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ویژه نمایشگاه
جلوه ای از توانمندیهای ایرانخودرو در نمایشگاه «اتومبیلیتی  »۲۰۲۲مسکو-روسیه به نمایش درآمد

«تارا» در کانون توجه شهروندان روسی
هفته گذشته نمایشگاه «اتومبیلیتی  »۲۰۲۲مسکو-روسیه در حالی برگزار شد که ایرانخودرو

توانمندتر از همیشــه دستاوردهای  ۲۱شــرکت از زیرمجموعه خود را در سطوح مرتبط با

خودروهای ســواری ،خودروهای دیزل و خدمات مهندسی با ارایه  ۹۹قطعه و در  ۲۳۲متر
مربع به نمایش گذاشــت و این بخشــی از توانمندیهای این گروه صنعتی و حاصل تالش

شــبانه روزی صنعتگران و جهادگران خطوط مقدم تولید در این گروه صنعتی بود که راهی
بازار بینالمللی شد و شگفتی بازدیدکنندگان و استقبال چشم گیر آنان را در پی داشت.

غرفه گروه صنعتی ایرانخودرو دراین نمایشگاه که با حضوروزیرصنعت ،معدن و تجارت ،سفیر

ایران درروســیه و مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو افتتاح شد ،ازپربازدیدترین غرفههای
نمایشگاه بود که تامین کنندگان گروه صنعتی ایرانخودرو با حضور خود در آن ،موفقیتهای

این خودروسازکه درمسیرجهانی شدن گام برمیدارد را به نمایش درآوردند .بازارروسیه فرصتی
طالیی برای حضورصنعت خودرو کشوردرمنطقه  CISاست و هدف ازحضورایرانخودرو دراین
نمایشگاه تخصصی ،همان گونه که مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو اعالم کرده ،برنامهریزی

هدفمند برای توسعه مشــارکت و همکاری با خودروسازان و قطعه سازان روس است .گو این
که پیش ازاین هم ایرانخودرو با خودروی ســمند دربازارروسیه ازاقبال خوبی برخورداربوده

و این بارحضورخود را با عرضه خودروهای به روزو مدرن پررنگترخواهد ساخت .ازبرنامههای
جدید ایرانخودرو عرضه تارا به این کشوراست و اراده ایرانخودرو براساس اعالم دکترخطیبی
تضمین خدمات و تامین قطعات یدکی و جلب رضایت مشتریان در باالترین سطح است تا با

حضور موفق و عرضه گسترده خودرو تارا در بازار بزرگ روسیه زمینه ارایه خدمات پس از فروش
ایرانخودرو به نحو مطلوبی فراهم شــود و بتوان با اســتفاده ازاین فرصت مغتنم و تضمین

خدمات و قطعات یدکی مورد نیاز ،سهم بیشتری در بازار خودروی این کشور کسب کرد .طبق
راهبردهای مدیرارشد ایرانخودرو ،گروه صنعتی ما میتواند حداکثراستفاده را ازنیازفعلی این
ت مشترک و نمایندگی فروش محصوالت ببرد
کشوربرای صادرات محصوالت ازطریق ایجاد شرک 

چنان که دکترخطیبی ازبرنامه توسعه صادرات سایرمحصوالت ازجمله دنا ،رانا و وانت آریسان

نیز خبر داده و این که مطالعات بازار و کلینیک محصول تارا انجام شــده و به زودی با دریافت
اســتانداردهای الزم آماده ورود به روسیه خواهد شد .از دیگر دستاوردهای برجسته حضور در
نمایشگاه روسیه برای گروه صنعتی ایرانخودرو ،امضای دو تفاهمنامه همکاری بود .یکی ازاین

تفاهم نامهها با شرکت امگا تراک بود که با حضوررییس هیات عامل ایدرو ،معاون حمل و نقل

وزیرصمت و دکترخطیبی صورت گرفت .براســاس این تفاهم نامه که به امضای مدیران ارشد

ایرانخودرو دیزل و شرکت روسی امگا تراک رسید ،ایرانخودرو دیزل محصول کشنده آتامان را

به روسیه صادرخواهد کرد.

تفاهمنامه همکاری با شرکت امگا تراک
در مراســم امضای این تفاهمنامه ،معاون صنایع حمل و نقل وزارت
صمــت گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در کنار شــرکت امگا تراک
است و برای عرضه محصول آتامان با استاندارد مناسب همکاری خواهد
کــرد .منوچهر منطقی با بیان اینکه همــکاری الزم برای دریافت مجوز
محصول و تایید نهایی آن صورت خواهد گرفت ،گفت :نیازمندیها در این
زمینه با کمک و مساعدت طرفین برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد :امکان فروش و توزیع محصوالت ایرانخودرو توسط
شرکت امگا تراک در کشورهای مجاور نیز وجود دارد.
مدیرعامــل گــروه صنعتی ایرانخــودرو نیز در مراســم امضای این
تفاهمنامه ،ضمن خوشآمدگویی به شــرکت امگا تراک برای حضور در
خانواده بزرگ ایرانخودرو ،گفت :امیدوارم روابط شــکل گرفته هر روز با
روند بهتــری ادامه یابد .مهدی خطیبی ،با بیــان اینکه تعهد اخالقی و
حرفهای ایرانخودرو ضامن دوام این تفاهمنامه است ،گفت :ایرانخودرو
دیزل یکــی از بهترین تجاریســازان ایرانی اســت و دارای محصوالت
متنوعی در حوزه تجاری اســت .وی تصریح کرد :امیدوارم ورود کشــنده
آتامان به بازار روسیه ،آغاز خوبی برای توسعه روابط میان دو کشور و ورود
سایر محصوالت ایرانخودرو به روسیه باشد.
خطیبی با تاکید بر ارایه خدمات پس از فروش مناسب برای آتامان در
روسیه از طریق شرکت امگا تراک ،افزود :امیدواریم قرارداد این همکاری
به زودی به امضا رسیده و شاهد تردد آتامان در جادههای روسیه باشیم.
مدیرعامل شرکت امگا تراک نیز محصول آتامان را دارای ویژگیهای
بسیار مطلوبی برای ناوگان روسیه دانست و گفت :استفاده از محصوالت
ایرانخودرو در روســیه میتواند فرهنگ و سیاســت دو کشــور را به هم
نزدیک کند .ایســتومین ضمن قدردانی از اعتماد ایران به طرف روســی
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برای صادرات محصول آتامان زیبا و دارای استاندارد به این کشور گفت :در

یکی از شرکتهای پیشرو و با سابقه در زمینه فروش و ارایه خدمات

شرایط سیاسی فعلی این اقدام کمک شایانی به روسیه میکند.

پس از فروش خودرو ،ضمن اســتقبال از حضور محصوالت مختلف

وی افزود :خریداران روسی تمایل زیادی به خرید این محصول دارند

ایرانخودرو در بازار روســیه تمامی توان خــود را برای تحقق اهداف

و تمــام تالش خود را انجام خواهیم داد تا بازار مناســبی برای آن ایجاد

صادراتی ایرانخودرو به کار خواهد بســت تا به زودی شاهد عرضه پر

کنیم .ایستومین تصریح کرد :در آینده از سایر محصوالت ایرانخودرو نیز

رنگ محصوالت سواری ایرانخودرو در کشور روسیه باشیم.

بهرهبرداری خواهیم کرد.
برای پیگیری این تفاهمنامه ،دفتر فعال و کمیته مشترکی بین طرف
ایرانی و روسی تشکیل شده است.
تفاهم نامه همکاری با شرکت کلوچ آوتو

در ایــن تفاهم نامــه ،طرفین ضمن تعیین چارچــوب همکاری و
تعیین اهداف صادراتی بیش از  ۲۰هزار دســتگاه برای ســال اول تا
رســیدن به ســهم بازار پنج درصد از بازار روسیه طی سالهای آتی،
گامهــای بعدی اجرایی برای حضور هر چه بهتر و ســریعتر در بازار
روسیه را ترسیم و تعیین کردند.

همچنین در تفاهم نامه دیگری که به امضای معاون صادرات و اموربین

گفتنی است ،در نمایشگاه «اتوموبیلیتی  »۲۰۲۲مسکو-روسیه که از

الملل ایرانخودرو و شرکت روسی کلوچ آوتو رسید ،بعد از گذشت بیش

 31مرداد تا ســوم شهریور در محل نمایشگاههای بینالمللی مسکو برپا

از یک دهه توقف صادرات خودرو به روســیه محصوالت سواری شرکت

بود ،یک دستگاه خودرو تارا اتوماتیک آپشنال و بخشی از توانمندیهای

ایرانخودرو به بازار روسیه صادرخواهد شد.

ایرانخودرو در حوزه قوای محرکه و ایرانخودرو دیزل در این نمایشگاه در

بر اســاس تفاهمنامه به امضا رسیده ،شرکت کلوچ آوتو به عنوان

معرض دید عموم قرار گرفت.

ویژه نمایشگاه
سفیر ایران در روسیه:

محصوالت تولیدی ایرانخودرو

در شرایط تحریم قابل افتخار است

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

سفیر ایران در روســیه با بیان اینکه ایرانخودرو توانسته افتخارات
زیادی را به ثبت برســاند ،گفت :خودروهایی که این شــرکت تولید
میکند با توجه به شرایط تحریمها قابل افتخاراست.

کاظم جاللی در بازدید از غرفه ایرانخودرو در نمایشگاه اتومبیلیتی
مســکو ،حضور این شــرکت در نمایشگاه را بســیار مهم و ارزشمند
توصیــف کرد و گفت :هرچند ایرانخودرو پیــش از این در برخی از
نمایشــگاههای مربوط به خودرو و صنعت قطعه ســازی در روسیه
حضور داشت ،اما امسال به همراه شرکتهای قطعه ساز زیرمجموعه
حضور یافته و این موضوع در توســعه همکاری با روســیه در بخش
خودرو و قطعه اهمیت باالیی دارد .وی ضمن اشاره به گسترش روابط
سیاسی و تجاری ایران و روسیه افزود :ایرانخودرو باید از این فرصت

نمایش گذاشته شد .وی در خصوص چشمانداز حضور خودروسازان

به بهترین شکل ممکن اســتفاده کند و سبد کاالی صادراتی خود را

و قطعهســازان ایرانی در بازار بزرگ و رقابتی روســیه گفت :قطعا

متنوعتر کند .این صادرات صرفا به محصول محدود نشده و میتواند

چشمانداز روشــنی پیش روی صنعت خودروسازی و قطعهسازی

شامل خدمات فنی و مهندسی باشد و متقابال از ظرفیتهای روسیه

ایران برای حضور در بازار روســیه وجود دارد و طی دو تا ســه سال

نیز استفاده کند .جاللی با اشاره به شرایط مشترک تحریم برای ایران

آینده خودروسازان و قطعه سازان ایران حضور بسیار پر رنگی را در

و روســیه اظهار کرد :در حال حاضر صنعت خودروسازی هر دو کشور

بازار روسیه خواهند داشت.

با تحریم دست و پنجه نرم میکند ،اما با وجود تحریمهای جامع و

جاللی ضمن اشــاره به ظرفیت باالی بازار روسیه برای صادرات

تحریمهای خودرویی انبوهی که علیه ایران سالهای اخیر اجرا شده،

قطعه اظهار کرد :برخی از خودروهای تولیدی ایران مانند تارا و دنا،

ایرانخودرو توانسته افتخارات زیادی را به ثبت برساند.

خودروهای باکیفیتی هستند که مورد تایید روسها هم قرار گرفته

وی بــا بیان اینکــه در مدت تحریم صنعتگران و شــرکتهای

است .سفیر ایران در روسیه اظهار کرد :شرط حضور در بازار روسیه

خودروســازی ایرانی توانســتند گامهای بســیار مهمی را در توسعه

صرفا شرکت در نمایشگاه بینالمللی مسکو نیست و باید همکاریها

محصول و خودکفایی بردارند ،گفت :شــاید در داخل کشور نقدهایی

به صورت مستمر پی گیری شود.

نســبت به صنعت خودروســازیمان وجود داشــته باشــد ،اما آن
چیزی که در عرصه خارجی مشــخص اســت ،نگاه تحسین برانگیز
بازدیدکنندگان از دســتاوردهای صنعت خودروسازی ایران در شرایط

جاللی گفت :تا به امروز صادرات ایران به روسیه حجم کمی داشت
و عمده اقالم صادراتی محصوالت باغی ،کشاورزی و خشکبار بود.
وی ضمن اشاره به صادرات سمند به روسیه در گذشته ،نسبت به

تحریم است .جاللی گفت :حضور شرکتهای خودروسازی و قطعه

آینده صادرات محصوالت ایرانخودرو به روسیه ابراز خوشبینی کرد

سازی در نمایشگاه بینالمللی مسکو کار بزرگی بود که امسال انجام

و ارایه خدمات پس از فروش مناسب را شرط موفقیت ایرانخودرو

شــد و توان صنعت خودروسازی و قطعه ســازی ایران در روسیه به

در بازار رقابتی و بزرگ روسیه دانست.

ایرانخودرو در مسیر جهانی شدن
گروه صنعتی ایرانخودرو با تارا اتوماتیک در این دوره از نمایشــگاه

ایران و روســیه در حوزه خودروســازی تهیه و پخش کردند .در این

اتومبیلیتــی  ۲۰۲۲مســکو حضور یافــت و این خــودرو در کانون

گــزارش از خودرو تارا به عنوان محصول پیشــرفته و قابل رقابت در

توجهات مراجعان و بازدیدکنندگان روسی قرار گرفت.

بازارهای جهانی یاد شد.

در بیــن غرفههای پاویون ایــران در نمایشــگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲

آثار تحریمها بر صنعت خودرو روسیه

مسکو ،ایرانخودرو بیشترین بازدیدکننده را به خود اختصاص داد.
جانمایــی بســیار مناســب غرفه گــروه صنعتــی ایرانخودرو،

هر چند صنعت خودروســازی فدراسیون روســیه ،یکی از صنایع

غرفهآرایــی زیبا و بهویــژه عرضه خــودرو تارا اتوماتیــک به عنوان

پیشــرفته این کشــور به شــمار میآید ،امــا این روزها بــا اعمال

مدرنتریــن و بهروزترین خودروی روز تولید داخلی ایران که در بدو

تحریمهای غرب به دلیل مناقشــه این کشــور بــا اوکراین ،صنعت

ورود مراجعان چشــمنوازی میکرد ،ســبب شــد تا به اذعان همه

خودروی این کشــور با کاهــش تولید و تامین قطعه مواجه شــده
اســت .به همین دلیل روســیه در نظر دارد شرکای جدیدی را برای

شرکتکنندگان ،غرفه ایرانخودرو ،ستاره درخشان پاویون جمهوری
اسالمی ایران در نمایشگاه باشد.
با وجود آنکه با گشــتی در خیابانها و سطح شهر مسکو متوجه
حضــور انواع برندهای خودرویی و اتومبیلهــای روز جهان خواهید
شــد ،اما روسها عالقهمندی زیادی به خودرو تارا نشان میدهند و
از همه اجزا و قطعات و قســمتهای مختلف داخلی و بیرونی این
خودرو بازدید و تصویر برداری کردند.
یکی از این بازدیدکنندگان این نمایشــگاه میگفت :عالقهمندیم
تارا هرچه ســریع تر با لوازم یدکی آن وارد بازار روسیه شود.
«ماکسیم کادا کاف» ،ســردبیر مجله «ماکسیم» معروفترین
مجلــه خودرویی روســیه که در حال تصویربــرداری از خودرو تارا و
همچنین موتور  EF۷عرضه شــده در نمایشــگاه بود ،میگفت :تارا

اتوماتیک از ظاهری بســیار زیبا برخوردار بوده و کیفیت ساخت مواد
آن بسیار خوب به نظر میرسد.
وی معتقــد بود ،بــا توجه به قیمتــی که تارا در ایــران فروخته
میشــود ،کیفیت آن مثال زدنی است و تصور میکنم قشر وسیعی
از مردم روسیه آن را خریداری کنند.
بازتاب محصوالت ایرانخودرو در رسانههای روسی
در نخســتین روز آغاز به کار نمایشــگاه بینالمللــی اتومبیلیتی
روســیه ،صدا و ســیمای ملی و شــماری از رســانههای این کشور
در غرفه بزرگ ترین خودروســاز کشــورمان حضــور یافته و گزارش
مبســوطی از محصوالت جدید ایرانخودرو و همکاریهای دو کشور

صنایــع خودروســازی و قطعه ســازی برگزیند تا پاســخگوی نیاز
شهروندانش باشد.
طبعــا در چنین بــازاری کیفیت ،تنــوع محصــول ،طراحی زیبا،
آپشــنهای مدرن و پیشــرفته ،خدمات پس از فروش مطلوب در
کنار قیمت رقابتی محصول ،میتواند نگاه مشــتریان و شــهروندان
روس تبــار را بــه ســوی خود بکشــاند .ایــن در حالی اســت که
خیابانهای مســکو افزون بر برندهای خارجی ،مملو از خودروهای
ســواری ساخت داخل با مدلهای جدید اســت؛ خودروهایی که با
مشــخصات فنی متفاوت ،قیمتهــای رقابتی و مطابق با ســایق
شــهروندان در خیابانهــا جوالن میدهند و در ایــن میان محصول
تارای ایرانخودرو نظر شهروندان روسی را به خود جلب کرده است.
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خبر ویژه

نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو افتتاح شد

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

همزمان با هفته دولت ،نخســتین نمایشــگاه تحول صنعت خودروی کشور با حضور وزیر صنعت،

معدن و تجارت ،معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت و مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو صبح
پنج شنبه گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد.

به نقل از شــاتا ،ســید رضا فاطمی امین وزیر صمت در این مراســم از پلتفرم و محصول خودروی

اقتصادی ،پلتفرم آفرود ملی ،پلتفرم کالس متوســط و خودروی برقی با داخلیســازی باالی ۵۰
درصد ،سامانه مدیریت هوشمند ناوگان خودروی تجاری و چند پلتفرم دیگر رونمایی کرد.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت هدف از برگزاری این نمایشــگاه را تشریح
برنامههای تدوین شــده برای تحول بنیادی صنعت خودرو در دولت ســیزدهم عنوان کرد و گفت:

این نمایشگاه در زمینه افزایش تولید ،افزایش کیفیت ،کاهش هزینههای تمام شده و ارتقای رقابت

پذیری محصوالت صنعت خودروی کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی همچنین افزود :نمایشگاه تحول صنعت خودرو تالش دارد تا با دستیابی به بازارهای صادراتی
و حرکت به سمت تحوالت فناورانه جدید خودرو در حوزه برقیسازی گام بردارد.

رونمایی از محصول مشترک ایرانخودرو و سایپا
در این نمایشگاه محصول مشترک ایرانخودرو و سایپا که حاصل اتحاد استراتژیک دو خودروساز است ،با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و معاون

صنایع حمل و نقل وزارت صمت و مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا رونمایی شد.

کراسلوک رونمایی شــده ،نمونه پروتوتایپ دارای جعبه دنده پنج ســرعته دســتی اســت که جعبه دنده اتوماتیک نیز برای آن پیشبینی شده
است.پیشــرانه یک لیتری سه ســیلندر این محصول قدرتی تا  ۷۵اسب بخار و گشتاور  ۱۰۰نیوتن متر را ارایه میدهد ،پیشرانه تولیدی گروه صنعتی
ایرانخودرو در این محصول مصرف سوخت کمتر از پنج لیتر در هر  ۱۰۰کیلومتر پیمایش خواهد داشت.
قرار است در آینده محصوالت دیگری نیز برای این پلتفرم معرفی شود .این محصول به عنوان خودرویی اقتصادی عرضه خواهد شد.

با امضای مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا

تفاهمنامه همکاری برای تولید مشترک خودرو اقتصادی منعقد شد
همزمان با برپایی نخستین نمایشــگاه تحول صنعت خودرو ،تفاهمنامه همکاری تولید

مشــترک خودرو اقتصادی توسط ایرانخودرو و سایپا به امضای مدیرانعامل دو شرکت
رسید.

همکاری مشــترک و همه جانبه با اســتفاده از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین و
حمایتهــای وزارت صمت در اختصاص یکــی از واحدهای موجود و یا ایجاد یک واحد
مشترک با تمام امکانات و زیرساختهای بهروز برای تولید مشترک موضوع اصلی این

تفاهمنامه همکاری تولید مشــترک خودرو اقتصادی ،در راســتای تحقق شعار سال

تفاهم نامه است.

تولید ،دانش بنیان ،اشــتغال آفرین ،تحقق فرمان هشــت مــادهای رییسجمهوری و

انجام مطالعه و طراحی محصول ،ساخت نمونه و اخذ تاییدیههای الزم ،ایجاد خطوط

سیاستهای وزارت صمت در استفاده از ظرفیتهای موجود با هدف تقویت شاخصهای

تولید و امکانات و تجهیزات مورد نیاز ،تعریف الگوی به روز برای فروش و خدمات پس

بهرهوری ،کاهش هزینهها و مقیاس تولید و همچنین در راستای سیاستهای دو شرکت

از فروش از مفاد تفاهم شده در این نامه همکاری است .بر پایه این گزارش در خصوص

خودروساز مبنی بر تولید اقتصادی و باکیفیت در جهت تامین نیازها و رضایت مشتریان

ســاختار همکاری و سهامداری ،طرفین متعهد شدند تا مراحل قانونی الزم برای ایجاد و

بهویژه اقشار متوسط و پایین و همچنین صادرات ،به امضای مهدی خطیبی و محمدعلی

ثبت یک شــرکت تجاری مشترک و با سهام مساوی برای اجرای این تفاهم نامه را طی

تیموری مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا رسید.

کنند.

مدیرعامل ایرانخودرو مطرح کرد

سیاست این نیست که صادرات برای زمانی باشد که تولید بیش از نیاز بازار است

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نشســت خبری كه درنمایشگاه تحول

خطیبی با اشاره به امضای تفاهم نامه با شرکت روسی برای صادرات تارا به

و در صورتــی که بازار داخلی نیاز بیشتری دارد ،از طریق واردات تامین شــود

این کشور گفت :نتایج و دستاوردهای حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور در

و بازار داخلی تهدیدی برای صادرات خودرو نباشــد .وی با بیان این که طبق

بلندمدت مشخص خواهد شد و بر همین اساس ایرانخودرو برنامه بلندمدتی

فرامین هشــت گانه رییس جمهوری تولید افزایش قابل توجهی یافته است،

برای صادرات محصوالت خود ترســیم کرده تا در بازه زمانی ســه تا پنج ساله

گفــت :باید صادرات به بازارهای هدف را مد نظــر قرار دهیم .مدیرعامل گروه

وی تولید مشــترک با روســیه را عاملی برای افزایش ســهم بازار در این

به تمامی اهداف خود در این بخش دســت یابد .وی در ادامه با اشاره به نیاز

صنعتی ایرانخودرو در پاسخ به سوالی درخصوص رقابت با خودروهای چینی

کشــور دانســت و گفت :باید با نگاه بلندمدت همکاری ،سود شرکای تجاری

بازار روســیه به خودروهای تجاری نیمه سنگین و سنگین از جمله کشنده به

در بازار روســیه گفت :در سالهای اخیر خودروسازان به سطحی از توانمندی و

قرارداد صادرات هزار دستگاه آتامان ایرانخودرو دیزل اشاره کرد و گفت :در این

کیفیت رســیدهاند که بدون اتکا به شرکای خارجی توان تولید دارند و در حال

مهدی خطیبی با بیان این که نمایشــگاه روســیه عرصه ای برای نمایش

زمینه میتوان به صادرات محور ،موتور دیزل و قوای محرکه خودروهای تجاری

حاضر تولید محصوالت داخلی با سطح داخلیسازی باالیی صورت میگیرد.

توانمندیهای صنعت خودرو و قطعهسازی کشور بود ،گفت :استقبال چشمگیر

نیز مبادرت ورزید .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در پاســخ به ســوالی

وی افزود :قیمت و کیفیت رقابتی عامل موفقیت محصوالت ایرانی در بازار

بازدیدکنندگان از محصول تارا بیانگر قابلیت و ظرفیتهای باالی ایرانخودرو در

درخصوص صادرات محصوالت در شرایطی که بازار داخلی اشباع نشده گفت:

روســیه است که در این زمینه دو خودرو تارا و شاهین جایگزینهای مناسبی

تامین نیازهای بازار روسیه است .وی افزود :با ارزیابیهای صورت گرفته از بازار

راهبرد صادرات در ســطح کالن و ملی ترســیم شده و سیاست این نیست که

برای خودروهای چینی در کشور روسیه خواهند بود .خطیبی تصریح کرد :اگر

روسیه مشخص شد که محصول تارا با توجه به کیفیت و قیمت رقابتی میتواند

صادرات برای زمانی باشــد که تولید بیش از نیاز بازار است .وی در عین حال

بتوانیــم با قیمت و کیفیت رقابتــی محصوالتمان را عرضه کنیم قطعا امکان

با خودروهای مشابه در این بازار رقابت کند.

تصریح کرد :باید برای محصوالت خودروسازان در سطح جهانی بازاریابی شود

افزایش سهم باالتری از بازار این کشور وجود خواهد داشت.

صنعت خودرو برگزار شــد ،با اشــاره به اهمیت بازار روسیه به تشریح اهداف و
برنامههای صادراتی ترســیم شده دراین حوزه و دستاوردهای حاصل از حضور

پرقدرت ایرانخودرو در نمایشگاه بینالمللی روسیه پرداخت.

تضمین شود.

در نخســتین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که از سوم شــهریور آغاز به كار كرده است و تا ششم شهریورماه

برقی ،همکاری با شــرکتهای دانش بنیان ،دســتاوردهای حوزه قوای محرکه ،طــرح جهش کیفیت ،طرحهای

در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران دایر اســت ،بیش از  ۱۰شرکت خودروساز و زنجیره تامین آنها

فناورانــه حــوزه خدمات پس از فــروش ،خودکفایی در زنجیــره تامین ،کاهش ارزبری و طرحهای توســعهای

و بیش از  ۱۰۰شــرکت قطعهســازی ،دانشبنیان و کســب و کارهای نوپا در حوزه خودرو حضور داشته و آخرین

حوزههای غیرخودرویی ارایه کرده است.

دستاوردهای صنعت خودروسازی کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.
گروه صنعتی ایرانخودرو نیز دســتاوردهای خود را در حوزههای مختلف طراحی ،توســعه ،تولید ،خودروهای

4

شماره  86۲شنبه  ۵شهریور ۱۴۰۱

طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،مدیران ارشــد گروه صنعتی ایرانخودرو در روزهای برپایی نمایشــگاه با ارایه
گزارش و دستاوردهای هر حوزه ،پاسخگوی سواالت مخاطبان بوده و هستند.

دایره خبر
در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پایگاهها و ناوگان اورژانس کشور

قدردانی وزیر بهداشت از ایرانخودرو برای خودکفایی در تولید آمبوالنس

خطیبی :ظرفیت تامین و تولید ساالنه  ۲۱۰۰دستگاه آمبوالنس در ایرانخودرو دیزل

برایدیدنویدیودرهمینزمینه

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

چهارشــنبه گذشته آیین افتتاح و بهرهبرداری از پایگاهها و ناوگان
اورژانس کشــور با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،
رییــس اورژانس کشــور و مدیرعامل و برخی مدیران ارشــد گروه
صنعتی ایرانخودرو برگزار شد.
سربازان قهرمان اورژانس و ایرانخودرو در کنار هم قرار گرفتهاند
در این مراســم که به میزبانی ایرانخودرو دیزل برگزار شد ،وزیر
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت :اورژانس و خدمات آنان از
جمله انتقال بیماران از مهمترین خدمات وزارت بهداشت است ،امروز
که سربازان قهرمان اورژانس و ایرانخودرو در کنار هم قرار گرفتند،
باید سعی کنیم مملکت را به خودکفایی برسانیم.
دکتر بهرام عیناللهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،
ضمن قدردانی ویــژه از مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو اظهار
کرد :حماسه اربعین مقدمه ای برای ظهور امام عصر (عج) و سربازان
ایشــان اســت و وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی برای
برگزاری هرچه بهتر و باشــکوه تر مراســم اربعین حسینی امسال با
همه توان و قوا کمک خواهد کرد.
وی با بیان این که اورژانس کشــور باعث افتخار ماســت ،گفت:
پرسنل این مجموعه همواره حتی در روزهای تعطیل مشغول خدمت
رسانی به مردم بوده و هستند و امسال نیز همزمان با اربعین حسینی
در خدمت زائران اباعبدهللا الحسین (ع) خواهند بود.
دکتــر عین اللهی افــزود :تحریمهای ناجوانمردانهای در شــرایط
بیماری کرونا اعمال شــد ،اما مردم در اوج تحریمها مردانه ایستادند
و امروز به سمت خودکفایی پیش میرویم.
وزیر بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی تاکید کرد :درســت
است که تحریمهای ظالمانه مزاحمتهای زیادی برای مردم و کشور
ایجاد کرده ،اما ســبب شد به توان داخلی تکیه کرده و روی پای خود
بایستیم.
دکتر عیناللهی ،استفاده از آمبوالنس تولید داخل را افتخاری برای
کشــور دانســت و گفت :امیدواریم از خدمات و پشتیبانی مناسب ۵۶
دستگاه آمبوالنس اســتفاده کنیم و با پیشرفتهای روزافزون ،امکان
تولید آمبوالنس کمکی نیز توسط ایرانخودرو دیزل فراهم شود.
وی اتوبــوس آمبوالنس را بیمارســتانی ســیار دانســت و گفت:
استقرار اتوبوس آمبوالنس در محلهای مورد نیاز میتواند سبب ارایه
خدمات بسیار خوب پزشکی شود.
وی با بیان اینکه وضعیت اورژانس کشــور باید هوشــمند شود،
تصریــح کــرد :ما به ســمت بهرهبــرداری از آخرین دســتاوردها و
تکنولوژیهــای روز در اورژانــس حرکت کردیم و انتقــال نوار قلبی
مصدوم به صورت آنالین از جمله این اقدامات است.
وی تاکید کرد :ما دانشگاههای علوم پزشکی را به سمت هوشمند
شدن اورژانس تشویق میکنیم.
ایرانخودرو دیزل ،یکی از موفقترین مجموعههای خودرویی کشور
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو نیز در این مراســم گفت :با
توجه به ظرفیتهای موجود ،آمادگی داریم تا ساالنه نسبت به تامین
و تولید دوهزار دســتگاه ون آمبوالنس و بیش از  ۱۰۰دستگاه اتوبوس
آمبوالنس اقدام کنیم.
مهدی خطیبی ،ضمن گرامیداشــت هفته دولت و روز پزشــک،
ایرانخودرو دیزل را یکی از موفقترین مجموعههای خودرویی کشور
خوانــد و گفــت :در برنامههای امســال این شــرکت تولید  ۲۵هزار
دســتگاه خودرو نیمهسنگین و سنگین برنامهریزی شده که نسبت به
سال گذشته  ۲۵۰درصد افزایش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدایی امســال ایرانخودرو دیزل
رشــد  ۲۰۰درصدی تولید را نســبت به مدت مشابه سال گذشته رقم
زده اســت ،تصریح کرد :با افزایش تولیــد ،چهار هزار نفر نیروی کار

جدید به مجموعه افزوده میشــود و بــه این ترتیب یکی از دغدغهها

تعریف شــده و با جدیت بــه دنبال اجرای آنها هســتیم ،افزون بر

در زمینه اشــتغال که مورد نظر مقام معظم رهبری نیز است ،در این

این تولید بدون کســری نیز سبب افزایش  ۲۵درصدی شاخصهای

حوزه رفع خواهد شد.

کیفیت محصوالت شده است.

وی گفت :از ســال  ۱۳۸۰تاکنون  ۳۹۳۰دستگاه آمبوالنس توسط

آمادگی ایرانخودرو برای ارایه خدمات

ایرانخودرو دیزل عرضه شده که نشانگر سهم  ۶۰درصدی ایرانخودرو

به آمبوالنسهای وزارت بهداشت

دیزل در آمبوالنسهای کشور است.
خطیبی با اشــاره به برگزاری نمایشــگاه صنعت خودرو در کشور

قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایرانخــودرو از آمادگی

روســیه ،اســتقبال مردم این کشــور از محصــوالت ایرانخودرو را

شــبکه خدمات پس از فروش این گروه صنعتی برای ارایه خدمات

حیرتانگیز دانســت و گفت :این موضوع نشان دهنده عزت ایران و

مطلوب به آمبوالنسهای تحویلی به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

نظام اسالمی در سایر کشورهاست.

پزشکی خبر داد.

وی عقــد تفاهــم نامه صــادرات هزار دســتگاه آتامان ،کشــنده
ایرانخودرو دیزل را اقدامی مهم در مســیر افزایش سهم محصوالت

آمادگی ایرانخودرو برای ارایــه خدمات به آمبوالنسهای وزارت
بهداشت

ایرانــی در بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت :بهزودی برای ســایر

کیانوش پورمجیب در حاشیه آیین افتتاح و بهرهبرداری از پایگاهها

صــادرات محصوالت هم قرارداد منعقد خواهد شــد و شــاهد تردد

و ناوگان اورژانس کشور گفت :طبق تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی

خودروهای ایرانخودرو در جادههای روسیه خواهیم بود.

ایرانخــودرو و راهبــرد افزایش کیفیت محصوالت ،شــبکه امدادی

مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو گفت :این ظرفیت در گروه
صنعتی ایرانخودرو وجود دارد تا نیاز نظام درمان کشور از منظر کمی
و کیفی را تامین کند.
وی با اشــاره به تحویل  ۵۶دســتگاه ون آمبوالنس و  ۲۰دستگاه
اتوبــوس آمبوالنس گفت :یکــی از دغدغههای مصرفکنندگان که به

ایرانخــودرو آماده ارایه باالترین ســطح خدمات بــه آمبوالنسهای
تولیدی است.
وی ادامه داد :متناســب با ماهیت کاری اورژانس کشــور و ارایه
خدمات در سختترین شرایط ،محصوالت ایرانخودرو دیزل با توجه
به ویژگی و توان فنی و تجهیزات قادر به پاسخگویی خواهند بود.

درســتی وجــود دارد ،خدمات پس از فروش محصــوالت با کاربری

پورمجیــب افزود :بــا تعامل و همکاری شــرکتهای ایســاکو و

آمبوالنس اســت که برهمین اساس شرکت ایساکو با  ۶۷۰نمایندگی

گواه ،ارایه دهنده خدمات به خودروهای ســواری و سنگین ،خدمات

در ســطح کشور در کنار نمایندگیهای شــرکت گواه که ارایه دهنده

آمبوالنسهای تحویلی در سراســر کشور به صورت بهینه ارایه خواهد

خدمات پس از فروش محصوالت ایرانخودرو دیزل است ،متعهد به

شد.

ارایه خدمات مناسب به این خودروها شدند.

پنج هزار دستگاه ظرفیت تولید ساالنه ون در ایرانخودرو دیزل

خطیبی تصریح کرد :با ارایه محصول باکیفیت و خدمات مناســب

مدیرعامل ایرانخودرو دیزل نیز در حاشــیه این مراســم ،ضمن

به دنبال اثبــات توانمندیهای ایرانخودرو در تامیــن نیازهای بازار

قدردانی از وزارت بهداشــت در توجه و تاکید بر استفاده از محصوالت

کشور هستیم.

داخلی در ناوگان امدادی کشور و تجهیز شبکه اورژانس و امداد گفت:

وی با بیان اینکه در حوزه تولید سواری و تجاری به دنبال ارتقای

ظرفیت تولید ون در ایرانخودرو دیزل ساالنه پنج هزار دستگاه است

کیفیت محصوالت و ســطح رضایتمندی مشــتریان هستیم ،تصریح

که توان تجهیز دو هزار دســتگاه به عنوان آمبوالنس برای استفاده در

کرد :آماده تامین توقعات وزارت بهداشــت با دریافت بازخورد کیفی

ناوگان درمان وجود دارد.

محصــوالت هســتیم و نهایت کوشــش خود را در این مســیر بهکار
خواهیم بست.
وی افزود :شــاخصهای منفی محصوالت کاهــش قابل توجهی
یافتــه و این موضوع در کاهش مراجعات مشــتریان به نمایندگیها
مشهود است.
خطیبی بــا بیان اینکه دغدغــه تعداد تولید رفع شــده و ارتقای
کیفیــت محصوالت در اولویــت قرار دارد ،گفــت ۲۷۹ :پروژه کیفی

وی ادامــه داد :ظرفیت تولید اتوبوس در ســال جــاری دو هزار
دستگاه است که امکان ظرفیتسازی برای تولید  ۱۰۰دستگاه اتوبوس
آمبوالنس فراهم است.
گفتنی اســت ،در آیین افتتاح و بهرهبــرداری از پایگاهها و ناوگان
اورژانس کشور ،همزمان  ۳۸پایگاه اورژانس در سطح کشور با حضور
بهرام عینالهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی و میعادفر
رییس اورژانس کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
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میز خبر
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار مطرح کرد

بازتاب دستاوردهای ایرانخودرو

به رویکرد حرفهای رسانهها گره خورده است

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو رسانهها را عامل مهمی در پیشبرد

اهداف ترسیم شده در صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت :بازتاب
دستاوردهای گروه صنعتی ایرانخودرو ،در ارتباط مستقیم با فعالیتها

و رویکرد حرفهای رسانههاست.

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

هم در عمل و هم در کالم برای فعاالن حوزه رسانه احترام قایل هستم و

روز خبرنگار ،مشــکالت شاغالن در این صنف مطرح شده ،اما برای حل

رسانهها را پل ارتباطی برای بازگو کردن موانع و مشکالت و در عین حال

آنها تنها مُ سکنهایی موقتی تجویز میشود که تاثیری کوتاه مدت دارد،

دستاوردها به جامعه میدانیم.

از تدوین یک طرح در مجلس شــورای اســامی و یک الیحه در دولت

وی ضمن قدردانی از تالشهای بیوقفه اصحاب رسانه و خبرنگاران

برای کمک به رفع مســایل و مشکالت خبرنگاران خبر داد .منتظری با

مهدی خطیبی در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار با بیان اینکه با

در بیــان و ثبت حقایــق اظهار کرد :آمــاده برای برگزاری جلســات و

اشاره به رسالت خبرنگاران در جهان امروزی ،بیان کرد :خبرنگار فرهنگ

برنامههایی که در گروه صنعتی ایرانخودرو انجام دادیم ،موفق شدیم

نشستهای متعدد تخصصی و کارشناسانه با خبرنگاران در گروه صنعتی

ساز است و میتواند مردم را برای گام نهادن به سمت دانایی دعوت کند،

تا یکی از پروژههای مدیریت صنعتی کشــور؛ یعنی عبور مســتقیم و

ایرانخودرو و پاسخ گویی به سواالت آنها هستم.

خبرنــگاران توانایی ایجاد بهترین رابطه میان دولت و ملت را دارند .وی

تولیــد کامل را محقق کرده و خودروهــای ناقص را جمعآوری کنیم،

غالمرضــا منتظری ،عضو ناظر مجلس شــورای اســامی در هیات

تاکیــد کرد :خبرنگاران در دوگانه میان امید و یاس ،میتوانند امید را بر

خاطرنشــان کرد :شرح این دستاوردها و رساندن آن به گوش و دیده

نظارت بر مطبوعات نیز در آیین گرامیداشــت مقام خبرنگار ،از اهتمام

مزرعه جهان کاشــته یا ویروس یاس و ناامیدی را پخش کنند و بسان

مردم و ایجاد آرامش در جامعه و بازار ،با همت و تالش شــما میسر

مجلس در راستای بررسی تدوین نظام جامع خبرنگاری و طرح اقتصاد

پروانههایی هستند که به آتش حوادث نزدیک میشوند و هرچند بال و

فرهنگ و حمایت از صنایع خالق فرهنگی خبر داد و گفت :امید است با

پرشان میسوزد اما تصویری روشن از حقایق ارایه میدهند.

شده است.
وی با اشــاره به نقش برجســته و بســیار مهم خبرنگاران در جنگ

تدوین این طرح ،بسیاری از مشکالت خبرنگاران حل شود .نماینده مردم

اقتصادی که علیه صنعت خودرو شــکل گرفته ،گفت :به معنای واقعی

گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هر سال در

همزمان با این مراســم از خانواده روزنامهنــگار فقید زندهیاد نجف
محمودی تقدیر شد.

با هدف تسهیل بومی سازی فناوریهای مورد نیاز صنعت قطعه سازی صورت گرفت

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ساپکو و دانشگاه صنعتی شریف

در راســتای تجلی شــعار ســال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین»

وی به موضوع مهاجرت نخبگان اشاره کرد و مشکالت مالی ،حمایتی

و اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشــگاهها و

و عدم بهکارگیری و بهرهمندی از نخبگان جوان در صنعت را از جمله دالیل

شرکتهای دانشبنیان داخلی درتوسعه خودکفایی و بومیسازی صنعت

عمده این پدیده اجتماعی دانست.

قطعهسازی خودرو ،تفاهمنامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی

رییس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد :دانشجویان دکتری،

شریف و شرکت ساپکو امضا شد.

موتور محرکه تحقق پژوهشهای بنیادی و صنعتی کشور هستند و اگر در

این تفاهمنامه به منظور بومیســازی فناوریهــای مورد نیاز جاری

دوران تحصیل خود مورد حمایت قرار گیرند و از آنان برای رفع چالشهای

و آتی در صنعت قطعهســازی خودرو از طریــق همکاریهای فناورانه و

جدی و اثرگذار صنعت اســتفاده شود ،بیشک تا حدی از مهاجرت این

راهبردی صنعت قطعه سازی با دانشگاهها و شرکتها و موسسات فناور و

سرمایههای ارزشمند جلوگیری خواهد شد.

دانشبنیان صورت گرفته و ضمن ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بین

جلیلی اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان نخبه در رشتههای مورد

شرکتهای دانش بنیان ،شرکتهای شبکه تامین قطعه سازی خودرو و

نیاز صنعت را یکی از راهکارهای موثر نگهداشت این افراد در کشور دانست

نیز سایر نهادهای تسهیلگر ،توسعه بومی سازی قطعات و مجموعههای

و گفت :صنایع موجود در کشــور با بحران جذب نیروی انسانی مستعد

خودرو را دنبال خواهد کرد.

مواجه هستند که با بورسیه کردن دانشجویان نخبه توسط صنعت ،عالوه

مدیرعامــل ســاپکو در مراســم امضای ایــن تفاهم نامــه به بیان
نیازمندیهای فناورانه صنعت قطعه سازی پرداخت و گفت :اگر بخواهیم
به اقتصاد دانش بنیان برسیم باید صنعتمان دانش بنیان شود.
عادل پیرمحمدی افزود :متاسفانه هم صنعت و هم دانشگاه مظلوم
واقع شــدهاند و با وجود تمام برنامههایی که بــرای ارتباط میان این دو
صــورت میگیرد ،باز هم در این زمینه به جایگاهی که شایســته اســت
نرسیدهایم .مدیرعامل ساپکو خاطرنشان کرد :راهبرد توسعه صنعتی در
کشــور وجود ندارد ،اگر در حوزههای امنیتی و دفاعی توفیقاتی داشتهایم
تنها به این دلیل اســت که برای رسیدن به این جایگاه استراتژی ویژهای
ترسیم کردهایم .پیرمحمدی با انتقاد از بینظمیهای موجود در تولیدات
شــرکتهای دانشبنیان و عدم هماهنگی و ارتباط میان آنها گفت :اگر
بخواهیم در کشور به معنای واقعی به توسعه برسیم باید به سمت توسعه
صنعتی حرکت کنیم و توســعه خودرو یکی از مهمترین ارکان توســعه
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صنعتی کشــور اســت .وی از تحریمهای تحمیل شده به کشور به عنوان
یــک فرصت یاد کــرد و گفت :پس از دور اول تحریمها و طی  ۱۰ســال
گذشته توانستهایم در تولید  ۱۵۰نوع فوالد مورد نیاز صنعت خودرو خودکفا
شویم و در حال حاضر ۹۵درصد فوالد مورد نیاز صنعت خودرو را در داخل
کشور تولید میکنیم .مدیرعامل ساپکو افزود :کشور به رشد اقتصادی نیاز
دارد و رشــد اقتصادی با تولید ،آن هم تولید با بهرهوری باال معنا مییابد
و اما تقاضای ما از شــرکتهای دانش بنیان تولید با بهرهوری باالست و
بدین منظور از آنها طلب یاری میکنیم .رســول جلیلی رییس دانشگاه
صنعتی شریف نیز ضمن معرفی ظرفیتهای زیست بوم این دانشگاه،
اظهار کرد :دانشگاه شریف در نظر دارد حاصل و اندوخته  ۵۶سال فعالیت
علمی خود را در این دهه برای رفع نیازهای کشور به خدمت گیرد و تالش
خواهیم کرد که دانشگاهمان در خدمت صنایع بزرگ و اصلی کشور بوده و
چالشهای موجود در این صنایع را حل کند.

بر حل چالشهای موجود ،امید به ماندن در کشور میان این افراد تزریق
میشود .در این نشست ،پنج شرکت دانشبنیان «فرابین فرایند شریف»،
«پاکفن کامپوزیت شــریف»« ،برنا صنعت هوشــیار»« ،شرکت بنیان
توسعه و نوآوری مغزافزا» و «موبیکار» به معرفی محصوالت فناورانه خود
پرداختند .گفتنی است ،با امضای این تفاهم نامه ،اقدامات گستردهای در
راستای همرسانی هوشمند عرضه و تقاضای فناوری و نیز جریانسازی
فناوری و نوآوری مبتنی بر بازخوردهای بازار و برنامههای رقابتی در صنعت
قطعهسازی خودرو ارایه خواهد شد و با بهکارگیری زیرساختهای شرکت
ساپکو برای فعالیتهای تحقیق و توسعه پژوهشگران و شرکتهای فناور،
تعریف پروژههای همکاری مشترک در حوزههای طراحی محصول ،بهبود
کیفیت ،طراحی بر مبنای قیمت هدف ،مواد اولیه ،تست و صحهگذاری،
روند تجاری ســازی ایدههای نوآورانه و فناورانه در حوزه توســعه صنعت
قطعهسازی با مشارکت نخبگان دانشگاهی سرعت خواهد یافت.

میز خبر
طی نیمه دوم سال جاری محقق میشود

ارتقای کیفی  ۵۹قطعه از محصوالت ایرانخودرو
معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو
با اشــاره به فراهم بودن زیرساختهای

الزم برای اجرای فاز نخســت طرح تحول
کیفیت ،گفت :در نیمه دوم امسال ،شاهد

ارتقــای کیفی  ۵۹قطعــه محصوالت در

خدمات پس از فروش خواهیم بود.

ســهراب برفروشــان در جلســه هماهنگی بــا نمایندگیهای مجاز

وی افزود :در این راســتا با دریافت بازخوردهای دریافتی شــبکه
خدمات پس از فروش از ســوی مشــتریان ،اقدامات اصالحی برای
تامین و ارایه خدمات بهتر و رفع نیاز مشــتریان در نیمه دوم ســال
صورت خواهد گرفت.
به گفته معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو ،برنامه تحول کیفی

از فروش است که مشخص میشود.
کرد و افزود :نمایندگیها درخواســتهای خود را به صورت مستقیم به
شرکت منتقل کرده و اقدامات صورت گرفته در حوزههای مختلف کیفی،

طرح تحول کیفی نیز به طور جد مشارکت و همکاری دارد.
وی یادآور شد :شــبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو به کمک

تولیدی و خدماتی را ارایه دهند .معاون کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو
تصریــح کرد :ارتباط و برگزاری جلســات و دریافت نظرات کارشناســی
نمایندگیهای ایرانخودرو به رفع ابهام و مشــکالت در زنجیره خدمات

اقدام میکند.

پــس از فروش ،در کنار توجه به نمایندگیهــا ،موضوع تحول جدی در
کیفیت قطعات مطرح بوده و ایرانخودرو با ایجاد زیرســاختهای الزم
برای تحقق این امر مصمم است.
برفروشــان به طرح ویژه خودروی تارا اشــاره کرد و گفت :با توجه به

هفتــه دولــت و یــاد و خاطره
شــهیدان گرانقــدر ،رجایی و
باهنر ،پیامی صادر کرد.

در ادامه ،ماشــاهللا وردینی ،معاون خدمات پس از فروش ایســاکو،
از فروش همواره در تمامی زمینهها همراه ایرانخودرو بوده و در خصوص

وردینی افزود :با ورود محصول جدید ،زیرســاختها و تجهیزات الزم
برای نمایندگیها فراهم شــد و با اقدامات انجام شده ،روند شکایت در
تیرماه سال جاری به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسید.
وی تصریح کرد :از شــرایط و مشــکالت نمایندگیها مطلع هستیم
و برنامــه داریم با تعامل و همــکاری دو طرفه ،موانــع را مرتفع و روند
رضایتمندی مشتریان را افزایش دهیم.

تولیــد کامل و به صورت عبور مســتقیم محصــوالت و نیز ارتقای کیفی

گفتنی اســت ،در پایان نشست ،نمایندگیهای حاضر به بیان برخی

گیربکس خودروی تارا ،ایرانخودرو به این اطمینان و بلوغ رسیده است

نظرات و پیشنهادهای خود در راستای همکاری و تعامل بهتر با ایرانخودرو

که این محصول را به صورت ضمانت شده به مشتریان عرضه کند.

به منظور بهبود ارایه خدمات پس از فروش به مشتریان پرداختند.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی
ایرانخودرو در گرامیداشــت

متن پیــام مهدی خطیبی به

ضمن تقدیر از نمایندگیهای مجاز ایرانخودرو گفت :شبکه خدمات پس

در حوزههای عملیاتی و فنی فعال هستند ،به ارایه خدمات به مشتریان

پس از فروش و مشتریان کمک بیشتری خواهد کرد.

وظیفه ماست

کمترین میزان شکایات در تیرماه امسال

 ۱۲هزار و  ۳۰۰نفر نیروی خود که بیش از شــش هزار و  ۷۰۰نفر از آنها

وی عنوان کرد :در برنامههای ایرانخودرو برای ارتقای کیفیت خدمات

تحقق اهداف «جهاد تبیین»

نتایج مرحله اول آن در شهریور ماه امسال قابل مشاهده خواهد بود.

ایرانخودرو با محوریت طــرح تحول کیفیت در خدمات پس از فروش

وی به لزوم ارتباط بسیار روشن میان ایرانخودرو و نمایندگیها اشاره

پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
به مناسبت هفته دولت

در ســه مرحله کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اجرا خواهد شــد که

نمایندگیهــا را خط مقدم این خودروســاز در جلب رضایت مشــتریان
دانست و گفت :نتیجه نهایی اقدامات ایرانخودرو در شبکه خدمات پس

خبرهای کوتاه

این شرح است:
«شــهادت کرامت انســان اســت»؛ این جملــه گرانبها از
امیرالمومنیــن حضرت علــی (ع) آنقدر پر مغــز و پرمحتوا
است که هر انسان خداشناســی به درستی میفهمد که جهاد
و ایثار در راه خدا و در راه دین افتخاری بس ســترگ و عظیم
است ،اما کســانی که در راه حفظ و صیانت از جامعه اسالمی
با رذیالنهترین رفتارها به فیض شهادت نائل میشوند ،قطع به
یقین در نزد خداوند متعال جایگاهی واال و ارزشــمند خواهند
داشت .از آن جمله میتوان به شهیدان سرافراز و فداکار وطن
«رجایی و باهنر» اشــاره کــرد که با مجاهــدت در راه خدا و
جانفشــانی بــرای حفظ ارزشهــای انقالب اســامی نامی
جاودانه در تاریخ جمهوری اسالمی از خود به یادگار گذاشتند و
سیره آنان چراغ راه دلسوزان این مرز و بوم است.
امروز و در آغاز هفته دولت و سالها پس از شهادت آن دو
عزیز پرافتخار و دیگر شهیدان دولت ،نام و یادشان همچنان بر
پیشانی این نظام مقدس میدرخشد.
اکنون وظیفه یکایک دولتمردان ،مدیران و مســووالن ایران

معاون برنامهریزی و نظارت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو مطرح کرد

دریافت مجوز خرید  ۱۴هزار تن مواد پلیمری از بورس کاال
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو
بر توسعه و بهبود سبد تولید مواد پلیمری بر مبنای بازاریابی و نیاز داخل

کشورتاکید کرد.

مهــرداد منصــوری گفت :ســال  ۱۴۰۰حــدود  ۶۷درصــد از فروش
محصوالت این شرکت به خارج از گروه ایرانخودرو و  ۳۳درصد هم در
داخل گروه بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو،

مهندس منصوری با اشاره به عملکرد شرکت متبوعش در چهار ماهه

عباس قاسمی در بازدید از شرکت پالستیکهای مهندسی درخشان ساز

نخســت سال  1401افزود :محصوالت ما شــامل کامپاند پلیمر و نایلون

با اشــاره به دریافت مجوز خرید  ۱۴هــزار تن مواد پلیمری از بورس کاال

اســت که در این بازه زمانی در بخش نایلون  ۸۶تن و در بخش کامپاند

گفــت :عالوه بر اصالح قیمت فروش شــرکتهای داخل گروه و تعیین

 591تن تولید داشتیم.

اســامی اســت تا با حفظ روحیه و فرهنگ ایثار و شهادت در
راه آنان گام برداشته و در راستای تحقق اهداف «جهاد تبیین»
که امروز ترجیعبند فرمایشــات مقام معظم رهبری است گام
بردارند.
مدیران و کارکنان گــروه صنعتی ایرانخودرو ضمن تبریک
این ایام به یکایک اعضای هیات دولت و گرامیداشــت «هفته
دولــت» تمام توان خود را به کار خواهند بســت تــا با تکیه و
تمرکز بر اهدافی همچون ارتقای کیفیت ،افزایش تولید و تنوع
محصول طرحی نو درانداخته و همراســتا با سیاستهای کالن
کشور در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسالمی گام بردارند.
مهدی خطیبی

سقف اعتباری کارشناسی شده برای آنها ،مدل فروش با هدف کاهش

مدیرعامل شرکت پالستیکهای درخشان ساز با اشاره به تولید 591

حداکثــری مطالبات و رعایت اصل رقابــت پذیری در بخش خصوصی

تن محصول کامپاند در چهار ماهه نخست  ،1401گفت :پیشبینی میشود،

هم اصالح شــود .معاون برنامهریزی و نظارت گسترش سرمایه گذاری

امســال تولید این محصول با رشد  ۵۰درصدی به عدد  2830تن برسد.

ایرانخودرو افزود :صرفه و صالح قانونی شرکت و همکاری مشارکتی با

وی خرید دستگاه نایلون حباب دار که با صد درصد پیشرفت فیزیکی در

شماهمسهیمباشید

شرکتهای تخصصی با استفاده از حداکثر سهمیه خرید از بورس کاال دو

مرحله تولید نمونه محصول قرار دارد را از جمله پروژههای تکنولوژیهای

کرد ،با عنایــت به توفیق خادمی موکب شــهدای ایرانخودرو

استراتژی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد .قاسمی گفت :با توجه

جدید دانســت که این محصول از ماه آینده به گروه صنعتی ایرانخودرو

به وضعیت مناســب صورتهای مالی حسابرســی شده سال  ۱۴۰۰این

و مشتریان خارج ازگروه صنعتی عرضه خواهد شد .منصوری ادامه داد:

شرکت از جمله نسبت مناسب بدهی جاری به دارایی جاری ،عدم وجود

طرح افزایش تولید کامپاند با ظرفیت  ۸هزار تن در سال ،در حال اجراست

زیان انباشته ،سرمایه پایه مناسب و نسبت خوب داراییهای جاری و غیر

و در حال پی گیری هســتیم تا این طرح را به پایان برسانیم ،ضمن این

جاری ،ارایه برنامه تامین مالی از طریق تســهیالت برای تامین سرمایه

کــه بازیافت نایلونهای ضایعاتی ایرانخودرو ،تولید لولههای ســوخت

ثابت پروژه ساخت داخل و سرمایه در گردش طرح تولید نایلون حبابدار،

محصوالت ایرانخودرو ،طرح تولید فوم صندلی نیز از دیگر پروژههای در

مورد تاکید هیات مدیره شرکت است.
وی خاطر نشان کرد :بازنگریهایی در آنالیز بهای تمام شده محصوالت

دست بررسی در مقوله تکنولوژیهای جدید این شرکت است.
منصوری با اشــاره به تعریف 10پروژه محصوالت جدید امســال این

و استفاده از روشهای کارشناسی توافق شده در خصوص توجیه پذیری

شــرکت گفت :در تالشــیم تا پایان ســال این  10پروژه در حوزه توسعه

اقتصادی صادرات انجام و اقدامات در این خصوص در دســتور کار قرار

محصوالت جدید به اتمام برسد.

دارد .مدیرعامل شرکت پالستیکهای مهندسی درخشان ساز نیز در این

وی افزود :در حوزه صادرات هم پی گیریهای متعددی داشتیم و در

بازدیدگفت :شرکت درخشان ساز ظرفیت تولید  ۶۰۰کیلو در ساعت انواع

بازه زمانی کوتاه برنامه عملیاتی بازاریابی حوزه صادرات را ارایه میدهیم تا

کامپاندهــای پلیمیری را دارد و طی ســال  ۹۹تــا  ۱۴۰۰با توجه به روند

بتوانیم گامهای موثری در این حوزه برداریم.

در این امر خیر

اداره بســیج کارکنــان ایرانخودرو طــی اطالعیهای اعالم

از ارادتمنــدان حضرت اباعبدهللا الحســین(ع) در ایام اربعین
حســینی ،همــکاران گرامــی میتوانند نــذورات خــود را در
#پویش_ احســان _حســینی و برپایی ســفره بابرکت امام
حسین (ع) سهیم باشند.
روشهای پرداخت:

واریــــز کمکهــــای نقــــدی به شــــماره کــــارت
 6221061233916669به نام شرکت ایرانخودرو
واریــز بــه شــماره حســاب  47000768612603بانک
پارسیان(شعبه ایرانخودرو)
دریافت فرم کســر از حقوق از پایگاههای بسیج ،رابطین
فرهنگی و پشتیبانی ادارات
درخواست کسر از حقوق در سیستم HR

صعودی ،سود قابل توجهی داشته است.
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همگروه

رونمایی از کامیونت آترین پالس
ایرانخودرو دیزل

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

قابل تحویل به مشتری تغییر یافته است و بر همین اساس از ابتدای

امســال تا  ۳۱مردادماه  ۲۳۵هزار دســتگاه تولید کامل داشتهایم و
افزایش  ۴۶درصدی را به ثبت رساندهایم در حالی که در مدت مشابه
پارسال  ۱۶۱هزار دستگاه خودرو کامل تولید شده بود.
وی با بیاناینکه ایرانخودرو دیزل در همین مدت افزایش ســه
برابــری تولیــد را رقم زده ،گفــت :در برخی از محصــوالت از جمله
کشندهها ،شاهد افزایش  ۱۳برابری هستیم.
وی افزود :تحویل خودرو سواری به مشتریان نیز  ۲۵درصد نسبت
به پارســال افزایش داشــته و خودرو معوق هم به کمتر از پنج هزار
دستگاه کاهش یافته است.
پورمجیب با اعالم اینکه تعهدات به مشــتریان  ۲۲هزار دســتگاه
کاهش یافته ،گفت :برخی از محصوالت را زودتر از موعد به مشتریان
تحویل دادهایم.
قائم مقام توســعه و تولید ایرانخودرو با اشــاره به تحوالت حوزه
کیفیت محصــوالت گفت :با حذف تولید ناقص ،ریســکهای کیفی
محصوالت را حــذف کردهایم که آثــار آن را در کاهش مراجعات به
نمایندگیها مشاهده میکنیم.
وی افزود ۲۷۹ :پروژه کیفی تعریف شــده تا ریشههای بیکیفیتی
محصوالت حذف شــود و این اقدامات موید آیندهای روشن در زمان
نزدیک است که برای مردم ملموس خواهد بود.
پورمجیب با اشــاره به طرح تحول کیفیت و خدمات محصول تارا،
دوشــنبه گذشــته کامیونت آترین پالس ایرانخودرو دیزل با حضور

مدیران ارشــد گروه صنعتی ایرانخودرو و مســووالن محلی استان
تهران رونمایی شد.

اجرایی شد و تولید را از این تاریخ به صورت کامل انجام میدهیم.
پورمجیــب با بیــان اینکه هر چه جلوتر میرویــم ،از برکات این
اقدام راهبردی منتفع میشویم ،جلوگیری از افت کیفیت محصوالت
و رفع نارضایتی مشــتریان ناشــی از عدم تحویل خــودرو کامل را از
نتایج این اقدام برشــمرد و گفت :در بهمن ســال گذشــته بیش از
 ۸۰هزار دســتگاه خودرو ناقص داشتیم که در حال حاضر به  ۸هزار
دستگاه رسیده و در زمان کوتاهی به صفر خواهد رسید.
افزایش  ۴۶درصدی تولید کامل
پورمجیب با بیان اینکه شــمارگان تولید در ایرانخودرو افزایش
جدی داشــته ،گفت :با راهبری مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
تعریف آمار تولید از ناقص و کاالی نیمساخته به خودرو تجاری شده و

حذف تولید خودرو ناقص در ایرانخودرو دیزل
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو در این مراسم
از حــذف خودرو ناقص از فرآیند تولیــد ایرانخودرو دیزل خبر داد و
گفت :پس از ســایتهای تولید ســواری که از خردادماه آغاز شد ،از
ابتدای شهریورماه نیز در این شرکت محصول ناقصی تولید نمیشود.
کیانوش پورمجیب با اشــاره به نقشه راه توسعه ایرانخودرو دیزل
گفت :روند تولید در این شــرکت از نگرانیهای گروه صنعتی بود که
با تحول ایجاد شده در آن توفیقات بسیار خوبی کسب شده است.
وی ضمن قدردانــی از تمامی کارکنان ایرانخودرو دیزل به عنوان
نقطه ثقــل تمامی توفیقات گفت :کارکنان به خوبی از تولید و کیفیت
پاسداری میکنند.
پورمجیب با اشــاره به فرآیندهای نوین گروه صنعتی ایرانخودرو
که از بهمنماه سال گذشته پایهریزی شده و در حال اجراست ،گفت:
در تولید توانســتهایم عارضهای که هر ســال یدک میکشیدیم و آن
تولید خودرو کســری دار بود را حــذف کنیم و با درایت مدیرعامل به
این اشتباه تاریخی پایان دهیم.
وی تولید و توسعه را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اکسیری
دانست که با همافزایی میتواند مسیرهای روشنی پیش روی صنعت
کشــور قرار دهد و افزود :حتی فکر کردن به تولید بدون کســری در
ایرانخودرو بســیار ســخت بود ،اما این اتفاق از ابتــدای خرداد ماه
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گفت :محصوالت تارا که از ابتدای تیرماه تحویل مشــتریان شدهاند،
در صــورت مراجعه به شــبکه خدمات پس از فــروش به علت ایراد
قوای محرکه ظرف شــش ماهه اول بعد از تحویل ،مشمول خدمات
گســتردهای در ایساکو میشــوند و این طرح مشمول تولیدات تارا تا
پایان امسال است.
وی از تولید انبوه محصول کراساوور و کراس لوک در سال آینده
خبر داد گفت :دو خودرو مترقی و شــیک و در خور و شــان مردم با
استانداردهایی فراتر از استانداردهای مصوب عرضه خواهیم کرد.
پورمجیب توســعه موتور سه سیلندر را از دیگر برنامههای در حال
انجام در ایرانخودرو دانســت و گفت :نوع اول این خانواده در مرحله
صنعتی ســازی است که از منظر سوخت و آالیندگی ،سبد محصوالت
را ارتقا خواهد داد.

همگروه
وی افزود :در حال طراحی گیربکس اتوماتیک هستیم و گیربکس
نیمه اتوماتیک را نیمه دوم امسال به تولید انبوه خواهیم رساند.

به  ۱۱۴دستگاه افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در ســال  ۱۴۰۰ســود عملیاتی این تولید کننده

قائم مقام توســعه و تولید ایرانخــودرو از افزایش ظرفیت تولید

خودروهای ســنگین به دو هزار و  ۳۰۰میلیــارد تومان افزایش یافت

گیربکس شــش ســرعته خبر داد و گفت :شــبکه برق و الکترونیک

که در طول تاریخ صنعت خودروســازی کشور بینظیر است ،گفت :تا
پایان تیرماه امســال ،زیان انباشته دیزل به  ۹۰۰میلیارد تومان رسید

جتکو را نیز امسال به بهرهبرداری میرسانیم.
وی افزود :تــارا برقی که از محصوالت به روز ایرانخودرو اســت

که با فروش مرداد و شــهریور ماه ،این عدد صفر خواهد شــد و این
خودروساز در نیمه دوم سال به سود باالیی دست خواهد یافت.

بهمن ماه امسال رونمایی خواهد شد.

خبرهای کوتاه
افزایش۲۵۲درصدیتسهیالت
اعطاییشرکتلیزینگخودرو

غدیر

پورمجیب از برنامه جهش صادرات به کشورهای همسایه خبر داد

وی به ســهم  ۳۵درصــدی ایرانخودرو دیــزل از نظر تعدادی در

و گفت :با پیشبینیهای صورت گرفته در کشــور روســیه نیز حضور

بازار خودروهای تجاری کشور اشاره و خاطرنشان کرد :تعداد کارکنان

مدیرعامل لیزینگ خودرو غدیر از افزایش  ۲۵۲درصدی

وی افزود :هیات مدیره ایرانخــودرو با راهبری دکتر خطیبی که

افزایش تولید و توســعه این مجموعه ،بــه  ۵هزار و  ۹۰۰نفر افزایش

مدیری اقتصادی و راهبردی اســت ،برای سودآوری تولید و کاهش

یافته اســت ،به زودی  ۸۰۰نفر دیگر نیز به این مجموعه خودروســاز

مالی جاری ،نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

زیان انباشــته تصمیماتی اتخاذ کرده کــه در این بخش نیز توفیقات

افزوده خواهد شد.

این شــرکت در ســال  ۴۰۹۸ ،۱۴۰۰نفر بوده که در ســال جاری و با

گستردهای خواهیم داشت.

وی با اشــاره بــه تاکید مقــام معظم رهبری در خصــوص تولید

خوبی کسب شده است.
پورمجیــب تغییــر ترکیب تولیــد را از تصمیمات اتخاذ شــده در

باکیفیت ،عنوان کرد :در ســال جاری شاهد کاهش  ۱۷درصدی نمره

راستای ســودآوری دانســت و گفت :بهگونهای برنامهریزی کردهایم

منفی محصــوالت ایرانخودرو دیزل بودهایــم و در محصول اتوبوس

تــا تیراژ تولید محصوالت جدیدتــر را افزایش و محصوالت قدیمی را

کاهش  ۲۵درصدی نمره منفی محقق شــده و شرکت گواه نیز موفق
به افزایش رتبه کیفی شده است.

کاهش دهیم.
به گفته پورمجیب شــرکتهای زیرمجموعــه ایرانخودرو دیزل از

وی با اشــاره بــه اینکه تا پایان امســال ،هفــت محصول جدید

جمله ایدم و چرخشــگر نیز در مسیر تولید و سودآوری قرار گرفتهاند.

وارد ســبد محصوالت ایرانخودرو دیزل خواهد شــد ،بیان کرد :این
یعنــی زمان ایده تولید محصول در این مجموعه خودروســاز کاهش
محســوس و قابل توجهی یافته است و بر اســاس برنامهریزیهای
صــورت گرفته ،تعداد نمایندگیهای ایرانخــودرو دیزل از  ۵۷به ۸۰
نمایندگی افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه ارزش بازار ایرانخودرو دیزل از هزار میلیارد
تومان به  ۱۷هزار میلیارد تومان در ســال جاری افزایش یافته است،
اظهار کرد :پیش بینی میشــود تا پایان ســال این رقم به  ۴۰تا ۴۳
هزار میلیارد تومان افزایش یابد .هم چنین ســرمایه این خودروساز
در فرابــورس از  ۵۰۰میلیــارد تومان به  ۸هــزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
رسیده اســت ،امسال تمامی شــرکتهای زیر مجموعه ایرانخودرو
دیزل ،شاهد سود بسیار خوبی خواهند بود.

تسهیالت اعطایی این شرکت در هفت ماهه نخست سال
مرتضی ادیبی با اشاره به آمار رشد تسهیالت اعطایی،
ســود و تخفیف توســعه این شــرکت ،طی هفت ماهه
نخســت ســال مالی منتهی بــه  ۳۰آذرمــاه ،۱۴۰۱گفت:
تسهیالت اعطایی این شرکت نسبت به مدت مشابه سال
قبل  ۲۵۲درصد افزایش داشته است.
به گــزارش روابط عمومی لیزینــگ خودروغدیر ،وی
اضافه کرد :طی هفت ماهه گذشته ۷۸ ،درصد تسهیالت
بــرای خودروهای تجــاری۱۴ ،درصد بــرای خودروهای
ســواری ،چهار درصد برای مســتغالت و سه درصد برای
لوازم خانگی و کاالی دیجیتال اختصاص یافته است.
ادیبی گفت ۸۳ :درصد ســود تســهیالت پرداختی در
مدت هفت ماهــه ،از محل قراردادهای منعقده در حوزه
خودروهای تجاری شناسایی شده است.
بــه گفته مدیرعامل لیزینگ خــودرو غدیر پیشبینی
میشــود« ،ولغدر» در ســال مالی جاری به رشــد قابل
توجهی در میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده نایل
شود.

بازدید از نمایندگیهای آذربایجان شرقی و
غربی

وی با اشــاره به اینکه تولید انبوه محصول کامیونت آترین پالس

اقداماتکیفینمایندگیهای

امســال ،تولید این خودروساز نســبت به مدت مشابه سال قبل سه

وی با بیــان اینکه امروز هیچ اثــری از تحریمها در ایرانخودرو

مدیران کیفیت ایرانخودرو و ایســاکو به منظور نظارت

برابر شده و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ،تا پایان سال به سه

دیزل وجود ندارد ،به درآمد تلفیقی این گروه در ســال  ،۱۴۰۰اشاره و

آغاز تولید انبوه کامیونت آترین پالس از آبان ماه
مدیرعامــل ایرانخودرو دیــزل نیز در این مراســم از تولید انبوه
کامیونــت آترین پالس در آبان ماه خبــر داد و گفت :طی پنج ماهه

از آبان ماه با هدف تولید دو هزار دســتگاه تا پایان ســال آغاز خواهد
شد ،گفت :با ورود این محصول به بازار ،سهم  ۲۳درصدی را در حوزه
تولید کامیونت کسب خواهیم کرد.

اظهار کرد :در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۹۰۰ ،۹۸درصد رشد در درآمد

و نیم برابر خواهد رسید.
جواد توســلیمهر با بیان اینکه میانگین تولید روزانه ایرانخودرو

تلفیقی دیزل اتفاق افتاده اســت .از سال  ۹۹تاکنون ،هر سال شاهد

دیزل در خرداد ماه امسال به  ۴۸دستگاه افزایش یافته است ،اظهار

رونــد جهش تولید هســتیم که این مهم ،نمونه بــارز جهاد اقتصادی

کرد :این تعداد از شهریور و مهرماه به روزانه  ۸۴دستگاه و از آبان ماه

است.

مجاز زیر ذرهبینمدیرانکیفیت

مســتقیم بر شــبکه گســترده خدمات پــس از فروش
ایرانخودرو و اقدامات صورت گرفته در راســتای طرح

جامع تحول کیفی از نمایندگیهای آذربایجان شــرقی و
غربی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســاکو ،این هیات
نظارتــی از حــدود  20نمایندگــی مجاز ایرانخــودرو در
شــهرهای تبریز ،ارومیه ،نقده ،پیرانشــهر ،ملکان و بناب
بازدید کرده و از نزدیک نحوه ارایه خدمات پس از فروش

مشخصات کامیونت آترین پالس
کامیونت آترین پالس ایرانخودرو دیزل ،به موتور  ۳۷۶۰ســی سی چهار سیلندر توربوشارژ و اینترکولر ساخت شرکت معتبر
کامینز مجهز بوده که قادر به تولید  ۱۵۴اسب بخار قدرت در دور  ۲۶۰۰و بیشینه گشتاور  ۵۰۰نیوتن متر بین  ۱۲۰۰تا  ۱۹۰۰دور بر
دقیقه است .از این جهت کامیونت آترین پالس را باید قدرتمندترین کامیونت در این رده دانست.
موتور کامینز کامیونت آترین پالس ایرانخودرو دیزل دارای استاندارد آالیندگی یورو  EEV ۵بوده و نیروی تولیدی آن توسط
گیربکس دندهای ساخت  ZFبا شش دنده جلو و یک دنده عقب به محور عقب آترین پالس منتقل میشود.
حداکثــر وزن ناخالص فنی مجاز کامیونت آترین پالس  ۶۰۰۰کیلوگرم بــوده و وزن خالص این کامیونت  ۲۹۰۰کیلوگرم اعالم
شده است .بدین ترتیب حداکثر ظرفیت باربری آترین پالس در حدود  ۳۱۰۰کیلوگرم است .طول ،عرض و ارتفاع کامیونت آترین
پالس ایرانخودرو دیزل به ترتیب  ۲۲۰۰ ،۶۹۰۰و  ۲۳۶۰میلیمتر بوده و فاصله بین دو محور آن  ۳۸۲۰میلیمتر اعالم شده است.
کامیونت آترین پالس امکاناتی مانند سیستم تهویه مطبوع ،شیشه باالبرهای برقی ،کروز کنترل ،چراغ روشنایی در روز ،چراغ
مهشــکن ،دوربین دید  ۳۶۰درجه به صورت آپشــنال ،جدا کننده آب و روغن از مدار باد به صورت اتوماتیک ،فیلتر آبگیر مدار
ســوخت ،فیلتر خشــک کن مدار باد ،سیستم مالتی مدیا با نمایشگر لمســی و درگاه  AUXو بلوتوث ،نشانگر دیجیتالی پشت
فرمان و گارد جانبی و عقب است.
سیســتم برقی کامیونت آترین پالس  ۲۴ولت بوده و دارای دینام  ۲۸ولت  ۷۰آمپر است .برای این کامیونت نصب دو باتری
 ۱۲ولت حداقل  ۸۸آمپر ساعت الزم است.

محصوالت را در این دو استان مورد بررسی قرار دادند.
بنابرایــن گزارش ،پــس از بازدید رییــس جمهوری و
ابالغ اهداف ششگانه کیفی توسط معاونت کیفیت گروه
صنعتی ایرانخودرو به شــبکه خدمــات پس از فروش،
شرکت ایساکو اقدامات متنوعی را در راستای طرح تحول
کیفیت در نمایندگیها برنامهریزی و اجرا کرده و حســن
اجرای این اقدامات در این مدت به صورت مســتمر مورد
پایش قرار گرفته است .در این بازدید نیز این روند تحولی
توسط مدیران مربوطه از نزدیک مورد نظارت قرار گرفت.
گفتنی است ،شرکت ایساکو به عنوان متولی خدمات
پس از فروش ایرانخودرو در  ۲۶۲شهرســتان کشــور
نمایندگی دارد و با پوشــش  ۸۷درصدی در شــهرهای
کشــور ،برنامه توســعه کیفی و کمــی نمایندگیها را از
ابتدای سال جاری به شــکل ویژهای در دستور کار خود
دارد.

این محصول در آبان امسال به تولید انبوه خواهد رسید.
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همگروه

خبرهای کوتاه
با توافق تعاونیاعتبار و مجموعههای فروشگاهی

به همت کارشناسان تام ایرانخودرو

پست برق  230کیلوولت بندر خمیر برق دار شد

«وزرا» و« ایوان»

مسافرجامجهانیقطر،شاید

شماباشید

بر اســاس توافق انجام شــده میــان مجموعــه تجارت

الکترونیک تعاونیاعتبار و فروشــگاههای تخصصی لوازم
خانگــی «وزرا» و «ایــوان» با انجام قرعهکشــی در بین
خریــداران از این مجموع ه فروشــگاهی ،جوایزی از جمله

یک سفر اختصاصی به قطر و تماشای مسابقات جام جهانی
ویژه دارندگان کارت زندگی اهدا خواهد شد.

بــه گزارش روابطعمومــی تعاونیاعتبار ،این جشــنواره
خرید از  29مرداد تا  9مهر برگزار خواهد شــد .همچنین 30
دستگاه ورزشی برای خریداران از این فروشگاهها با انجام
قرعهکشی در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش دارندگان کارتزندگی میتوانند با
مراجعه به مجموعه تخصصی فروشــگاههای لوازم خانگی
وزرا و ایــوان و خرید در ایام برگزاری این جشــنواره برنده
خوش شــانس یکــی از این جوایز باشــند .در این رویداد
برای هر 50هزار تومان خرید یک امتیاز در نظر گرفته شــده
است و با خرید بیشتر ،امتیاز و شانس بیشتری نصیب
شرکتکنندگان خواهد شد.

با تالش و همت کارشناســان و متخصصان شرکت تام در اولین تجربه

پســتهای فشار قوی محسوب میشود همچنین با انجام این پروژه

گفتنی است ،فروشگاههای تخصصی لوازم خانگی وزرا

احداث پست برق فشــار قوی در سطوح ولتاژی  230و  63کیلوولت،

مرکز تخصصی خرید لوازم خانگی «ایوان» در آزادراه تهران-

به گزارش روابط عمومی شــرکت تــام ایرانخودرو ،قرارداد احداث

اخیر که از اوایل ســال  ۱۳۹۷و همزمان با آغــاز عملیات اجرایی این

پســت  ۶۳/۲۳۰کیلوولت بندر خمیر در اواخر سال  ۱۳۹۶بین شرکت

پروژه با افزایش شدید نرخ ارز و فلزات بروز کرد و با تشدید تحریمها

ســهامی برق منطقــهای هرمزگان به عنــوان کارفرما و شــرکت تام

همراه شد ،چالشهای مالی ،بازرگانی و فنی فراوانی را در روند اجرای

و ایوان از پذیرندگان طرف قرارداد با کارتزندگی هســتند.
کــرج ،گرمدره ،جنب پمپ بنزین آفتاب و فروشــگاه لوازم
خانگی «وزرا» در کیلومتر  5جاده مخصوص کرج روبهروی
پل تهرانســر ،جنب ایران تایر واقع شــد ه که از بزرگترین
مراکــز تخصصی عرضه و فروش لوازم منزل در غرب تهران
هستند که با تنوع کاالی عرضه شده و پاسخ گویی مناسب،
باعث ایجاد رضایت باالی دارندگان کارت زندگی شدهاند.

پست برق بندر خمیر برقدارشد.

ایرانخودرو به عنوان پیمانکار  EPCامضا شد.

به مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی از جمله شرکتهای برق منطقهای،
برقرسانی انجام میشود .شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در سالیان

پروژه پیش روی شــرکت تام گذاشــت ،با این وجود  19مرداد امسال

عقد این قرارداد که اولین قرارداد شرکت تام با شرکت برق منطقهای

کارشناســان شــرکت تام موفق به ســنکرون کردن این پروژه مهم با

هرمزگان محســوب میشود ،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که

شــبکه سراسری برق ایران شــدند و در پیک برق تابستان این پست

اولین تجربه اجرایی این شرکت در سطوح ولتاژی  ۲۳۰و  ۶۳کیلوولت

برق بزرگ وارد مدار شد.

ایرانخودرو در اطالعیه اعالم کرد

هتعهداتپیشفروش
دعوتنام 
هایماصادرنشدهاست

به میزبانی ایرانخودرو خراسان در همایش مبارزه با پولشویی گروه صنعتی مطرح شد

تحقق تولید پایدار و موفق با استراتژیهای صحیح مالی
همایش مبارزه با پولشــویی با حضور جمعی از مدیران و مســووالن

گروه صنعتی و به میزبانی ایرانخودرو خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراسان ،پنج شنبه
 27مرداد یک دوره آموزشــی با هدف بــه روزآوری دانش و آگاهی
کارکنان گــروه صنعتی ایرانخودرو از قوانین مبارزه با پولشــویی با
حضور مدرسانی از سایت مرکزی ایرانخودرو برگزار شد.
در ایــن همایش مدیر ســتاد مبارزه با پولشــویی گــروه صنعتی
در پی طرح ســواالت مشــتریانی که در طرح پیشفروش
هایما مشارکت کردهاند ،ایرانخودرو اطالعیهای صادر کرد.
در این اطالعیه آمده است:
بر اســاس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف
کنندگان خودرو ،قیمت تعهدات پیش فروش شده مطابق
قیمــت زمان تحویل منــدرج در قرارداد مشــتری تعیین
خواهد شــد و شــرکت ایرانخودرو مطابق قرارداد اقدام
خواهد کــرد .همچنین قیمت گــذاری محصوالت مطابق
ضوابط ابالغی انجام خواهد شد.
تا ایــن تاریخ دعوت نامه تعهدات پیش فروش شــده
هایما صادر نشده و قیمت این تعهدات اعالم نشده است.

ایرانخــودرو با اشــاره به مــاده  37آیین نامه اجرایــی و ماده 14
الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی گفت :شــرکت هایی که از گردش
مالی باالیی برخوردارنــد موظف به راه اندازی واحدی جهت آموزش
و مبارزه با پولشــویی هســتند .گروه صنعتــی ایرانخودرو به عنوان
اولین صنعتگر کشــور با همکاری وزارت صمت و مرکز اطالعات مالی
وزارت امــور اقتصادی و دارایی به ایجاد ســتاد مبارزه با پولشــویی
اقدام کرد و به دنبال گســترش حوزه فعالیت آن در شرکتهای زیر
مجموعه است.
مهــرداد حاجی زاده گفت :بــا توجه به تاکیدات مدیریت ارشــد
گــروه صنعتی ایرانخودرو ،برگزاری این دورههــا به منظور مبارزه با
پولشویی و ارتقای گزارشهای مالی تداوم خواهد داشت.
در این همایش مدیرعامل ایرانخودرو خراســان نیز با اشــاره به
اهمیت اقدامات مالی در شــرکتهای تولیدی گفت :اگر یک شرکت
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تولیدی برنامه و اســتراتژی مالی درستی داشته باشد قطعا به تولید
پایدار و موفق هم دست خواهد یافت.
زاهــدی فرد با بیــان این که نگاه و رویکردهــای مدیرعامل گروه
صنعتــی ایرانخودرو به مباحث مالی بســیار خاص و ویژه اســت
افزود :به منظور ارتقای ســطح علمی کارکنان واحد مالی و اقتصادی
شــرکت ایرانخودرو خراسان سرمایهگذاری بســیاری در حوزههای
آموزشــی انجام شــده است که نتیجه آن کسب ســه تندیس جایزه
ملی مدیریت مالی ایران طی ســه سال حضور در دورههای برگزاری
این جایزه بوده است.

نیرو و راستی

کوتاه و بریده
صعودتیمكوهنوردیكاركنان

ایرانخودروبهقلهآزادكوه

تیم کوهنوردی ایران خودرو توانست به قله  4355متری

آزاد کوه صعود کند.

ایــن تیــم جمعــه  21مرداد بــه مدت  16ســاعت و با
پیمایش  15کیلومتر موفق به فتح این قله شــد .همنوردان
تیم کوهنوردی ایران خودرو متشــکل از معصومه رشوند و

پیروزی ارزشمند پیکان در مسجد سلیمان
شاگردان مجتبی حسینی در دیداری خارج از خانه سه امتیاز شیرین
کسب کردند.

کرد که ثابت ایمانی سازنده گل بود .پیکانیها در ادامه نیز با کنترل بازی
و فرصت یابی در دقیقه  ۹۲توسط منصور باقری به گل دوم رسیدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشیایرانخودرو ،در

تیم مســجد سلیمان در دقیقه  ۹۵با ضربه پنالتی توانست یکی از

آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور تیم پیکان در دیداری خارج از

گلها را جبران کند ،اما بازی در نهایت با پیروزی پیکان پایان یافت و

خانه به مصاف نفت مسجد سلیمان رفت.

سه امتیاز ارزشمند به حساب این تیم واریز شد.
خودروســازان با این نتیجه در پایان هفته ســوم شــش امتیازی

ایــن بازی از ســاعت  ۲۰با قضاوت آقای رحیمی مقدم آغاز شــد
و در پایان این شــاگردان حســینی بودند که با ارایه یک بازی برتر و

شدند و موقتا به رده سوم جدول صعود کردند.
دیدار هفته چهارم پیکان ســه شــنبه هشتم شــهریور با نساجی

اســتفاده از موقعیتهای گلزنی در نهایت بــا نتیجه دو بر یک پیروز

خواهد بود و شــاگردان حسینی هفته پنجم و در شهرآوردی حساس

میدان شدند.
ابتدا ســامان فالح مدافع میانی  ۲۰ساله پیکان در دقیقه  ۷۱گلزنی

با استقالل تقابل خواهند کرد.

سرمربی فوتبال پیکان:

با هوشیاری به یک پیروزی حیاتی رسیدیم
تیم فوتبال پیکان برنده یکی از حســاسترین دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بود.
شــاگردان مجتبی حســینی توانستند کار بزرگی را رقم بزنند و در شهر مسجدسلیمان و با وجود مشکالتی از جمله گرمای
شدید هوا ،با حساب دو بر یک به پیروزی برسند .البته جوانان مستعد و غیرتمند پیکان تا آخرین دقایق بازی با حساب دو بر
صفر از حریف خود پیش بودند اما در آخرین ثانیهها ،یک پنالتی به ضرر پیکان سوت خورد تا نفتیها یکی از گلها را جبران
کنند .پس از برتری دو بر یک پیکان ،حســینی در نشســت خبری گفت :ما در دو هفته گذشته که بازیهای لیگ برگزار شد،
توانســتیم به خوبی نفت مسجدســلیمان را آنالیز کنیم و در بازی مقابل آنها با تمام توان ظاهر شدیم .رقابت خوبی را
شــاهد بودیم .تیم مسجد سلیمان هم به خوبی بازی را دنبال کرد ولی ما با هوشیاری توانستیم یک پیروزی بسیار
حیاتی را به دست بیاوریم.
او ادامه داد :البته در این بازی یک بد شانســی هم داشــتیم؛ دفاع چپ ما مصدوم شد و معادالتمان را برای
ادامه لیگ بهم ریخت .امیدواریم آن چیزی که فکر میکنیم نباشــد و
امیرحسین غالمی بتواند به زودی به تیم برگردد.
حســینی اضافه کرد :بــرد مقابل نفت را هم به ایــن بازیکن تقدیم
میکنم .واقعیت این اســت که بازیکنانم جوان هســتند ولی با این حال
آنها میتوانند بازی را به خوبی مدیریت کنند.
ســرمربی تیم فوتبال پیکان در خصوص داوری بازی عنوان کرد :اعتراض به داوری من کامال مشخص بود،
خطا روی زانوی مدافع ما بســیار شــدید بود .اولین حرفی که پزشک تیم به من زد ،گفت که این بازیکن رباط
صلیبی پاره کرد .داور بازی در آن صحنه هیچ عکسالعملی به این خطای شــدید نداشت و این موضوع باعث
شد تا من به داور اعتراض کنم.

سید مهدی طباطبایی ،مهدی لطفی نسب ،محمد ریاسوند،
حســین رضائی ،محسن بهی ،علی قادری ،سعید سلطانی،
حكمت بابائی و ســهراب غضنفری با مربی گری حســین
آریامنــش و سرپرســتی اکبر حبیبی ایــن صعود موفق را
رقــم زدند .گفتنی اســت ،قله آزادکوه كه به دلیل شــكل
ظاهریاش به «شاهزاده گردن كج» معروف است4355 ،
متــر ارتفاع دارد و ســومین قله بلند البــرز مرکزی بعد از
دماوند و خلنو به شمار میرود.

نوجوانان والیبال آسیا

بازیکنپیکانبهتریندریافت

کنندهقدرتیمسابقات

کمیته فنی مســابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا
برترین بازیکنان این دوره از رقابتها را معرفی کرد که نام

متین حسینی دریافت کننده پیکان در بین آنها قرار دارد.
چهاردهمین دوره مســابقات والیبــال قهرمانی مردان
زیر  18ســال آسیا که از  24مردادماه به میزبانی تهران در
ســالن والیبال آزادی آغاز شــده بود ،با نایب قهرمانی تیم
ملی کشــورمان به پایان رســید .کمیته فنی این مسابقات
تیم رویایی قهرمانی نوجوانان آسیا را انتخاب کرد که سید
متین حســینی بازیکن آیندهدار والیبال نوجوانان پیکان به
عنوان بهترین دریافت کننده قدرتی معرفی شد.

هفته چهارم لیگ برتر امید تهران

پیروزیپیکانمقابلنارنجی
پوشانکوهسار

تیم فوتبال امید پیکان ،نارنجی پوشان کوهسار را شکست داد.
هفته چهارم لیگ برتر امید تهران با انجام هشــت دیدار
پیگیری شد .شاگردان مرتضی صادقی دوشنبه 30مردادماه
در ورزشــگاه غروی مهمان نارنجی پوشــان کوهسار بودند
که با انجام یک بازی حســاب شــده و منظم موفق شــدند
حریــف خود را با نتیجه یک بر صفر شکســت دهند .تک
گل تیم فوتبال پیکان را امیرمحمد علینژاد به ثمر رساند.
پیکانیها که با انجام چهار بازی  9امتیاز کســب کردهاند
در دیدار بعدی خود پنجم شــهریور در ورزشگاه چمران
میزبان داماش پارسه خواهند بود.
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شبکه
صاحب امتیاز نمایندگی :2403

نماینده ایرانخودرو بودن ،تعهد میخواهد

این بار برای گفت و گو با یکی دیگر از صاحبان امتیاز نمایندگیهای برتر ایرانخودرو به شهرســتان نفت خیر جنوب اســتان خوزســتان ،امیدیه میرویم تا با
مدیرعامل نمایندگی  2403هم صحبت شویم .اسماعیل داودی سال  1366به دلیل محرومیت شهرش و جهت رفاه حال همشهریان خود که برای کوچکترین

خدمات خودرویی عازم مرکز استان و شهرهای هم جوار میشدند متقاضی تاسیس نمایندگی ایرانخودرو میشود و در سال  1369با اعتقاد به کار تیمی ،ایجاد

اشتغال و امنیت شغلی برای کارکنان و ضمانت ارایه خدمات با کیفیت ،نمایندگی  2403را افتتاح میکند.

«شروع کار و تاســیس نمایندگی در زمان جنگ مشکالت فراوانی

نوین مجهز کرده تا از رقبای خود برای نگه داری مشــتریان وفادار و

هیچ گونه پیشرفتی نخواهد داشت.

رضایتمندی آنها عقب نمانیم.

داشــت؛ ازجمله فراهم کردن مصالح ساختمانی و تیرآهن که آن زمان

«معروفیت یا موفقیت؛ انتخاب شما چیست؟» این سوال ماست

به صورت ســهمیهای بود ،کار ساخت و ساز نمایندگی دو سال به طول

کــه داودی در پاســخش میگویــد :معروفیت نمایندگــی 2403به

این جا دیگر گپ و گفت ما میرسد به مبحث منابع انسانی؛ داودی

انجامید ،ولی با وجود همه کمی وکاســتیها باتوجه به عالقهای که به

ســالهای طوالنی ارایه خدمات به مشتریان و از همه مهمتر داشتن

در این باره معتقد اســت :قدری که بــه عقب مینگرم خود را میبینم

مجموعه ایرانخودرو داشــتم نمایندگی را در مســاحت  1200مترمربع

برند نمایندگی مجاز از ایرانخودرو ،بزرگترین خودروســاز کشــور

که روزگاری کارگر و نیروی کار کارفرمایی دیگر بودم .خودم را از جنس

همراه با 600مترمربــع طبقات رفاهی ،نمایشــگاه و دفتر مدیریت که

و خاورمیانــه برمیگردد .هیچ وقت صرفا بــه دنبال موفقیت نبودم،

کارگر میدانم .نیروی انسانی عالوه برانتظار دریافت حق و حقوق خود،

چون رضایتمندی مشــتریان محترم برایم در اولویت اســت؛ خودم،

توقع احترام ،تکریم و قدردانی از ســوی کارفرمایش را دارد .همیشــه

خانــوادهام و تک تک همکارانم در نمایندگی رضایت آنها را فراتر از

برایم نیروهای انسانی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هست ،چراکه

هر موفقیتی میدانیم ،که این خود عین موفقیت است.

بدون نیروی انســانی هرگز کاری پیش نمیرود .ســرمایه ،ساختمان

مجموعا 1800مترمربع زیربنا دارد ،به پایان رساندم».
صاحب امتیاز نمایندگی  2403ادامه میدهد :تمام اســتانداردهای
شرکت ایرانخودرو اعم از اتاق رنگ ،دستگاه شاسیکش و تجهیزات

نمایندگــی و تعمیرگاه به خودی خود درآمــدی ایجاد نمیکند ،وجود

بــه روز را برای رفاه حال مشــتریان مهیا کردهایم؛ از جمله دســتگاه

او در ادامه از تعهد به مشــتری میگوید :همیشــه مدل مدیریتی

تنظیــم پنج گاز ،هشــت جک دو ســتون و یک جک چهار ســتون،

ژاپنــی را مبنای کارم قرار دادهام و با مشــتریان و ارباب رجوع تا آن

دستگاه شست و شوی قطعات اتوماتیک ،دستگاه تخلیه و شارژ کولر

جایی که وقتم اجازه دهد رودررو در ارتباط هســتم و برای رســیدن

میگویــد :قصد بزرگ نمایی ندارم ،اما با افتخار میگویم که معتقد

اتوماتیک ،تنظیم نور چراغ ،دســتگاه تنطیم فرمــان تمام اتوماتیک و

به خواســتههای بحق آنها تالش میکنم .تعهد به مشتری موفقیت

به«نقش دل در مدیریت» هســتم .مدیران فیلسوف ،مدیرانی هستند

مــا را تضمین میکند و باعث ایجاد انگیزه حمایتی در فرد میشــود،

که در کار و تجارت و اداره امور سازمانشــان ،آرمانهایی فراتر از سود

همچنیــن در بدنــه ســازمان هم وفــاداری به نمایندگی و شــرکت

و اهداف مــادی دارند .وجه تمایز نمایندگی ما با دیگر نمایندگیها که

دستگاه باالنس.
او به شــاغالن این نمایندگی اشاره میکند که  35نفر در نمایندگی
 2403امیدیه فعالیت میکنند؛ کارشــناس فنی با مدرک لیســانس

نیروی انسانی است که به هر سازمان و مجموعهای معنا میبخشد.

اکثرشان رقبای بزرگ و پرتالشی هستند ،ماندگاری و خبرگی کارکنان

ایرانخودرو را به همراه دارد.

است که در استان خوزستان بلکه در کل کشور بینظیر است.

مکانیک ،کارشناس امورمشتریان با مدرک لیسانس مدیریت صنعتی،

او در پاســخ به این سوال که برای مشــتریمداری چه اقداماتی

مدیرخدمات با مدرک لیســانس مدیریت صنعتــی و تمامی کارکنان

انجــام دادهایــد ،میگوید :زمانی تصــور میکردم که بایــد تبلیغات

داودی در ادامــه میگوید :در این راســتا همــواره از راهنماییهای

اداری با مدرک فوق دیپلم و لیســانس و پرسنل فنی تعمیرگاه که در

گســتردهای اعم از تلویزیونی ،فضای مجازی ،ارسال پیامک و نصب

همکارانم در شــرکت ایرانخودرو بهره برده و ســعی کردهام که از تمام

حــوزه مکانیک ،برق خودرو ،جلوبنــدی و تنظیم فرمان ،صاف کاری و

بنر در سطح شهر و هرآن چه باعث جلب توجه مشتری شود را انجام

این آموزهها برای بهبود و حفظ نیروهای خود بهره ببرم .به همین منظور

نقاشی مشغول کارند ،دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم مکانیک و برق

دهم ،چرا که معروف اســت«تبلیغات هزینه نیست» ،ولی با توجه به

جلساتی را به صورت هفتگی و ماهانه با تمامی کارکنان نمایندگی دارم تا

تجربهای که کســب کردهام ،حسن انجام کار و ارایه خدمات صحیح،

از مشکالت و خواسته هایشان آگاه شوم و تا آن جا که برایم مقدور باشد

داودی میگویــد :نمایندگی مــا به طور متوســط روزانه 22خودرو

ســریع و مناســب با ضمانتی که درخور مشــتری محترم باشد چیز

برای رفع آن با همکاری خود پرسنل زحمتکش اقدام کنم.

پذیرش دارد و قطعا هرکار خدماتی با این میزان پذیرش مسوولیتهای

دیگری است .نه تنها هزینه نیست بلکه درآمد سرشاری هم به همراه

این امر موجب احساس همدلی و تعاملی دوسویه با پرسنل شده،

فراوانی دارد .نماینده ایرانخودرو بودن تعهد قانونی و اخالقی فراوانی

دارد .ســعی ما این بوده فراتر از انتظارات و توقعات مشــتری جهت

طوری که هم من از مشــکالت آنها مطلع میشــوم و هم پرسنل از

میخواهد؛ چرا که نمایندگی بازوی توانای شــرکت مادر و همیشه در

ارایه خدمات اقدام کنیم ،چون رقبایی داریم که مشــتریان میتوانند

چالشهای نمایندگی آگاه میشــوند تا هــردو طرف همدیگر را درک

خط مقدم خدمات واقع شده است و باید انتظارات مشتریان ،پرسنل

آنها را انتخاب کنند و بر آن شدیم ،با توجه به تغییرات سریع صنعت

کــرده و در راه برطرف کردن مشــکالت مجموعه کوشــا باشــیم ،زیرا

و نیروهای انسانی که مســتقیم و غیرمستقیم درگیر کار هستند را بر

خــودرو ،مخصوصا در بخش الکترونیکی ،نمایندگی خود را به بهترین

که نمایندگی مجموعهای اســت که همگی از طریــق آن امرار معاش

عهده بگیرد .معتقدم تا زمانی که انسان مسوولیتهای بزرگ را نپذیرد

و بهروزترین تجهیزات سختافزاری و نرم افزاری برای ارایه خدمات

میکنیم.

خودرو هستند.

برترینهای نمایندگی
با تجربه
حسن لرکیکارشناس پذیرش ازسال 1384با نمایندگی ایرانخودرو امیدیه همکاری میکند .با
توجه به عالقهای که به خودرو و امور مشتریان دارد ،میگوید:

منعطف
مجید مومنی از ســال  1383به عنوان کارشناس فنی
در نمایندگی 2403مشغول کار است .میگوید :فعالیت در

صحبت کردن با مشــتریان و مطرح کردن خواستههای آنان با مدیران نمایندگی و پرسنل مربوطه

کارهای خدماتی همیشــه سختی خودش را دارد ،زیرا که

همچنین همراه شــدن با ارباب رجوع و پی گیری کار از ابتدا تا به ســرانجام رساندنش ،قدمی است که میتوان برای افزایش

بــا ارباب رجوع با خصوصیات رفتاری مختلفی ســر و کار داریم و هر یک از آنها

رضایتمندی مشــتریان از نمایندگی و ایرانخودرو برداشــت .کارکردن با ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت آنها سختیهای

خواســته متفاوتی دارند ،از این رو همیشه سعی کردهام با انعطاف زیاد مشتری را

خودش را دارد و همواره از تجربهام که از کار کردن در این نمایندگی به دست آوردهام برای رفع مشکالت آنان کمک میگیرم.

درک کنم و خودم را جای او بگذارم.
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زالل

غور در آیات قرآن

مراسم زیارت عاشورا هم زمان با حلول ماه صفر

با رعایت تمام شیوه نامههای بهداشتی به شرح زیر

بــا مداقه در آیات قرآنی ،هر بار به نکات و پیام نهفته در این گنجینه

برگزار میشود:

گرانقــدر الهی بیشتر پی میبریم که درک صحیح و عمل به آن یقینا

سخنران :حجت االسالم رضازاده

هدایت و رستگاری همگان را به دنبال دارد.

مداح :جناب آقای حاج خلیل عینی

بــه این آیه قرآن کریم که در ادامــه میآید بیشتر دقت کنیم و

زمان :دوشنبه  7شهریور  1401ساعت  7صبح

نکات و پیام آن را عمیقتر دریابیم.

مکان :نمازخانه جامع شهدای ایرانخودرو

نفس مطمئنّه

مدیریت ،بسیج و انجمن اسالمی کارکنان

َاضیةً مَ رْ ِضیةً  .فَ ادْ ُخلِی
ِّک ر ِ
ْجعِ ی ِإلَى َرب ِ
س ال ُْم ْطمَ ِئنَّةُ  .ار ِ
یاأَیتُ هَ ــا النَّفْ ُ
فِ ی عِ بَادِ ی .وَ ادْ ُخلِی َج َّنتِی.
تو ای روح آرامیافته! بهســوی پروردگارت بازگرد در حالیکه هم
تو از او خشــنودی و هم او از تو خشنود است ،پس در سلک بندگانم
درآی و در بهشتم وارد شو! (فجر ۲۷/تا )۳۰

در چرخه معیوب تربیت

در هر شرایطی در طریق عبودیت است.

مقصر کیست؟

گفتهانــد منظور از «بهشــت من» یعنی بهشــت خاصی که از آن
بندگان خاص اســت .آن بهشــتی که برای ما قابل تصور نیست و در

نکتهها و پیام ها
دل آرام و نفس مطمئنّه با ذکر خدا بهدست میآید« .اال بذکرهللا
تطمئن القلوب» و بهترین ذکر خدا نماز است«،أقمالصلوه لذکری».
ّ
راضی و مرضیبودن ،نشــانه نفس مطمئنه اســت که او از خدا
راضی است و خدا نیز از او راضی است.
اصالــت انســان بــا روح اســت و بــدن ،مرکــب آن اســت.
«یاایتهاالنّفس»( ،خطاب خداوند به نفس است).
بهشت بدون یار و همدم بهشت نیست« ،ادخلی فی عبادی»
بهشت ،انواع و درجات دارد«،جنات عدن – جنتی».

گناه کردن یا نکردن به اختیار آدمهاســت ،این درســت ،اما

یک کلمه با نعمتهای مادی نمیتوان آن را توضیح داد یا توجیه کرد.

پس محیط و خانواده و ســایر شرایط چه؟ نقش آنها چیست؟

امام هادی (ع) فرمودند:

به مدرســه میگویی چــرا در تربیت کم گذاشــتهای ،میگوید،

ســوره فجــر را در نمازهای واجب و نمازهای مســتحب خودتان

مربوط به خانواده اســت .به خانواده ایــراد میگیری ،میگوید،

بخوانید ،زیرا این ســوره ،سوره حسینبن علی (ع) است .راوی نکته

تقصیر رسانههاست .به رسانه میگویی ،میگوید من بازتاب خانه

را متوجه نشد و عرض کرد :یابن رسولهللا به چه جهت این سوره جد

و مدرسهام...بچرخ تا بچرخی!

شما حسین بن علی (ع) است؟

اما باالخره چه؟ سرنخ این چرخه کجاست؟بله والدین؛ یعنی

حضرت(ع) فرمودند :مصداق آیات آخر ســوره ،جد ما حســین (ع)

اگر والدین کارشــان را درســت انجام دهند ،کمتر کســی است

است.

که گمراه شــود ،چون همه فطرت دارند .رســول خدا (ص)می

تمامی آیات ســوره «فجر» در زمینه امتحان و ابتالی الهی است

فرماینــد« :هر نوزادی بر اســاس فطرت متولد میشــود ،پس

و یکــی از کســانی که هر چه بــرای او پیش آمــد آن را امتحانی از

اشاره
آرامش دل ایناســت که انســان به هر قضا و قــدری که خداوند
برایــش پیش میآورد کمترین چون و چرایی نکند و در همه حال از
خدا راضی باشد ،در این حال نیز خدا از او راضی است؛ چون بندهاش

والدینش او را یهودی و نصرانی یا مجوسی میکنند».

امتحانهــای خدا تلقی کرد و ذرهای تــکان نخورد و راضی به رضای

*

پــس اولیــن توصیه بــه والدین یــک چیز اســت :مواظب

حق بود حسینبن علی(ع) بود.

فرزندانتان باشید ،نگذارید فطرتهایشان آلوده شود.
منبع * :بحاراالنوار ج 58ص187

منبع :تفسیر المیزان ،نمونه ،تفسیر استاد شهید مطهری ،و تفسیر نور.

مولفههای فروتنی در خانواده

ب

خش دوم

آن چه در روایات از آن نهی شــده اســت زن ساالری و اطاعت مرد

گاهــی نیز زن بــا توجه به تحصیالت ،ثروت ،شــغل و یا موقعیت

از زن براســاس احســاس و خارج از مدار شــرع و خرد است 7و این

خانوادگی برتر خود ،نســبت به شــوهرش غرور مــیورزد و رفتاری

با موضوع مشــورت ارتباطی ندارد ،زیرا مشــاوره نظرخواهی است ،نه

خودپســندانه و از روی تکبر بــا او در پیش میگیرد ،غافل از این که

فرمانبری بی چون و چرا و مهار گسیخته.

حق شــوهر و ضرورت تواضع در برابر او ،با وجود آن امتیازها از بین
نمیرود و به عبارت دیگر حق شــوهر نسبت به آن امتیازها حاکمیت

هم یاری

دارد .همچنان که مرد نیز مجاز نیســت با تکیه بر امتیازهای مذکور،

از نمودهای بارز تواضع در خانواده هم یاری اســت .برخی مردان از

حقوق زن را نادیده انگارد و رفتاری غرورآمیز و متکبرانه داشته باشد.

روی غــرور و تکبر بیجا از این که در محیط خانه کوچک ترین کمکی

امــام صادق(ع) فرمودند« :ایمّ ا امرأة قالت لزوجها :ما رأیت منک
خیرا قط فقد حبط عملها؛ هر زنی که به همســرش بگوید :من هرگز

در امور منزل به همسر خود کنند دریغ میورزند.
البته روشن است که بانوان به ویژه در جوامع شرقی و اسالمی ،خود
با عالقه و میل خویش به امور منزل و ساماندهی آن میپردازند ،ولی
این منافاتی ندارد که مرد نیز آمادگی برای کمک داشته باشد و گاهی
در این باره به همسر خود مدد رساند و این از نشانههای فروتنی است.
پیامبــر گرامــی(ص) فرمودند« :من لم یأنف مــن خدمة العیال
فهــو کفارة للکبائــر و یطفی غضب الرب و مهور الحــور العین و تزید

از تو خیری ندیدم عمل صالح خود را به نابودی کشانده است».

رسول خدا(ص) فرمودند« :قول الرجل للمرأة إنی أحبک ال یذهب
من قلبها ابدا؛ این که مرد به همســر خود بگوید :تو را دوســت دارم

فی الحســنات و الدرجات؛ کسی که از خدمت به خانواده خود عاری
نداشــته باشــد این کار کفاره گناهان بزرگ اســت و خشــم خدا را
فرو مینشــاند و مهریه حورالعین اســت و بر حســنهها و درجات او
میافزاید».

8

در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است« :گروهی نزد رسول

روایات سفارش شده است.

هیچ گاه از قلب او بیرون نمی رود».

10

تواضع در رفتار
گاهی مرد در محیط خانواده با تکیه بر برتری جســمی و موقعیت
خــود ،رفتاری غرورآمیــز در پیش میگیرد و انتظــارات و توقعهای
بیجایی دارد .البته خدمت ،احترام و تکریم زن نســبت به شوهرش

گفتنکلمات محبت آمیز

از وظایف دینی و اخالقی او به شــمار میآید 11.ولی زورگویی ،برخورد

گاهی انســان کســی را دوســت دارد ،ولی از اظهار آن خودداری
میکند و این در بسیاری موارد ریشه در غرور و کبرورزی آدمی دارد،
در صورتی که اظهار دوستی در تحکیم و تشدید آن بسیار موثر است.
زن از این که احساس کند محبوب شوهرش است ،بسیار خشنود
است و دوست دارد تمام آن را در اختیار خود داشته باشد.

9

از این رو اظهار تواضع و دوستی و عالقه از سوی مرد ،بسیار برای
زن ســرورآفرین اســت و به او اطمینان و آرامــش میدهد و این در

خودخواهانه و متکبرانه از ســوی مرد ،پسندیده و پذیرفته نیست و با
فروتنی در رفتار که مورد توجه اسالم است منافات دارد.
رســول گرامی(ص) فرمودند« :خیر الرجال مــن امتی الذین ال
یتطاولون علی اهلیهم و یحنــون علیهم و ال یظلمونهم؛ بهترین مردان
امت من کســانیاند که نســبت به خانــواده خود خشــونت و تکبر
نمیورزند و بر آنان رحمت و نوازش دارند و به آنها آزار و ســتم روا
نمیدارند».

12

13

خــدا(ص) آمدند و گفتنــد :ما گروهی از مــردم را دیدیم که به هم
ســجده میکنند پیامبر(ص) در پاسخ فرمودند :لو کنت آمر احدا أن
یسجد ألحد ألمرت المرأة ان تسجد لزوجها؛ اگر بنا داشتم که دستور
دهم شــخصی دیگری را سجده کند فرمان میدادم که این کار را زن
نسبت به شوهر خود عمل کند».

14

البته همان گونه که در همین حدیث نیز اشاره شده است این عمل
جایز نیست ،ولی چنین تعبیری برای رساندن اهمیت بسیار و ضرورت
فروتنی همسر در برابر همسر است ،تا در چنین فضایی خودخواهیها
و خودمحوریهــا رخت بربندد و خانواده کانونی از صفا ،عشــق و ایثار
شــود و بی تردید هر خیر و برکت از چنیــن کانونهای گرمی انتظار
میرود.
پی نوشت ها:

 -7همان ،ب.90 ،88 ،87 ،86
 -8بحار االنوار ،ج ،104ص.132
 -9ن .ک وسائل الشیعه ،همان ،ب.78
 -10همان ،ب ،3ح ،9ص.10
 -11حسن بن فضل طبرسی ،مکارم االخالق ،بیروت ،مؤسسه اعلمی ،ص.216 - 213
 -12همان ،ص.216
 -13همان ،ص.215
 -14همان.
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کودک و نوجوان
شادی

پورمهدی( ،مادر):

کیانا یزدان پناه ،فرزند همکار:

دخترم قوی ،پرتالش و

ه تالشهایت
به انداز 
آرزو کن

مودب است .در همین سن توانسته
موفقیتهای زیادی کسب کند .همیشه
تمام تالشم را میکنم تا او را در راه رسیدن به
هدفهایش حمایت کنم .من مثل کوه پشت
او ایستادهام و خواست ه قلبیام برای کیانا
شادمانی و رضایت اوست.

آرش

یزدان پناه( ،پدر):

کیانا ،فرزند همکار آرش یزدان پناه ،شاغل در قسمت بدنه
 ،۲۰۶متولد دوم آبان  ۱۳۸۳و سال جدید تحصیلی به کالس

کیانا دختر خوب و

دوازدهم مــیرود .او عالوه بر اینکه ایــن روزها در حال

حرفگوشکنی است و همیشه از او راضی

آماده شدن برای کنکور است ،در یک آموزشگاه هم مشغول

بودهام .به نصیحتهای من و مادرش گوش

تدریس زبان انگلیسی است .این نوجوان پرتالش از کودکی

میکند و آنها را در زندگیاش به بهترین نحو به

ورزش شــنا را به صورت حرفهای دنبــال کرده و تا مرحله

کار میگیرد .عمده وقت خود را به تحصیل و تدریس

نجات غریقی هم پیش رفته است.

میگذراند .به نظرم او از تمام فرصتها و توانش
استفاده کرده و تا اینجای زندگی موفقیتهای
چه مدت زمان طول کشید تا مدرس زبان شوی؟

چه شد که به رشته شنا عالقهمند شدی و چطور این رشته را تا مرحله

نجات غریقی دنبال کردی؟

بسیاری داشته است .امیدوارم در مراحل

هشت سال دوره زبان گذراندم تا توانستم مدرک آیلتس و پس از آن

از آنجایی که ما اصالتا شــمالی هستیم ،زیاد با دریا در ارتباط بودم
و به آب عالقه بســیاری داشــتم .به همین خاطر تصمیم گرفتم شنا را
به شکل حرفهای یاد بگیرم و آن را تا مرحله نجات غریق ادامه دادم.
برای نجات غریق شدن محدودیت سنی وجود دارد؟

چقدر خانواده را در موفقیتهای امروزت سهیم میدانی؟

بله ،باید  ۱۸ســال کامل داشته باشــید .من به دلیل اینکه هنوز ۱۸

کســب و هدفهایش را دنبال کند .خانوادهام چه از نظر مادی و چه از

سالم کامل نشده ،با اینکه تمامی دورههای آن را گذراندهام ،اما فعال باید

نظــر معنوی هیچ وقت برای من کم نگذاشــتند .من هم متقابال برای
جبران زحمتهای آنها تالش کردم و بیشتر درس خواندم.

تا به حال در مسابقات شنا شرکت کرده ای؟

با اینکه چند بار مربیام به من پیشــنهاد کرده بود تا در مســابقات

دوست ندارم دنبالهروی کسی باشم یا از او الهام بگیرم .سعی میکنم
از خودم الگو بگیرم.

اهل فضای مجازی هستی؟

دهم و یک نجات غریق شوم.

میتوان به نجات غریقی به چشم یک شغل نگاه کرد؟

کســب درآمد کرد و زندگی گذراند .همیشــه باید به آن به چشم نوعی
تفریح یا شغل دوم نگاه کرد.

این روزها که برای کنکور آماده میشوی ،چطور بین ورزش ،فضای

مجازی ودرسهای کنکورت تعادل ایجاد میکنی؟

دوست داری در دانشگاه در چه رشتهای تحصیل کنی؟

به دلیل شیوع دوباره بیماری کرونا دیگر به استخر نمیروم ،اما تدریس

از آنجایی که رشــت ه تحصیلیام تجربی اســت ،دوســت دارم در

زبــان را ادامه میدهم .ســاعتهای کمی برای تدریس برداشــتهام و
اینگونه به درسهای کنکورم هم میرسم.

به جز شنا به چه فعالیتهای دیگری عالقهمندی؟

برای کنکور اضطراب داری؟ چطور بر استرست غلبه میکنی؟

مدرک آیلتس با نمر ه  ۷دارم .مدرک تربیت مدرس زبان انگلیسی را

اضطراب و استرس اجتناب ناپذیر است .هرگاه استرس به سراغم

هم کســب کردهام و سه روز در هفته ،به مدت دو ساعت ،در آموزشگاه
میروم و آموزش گیتار میبینم.

سیلوانا رجبی 4 -

مهدیس رحیمی فکور

14

شماره  86۲شنبه  ۵شهریور ۱۴۰۱

هایما .S7

نشریه کارآمد را خواندهای؟

آن نشریه را ندیدهام.

چه توصیهای برای هم سن و سالهایت داری؟

برای آرزوهایشــان تالش کنند .پدرم همیشه میگوید« :یا به اندازه
تالشهایت آرزو کن ،یا به اندازه آرزوهایت تالش کن».
از چه کسی دوست داری تشکر کنی؟

مســلما پدر و مادرم .پدرم همیشه مرا برای رسیدن به هدفهایم از

بزرگترین آرزوی قلبیات؟

بود ه است .بدون حمایتهای پدر و مادرم من نمیتوانستم پیشرفت کنم.
کالم آخر؟

برای ســاختن یک زندگی ایــدهآل ،باید ترس از شکســت را کنار

بتوانم روی پای خودم بایستم و باعث خوشحالی و افتخار خانوادهام باشم.

بچهها جون تولدتون مبارک

کشورمان اشتغالزا و افتخارآفرین است.

نظر مالی حمایت کرد ه است .مادرم نیز پا به پای من در درسها کمکم

میآید ،روی اهدافم تمرکز و بر آن غلبه میکنم.

تدریس میکنم .عالوه بر آن یک ســال اســت که به کالس موسیقی

کند که کارکنانش از امنیت شغلی بهرهمند باشند ،این خودروساز برای

میخواندم ،اما چند وقت اخیر شاید به خاطر کم شدن نسخه فیزیکی

بــا یک برنامهریزی خوب میتوان به همه کارها پرداخت .این روزها

دانشگاه رشتههای پزشکی یا پیراپزشکی بخوانم.

اقتصادی فعلی که خیلی از افراد بیکار هستند ،توانسته شرایطی فراهم

تا یکی دو ســال پیش پدرم نشــریه را بــه خانه مــیآورد و آن را

کم و بیش ،بله.

مربیگری شنا یا نجات غریقی ،شغلهایی نیستند که بتوان با آنها

نظرت درباره شرکت ایرانخودرو؟
به نظرم ایرانخودرو ،شــرکت بزرگ و مســتقلی است و در شرایط

کدام محصول شرکت را بیشتر دوست داری؟

الگوی شما در زندگی؟

شرکت کنم ،اما هدف من مسابقه نبوده ،دوست داشتم شنا را آموزش

موفق باشد.

مدرک تربیت مدرس زبان انگلیسیام را بگیرم.

با توجه به اینکه در ابعاد مختلف استعدادهایت را پرورش دادهای،

بدون آرامش و آسایش در خانه ،فرد قادر نیست که بتواند موفقیتی

در کنار یک مربی ،به صورت کمکی کار کنم.

بعدی زندگی نیز همین طور تالشگر و

بگذاریم.

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

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

سارینا قنبری  5 -ساله

مهبد هنری  12 -ساله

ثنا سادات سیدعلی روته

السا آقایاری قوزلو  2 -ساله

محمد آرتین حکیم الهی

ارشیا پاشائی  12 -ساله

مبین دهنهای  3 -ساله

آریا سلیمی  8 -ساله

مانی و متین صداقتی قاضی محله  ۷ -و  12ساله

اطالعرسانی
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برترینهای کنکور  1401در میان فرزندان همکار

موفقیتهای یک خانواده

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

در راســتای بازتاب موفقیتهای فرزندان کارکنان در نشریه کارآمد ،از شما همکار گرامی که فرزندتان
در کنکور  1401رتبه زیر هزار آورده است ،میخواهیم با ارایه مستندات ما را در جریان این موفقیت بزرگ
قرار دهید و این عزیزان پرتالش را به ما معرفی کنید تا به نحوی شایســته از زحمات یک ســاله آنها
تقدیر شود.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  28422تماس بگیرید.

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

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

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره تلفن  09102297110در فضای مجازی شامل پیامرسانهای سروش ،بله ،ایتا

و آیگپ و همچنین سیستم دریچه فعال است و همکاران گروه صنعتی میتوانند از این طریق بیواسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

اضافهکار

جمعــی ازهمکاران درتماس با صدای همکاردرخواســت کردهاند،

پنج شــنبههای کاری زودتراعالم شــود تا همکاران بهتــربتوانند برای
خانوادههایشان برنامه ریزی کنند.

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی:

بیمهتکمیلی

جمع زیادی ازهمکاران که درآستانه بازنشستگی هستند درتماس با

صدای همکارخواستارادامه استفاده ازبیمه تکمیلی هستند.

پاسخ مدیریت پیشگیری،درمان و رفاه:

اعالم اضافه کار بر اســاس ســتاد عالی راهبری تولید بوده و پس از

این همکاران تا پایان سالی که در آن بازنشسته میشوند دارای پوشش

تصمیمگیری نهایی اطالعیه توسط معاونت منابع انسانی صادر میشود.

بیمهای در همان قرارداد بوده و در مورد پوشش بیمهای این همکاران در

در سالن ما اضافه کاری  120ساعت بود با قانون جدید 20 ،ساعت از

سالهای بعد از بازنشستگی نیز موضوع در حال پیگیری از سوی کانون
و باشگاه بازنشستگان ایرانخودرو و کارگزاری چتر آسایش است.

کنیم .لطفا چارهاندیشی کنید.

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی:

برخی از همکاران در تماس با ما پرسیدهاند ،با این که هر مدیریتی

یک درصد مشخصی ســهمیه برای اعمال مدارک مازاد دارد ،چرا در

سقف اضافه کار سازمانها از آذر ماه  1396به صورت  100ساعت برای
ماهیتهای تولید و غیرمستقیم تولید 90 ،ساعت برای ماهیت پشتیبانی
و  80ســاعت برای ماهیت ستاد تعیین شده بود که به دالیلی از جمله

جمعــی ازهمکاران درتماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل عنوان

کردهاند ،دو مسیرهتل شهر تهرانپارس و خیابان وحیدیه تهران ادغام شده

و پیگیریهای متعدد ازواحد ترابری هیچ گونه تاثیری نداشته است .هم
اکنون مینی بوسی کوچک ،دو مسیررا همزمان سرویس دهی میکند که

مشکالتی ازقبیل کوچک بودن ،کثیفی ،عدم سیستم سرمایشی ،فرسوده

بودن صندلیها و عدم آشنایی راننده از مسیرهای مبدا تا ایرانخودرو را

مدارک مازاد

اضافه کاری مان کسر شده است و دیگر نمی توانیم سقف بیمه را پر

سوخت نمیشود و میتواند به رشتههای تحصیلی دیگرمنتقل شود.

سرویس ایاب و ذهاب

با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در خصوص همکاران بازنشسته،

برخی از همکاران ســالن پرس در تماس با ما عنوان کردهاند،

تامین کند ،در این شرایط امکان عدم استفاده از بودجه است ،ولی بودجه

مجموعههای تولیدی از این ســهمیه استفاده نمیشود ،تا جایی که

این سهمیه میسوزد؟

دربردارد.لطفا ترتیبی اتخاذ کنید تا دو مسیرهتل شهر تهرانپارس تهران و

وحیدیه تهران دو سرویس جداگانه داشته باشد.
پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

با توجه به تعداد اندک همکاران درمسیرهای ذکرشده ( 3نفردرمسیر
ذکر شده از تهرانپارس و نهایتا  8نفر از داخل وحیدیه) این دو مسیر طی

پاسخ مدیریت مطالعات و برنامه ریزی منابع انسانی:

برنامهریزیهای صورت گرفته از چند ســال قبل تاکنون با یک دستگاه

جمعآوری خودروهای دارای ماندگاری ،برخی از همکاران در حوزه تولید

به ســازمانها بر اســاس تعداد کســری نیرو در ردههای کارشناسی

مینیبوس ســرویس دهی میشود که خودروهای اختصاص یافته نیز

با تایید مقام ارشد آن سازمان ،اضافه کار باالتر از سقف تعیین شده را به

و کاردانی ،بودجه پذیرش مدارک مازاد بر شــرایط احراز شغل تخصیص

نســبت به قرارداد منعقد شده از شرایط مناسبی برخوردار است ،ولی از

شرط در چارچوب بودجه قرار گرفتن ،تجربه کردند .با کاهش خودروهای

مییابد .هدف از اجرای این آیین نامه و رویه ،شناسایی افرادی است که از

آن جایی که خودروی مینی بوس نســبت به اتوبوس از راحتی کمتری

دارای ماندگاری و همچنین جــذب نیروهای جدید ،انتظار میرود این

لحاظ سطح دانش و مهارت بتوانند کسری نیروی مورد نیاز آن سازمان را

برخوردار است ،درخواست همکاران تبدیل مینی بوس به اتوبوس است.

تغییرات در میزان ســقف اضافه کار نیز قابل رویت باشــد .ضمنا اضافه

درردههایکارشناسی و تکنیسینی پوشش دهند ،لذا بدیهی است مواقعی

الزم به ذکر است ،داخل محله وحیدیه خودروی اتوبوس به علت باریک

کاری در روزهای تعطیل رسمی که بر اساس نیاز شرکت انجام میشود

پیش میآید که توان دانشــی و مهارتی فرد منطبــق با حداقل نیازهای

بودن خیابان قادر به تردد نیســت و خود همکاران محترم ساکن در آن

به بودجه فوق اضافه خواهد شد.

ســازمان نیست و به عبارتی نمی تواند آن ســطح دانش و مهارت الزم را

منطقه نیز به این موضوع واقف هستند.

 #همه چیز با

هشتگ
محمود رشیدی از مدیریت رنگ:
خیلی چیزها مانند محبت ،عشق ورزیدن و
شیرینی فرزند با پول خریدنی نیست.

پـــول

خریدنی است؟

محسن قاسمی از مدیریت رنگ:
پول آسایش میآورد ،اما آرامش را هرگز نمیتوان
با پول به دست آورد.

مهرداد مهدیان از مدیریت بدنه:
پول گره گشاست ،اما سالمتی را با پول
نمیتوان خرید .من چهار برادر خود را براثر
بیماری سرطان ازدست دادم و هرچه هزینه
کردیم نتوانستیم سالمتی آنها را برگردانیم.
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مهدی اسکندری از مدیریت بدنه:
شخصیت ،اصالت ،عشق ،اخالق
خوب و محبت را هرگز نمیتوان
با پول به دست آورد.

مجتبی عظیمی از معاونت مالی:
بسیاری از مشکالت مالی را میتوان با پول
حل کرد و با آن میتوان دست نیازمندان را
گرفت و در راه خدا انفاق کرد.

هادی خامسی از معاونت مالی:
با پول است که میتوانیم تامین معاش
میکنیم .اگر پول نباشد حتی نمیتوانیم
سالمتی خود را حفظ کنیم.

