید
بهراحتی کابل درگاه  CCSرا به خودرو وصل کنید و بسته به خودرو
و درگاه شارژ موردنظر ،میتوانید خودروتان را تا  3۵۰کیلووات شارژ
کنید.
بــا وجود این که برای اتصال درگاه  CCSباید درگاههای دو پین و
پنــچ یا هفت پین را به خــودرو متصل کرد ،اما این تنها درگاه دو پین
است که به انتقال برق به باتری میپردازد .برای شارژ خودرو مجهز به
 CCSدر خانه نیز تنها کافی اســت از نیمه باالی شارژر (بخش هفت
پین) برای اتصال استفاده کنید.
درگاهCHAdeMO
 CHAdeMOدرحقیقــت مخفــف عبــارت نســبتا معماگونــه
« »Charge de Moveاست که بهعنوان یکی از نخستین سیستمهای
شارژ سریع  DCشناخته میشود .از  CHAdeMOهمانند  ،CCSبرای
شارژ سریع اســتفاده میکند و میتواند تا  ۴۰۰کیلووات را شارژ کند.
برخی شرکتهای خودروسازی اخیرا درحال توسعه این شارژر برای
شارژ تا  ۹۰۰کیلووات هستند.
 CHAdeMOبرخالف رقبای  CCSبه خودرویی با دو درگاه جداگانه
برای شارژ معمولی و سریع نیاز دارد (یکی درگاه سریع CHAdeMO
و دیگری درگاه نوع  ۱یا  .)2با وجود این که این شکل از سوکتگذاری
باعث بزرگترشدن پکیج شارژ میشود ،اما در نحوه کاربری آن تاثیری
ندارد CHAdeMO .که نســبتبه  CCSاز محبوبیت کمتری در قاره
اروپا برخوردار اســت ،یک مزیت پنهان دارد؛ این درگاه جریان برق را
در دو جهت متفاوت انتقال میدهد که بهصورت تئوری به خودرو اجازه
میدهد تا انرژی موجود در خودرو را بازگرداند.
ایــن فناوری در روزهای ابتدایی حیات خود به کاربر اجازه میدهد
تا از خودروی خود بهعنوان پایگاه شــارژ استفاده کرده و خانهاش را تا
حدی روشــن کند و حتی بخشی از انرژی استفاده نشده در خودروی
خود را به شبکه برق ملی بفروشد.

مثبت باشیم

بی دوست
زندگی هیچ
است

دگرگونیهــای بــزرگ و ایدههای تازه در راهند؛ بهتر اســت از ایدههای
دیگران نیز بهره بگیرید ،شاید کامال مناسب حالتان باشند.
اوضاع مالیتان رو به بهبود اســت ،اما ولخرجــی نکنید .این روزها بدون
مشورت و صالح دید کاری را شروع نکنید .حل و فصل مسائل فی ما بین
با دوســتی که همواره در غم و شــادی شریک تان بوده سرانجام به پایان
خواهد رسید .قدر او را بدانید و هیچ گاه بر سر مسائل مالی دوستیهایتان
را از بین نبرید .به یاد داشته باشید که بی دوست زندگی هیچ خواهد بود.
کارهای عقب افتادهای دارید که رسیدگی به آنها از اضطراب شما خواهد
کاست .یک انتخاب مهم پیش رو دارید .از تمام هوش و ذکاوت خود برای

هدیه ارزشمندی از کسی که تصورش را نمیکنید ،دریافت خواهید کرد.

یادتان باشد همه انسانها ایرادهایی دارند؛ ایرادهایی کوچک یا بزرگ ،اما

هفتــه پر خیری پیــش رو دارید .نگرانی را از خــود دور کنید که همای

باید تاجایی که میتوانید تالش کنید ایرادهای خودتان را برطرف کرده و

موفقیت در حال النه کردن بر بام خانه شماســت .به زودی تغییراتی را

با ایرادهای کوچک اطرافیان هم بسازید تا زندگی خیلی برای شما سخت

شاهد خواهید بود که شما و خانواده تان از آن سود برده و منتفع خواهید

نشود .با مسایل زندگی واقع بینانه برخورد کنید تا موجب حفظ روحیهتان

شد.

شود .دستگیری از نیازمندان را هرگز از یاد نبرید.

خود را برای کار مهمی آماده ســازید ،زیرا که مقدمات آن برایتان

وسواس را ازخود دورکنید و خود را ازگرداب انجامکارهای تکراری رها سازید .به

فراهم شــده فقط به درایت و ســرعت عمل نیاز دارید .خود را از

زودی خبرخوشی دریافت میکنید و با آمدن شخصیکه درانتظارش هستید،

تاروپود ترس ها و نگرانی هــا رها کنید و دل به دریا بزنید.

اوضاع شما عالی خواهد شد .ساده دلی راکناربگذارید و به همه اعتماد محض

تــا چند روز دیگر خبری دریافت می کنید که بســیار هیجان انگیز

نداشته باشید ،درغیراین صورت ممکن است شاهد دردسرهایی باشید.

اســت .چنــان درگیر انجام کاری هســتید که چشــم عقل خود را
بســته اید ،با دوراندیشــی بیش تری عمل کنید تا بهانه به دســت

فردی مسوولیت پذیر ،مستقل و متکی به خود هستید و به خوبی میدانید

کسی ندهید.

چطور برای خود و کســانی که دوستشان دارید با قدرت در مسیر خود
حرکت کنید و از این که به دنبال رویاهایتان بروید ،ترسی نداشته باشید.

مهربانی شــما برای همه مشــخص است ،اما شــاید بهتر باشد کمی

تنها چیزی که شــما از دیگران میخواهید ،صداقت است و خوشبختانه

بیش تر این ویژگی مثبت خود را نشــان دهید و از آن استفاده کنید.

دوستان صادقی هم در اطراف خود دارید.

اقداماتی کوچک به دیگران نشــان دهید چه حســی نسبت به آنها

احساسات قوی شما اغلب راه گشایند و میتوانند مسیر پیش رو را بهتر

دارید .یادتان باشد فقط این که احساس خوبی در دلتان داشته باشید،

به شــما بنمایانند .خواستهها و عالیق خود را در آغاز هفته کنترل کرده و

کافی نیست؛ حتما باید در کارهایتان هم نمایان باشد.

کار خالقانــه کردن و افزایش بهرهوری را ســرلوحه امور خود قرار دهید.

گاهی الزم اســت احساســات خوب و مثبت به زبان آورده شوند و با

تصمیم درست یاری بگیرید .اگر میخواهید خرید و فروش انجام دهید،
با احتیاط عمل کنید .شاید بسیاری از مواقع اوضاع بر وفق مرادتان نبوده،
ولی به زودی درها روی پاشنه مقصود میچرخند.
شــما شاد و خونسرد هستید ،سایرین را به خوبی درک میکنید و میدانید
چطور بیطرفانه و بدون این که راجع به دیگران قضاوت کنید ،به صحبتها و
درد دلهایشانگوش دهید .همین ویژگیها سبب میشودکه دوستان زیادی
درزندگی داشته باشید .حسن نیت شما همواره راهگشایکارهایتان است.
خبری میشنوید که چندان برایتان خوشایند نیست ،به آن زیاد بها ندهید.
این هفته خرج نســبتا بزرگی به گردنتان میافتد .یک درگیری عاطفی
که در سالهای دور ذهن تان را به خود مشغول کرده بود ،دوباره پر رنگ
خواهد شد ،بهتر است از کنار آن بگذرید و وقت خود را صرف واکاوی آن
نکنید؛ گذشتهها گذشته است.
به زودی احســاس خواهید کرد که بعضی کارها و امــور روزانهتان روی
غلتک افتاده است و چرخهای زندگیتان روانتر میچرخند .از طرف یکی
از دوستان پیشنهاد مشارکت در یک معامله به شما خواهد شد .صرفا به
رابطه دوستی یا خویشاوندی خود تکیه نکنید و تمام جوانب امر را به دقت
بررسی کنید ،پیش از آن که پشیمانی بیفایده باشد.

کار در ارتفاع چیست؟
منظور از کار در ارتفاع ،تمامی فعالیتهایی است که در ارتفاع
بیشتر از  ۱٫2متر از ســطح زمین انجام میشود ،به طوری که
دسترسی به آن قسمت به آسانی امکان پذیر نیست.
کار در ارتفــاع یکی از فعالیتهای پرخطر و پرریســک بوده
که ممکن اســت فرد در اثر ســقوط از ارتفاع ،مجروح و یا حتی

حفاظت فردی مناســب و استاندارد ،شــدت و یا احتمال وقوع
حوادث را به مقدار بسیار زیادی کاهش داد که عبارتند از:
کاله ایمنی دارای تاریخ استفاده (منقضی نشده)
کمربند ایمنی تمــام بدن دارای تاریخ اســتفاده (منقضی
نشده)

متاسفانه فوت شــود .خطرات کار در ارتفاع به دلیل پیچیدگی،

لنیارد

میتواند منجر به بروز حوادث مرگبار در محل کار شود ،به طوری

کارابین

که حوادث ناشــی از کار در ارتفاع ،یکی شــایع ترین علل فوت

شوک گیر

کارگران در صنایع کشور است.
نقاشــی و نصب تزیینات ســاختمان ،تمیز کــردن پنجرهها،

الیف الین
تور ایمنی

ســاخت و ساز و تعمیر ساختمان ،داربســت بندی و ...از جمله

ذکر این نکته ضروری اســت ،برای انجام فعالیتهای کاری

کارهایی است که تنها توسط پرسنل آموزش دیده در این زمینه

در ارتفاع میتوان با رعایت دســتورالعمل کار در ارتفاع به شماره

(کار در ارتفــاع) انجام میشــود که برای انجــام آن باید مجوز

 ،۵2۰۴۸۱۸32۶اســتفاده از لــوازم حفاظت فردی مناســب و

ایمنی از بخش ایمنی اداره پیشگیری اخذ شود.
بــرای انجــام کار در ارتفاع میتوان با اســتفاده از تجهیزات

همچنین برخورداری از آموزشهای کافی ،محیط کار امنی برای
خود و سایر همکاران فراهم کرد.
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کودک و نوجوان

جعفر

رویاهایت را دنبال کن

کاظمی(،پدر):
همه سعی من این است
که کمبودهایی که در زندگی داشتهام
را پسرم تجربه نکند و در حد توان هر
امکاناتی که برای پیشرفت و موفقیت او الزم
است ،فراهم میکنم .از خدا میخواهم ،پسرم
در همه مراحل زندگی پلههای ترقی را

زینب

یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد

حیدرنژادسیدانی،

و برای خانواده و جامعه فرد

(مادر):

مفیدی باشد.

همه تالشم این است که امورات و
کالسهای درسی پسرم به بهترین شکل ممکن
انجام شود و تا جایی که میتوانم شرایط را برای
فعالیتهایش هموار میکنم .رسیدگی به حسین
حسین ،تنها فرزند جعفر کاظمی شــاغل در بدنهسازی  ،۲۰۶متولد  ۲7فروردین سال
 ۱۳88است .او که در ســال تحصیلی جدید پایه هشتم را شروع میکند و دانشآموز

و برنامههایش ،اولویت من و پدرش است.
آرزویم موفقیت او در تمامی مراحل زندگی

مدرســه استعدادهای درخشان اســت ،رویای برنامه نویس شدن دارد و فعالیتهای

و رسیدن به هدفهایش است.

رباتیک از عالقهمندیهایش است که با جدیت آن را دنبال میکند.

در مدرسه استعدادهای درخشــان تحصیل میکنی .ورود به این

چطور به رباتیک و برنامهنویسی عالقهمند شدی؟
از بچگــی کارتون هایی که ربات ها در آن نقش آفرینی میکردند

مدارس نیاز به چه پیش شرطهایی دارد؟

برایم شــگفتانگیز بودند .به همین دلیل مجذوب این رشــته شدم

ورودی این مدرسهها با یک آزمون هوشی است که در پایه ششم

و وقتی آن را شــروع کــردم ،فهمیدم برای ادامه کار در این رشــته

یا نهم تحصیلی از دانشآموز گرفته میشــود .از شرایط دیگر ورود به

به دانســتن زبــان کامپوتر و برنامهنویســی احتیاج اســت و به این

این مدرسهها این است که نمرات درسی دو سال قبل دانشآموز نیز

ترتیــب میتوان کارهای خارقالعادهای انجام داد .این باعث شــد به

کامل باشد .یعنی یا خیلی خوب یا بیست .من از کالس هفتم شروع

فکر داشتن برنامهها ،اپلیکیشــنها و سرورهایی که در بازی کاربرد

به تحصیل در این مدرسه کردم.

دارند ،بیفتم .بنابراین برنامهنویسی را هم مانند یادگیری فعالیتهای
رباتیک جدی گرفتم.

این روزها خیلی از افراد به برنامهنویســی مخصوصا پایتون عالقه

دارند ،دلیل آن را چه میدانی؟

رباتیک و برنامهنویســی را در این مدرســه شــروع کردی یا در

کالسهای فوق برنامه شرکت کردی؟

رباتیک را با کالسهای فوق برنامه شروع کردم و برنامهنویسی را
ابتدا با دنبال کردن یک ســری وب ســایت شروع کردم و در مدرسه

اولین دلیل آن این اســت که این رشته بسیار هیجانانگیز است.
در ضمــن میتوان به صورت دور کاری و حتی در منزل نیز این کار را
دنبال کرد و برنامهها را به بازارهای اپلیکیشن و شرکتها فروخت و
حتی در خانه نیز کسب درآمد داشت.

چه مواردی را در رشته رباتیک فرا میگیری؟

آن را ادامه دادم.

سیمکشــیهای ریز و درشت ،قطعات چرخ دندهای ،پیچ و مهرهها را
در آن آموزش میدهند تا بتوانیم با آن ها رباتهای کوچک بســازیم.
مرحله بعد آموزش سیمکشــیهای اطالعاتی اســت تا نحوه اتصال

فیزیکی؟

به بازیهای کامپیوتری بیشتر عالقه دارم .به خاطر تنگی نفس،
زیاد از فعالیتهای فیزیکی لذت نمیبرم.

به هم سن و سالهایت چه توصیهای داری؟

دوست دارم به هم ساالنم بگویم که حتما دنبال رویاهایشان بروند.
مطمئنم در این مسیر هم به آن ها خوش میگذرد و هم به اهداف و
خواستههایشان میرسند.

در زندگی قدردان چه کسی هستی؟

پدر و مادرم.

درس مورد عالقهات در مدرسه؟

فیزیک.

تحصیل در مدرسه استعدادهای درخشان سخت است؟

تاکنون در المپیادها یا مسابقههای کشوری شرکت کردهای؟

بسیار سخت است.

در کالسهــای المپیاد کامپیوتر شــرکت میکنــم و هنوز به مرحله

به نظرت افراد با اســتعدادهای درخشان مســوولیت بیشتری

نسبت به دیگران دارند؟

رباتیک رشــتهای اســت که کار با موتورها ،بورد ،مقاومت ،خازن،

به بازیهــای کامپیوتری بیشتــر عالقه داری ،یــا فعالیتهای

از نظر من میزان مسوولیتپذیری به خود شخص بستگی دارد.
اوقات فراغت خود را چگونه میگذرانی؟

مسابقات نرسیدهایم .دوست دارم در المپیادها و مسابقات شرکت کنم.
به ایرانخودرو آمدهای؟

خیر .خیلی عالقهمندم به ایرانخودرو بیایم .پدرم تا به حال مرا به
محل کارش نیاورده است.

اغلب به برنامهنویســی ،بازی و مطالعه مشعولم و با دوستانم نیز
معاشرت میکنم.

محصول ایرانخودرویی مورد عالقهات؟

دنا پالس.

دوست داری در آینده چه کاره شوی؟

دوست داری در آینده در ایرانخودرو کار کنی؟

در مســابقات شرکت کنند و در صورت موفقیت میتوان وارد مراحل

رویای من این اســت کــه همه زبانهــای برنامهنویســی را یاد

دوســت دارم برنامهنویسی رباتهای آنجا را انجام بدهم یا برای

پیشــرفته شــد تا رباتهای باکیفیتتر و پیچیده بســازیم که حتی

بگیــرم و بتوانم با همه آنها برنامهنویســی کنم .میخواهم در آینده

رباتی که برنامهاش مختل شــده ،برنامه جدید بنویسم و آن را تعمیر

بعضی از آن ها میتوانند مستقیما به خدمت مردم درآیند.

برنامهنویس شوم.

کنم.

آنها را به سامانه کنترل یاد بگیریم .رباتها در این مرحله میتوانند

بچهها جون تولدتون مبارک

پیامرسان ایتا

:

محمدمهدیشجاعی 3-ساله

عرشیا لطفی زاده  ۸ -ساله

سید نیکان عمادی  ۴ -ساله

سوفیا شبانی  ۴ -ساله

الیسا بهمن الوارس  ۶ -ساله

ماهان داداشی  ۵ -ساله

مایسا باقرزاده  ۷ -ساله

 ۷ساله

محمدحسین آزموده اندراب

نیکا حکیمی  ۹ -ساله

نیکان خدادی  ۴ -ساله
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یاد ایام

نام :محمد

نام خانوادگی :صباحی پور

سال و محل تولد -۱۳۵۵ /۵ /۲۵ :استان البرز

ی،آغاز
شستگ
بازن
زندگی
ل دوم
فص

میزان تحصیالت :دیپلم تجربی

تعداد فرزندان :یک دختر دارد که دانشجوی

رشته مدیریت مالی است.

سال ورود به شرکت۱۳7۶/۱۱/۱۰ :
سال بازنشستگی۱۴۰۰/۱۲/۲۵ :

سابقه کاری؟

نقطه قابل بهبودتان؟

شرکت ،یکی از هموطنان و چه بسا از اقوام و خویشان خود ماست.
رعایت استانداردهای کیفی را همیشه به همکارانم گوشزد میکردم و

کارم را در سالن ریخته گری ،قسمت ذوب شروع کردم و ۱۴سال

زود عصبانی میشوم ،اما ســعی میکنم خودم را کنترل کنم.

در این بخش خدمت کردم .با جمع شــدن قســمت ریخته گری از

در خط تولید فشــار کاری زیادی بر روی اســتاد کار و سرکارگر

شــرکت ،به سالن بدنه ســازی ال  ۹۰منتقل شــدم و سه سال در

اســت .در دو سال آخر کاریام ،قســمت ایمنی هم با من بود و

یک خاطره کاری؟

قســمت نقطه جوش کار کردم .دو سال هم در سالن مونتاژ یک در

بایــد به طور مســتمر دنبال لوازم ایمنی مانند کاله ،دســتکش،

تمام روزهایی که در ایرانخودرو سپری کردم ،برایم خاطره است

قســمت جمع آوری خودروهای کف انجام وظیفه کرده و پنج ســال

ماســک و ...میبودم و در عین حال پاســخگوی درخواستهای

و به نوعی در ایرانخودرو زندگی کردم .در این سالها اغلب روزهای

آخر هم در ســالن بدنه ســازی دنا ،واحد در سازی موتور و صندوق

کارکنان در این زمینه هم باشــم .در آن زمان اگر مواردی بود که

تعطیل ،ایام عید نوروز و تعطیالت تابستانی نیز در شرکت بودم .حتی

ناراحتی و عصبانیت مرا به همراه داشــت؛ سعی میکردم خودم

با جمع شــدن ریخته گری و انتقال آن به استان قزوین ،با تعدادی

را کنترل کنم.

از همکاران کورهها را به تاکســتان منتقل کردیم و چند ماه در آن جا

دنا خدمت کردم.

چه احساسی دارید از این که بازنشسته شدید؟

از نیروهایم میخواستم با دقت کارشان را انجام دهند.

مامور بودیم تا کارها سر وسامان یابد.

بعد از  2۴ســال کار مداوم حس خوشایندی است .میخواهم به

خانواده شما تاکنون بازدیدی از شرکت داشتهاند؟

کارهای عقب افتاده بپردازم و با آسودگی خاطر و آرامش این مرحله
از زندگی را بگذرانم .بازنشســتگی ،فصل نوینی است و از این که در

خیــر .چقدر خــوب میشــد پیــش از بازنشســتگی کارکنان،

ســن  ۴۵سالگی بازنشسته شدم ،خوشحالم ،زیرا میتوانم شروع

خانوادههای آنان از خطوط تولید بازدید داشــته باشــند .این اقدام

دوبــارهای را در زندگی تجربه کنم .به نظرم دوره بازنشســتگی ،آغاز

ســاده و کم هزینه باعث درک بیشتر خانوادهها از شرایط و محیط

فصل دوم زندگی است.

کار همسرانشــان میشود و درنهایت به ارتقای تصویر ذهنی جامعه

برای دوره بازنشستگی چه برنامهای دارید؟

از ایرانخودرو میانجامد.

برنامهریزی کردم به سفر بروم و به شکل مستمر ورزش را دنبال
کنم .البته بعد از مدتی استراحت و رفع خستگی و تجدید قوا ،قصد
دارم بــه اتفاق یکی از دوســتان قدیمی کســب وکاری راه بیندازم تا
بیکار نباشم و کسب درآمدی هم داشته باشم.

در طول خدمت برای ارتقای شغلی و پیشرفت کاریتان چه کردید؟

پیشــنهاد یا پروژهای در جهت بهبود کار یــا کاهش هزینه ارایه

نقطه قوت شما درکار؟

داده بودید؟

امانت داری ،داشتن پشتکار و وجدان کاری.

بــه نظرتان چگونه میتوان انگیزه کاری را در بین کارکنان حفظ

کرد؟

چهار سال سمت استاد کار را داشتم .باتمام توانم کارکردم و انتظار
داشــتم که سرپرست شوم ،اما موفق نشدم با این وجود هیچگاه به

افراد متعهــد و فعال از افراد منفعل ،میتوانــد روحیه و انگیزه یک

خودم اجازه ندادم که کم کاری کرده یا از سر رفع تکلیف کار کنم.

کارگر را به مانند روز اول کاری حفظ کند.

چه پیشنهادی به همکاران تازه وارد دارید؟

بیشتر این پیشــنهادها در راســتای بهبود کار و حفظ ایمنی کارکنان
بود تا همکاران کمتر دچار حادثه شوند.

چه یادگارهایی از ایرانخودرو در منزل دارید؟

به عنــوان پیشــنهاد دهنده برتر یــک لوح تقدیــر از مدیر وقت

کار در ریخته گری به شکلی بود که استراحت روزهای جمعه حتی

نگاه به آینده داشــته باشید و در کارتان اســتقامت و پشتکار به

تعطیالت نوروزی هم نداشت .با این حال از کار کردن لذت میبردم

خرج دهید .ســختی و ناکامی در زندگــی همه ما کم و بیش وجود

و از این بابت خداوند را شاکر بودم که شغل آبرومندی دارم .در طول

دارد ،امــا با توکل بر خداوند باید آســتین همــت را باال زد و امید در

این  2۴سالی که بی وقفه کار کردم ،دوستان و همکاران خوبی یافتم

زندگی را هرگز نباید از دست داد.

و در کنارشان زندگی کرده و تجربههای ارزشمندی کسب کردم .یکی

پیشــنهادهای متعددی برای بــاال بردن کیفیــت کار ارایه میدادم.
همچنین در زمینه ارگونومی پیشــنهادهای زیــادی مطرح میکردم

توزیــع عادالنه امتیازها بین کارکنــان ،رفع تبعیض و متمایز بودن

ماحصل سالها کار و تالش؟

از نظــر فنــی ،ذهنــی خــالق دارم .در هر قســمتی کــه بودم،

چه هدفی را سرلوحه کار و زندگیتان قرار دادهاید؟

بدنهسازی دریافت کردم.

ایرانخودرو در یک کلمه؟
خانه دوم.

سخن پایانی؟
خدا را شکر میکنم که به بهترین شکل در ایرانخودرو کار کردم.

از ماندگارترین دســتاوردهای کاریام در شرکت ،به دست آوردن 2۰۰

درســتکاری؛ زیرا میدانم خداوند ناظر بر اعمال همه بندگانش

همه موفقیتم را مدیون کار در ایرانخودرو هســتم .روزهای خوبی را

دوســت و رفیق ایرانخودرویی اســت که برایم به مانند گنجینهای

است و هوای آنان را دارد .در تمامی سالهای خدمتم ،کارم را درست

در شــرکت گذراندم .برای تمام همکاران آرزوی سالمتی و توفیق روز

گرانبها باارزش است.

انجام دادم ،چون میدانســتم خریدار و مصــرف کننده محصوالت

افزون دارم.

علیرضا خواجوی ازاداره بدنه سازی دنا:

صباحی پور

محمدحسین افشار از اداره بدنه سازی دنا:

حــدود پنــج ســال در زمینه ایمنــی با هم

ســابقه آشنایی و همکاریام با صباحی پور به ۱2سال پیش برمیگردد که با هم

همکاری داشــتیم.صباحیپور عــالوه برکار در

درخط تولید ال ۹۰کار میکردیم .او فردی مســوولیت پذیر و پرتالش بود .همیشه

خط تولید ،این مسوولیت را هم به عهده گرفت

توجه به همکاران داشت و از حال و روزشان با خبر بود .به ویژه به نیروهای جدید،

تا لباس کار ،ماســک ،دستکش و سایر لوازم

توجه میکرد و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار میداد و مشاور خوبی برایشان

بهداشــتی را از انبار دریافت و بین کارکنان توزیع

بود .از نظر اخالقی هم فردی خوشرو ،خوش قلب و دست به خیر بود .اگر کسی

کند .او بســیار پی گیر و فعال بود .همکاران از نحوه

مشــکل مالی داشت ،اولین فردی بود که برای رفع مشکل پیش قدم میشد .از لحاظ

برخورد و رفتارش رضایت داشتند .من هنوز ارتباط خودم

معنوی هم یک سنگ صبور بود و از راهنماییهای او کمک میگرفتیم .صباحی پور یکی از

را با او حفظ کردهام.

بهترین همکاران و صمیمیترین دوستم است.
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یک نکته حقویق
انتشار دهندگان اخبار کذب اعم از این که خود تولید کننده خبر باشند یا خبر کذب تولید شده دیگران را منتشر
کنند ،دارای مسوولیت قانونی هستند.
به موجب ماده  ۷۴۶کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی ،هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش
اذهان عمومی یا مقامات رســمی به وســیله ســامانه رایانه ای یا مخابراتی مطالب یا محتوای کذبی را منتشر
کند یا حتی در دســترس و اختیار دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد ،اعمالی را برخالف حقیقت ،راســا یا به
عنوان نقل قول ،به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد؛ اعم از این که به هر نحوی
ضرر مادی یا معنوی به دیگری برسد یا خیر ،افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) ،به حبس از  ۹۱روز تا
دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با نصبالعین قرار دادن موارد فوق و پایبندی به قوانین ،در صیانت و تامین آرامش جامعه کوشا و موثر باشیم.

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان
سردبیر :فاطمه الیقفرد

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی
عکس :هادی ذهبی

نشانی :تهران ،کیلومتر۱۴جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) ،ورودی  ۵ایرانخودرو ،مدیریت ارتباطات و
اموربینالملل ،بخش انتشارات  -نمابر - ۰۲۱ -۴8۲۲8۴۲۵ :شماره مرکز پیامک۳۰۰۰۳۰۳۳ :

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره تلفن  ۰9۱۰۲۲97۱۱۰در فضای مجازی شامل پیامرسانهای سروش،بله،ایتا

وآیگپ و همچنین سیستمدریچه فعال است و همکاران گروه صنعتی میتوانند از این طریق بیواسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

گروهی از کارکنان شــرکت احیا گستر و جی پی آر در تماس با

ما عنوان داشتهاند ،بیش از هفت سال سختی کار برای ما ثبت نشده
است .برای رفع این مشکل به کجا مراجعه کنیم؟

پاســخ معاونت توسعه منابع انسانی :با توجه به تاییدیه شرکتهای
مذکور ،ســختی کار مشاغل ایام پیمانکاری در زمان بازنشستگی از
سوی شعبه  ۱۴بررسی و لحاظ میشود.
جمعی از همکاران در تماس با صدای همکار پرســیدهاند ،چرا

نظارتــی بر غرفههای صبحانه و عرضه خوراکی در پارکینگها وجود

ندارد؟ این غرفهها عالوه بر قیمت گزاف و چندین برابری ،از نظافت
و رعایت نکات بهداشــتی نیز به دور اســت و در صورت اعتراض به
وضعیت بهداشتیشان ،فروشندگان برخورد نامناسبی با ما دارند.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :طی بازدیدهای مکرر همکاران
بهداشــت ،گزارشهای متعــددی از وضعیت بهداشــت و نظافت
غرفههــا تهیه و بــه مدیریت محتــرم امالک و مســتغالت اعالم
شــده اســت و همکاران محترم آن مدیریت طی مکاتبات رسمی
با شــهرداری منطقــه  2۱موارد را منعکس کرده و طی جلســات و
مذاکرات متعدد ،اخطارها و تذکرات مکرر به شــهرداری و حتی به
صورت مســتقیم ،از پیمانکار مربوطه پیگیری شد .در این فرایند

البته در خصوص برخورد نامناسب با پرسنل محترم ایرانخودرو

و کارمزد تشــکیل پرونده اســت و مبلغ مســدودی پس از تسویه

و همچنین قیمت باالی اجناس نیز مراتب مجددا جهت بررســی

تســهیالت به حساب تســهیالت گیرنده واریز میشود.الزم به ذکر

و تذکــرات الزم برای حضور شــهرداری منطقــه منعکس خواهد

اســت ،با توجه به سود اعطایی تعاونی اعتبار به سپردههای پرسنل

شد.

محترم و حفظ منافع ســهامداران اعطای تسهیالت با نرخ و کارمزد

برخی از همکاران در تماس با صدای همکار پرســیدهاند ،هنوز

توافقی بین تعاونی اعتبار و منابع انســانی برای متقاضیان در رهن

قرار دادن وام خودرو انجام نشده است؟

پاســخ معاونت توســعه منابع انســانی :مکاتبــه الزم در خصوص

تســهیلگری در اعطای وام خرید خودرو بــا متولیان امر «معاونت
بازاریابی و فروش و شــرکت تعاونی اعتبار» صورت گرفته و تحت
بررســی کارشناســی اســت که به زودی نتیجه بررســی به اطالع
همکاران خواهد رسید.

تعــدادی از همکاران در تماس با ما عنــوان کردهاند ،مبلغ ۵۰

میلیون تومان از تعاونی اعتبار وام گرفتیم ،در ازای آن یک میلیون

و ۵۰۰هــزار تومان به عنوان کارمزد و شــش میلیون تومان از پول

را بلوکه و  ۱۰۰هزار تومان هم بابت تشــکیل پرونده دریافت کردند

و بازپرداخت این وام  ۶۶میلیون تومان اســت .با توجه به ســودی
که بابت این وام پرداخت میکنیم ،بقیه پولهای کســر شده برای

چیست؟

کمتر در حال حاضر امکان پذیر نیست.
عــدهای از همکاران در تماس با ما درخواســت کردهاند ،برای

ســاعات اضافه کار هم فرجه در نظر گرفته شود و عنوان کردهاند،
کارکنانی کــه از انتهای کارخانه میآیند ،با همکارانی که در خروجی

 8کارت میزنند ،اختالف زمانی دارند.

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی :تمامی پرسنل محترم ،از فرجه
دســتگاههای کارت ساعت مستقر در ســطح شرکت و در نزدیکی
محل خدمت مطابق ضوابط بهرهمند هستند.

۵

تعــدادی از همکاران در تماس با صدای همکار عنوان کردهاند،

محل و ســالن کارگزینی  ۰۵که به امور پرســنلی و مراجعات آنان
پاسخ میدهند ،نامناسب و تنگ بوده و ارباب رجوع به سختی صدای

خود را به گوش پرسنل آنجا میرسانند .لطفا رسیدگی کنید.

پاســخ معاونت توسعه منابع انسانی :با توجه به بررسی انجام شده،

پاســخ تعاونی اعتبار :ارایه تسهیالت مرابحه به شرط سپردهگذاری

پیرو هماهنگی با ســتاد کرونا و در راســتای جلوگیــری از انتقال

خصوص پیمانکار فعلی نیز قول بهبود عملکرد از سوی شهرداری و

بر اســاس آخرین بخشنامه تســهیالت در تعاونی اعتبار پرداخت

بیماری به علت ازدحام پرســنل تولید ،تغییرات پارتیشــن انجام و

پیمانکار ارایه شده است.

میشــود و مبالغ کســر شــده ،بابت آبونمان،کارمزد اعتبار سنجی

مشکل صدا مرتفع خواهد شد.

هشتگ

 #چگونه زمینه

شــهرداری یک بار نسبت به تغییر پیمانکار غرفهها اقدام کرد و در

رحیم شیخی

از اداره مسولیتهای اجتماعی:
بخشی از آن را با درک متقابل ،همدلی،
تفکر مثبت و بخش دیگر از این نشاط و

نشاط را برای خود
و خانواده فراهم

پویایی را با گپ و گفت و مسافرتهای
خانوادگی رقم میزنم تا سرزندگی خود و

میکنید؟

خانوادهام حفظ شود.
سید میالد میرغفاری از معاونت خدمات فنی:
با کمک به همنوعان و خدمت رسانی به افراد نیازمند و
در زندگی خانوادگی نیز با توجه به نوع کارم که تعطیالت
محدودی دارم ،در هر فرصتی که به دست بیاورم
به اتفاق همسر و پسرم به بوستانها و گاه مسافرت
میروم.
مهرداد انصارپور از مدیریت ارتباطات:
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در اوقات فراغت به اتفاق خانوادهام به
کوهنوردی میپردازیم و در ایام تعطیالت
به زادگاه پدری ،شهرستان طالقان
میرویم و از آب و هوای سالم و طبیعت
زیبای آن روحیه میگیریم.

بهادر جهانگیری از اداره ترابری:
با ورزش کردن ،دوری از تنبلی و افکار منفی و
برنامه ریزی برای تفریحات خانوادگی آخر هفته
و مسافرت در ایام تعطیالت نوروزی و تابستانی
تجدید روحیه میکنم.
محمد تنهایی از اداره ترابری:

همواره سعی میکنم پرانرژی و شاداب باشم و این نشاط

فاصله گرفتن از یاس و ناامیدی ،در زمان

را از دورهمیهای خانوادگی و مسافرتهای دسته جمعی

حال زندگی کردن و برنامه ریزی برای تفریح

با اقوام به دست میآورم.
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عرفان شریف کاظمی از مدیریت حراست:

و سرگرمیهای خانوادگی.

