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آمادگی ایران خودرو برای 
پذیرش سرباز دانشجو ۷ حاضران در  نمایشگاه تحول صنعت خودرو 

درباره ایران خودروچه گفتند؟ ۴

۷
۸

گروه صنعتی ایران خودرو ۳
دست پر در مشهد حاضر شد

ایران فاواگسترش از طریق ایران خودرو 

مسیر رشد خود را طی می کند 

 تحقیق و یافتن راهی نو

روایت

رد دیارنیما

تعارض منافع چیست؟



شماره 86۳    شنبه ۱۲ شهریور 2۱۴۰۱

سفرنامه

وقتــی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نام جوان ترین محصول 
کارخانه را، ری را گذاشــت، می دانست او جایگاهش را به زیباترین شکل 
پیــدا می کند چرا که از روز اول تولید سرنوشــتش معلــوم بود، قرار بود 

عاقبتی سبز و پر استقبال داشته باشد.
ری را، ظهر یک شنبه گذشته به مقصد یوش سفرش را آغاز کرد. جایی 
که زیباترین تعبیر را نیما برایش نوشته بود. او سوار بر کفی عزیمت خود 
را به ســمت خانه شــاعرش آغاز کرد و این گونه اولین سفر بلندش رقم 
خورد. در شروع مسیر نخستین ترافیک را تجربه کرد، تجربه ای که بعد از 
تولید انبوه که امید است در سال ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد، برایش ناگزیر است.

بعد از آن وارد جاده چالوس شــد که به یقین می توان آن را زیباترین 
جاده ای دانســت که از این به بعد این خــودروی جوان در آن به حرکت 
درمی آیــد. میانه های جــاده، ری را نامش را لمس کرد و باران شــبنم 

گونه ای که به بدنه اش نشسته بود، تصویرش را مانند 
آینده اش درخشان کرد.

حاال او با رنگ ســبزش انگار که نگین جاده باشد 
می رفت و می رفت، تا به خانه نیما برســد. ری را یکی 
از پر آوازه ترین اشعار نیماست. نیما یوشیج، شاعری 
از دیار ســبز و لطیف مازندران که شــعرهایش پر از 
پیچیدگی های معنایی  است، با ری را صحبت می کند. 
ری را بارانی به شــکل شــبنم اســت که مردم خطه 
مازنــدران با آن الفتی دیرینــه دارند. تقدیر ری را هم 
مانند نام زیبایش با حال و هوای مازندران و روستای 
یوش از توابع بلده و خط تولید سایت مازندران در بابل 

گره خورده است.
ابتدای روستای یوش که رسید دیگر خستگی سفر 
جایش را به شوق دیدار داده بود. شوقی که انعکاسش 
را در چشمان اهالی روستا می شد دید. در نگاه اهالی 
روستا همان گرمایی دیده می شد که در رد پای آفتاب 
سوختگی صورت شان به چشم می آمد. در یوش فقط 
نیما چشــم به راه ری را نبود، تمام اهالی با اشــتیاق 
به دیــدارش آمده بودند. حتی کســانی کــه پای به 
کوچه آمدن نداشتند، از پنجره های کوچک خانه های 

روستایی مشغول تماشا شدند.
حضور نیما از بدو ورود حس می شد، حضور حاضر 
غایبی که خودش در شعر ری را به آن اشاره کرده بود.

ری را... ری را...
دارد هوا که بخواند.

در این شب سیا
او نیست با خودش.

او رفته با صدایش اما
خواندن نمی تواند.

اگرچه خودش نبود که شعرش را بخواند و ری را، را صدا کند اما تمامی 
اهالی صدای نیما بودند. ری را که به یوش رسید، شاید اولین کسی که به 
چشم می آمد، آشناترین صورت روزگار برایش بود، مدیرعامل ایران خودرو 
که خود آن جا برای دیدن این تازه وارد ایستاده بود، همان کسی که این 
نام را برای ری را انتخاب کرد و روزگارش را به خانه شاعری چنین پر آوازه 
و مازندران همیشه سبز گره زد. استاندار مازندران به عنوان میزبان در کنار 
دکتر خطیبی، مدیرعامل سایپا، مدیران ارشد ایران خودرو، مدیرکل میراث 
فرهنگی مازندران و سایر مقامات محلی، شاعران، بزرگان، کودکان و حتی 

خاک روستا روز یک شنبه حوالی عصر منتظر رسیدن ری را بودند.
ری را از کوچه باغ های باریک روســتا به خانه شــاعرش رسیده بود و 

می دانست راهش سبز و روشن است.
هــوای خنک و مرطوب یوش هم حاال تفاوتش بیش تر با هوای گرم 
ظهر تهران احساس می شد. در خانه نیما که دیگر تبدیل به موزه باغ شده 
است، جمعیت زیادی برای دیدار ری را آمده بودند، خبرنگاران گرم نوشتن 
و عکاسان با اشتیاق از آخرین ساعات نور روز بهره می بردند و همه از هم 

راستا شدن سنت، ادبیات و صنعت خودرو غرق لذت بودند.
این نکته ای اســت که مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو که خود 
دستی بر آتش نوشــتن و طبعی بلند در سرایش شعر دارد به آن تاکید 
ویژه ای کرده است. مدیرعاملی که اگرچه در صنعت مشغول است اما شعر 
ری را، را آن چنان که شایســته است خواند و شب شعری به یاد ماندنی 

را در این دیار رقم زد.
وقتی می خواند که: 

»ری را ... صدا می آید امشب
 از پشت »کاچ« که بندآب

برق سیاه تابش تصویری از خراب
در چشم می کشاند.

گویا کسی است که می خواند...«
هرکسی حضور نیما را در خانه اش حس می کرد.

 آقای عال شــاعر پر توان یــوش نیز حضار را مهمان 
اشعاری کرد و البته مهمان های خانه نیما از طبع شاعران 

دیگر نیز بهره بردند.
تو گویی روح لطیف شــعر و ادبیات حاال به صنعت 

آهنین خودرو رنگ و بوی دیگری بخشیده باشد.
ری را، این روح لطیــف را مدیون مدیرعامل خوش 

ذوق ایران خودرو است.
ری را عالوه بر پیوند با شعر و زبان مازنی، همچنین 
از لحاظ کیفیت و قطعات و بهره گیری از تکنولوژی روز و 
پیشرفته هم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد 

و مشتاقانی فراوان.
 IKP۱ این خــودروی کراس اوور بر اســاس پلتفرم
توسعه یافته و با دو نوع گیربکس دستی و اتوماتیک به 

بازار عرضه خواهد شد.
امید داریم که مردم سرزمین مان، آن چنان که الیق 
بهترین ها هســتند، لذت راندن خودرویی با این کیفیت 

را تجربه کنند.

به مناســبت این آیین فرصتی دست داد تا دمی با »افشین عال« شاعر پرآوازه 
كشــورمان كه در مراسم معرفی ری را در روستای یوش همه حاضران را مهمان 

اشعار زیبای خود كردند به گپ و گفت بنشینیم. 
 از ایشان می پرسیم ارزیابی تان از رونمایی خودرو ری را در زادگاه نیما یوشیج 

چیست؟
این اقــدام نمادین و برنامه ریزی برای تولید خــودروی ری را در این خطه 
از كشــورمان حركت درخور توجهی است كه توســط ایران خودرو صورت گرفته است. رونمایی ری را كه به 
حرمت شــاعر در زادگاه و خانه اش صورت گرفت اتفاقی نیک بوده و نشــانگر تلفیق حوزه های صنعت و 
اقتصاد با حوزه فرهنگ است و من این پیوند بین صنعت و ادبیات را بسیار مناسب می دانم. معتقدم یكی 
از نقاط كور و مشكل ساز جامعه فقدان نگاه فرهنگی برخی از مسووالن است و گسترش این نگاه به همه 
حوزه ها بســیار راه گشا خواهد بود. خوش بختانه مدیرعامل ایران خودرو عالوه بر داشتن تخصص در حوزه 
صنعت در ادبیات هم دســتی بر آتش دارند. این كه در این مراســم شعری توسط ایشان قرائت شد و از 
نیما یاد كردند برایم خوش حال كننده بود. امیدوارم مسووالن اجرایی كشور بیش از این به عرصه فرهنگ 
و ادبیات مسلط باشند كه میراث گذشتگان و ثروت اصلی این سرزمین بوده و سرشار از آموزه های راه گشا 

در همه زمینه ها و عرصه هاست. 
 نظر مردم و اهالی فرهنگ منطقه در خصوص این اقدام ایران خودرو را چگونه دیدید؟

من شاهد نظرات و واكنش های مثبت بسیاری از مردم بودم و در كنار آن همگی انتظار داریم ساخت 
كیفی محصول از اســتاندارد مطلوب و باالیی برخوردار بوده و با قیمت مناســب عرضه شــود؛ آن چه كه 
مطالبه رهبر معظم انقالب و هم وطنان مان است. امیدوارم خودرو ری را با ارایه استانداردهای مطلوب انتظار 
مخاطبانش را برآورده كرده و بتواند همانند پیكان در حافظه تاریخی همگان ثبت و ماندگار شود. همچنین 
مــا اهالی فرهنگ هم می توانیــم در خصوص این اقدام كه به نوعی ترویج فرهنگ نام گذاری نمادین در 
حوزه های صنعتی و اقتصادی و در راســتای پیوند با ادبیات فارســی است اطالع رسانی كنیم. اقدامی كه 

شروع آن با نام گذاری ری را بوده و گامی بزرگ در راستای اعتالی فرهنگ كشور خواهد بود. 

برای دیدن ویدیو در همین زمینه
کیــو آرکــد را اســکن کنید.

روایت

رد دیارنیما

برای دیدن عکس های بیش تر
کیــو آرکــد را اســکن کنید.
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ویژه نمایشگاه

چهارشنبه پیش، بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر 
مشــهد با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور، برخی مقامات و مسووالن 
كشــوری و استانی و اســتقبال چشــم گیر مردم در محل دایمی برگزاری 

نمایشگاه های مشهد افتتاح شد. 
گروه صنعتی ایران خودرو در این نمایشگاه با هدف برقراری ارتباط 
بــا مخاطبان خــود و معرفی تازه ترین محصوالت و دســتاوردهایش 
در حوزه های ســواری، دیزل و همچنین توانمندی های شــرکت آپکو 
)شرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو( دست پر حاضر شد 
و هشت محصول سواری شــامل هایما 8S، هایما 7X، وانت آریسان 
دو، تارا دستی و اتوماتیک، هایما S7P آپشنال و ۲۰۶ تیپ سه و ۲۰7 
دورنگ را به معرض نمایش عموم گذاشــت. همچنین توانمندی های 
شــرکت آپکو در ســه گروه ایمنی، رفاه و زیبایی بــا ارایه دو محصول 
آپشــنال در معرض دید بازدیدکنندگان غرفه ایران خودرو قرار گرفت. 
ایران خودرو دیزل نیز هفت محصول خود شامل کامیونت باری آترین، 
کامیون کشــنده H5، کامیون کشــنده آتامان، پیــکاپ نیوفیس، ون 
وانــا، اتوبوس آتــروس )با تزیینات داخلی و امکانــات رفاهی جدید( 
و اتوبوس برقی eAtros را در این نمایشــگاه بــه نمایش درآورد كه 
کامیون کشــنده آتامان و کامیونت آترین برای نخستین بار بود كه در 

معرض دید عموم قرار می گرفتند.

معاوناقتصادیرییسجمهور:صنعتخودروخراسانتقویتمیشود

معاون اقتصادی رییس جمهور در آیین افتتاح این نمایشــگاه گفت: 
خراســان می تواند یکی از کانون های خوب صنعت خودرو باشد، حضور 

در این نمایشگاه نیز تقویت پایگاه صنعت خودرو در این استان است.
محســن رضایی با بیان این که صنعت خودروی کشور از مونتاژگرایی 
فاصله گرفته، به ظرفیت های موجود در اســتان خراســان اشاره کرد و 
گفت: در این استان، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشدی 
وجود دارد که باید مانند حلقه های زنجیر به صنایع اســتان متصل شوند 
کــه به این ترتیب تحــول بزرگی ایجاد خواهد شــد. وی افزود: در این 
صــورت از مونتاژگرایی فاصله خواهیم گرفت، همان طور که خودرو ملی 

از مونتاژ فاصله گرفته است.
رضایــی با بیان این که صنعت خودروی کشــور از چهــار مرحله باید 
عبور کند تا به توســعه برسد، گفت: مونتاژ بیش از اندازه وقت رسیدن به 
خودروی پیشرفته را گرفته، مهندسی معکوس نیز که در حال حاضر شکل 
گرفته به ویژه در حوزه مهندسی معکوس بدنه، قطعات و تجهیزات خودرو 
باید زودتر از این شــروع می شد. وی نوآوری و ابداعات را مرحله دیگری 
برای توسعه صنعت خودرو دانست و گفت: این مرحله نیز باید در خودرو 
صــورت می گرفت و با ایــن که در حال حاضر آغاز شــده، اما در مراحل 
اولیه اســت. رضایی بــا بیان این که باید با طراحی بن ســازه تا قطعات 
دیگر خودرو به عنوان خودرو ملی، هویت اسالمی و ایرانی را نشان دهیم، 
خاطرنشــان کرد: خودرو باید کیفیت خوبی داشته باشد و مصرف کننده 
از آن رضایت داشته باشد. وی افزود: این مراحل در دولت فعلی طراحی 
شــده و از این پس به سمت صنعت خودروی واقعی حرکت خواهیم کرد 

و پیشرفت ها را در دولت سیزدهم نشان خواهیم داد.

مدیرعاملایرانخودرودیزلخبرداد:

صادراتمحورخودروبهروسیه

مدیرعامل ایران خودرو دیزل در حاشیه بازدید از بیست و دومین 
نمایشــگاه بین المللی خودرو در شهر مشــهد، از امضای تفاهم نامه 
شــرکت محورخودرو، برای صادرات محصول به روســیه خبر داد و 
گفت: اقبال و توجه شرکت های خارجی از محصوالت ما نویدبخش 
شرایط مناسب صادراتی و ایجاد تراز ارزی در ایران خودرو دیزل است.

جواد توســلی مهر با بیان این که ایران خودرو دیزل در راســتای 
افزایش ســهم بــازار خودروهــای تجاری و مســافری، برنامه های  
متنوعی را در دستور کار قرار داده، گفت: در افزایش کیفیت، توسعه 
و تنوع محصوالت، تیراژ تولید و بازدهی در بازار سرمایه در کوتاه ترین 

زمان بیش ترین دســتاورد رقم خورده اســت. وی با اشــاره به سرعت 
شتابان ایران خودرو دیزل در تولید و توسعه گفت: برنامه هایی که دولت 
برای نوسازی ناوگان حمل ونقل در حوزه مسافری و تجاری دارد، بیانگر 
ایجاد فرصت برای خودروســازان تجاری داخلی و حمایت از تولید است 
و باعث رونق در کســب  و کار خودروســازان تجاری داخلی خواهد شد 
که در این میان ایران خودرو دیزل می تواند ســهم باالیی در این نوسازی 
داشــته باشد. توســلی مهر از مراحل نهایی انعقاد قراردادهای نوسازی 
ناوگان با نهادهای دولتی خبر داد و گفت: در حوزه ناوگان تجاری امسال 
تولید ۱5 هزار کامیون کمپرســی و کشنده هدف گذاری شده است و به 
این هدف خواهیم رسید. وی افزود: امسال تعداد قابل توجهی کامیونت 
آتریــن پالس که یکی از نیازهای بازار اســت را تولید خواهیم کرد . وی 
درخصوص برنامه های توســعه ای گفت: در توسعه تکنولوژی محصوالت 
مســافری و تجاری، حرکت به ســمت تولیدات برقی هدف گذاری شده 
است. توسلی مهر افزود: در حوزه کشنده های ارزان قیمت داخلی برای 
مصارفــی مانند معادن برنامه های مختلفی داریــم و برنامه ریزی برای 

طراحی ، ساخت و تولید حدود چهار کشنده را در دستور کار داریم.
وی حذف دماغه کامیون واگن هود را از دیگر اقدامات توســعه محصول 
برشــمرد و گفت: به زودی این محصول با گیربکــس اتوماتیک روانه بازار 
خواهد شد که با تولید آن، بخش قابل توجهی از محصوالت ایران خودرو دیزل 
از مونتاژکاری خارج خواهد شد. وی با اشاره به برنامه های آتی این شرکت، از 
ایجاد کمیته ای برای مذاکره با شرکای قبلی خبر داد و گفت: این موضوع در 
شرکت ایدم، از زیرمجموعه های ایران خودرو دیزل تصمیم گیری خواهد شد .

مدیرعامل ایران خودرو دیزل همچنین از ارتقای کیفیت در حوزه خدمات 
پس از فروش خبر داد و گفت: با دستور و تاکیدات مدیرعامل گروه، در کنار 
افزایش تعداد نمایندگی های شرکت گواه از 57 به 8۰ نمایندگی، به زودی 
نمایندگی های شرکت ایســاکو نیز به محصوالت ون و پیکاپ این شرکت 
خدمات ارایه خواهند کرد که مزیتی رقابتی برای محصوالت ایجاد می کند.

مدیرعاملآپکو:فوتونآفرودیمیشود

مدیرعامل شــرکت تولید خودروهای سفارشی ایران خودرو )آپکو( نيز  
در این نمایشــگاه از ایجاد امکان سفارش گذاری محصوالت این شرکت 
از طریق نمایندگی های ایســاکو خبــر داد و گفت: عالوه بر نمایندگی های 
آپکو، امکان ســفارش گذاری از طریق نمایندگی های ایساکو براساس کد 

فنی محصوالت نیز فراهم شده است.
مســعود جعفری گفت: آپکو تازه ترین آپشن ها و امکانات خودروها را در 
محصول هایما S7 و تارا اجرا کرده که در نمایشگاه مشهد به نمایش درآمده 
اســت. وی با بیان این که در حال حاضر براساس سفارش مشتریان، تارا با 
پوشش نانوسرامیک و رنگ سفارشی تحویل می شود، گفت: محصول هایما 
نیز با جک برقی و رنگ سفارشی و پوشش نانو در آینده نزدیک عرضه خواهد 
شد. وی از هدف گذاری افزایش سهم بازار آپشنال براساس رویکرد و سیاست 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبــر داد و گفت: با برنامه ریزی صورت 
گرفته و اقدامات درحال اجرا، دیگر مشــتریان تمایلی به خرید از محل های 

غیرمجاز و خرید اقالم آپشن غیراستاندارد نخواهند داشت.
وی ضمن تاکید بر ارایه خدمات گارانتی به اقالم آپشن آپکو گفت: برخی 
مراکز آپشــن که فاقد اعتبار هستند، ســبب ایجاد مشکالت فنی در خودرو 
می شــوند، بنابراین توصیه می کنیم مشتریان صرفا از طریق نمایندگی های 

ایران خودرو نسبت به خرید اقدام کنند.
جعفری از برنامه سفارشــی ســازی خــودرو پیکاپ فوتون  شــرکت 
ایران خودرو دیــزل در روزهای آینده خبر داد و گفت: با تفاهم  صورت گرفته 
بین دو شــرکت، با آپشنال کردن این خودرو امکان کاربری آفرود برای این 

محصول نیز فراهم خواهد شد.

روز پربازدید غرفه ایران خودرو در افتتاح نمایشگاه مشهد
بازدیدمعاونرییسجمهورازغرفهایرانخودرو

غرفه گروه صنعتی ایران خودرو عصر چهارشنبه گذشته هم زمان با برپایی 
این نمایشــگاه، فعالیت خود را با حضور پرشور مردم و مسووالن آغاز کرد. 
در روز نخست نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر مشهد، محسن رضایی، 
معاون اقتصادی رییس جمهور از غرفــه گروه صنعتی ایران خودرو بازدید 

کرد.
غرفه گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست نمایشگاه با بازدید پرشور 
عالقه مندان روبه رو شــد و استقبال مردم، غرفه ایران خودرو را تبدیل به پر 

ازدحام ترین غرفه در آغاز به کار نمایشگاه کرد.
کارشناسان ایران خودرو نیز ضمن استقبال از مراجعان و بازدیدکنندگان، 

اطالعات فنی محصوالت را در اختیار آنان قرار دادند.
گفتنی اســت، این نمایشگاه از ۹ شــهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل 
دایمی نمایشــگاه های شهر مقدس مشهد برپا بوده و تا امروز)۱۲ شهریور( 

پذیرای عموم عالقه مندان و بازدیدکنندگان است.

برای دیدن عکس های بیش تربرای دیدن عکس های بیش تر
کیــو آرکــد را اســکن کنید.کیــو آرکــد را اســکن کنید.

 در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو گروه صنعتی ایران خودرو 
دست پر در مشهد حاضر شددست پر در مشهد حاضر شد
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گزارش خبری

حاضران در نمایشگاه تحول صنعت خودرو چه گفتند؟

تحسین اقدامات ایران خودروتحسین اقدامات ایران خودرو
 فصل مشترک اظهارات بازدیدکنندگان فصل مشترک اظهارات بازدیدکنندگان

نمایشگاه تحول صنعت خودرو، در حالی پس از چهار روز، یک شنبه ششم شهریور ماه به کار خود پایان داد که نوید بخش تغییرات بنیادین 
در حوزه صنعت خودرو بود. تشــریح برنامه های تدوین شــده برای تحول بنیادی صنعت خودرو در دولت سیزدهم هدف اصلی برگزاری 
این نمایشــگاه بود تا آغازی باشــد برای اقدامات جدی تر در مسیر افزایش تولید، افزایش کیفیت، کاهش هزینه های تمام شده و ارتقای 

رقابت پذیری محصوالت صنعت خودروی کشور. 
در ایــن میان نیز گروه صنعتی ایران خودرو توانمندی های خود را در حوزه های مختلف طراحی، توســعه، تولید، خودروهای برقی، همکاری با 
شــرکت های دانش بنیان، دســتاوردهای حوزه قوای محرکه، طرح جهش کیفیت، طرح های فناورانه حوزه خدمات پس از فروش، خودکفایی 
در زنجیره تامین، کاهش ارزبری و طرح های توســعه ای حوزه های غیرخودرویی در این نمایشگاه عرضه کرد و پر قدرت تر از همیشه ظاهر شد تا 
نشان دهد، گرچه در طول سال های اخیر فراز و فرود بسیاری را از سرگذرانده، اما دیگر همچون فوالد آب دیده ای است که نه تحریم و نه موانع 
و محدودیت های داخلی هرگز نمی تواند سد راه بالندگی آن باشد. از دیگر جاذبه های این نمایشگاه رونمایی از محصولی مشترک ایران خودرو با 
سایپا بود که به کانون توجه بازدیدکنندگان از نمایشگاه بدل شد و خود نشانه دیگری از خودباوری و توانمندی صنعت خودروی ایرانی است و 
حکایت از آن دارد که خودروســازان داخلی به ویژه ایران خودرو از فرصت های مغتنم فراهم شده، غافل نبوده و با رویکردی دانش محور و هم 
بسته با دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان مسیر رشد و ترقی و پیوستن به خودروسازان برتر جهانی را نشانه رفته است و نتیجه اتخاذ این 
رویکرد دانش محور و خودبسندگی و اتکا به توان و همت متخصصان و جوانان بالنده این مرز و بوم، همان است که از دیدگان تیزبین حاضران 
این نمایشگاه پنهان نمانده بود. تک تک ما کارکنان گروه معظم صنعتی ایران خودرو گرچه با تحسین های مقامات عالی کشور و هم وطنان مان 
انگیزه ای مضاعف می گیریم، اما به خوبی می دانیم راه تعالی بی پایان اســت و برای رسیدن به هدف بلندی که از سوی مدیرعامل سخت کوش 
ایران خودرو تبیین شده و آن پیوستن به جمع سه خودروساز برتر رده دوم جهانی ظرف پنج سال آینده است، جز همتی دوچندان و تالشی 
هدفمند و عالمانه براساس رویکرد نوین اتخاذ شده از سوی مدیریت ارشد، مسیر دیگری پیش رویمان نیست که در سایه سار آن یقینا افتخارات 
بیش تری برایمان در حوزه صنعت خودرو رقم خواهد خورد. در روزهای برپایی این نمایشگاه توانستیم در حاشیه بازدید مقامات داخلی و 
خارجی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و دیگر عالقه مندان به صنعت خودرو با تنی چند از آن ها در غرفه ایران خودرو به گفت و گو بنشینیم 

که فصل مشترک تمامی این گفت و گو ها رضایت از مسیر پیموده شده و امید به روزهای پربارتر برای گروه صنعتی ایران خودرو است. 

ریراجایگاهخوبیدربازارپیدا

خواهدکرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی با بیان این کــه ری را جایگاه 
خوبی در بازار پیدا خواهد کرد، گفت: این 
خودرو از نظر بن سازه و شکل ظاهری مناسب است و با قوای محرکه 
پیشــرفته ای که به آن مجهز خواهد شــد، سال آینده تولید و عرضه 

می شود.
سید مصطفی میرسلیم افزود: ایران خودرو جایگاه رفیع و خوبی 
در میان خودروسازان داشته است و مجموعه فعالیت هایی که در این 

نمایشگاه عرضه شده نیز بیانگر این موضوع است.
وی تصریح کرد: این قابلیت ها می تواند به کمک دیگر خودروسازان 
بیاید و دستاوردهای ایران خودرو نصیب سایر خودروسازان هم بشود 
تا صنعت خودروی کشورمان با هم افزایی به جایگاه مناسبی در سطح 

جهان برسد.
میرسلیم با بیان این که خودروهای داخلی ارزان تر از خودروهای 
مشــابه خارجی است و قابلیت رقابت دارند، گفت: اگر بازار ما از نظر 
اقتصادی مشــکل دارد نباید خودروســاز را مقصر دانســت، وظیفه 
خودروساز اصالح وضعیت اقتصادی کشور نیست بلکه باید محصولی 

باکیفیت و رقابتی تولید و عرضه کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی افزود: تحریم ها 
نیز از یک سو مشکالتی برای خودروسازان ایجاد کرد، شرایط قبل از 
تحریم به ارایه محصول کیفی و تثبیت بهای تمام شده کمک می کرد، 

اما بعد از تحریم ها محدودیت هایی ایجاد شد.
وی گفت: در شــرایط تحریم نیز دســتاوردهای زیادی توســط 
خودروسازان با اتکا به توان خودشان حاصل شد، به ویژه این که تولید 
متوقف نشــد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شرکای 
تجاری این تفکر را داشــتند که با ترک بازار توسط آن ها تولید خودرو 

در کشور متوقف می شود که این موضوع روی نداد.
میرســلیم با بیان این که در حوزه قوای محرکه پیشــرفت های 
زیادی صورت گرفته که نویدبخش است، گفت: پیش از این پیشنهاد 
همکاری دو خودروســاز بزرگ کشور برای تامین قوای محرکه سایپا 
توســط ایران خودرو را داده بودیم که امسال با حمایت وزارت صمت 

اجرایی شده و قطعا آثار مثبتی خواهد داشت.

ضرورتحرکتبهسمتتولید

خودروهایبرقیوهیبریدی

عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اسالمی، حذف خودرو 
ناقــص از فرآیند تولیــد ایران خودرو را 
اقدام مدیریتی بسیار مناسب و بجایی 
برشــمرد و گفت: عالوه بر خالی شدن پارکینگ ها، تحویل خودروها 
رضایتمندی مشتریان را به دنبال داشته و سبب ایجاد روند کاهشی 

قیمت بازار با افزایش عرضه شده است.
حجت االسالم والمسلمین سید جواد حسینی کیا سیر تغییرات 
و رشــد این صنعت را مناسب توصیف کرد و گفت: هرچند در برخی 
حوزه ها به دلیل شرایط تحریمی پیشرفت به کندی صورت گرفته، اما 
در حال حاضر و در مجموع این صنعت در شرایط مناسبی قرار دارد.

حجت االسالم والمسلمین حسینی کیا، طراحی خودرو هیبریدی 
ایران خودرو را اقدامی بســیار مناســب توصیف کرد و گفت: خودرو 
تــارا هیبرید یکی از جذابیت های نمایشــگاه بود و باید تالش کنیم 
تا صنعت خودرو کشــور و از جمله ایران خودرو به سمت تولید انبوه 

خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کند.
وی ضمن تاکید بــر افزایش کیفیت و ایمنی محصوالت داخلی 
گفت: در این زمینه دولت نیز باید تســهیالت الزم را به خودروسازان 
اختصاص دهد تا آن ها بتوانند در اجرای پروژه های توسعه ای سرعت 

عمل بیش تری داشته باشند.
حجت االســالم والمســلمین حســینی کیا طرح تحول کیفیت 
محصوالت ایران خودرو را اقــدام مهمی برای جلب رضایت بیش تر 
مشتریان خواند و گفت: باید برای افزایش اعتماد مشتریان اقدامات 

مشابهی صورت گیرد.

معرفیپلتفرمهایجدیدایرانخودرو

امیدوارکنندهاست

عضو هیات رییســه مجلس شورای 
اسالمی گفت: حرکت صنعت خودرو در 
گذشته کند بوده است، اما در حال حاضر 
این حرکت رو به جلو شتاب گرفته است. 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمی گفت: هر چند خودروهای 
داخلی از منظر کیفیت و اســتاندارد به روز نیســتند، اما دستاوردهای 
به نمایش درآمده ایران خودرو در این نمایشــگاه نشــان می دهد این 
خودروســاز به دنبال رفع نواقصی است که سبب نارضایتی مردم شده 
است. نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی اقدام 
ایران خودرو در طراحی و توســعه خودرو برقی را امیدوارکننده توصیف 
کرد و گفت: با توجه به شــرایط این خودرو هر چه زودتر به تولید انبوه 
برسد. وی افزود: عرضه پلتفرم و محصوالت جدید نیز توسط ایران خودرو 
امیدوارکننده و انتظار این اســت که این شرکت به سمت تولید خودرو 
ایمن، با کیفیت و ارزان حرکت کند. وی با تاکید بر این که افزایش کیفیت 
محصوالت ایران خودرو قابل کتمان نیست، گفت: با این حال از سطح 

مورد انتظار فاصله داریم و باید این فاصله هر چه سریع  تر از میان برود.

طراحیمحصوالتجدیدایرانخودرو

امیدوارکنندهاست

رضا تقی پــور نماینده مردم تهــران در مجلس 
شورای اسالمی نیز گفت: مجلس از نزدیک اقدامات 
ایران خــودرو را در حوزه های مختلف رصد می کند و 
آمارهای اعالم شده، نشان از نتایج مثبت این اقدامات 
در بازار خودرو دارد. وی گفت: آمارهای اعالم شــده و راستی آزمایی آن ها نشان 
داد که ایران خودرو مصمم به افزایش تولید و طراحی محصوالت جدید اســت. 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا 
به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور باید با سرعت بیش تری پاسخ گوی نیازهای 
بازار باشند تا شاهد تنش در بازار نباشیم. وی افزود: در این نمایشگاه، محصوالت 
جدید و به روزی از سوی خودروسازان به نمایش گذاشته شد و اگر این خودروها 
به مرحله تولید برسند برای آینده صنعت خودرو مثمر ثمر خواهد بود. تقی پور 
ادامه داد: طراحی و تولید محصوالت خاص، سرمایه گذاری می خواهد و زمان بر 
اســت تا با تولید نهایی، زنجیره ارزش آن محصول کامل شود. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مجلس به طور کلی از طرح های خودروسازان 
که در راستای منافع مردم باشد به طور مشروط حمایت خواهد کرد که مهم ترین 

شاخص های مدنظر مجلس کیفیت و قیمت خودرو است.
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گزارش خبری

تارا برقی و ری را و سایر دستاوردهای گروه صنعتی مان در 
حوزه قطعه سازی و فرایند تکوین خودرو که با پلتفرم خودرو، 
سازه های ارگونومی و ماکت های گلی با ابعاد دو پنجم برخی 
محصوالت در غرفه ایران خودرو به نمایش گذاشته شده بود، 

نظر اغلب بازدید کنندکان را به خود جلب کرد. 
یکــی از بازدیدکنندگان که به اتفاق همســرش در غرفه 
ایران خودرو حضور داشت از قطعه سازانی است که با برخی 
خودروسازان همکاری داشته. از او درخصوص برگزاری این 
نمایشــگاه می پرســیم. به نظر او بهتر است مردم بیش تر 
در جریــان رویدادهای تحولی این صنعــت قرار گرفته و از 
جزییات این رخداد نمایشگاهی بیش تر بدانند، چون دانش 
مردم در خصوص صنعت خودروســازی جهان بیش تر شده 
و بــه ویــژه جوانان که پیشــرفت های این عرصــه را رصد 
می کنند خوب است بیش تر در جریان جزییات این صنعت 
کشــور قرار گیرند. منظور او از جزییات مد نظرش را جویا 
می شــویم: »این که محصوالت جدید ماننــد ری را و تارا را 
نســبت به محصوالت قدیمی ارزیابــی و مزایای آن را برای 
عمــوم مردم مطرح کنیم. اگر این اطالعات حتی به شــکل 
هرمی و از باال به پایین منتشــر شود و در اختیار مردم قرار 
گیرد، تصمیم گیری بر مبنای آن برای خرید خودرو درست تر 
بوده و رضایت بیش تر خریدار را به دنبال خواهد داشــت. از 
او درخصوص همکاری ایران خودرو و ســایپا و معرفی یک 
محصول با شــاخصه اقتصادی می پرسیم. می گوید: » برای 
تولید محصولی مشــترک نیاز به یک مهندســی متمرکز و 
تیمی واحد اســت تا تولید به صرفه تری داشته باشیم و این 

حتما مورد نظر خودروسازان است.« 
او اضافه می کند: »ما در این نمایشــگاه شــاهد نمایش 
پلتفــرم  خــودرو هســتیم. چیزی کــه در گذشــته اتفاق 
نمی افتاد. وقتی می بینیم این پلتفرم ها بومی تر می شــوند؛ 
یعنی در مســیر رشد هستیم. بومی ســازی امری است که 
به تازگی آغاز کرده ایم. به شــخصه امیــدوارم از دل چنین 
نمایشــگاه هایی ایده های نو و خالقانه در راســتای طراحی 

محصوالت جدید شکل بگیرد.« 
پدری به همراه پسرش با دقت زوایای مختلف پلتفرمی 
کــه در غرفــه ایران خودرو قــرار دارد را بررســی می کنند. 
هدفش از آمدن به این نمایشــگاه این است که فرزندش از 
نزدیک با محصوالت جدید صنعت خودروسازی و همچنین 
ســاخت آن ها آشنا شــود. از امیرحسین ۹ ساله می پرسیم 
کــدام خــودروی ایرانی را دوســت داری و او با اشــاره به 
عالقــه اش به محصــوالت جدید و البتــه ۲۰۶ که خودرویی 
پرشــتاب اســت، می گوید:» با همه این ها من پیکان را هم 
خیلی دوست دارم. شاید به نظر قدیمی باشد، اما نسبت به 

آن چه قدیمی است هم حس خیلی خوبی دارم.«
در ادامــه بــا بازدیدکننــده جوانی هم کالم می شــویم 
که در حوزه ســاخت قطعــات کامپوزیت خــودرو فعالیت 
می کنــد. او علت حضــورش در این نمایشــگاه را اطالع از 
برنامه های خودروســازان داخلی به ویژه ایران خودرو عنوان 
و اضافه می کند: »پیش تر ما شــاهد مونتــاژ خودرو بودیم 
و داخلی ســازی کم تــری را می دیدیــم، امــا خوش بختانه 
محصوالتــی چــون تــارا و ری را گام های خوبــی در عرصه 

داخلی سازی صنعت خودرو هستند.«
ارزیابی او را از محصول مشــترک ایران خودرو و ســایپا 
جویا می شــویم. می گوید: » کنار هم قــرار گرفتن این دو 
خودروساز می تواند امیدوارکننده باشد. البته نام گذاری این 
طرح به عنوان خودروی اقتصادی نباید باعث شــود خودرو 

کیفیت کمی داشته باشد.« 
یکــی از بازدیدکننــدگان دختــری ۱7 ســاله از اســتان 
کردستان است. او که دانش آموز رشته تربیت بدنی است، با 
دقتی بسیار ماکت خودروها را در غرفه ایران خودرو بررسی 
می کند. برایش جالب اســت که ماکــت اولیه خودرو از گل 

تهیه می شــود، می گوید: »در نگاه اول گمــان می کردم که 
این ماکت ها از جنســی ســخت تهیه شده باشند.« او که از 
طرفداران محصوالت ایران خودرو است بر ظاهر خودرو تاکید 
دارد و اضافه می کند، هر چه طراحی ها به روزتر باشــد نسل 
جوان بیش تر جذب می شــوند. او این ابتکار ایران خودرو را 
کــه در کنار محصوالت آتی مراحلی از طراحی خودرو را هم 

به نمایش درآورده، بسیار مفید و جالب می داند. 
دیگر بازدیدکننده نمایشــگاه، جوانی ۲۰ ســاله اســت و 
دانشجوی طراحی صنعتی که به همراه پدرش برای بازدید 
آمده  اســت. او که جذاب ترین بخــش در طراحی خودرو را 
طراحی بدنــه و فیس لیفت می دانــد در خصوص همکاری 
مشــترک دو خودروســاز داخلی می گوید: »به شــخصه به 
محصوالت ایران خودرو بیش تر عالقه دارم، اما معتقدم این 
همکاری حرکت خوبی برای پیشــبرد خودروســازی کشور 
اســت.« او که از عالقه مندان تیونینگ خودرو است، اضافه 
می کند: »بــه نظرم محصول جدید ری را که قرار اســت به 
زودی به بازار عرضه شــود، پیشــرفت بســیار خوبی برای 
ایران خودرو اســت.« او معتقد است، هر چه طراحی خودرو 
خالقانه تر باشــد برای نسل جوان جذاب تر خواهد بود، چون 
آن هــا به اطالعات روز صنعت خودرو دسترســی داشــته و 
می توانند ایده های نو را تشــخیص دهند. پدر نیز با اشــاره 
بــه این که فرزندش زمان زیادی را صرف اتودهای مختلف 
طراحــی می کند در خصوص صنعت خودروســازی کشــور 
می گوید: »به نظرم فضــای رقابتی منجر به تعامل بیش تر 
خودروسازان شــده و آن ها را به اتخاذ راهکارهایی نو برای 
پایداری در بازار ســوق خواهد داد. همچنین عالوه بر رشــد 
این صنعت می توانیم شاهد صادرات محصول هم باشیم.«

نظــر او را در خصــوص آینــده خودروســازی کشــور 
می پرســیم. می گوید: »اگر خودروســازی به درآمد و توان 
خود متکی باشد استمرار خواهد داشت. باید از جوانان نخبه 
و خــالق در این عرصه بهره بــرده، دانش روز را در طراحی 
دخالــت داده و حوزه پژوهش را تقویــت کنیم. باید تمرکز 
اصلی بر پژوهش و طراحی باشد و این در گرو داشتن نگاه 
رقابتی اســت.« او ضمن اشاره به لزوم ارتقای سطح کیفی 
قطعــات اضافه می کند: »در تولید محصول باید ضمن توجه 
به استقامت خودرو، جان پناه خودرو به ویژه ستون و سقف 
خودرو تقویت شــود تاایمنی خودرو ارتقا یابد.« این خانواده 
کــه دارای خودرو ۲۰۶ اس دی مدل ۹۱ هســتند با توجه به 
خدمات پس از فروش و پشــتیبانی خــوب ایران خودرو از 
مشــتریان وفادار شــرکت بوده و امیدوارند بتوانند به زودی 

یکی از محصوالت جدید شرکت را خریداری کنند. 
یکی دیگــر از بازدیدکنندگان پدری اســت که به همراه 
دخترش برای دیدن محصــوالت ایران خودرو در این غرفه 
حاضر است. به نظر آن ها اطالع رسانی این نمایشگاه محدود 
بوده و اغلب بازدیدکنندگان توســط دوستان مطلع یا دعوت 

شده اند. 
وقتــی نظر دختــرش را در خصوص محصــوالت جدید 
صنعت خودرو می پرسیم، می گوید: »ما از نظر طراحی رشد 
داشته و توانسته ایم در قسمت هایی از خودرو مشابه تولیدات 
خارجی، طراحی جذابی داشته باشیم. خودروی داخلی ایمن 
و با کیفیت قطعا اســتقبال خوب مشتری داخلی را به همراه 
خواهد داشت.« پدرش معتقد است: »طراحان خیلی خوبی 
در ایران تربیت شــده اند که می توانیم از آن ها بهره ببریم. به 
نظرم محصوالت ایرانی نســبت به واردات چینی در طراحی 
اصالت بیش تری دارند.« او که دارنده ســوزوکی ویتاراست 
و از قدرت مانور آن در جاده های ســخت بسیار راضی است، 
دسترسی به خدمات پس از فروش مطلوب و نمایندگی های 
مختلف را امتیازی برای مشــتریان ایران خــودرو می داند و 
پیشنهاد می کند این خودروساز اول کشور در حوزه تیونینگ 

هم حضور فعال تری در نمایشگاه ها داشته باشد.

عملکردتحسینبرانگیزایرانخودرو

درحذفخودروناقص

معصومه پاشــایی بهــرام نماینده مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به وعده مدیرعامل ایران خودرو مبنی 
بر حذف خودرو ناقص از فرآیند تولید، ضمن تحســین 
عملی شــدن این وعده گفت: هنــوز نارضایتی هایی در 
میان مردم وجود دارد، اما این خودروســاز فعالیت ها را به خوبی آغاز کرده  اســت 
که باید با ســرعت بخشــی به اقدامات، پاســخ گوی نیاز مردم باشد. وی با تاکید 
بــر این که انتظار جامعه فراتر از وضعیت موجود اســت، گفت: با توجه به شــرایط 
گذشــته، ایران خودرو پیشــرفت خوبی داشــته به ویژه در حوزه خودروهای برقی 
که به دلیل مســایل زیســت محیطی نیاز ما بیش تر از کشورهای اروپایی است و 
امیدواریــم محصول تــارا برقی به زودی به چرخه تولید اضافه شــود. عضو هیات 
رییسه کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با بیان این که پلتفرم  
و محصوالت ایران خودرو قابل قبول هســتند به طوری که می توانند چهره خیابان ها 
را تغییر دهند، گفت: بازار داخلی نیازمند خودروهای اقتصادی اســت که باید دارای 
اســتانداردهای 85 گانه، زیبایی و ایمنی الزم باشــد و آســایش مناسبی را برای 
مردم فراهم کند. وی با اشــاره به نمایش ســیر تطور صنعت خودرو در نمایشگاه 
تحول صنعت خودرو، گفت: با دیدن این روند و سیر تحول، می توان نمره خوبی به 

ایران خودرو داد، هرچند هنوز با انتظارات فاصله دارد.

تمجیدسفیرنیکاراگوئهازطراحیریرا

تحریممانعتوسعهصنعتخودروایراننشدهاست

ســفیر جمهوری نیکاراگوئه در ایران نیــز در بازدید از 
این نمایشــگاه گفت: جدیدترین محصــول ایران خودرو 
از زیبایی و کیفیت خوبی در مقایســه با مدل های مشابه 
برخوردار است. ایساک لنین براووجین افزود: اتفاقات و 
اقدامات شگفت انگیزی در خودروسازی ایران صورت گرفته است و خودرو ری را یکی 

از آن هاست.
وی ادامه داد: نمایشــگاه تحول صنعت خودرو، فرصتی را فراهم کرد تا از نزدیک 
در جریان دســتاوردهای صنعت خودرو ایران قرار بگیریم و شــاهدیم که این صنعت 
از توانایی و ظرفیت مطلوبی برخوردار اســت. ســفیر نیکاراگوئه ادامه داد: این توسعه 
و پیشــرفت و این همه تنوع باعث شگفتی من شده است. براووجین با بیان این که 
تحریم هم مانع توسعه صنعت خودرو ایران نشده است، افزود: محصوالت عرضه شده 
در این نمایشگاه به خوبی نشان می دهد که صنعت خودروسازی ایران حتی با وجود 
تحریم، مسیر خود را روز به روز با پیشرفت بیش تر و تولید محصوالت مدرن تر ادامه 
می دهد. سفیر نیکاراگوئه به طراحی خودروی ری را اشاره کرد و در ادامه گفت: طراحی 
خودروی برقی تارا نیز توسط مهندسان ایران خودرو نشان از توانایی این مجموعه دارد.

وی گفت: نیکاراگوئه فاقد خودروسازی است و امیدوارم فرصتی برای همکاری با 
ایران خودرو فراهم شود و اگر این اتفاق بیفتد قطعا محصوالت این خودروساز در بازار 

کشور ما بی رقیب خواهد بود.

در غرفه ایران خودرو ...



شماره 86۳    شنبه ۱۲ شهریور 6۱۴۰۱

معاون شبکه شرکت ایســاکو گفت: با تشخیص قطعات معیوب و 
به محض ثبت قطعه ایرادی در شــبکه نمایندگی ها، پیامکی به سازنده 
قطعه ارسال می شود تا بدون وقفه و با جلوگیری از ادامه تولید، بهبود و 
اصالح الزم در فرآیند تولید صورت گیرد تا قطعه بدون عیب وارد چرخه 
تولید و خدمات شده و فرصت ادامه تولید به قطعه معیوب داده نشود.

ماشاهللا وردینی در نشست نمایشگاه تحول صنعت خودرو با عنوان 
چالش های خدمات پس از فروش خودروسازان، با بیان این که بیش 
از 5۰ درصــد خودروهــای موجود در بازار محصــوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو اســت، گفت: بر این اساس موظف هستیم طبق قانون و 
آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خدمات ۱۰ ساله 

وارانتی تمامی محصوالت را به درستی و باکیفیت ارایه کنیم.
وی گفــت: ۶5۱ نمایندگی خدمات پــس از فروش ایران خودرو در 
سطح کل کشــور آمادگی پذیرش و پوشش خدمات و سرویس های 
خودروهای تحت پوشــش خود را دارند و در توسعه و پراکندگی شبکه 
نمایندگی ها با آمایش سرزمینی برنامه ریزی شده، دسترسی مطلوبی را 
برای مشتریان فراهم کرده ایم. وردینی حفظ، نگه داری و پایش عملکرد 
نمایندگی ها متناســب با تعداد خودروهای تحت پوشــش و انتظارات 
مشتریان را با چالش هایی مواجه دانست که در جهت تقویت شرایط و 
رفع چالش ها برنامه های متنوعی در دست اجراست. وی با بیان این که 
مشکالت و موانع اقتصادی کالن کشور در فعالیت شرکت های خدمات 
پس از فروش تاثیر مستقیمی دارد، گفت: برنامه های افزایش کیفیت 
و ســرعت خدمات طبق طرح تحول کیفیت محصول و خدمات گروه 
صنعتی ایران خودرو در دست اجراست که مشتریان نتایج این بهبودها 
را لمس خواهند کرد. وردینی افزود: تامین و لجستیک قطعات متعدد 
برای محصوالت متنوع ایران خودرو از وظایف شرکت ایساکو است که 
در این زمینه با عیب یابی و تامین مســتمر با ارزیابی نیاز نمایندگی ها 
براســاس نرخ چند ماهه تا یک ســال اخیر درخواســت قطعه تالش 
می شود تا نمایندگی های سراسر کشور به صورت هوشمند، دسترسی 

آسانی به خدمات و قطعات یدکی داشته باشند.
وی تصریح کرد: تامین قطعات نمایندگی ها با توجه به حساسیت 

باال و جلوگیری از نارضایتی مشتریان در اولویت ایساکو است.
معاون شبکه ایساکو با تاکید بر لزوم آموزش پرسنل شبکه و تحقق 
باالی ٩٥ درصدی رشد مهارت کارکنان نمایندگی های ایران خودرو گفت: 
هر یک از کارکنان مســیر رشــد را طی می کنند تا با رسیدن به سطح 
قابل قبولی از دانش فنی، توانایی ارایه خدمات مطلوب به مشــتریان 
را داشته باشــند. وی میزان بازگشت خودرو تعمیری را شاخصی برای 
ارزیابی کارکنان برشــمرد و گفت: استاندارد رفتاری و کالمی نیز از دیگر 

شاخص هایی است که در ارزیابی کارکنان مدنظر قرار می گیرد.
وردینی ضمن تاکید بر عدم استفاده از قطعات بی کیفیت در شبکه 
خدمات پــس از فروش طبق فرمان رییس جمهــوری و وزیر صمت، 
گفت: هوشمندســازی خدمات نیز از دیگر اقداماتی اســت که سبب 
رضایــت مشــتریان خواهد شــد و در این زمینه ایســاکو برنامه های 
متعددی را اجرا کرده اســت. وی از هدف گــذاری کاهش زمان توقف 
خودرو معادل نیاز به تعمیر آن خبر داد و گفت: دیگر خودروی مشتری 

برای عیب یابی و یا تامین قطعه در شبکه متوقف نخواهد ماند.
وی از اجرای طرح فالوآپ مشتری در شبکه خدمات پس از فروش 
خبــر داد و گفت: هر خودرویی که وارد تعمیرگاه می شــود تا خروج و 

ترخیص و اطمینان از رضایت مشتری از خدمات فالو می شود.

وردینــی درباره تراکــم مراجعات در تعمیرگاه هــای نمایندگی های 
مجاز گفت: براســاس میــزان تولیدات ایران خــودرو مراجعات برای 
ســرویس های ادواری و ســایر مراجعات وارانتی افزایش داشته که 
سبب افزایش مراجعات شده اســت. وی تصریح کرد: مبنای توسعه 
ایساکو، ایجاد یک نمایندگی به ازای 8۰ هزار نفر جمعیت است که این 
عدد برای افزایش سطح دسترســی، به زودی به ۴۰ هزار نفر کاهش 

خواهد یافت و مشکل تراکم مراجعات حل خواهد شد.

کاهشسهدقیقهایانتظاردریافتخدماتباهوشمندسازی

مدیرعامــل امدادخودرو ایران نیز در این نشســت بــا بیان این که 
خدمات امدادخودرو از حالت سنتی تغییر کرده گفت: امدادخودروایران 
با تکیه بر دانش فنی خود و اســتفاده از توان شرکت های استارت آپ 

آرامش بیش تری به مشتری داده است.
ســیدعباس میرحســینی با بیان این که ایمنی، دسترســی آسان، 
کیفیت و قیمت مهم ترین شــاخص های مورد انتظار مشتریان است، 
گفــت: با به کار گیری پلتفرم هوشــمند مدت زمــان دریافت خدمات 

امدادی را سه دقیقه کاهش داده و به ۲۲ دقیقه رسانده ایم.
وی گفــت: در حال حاضر ۲۰ درصد از خدمات از طریق این پلتفرم 

ارایه می شود که تا پایان سال به 5۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی شرایط کرونا را عاملی برای توسعه خدمات غیرحضوری دانست 
و گفت: این موضوع سبب شد ۲۰ درصد خدمات به صورت حضوری در 
محل مورد نظر مشتری ارایه شود که در صرفه جویی وقت مشتریان و 

یا کاهش تراکم مراجعات نقش بسزایی داشت.
وی از هماهنگی صورت گرفته با سازمان حج و زیارت برای دریافت 
بانک اطالعات مسافران اربعین خبر داد و گفت: پیش بینی شده ۳۰۰ 
هــزار خودرو در اربعین امســال به مرزهای عراق ســفر خواهند کرد و 
هماهنگی با زائران برای آمادگی قبل از ســفر و نحوه دریافت خدمات 

امدادی صورت گرفته است.

در حاشیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو مطرح شد

رشد ۹۵ درصدی مهارت کارکنان نمایندگی های ایران خودرو

پس از دریافت اســتاندارد ایمنی عابر پیاده برای تارا و راناپالس، این بار 
محصول دنای گروه صنعتی ایران خودرو این اســتاندارد سخت گیرانه را 

دریافت کرد.
معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول گروه صنعتی ایران خودرو 
در این باره گفت: با رویکردهای نوین مدیریتی در گروه صنعتی ایران خودرو، 
گام های توســعه، استانداردسازی و ارتقای کیفیت و ایمنی محصوالت با 
سرعت و جدیت بیش تری دنبال می شود و بر همین اساس، پس از دو 
محصول تارا و راناپالس، خودرو دنا از استاندارد سخت گیرانه ایمنی عابر 
پیاده عبور کرد. محسن رضایی منش افزود: این آزمون در معتبرترین مرکز 
تست دنیا، برای محصول دنا نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شده و بر 

اساس استاندارد اروپایی ECE R۱۲7 مورد تایید قرار گرفته است.
وی با بیان این که در ماه گذشته، ایران خودرو موفق شده بود با ارتقای 
سطح ایمنی و کیفی خودروی رانای سال، تاییدیه ایمنی عابر پیاده را برای 
این محصول دریافت کند، گفت: پس از گذشــت یک ماه، خودروی دنا 
پالس، محصول دیگری اســت که توانســته با تغییرات اعمال شده و با 

تحلیل های مهندسی، الزامات این استاندارد را برآورده کند.
وی تصریح کرد: بیش از این، استاندارد ایمنی عابر پیاده به دلیل تحریم 

به حالت تعلیق درآمده بود، ولی با تالش های گسترده و به روزآوری دانش 
و بررســی های محاسباتی و بعد از تغییرات اعمال شــده روی دنا، این 
استاندارد اخذ شد. رضایی منش در تشریح این استاندارد گفت: استاندارد 
ایمنی عابر پیاده ECE R۱۲7، شبیه ســازی تصادف خودرو با عابر پیاده 
با ســرعت km/h ۴۰ است که در این آزمون، برخورد سر با نقاط مختلف 
در موتور و برخورد پا با نقاط مختلف سپر، شبیه سازی شده و مورد آزمون 
عملیاتــی قرار می گیرد که نیروها و ضربه های وارده به عابر پیاده نباید از 

حدود تعیین شده در استاندارد تجاوز کند تا سبب آسیب دیدن عابر پیاده 
نشــود. وی با بیان این که آزمون خودروی دنا پالس، در یک مرکز تست 
معتبر اروپایی و با حضور بازرسان و نمایندگان قانونی مرجع صدور تاییدیه 
E mark انجام شده و مورد تایید قرار گرفته، افزود: مراحل فنی و قانونی 
صدور تاییدیه بین المللی E mark، برای هر دو خودروی رانای ســال و 

دناپالس در حال انجام است.
وی گفت: پیش از اجرای این آزمون ها، کارشناسان فنی ایران خودرو، با 
استفاده از دانش فنی و تجارب قبلی، آنالیزها و محاسبات عددی و مهندسی 
متعــددی را برای شبیه ســازی تصادف و بررســی و بهبود عملکرد ناحیه 
برخورد و کاهش ضربات وارده به عابر پیاده، انجام داده اند. رضایی منش از 
برنامه های توسعه ای موثر در راستای استانداردهای خودرویی در ایران خودرو 
برای ارتقای محصوالت خبر داد و گفت: این برنامه ها مطابق با زمان بندی 
سازمان ملی استاندارد ایران است و مطابق با آن اهداف برنامه ریزی شده 
اجرایی خواهد شد. وی ضمن قدردانی از راهبری سازمان ملی استاندارد، 
گفت: این دستاوردها حاصل تالش مشترک بوده و قطعا می تواندبه کیفیت 
و ایجاد تولید خودروهای مطلوب و با استاندارد کمک کرده و اعتماد بیش تر 

هم وطنان را به محصوالت خودروسازان داخلی به همراه داشته باشد.

عبور محصوالت ایران خودرو از استاندارد جهانی

دنا استاندارد ایمنی عابر پیاده را دریافت کرد

میز خبر

با اصالح الگوی زنجیره تامین و لجســتیک ایران خودرو، از مهرماه سال 
گذشــته تاکنون، کاهش هزینه ۹۰ میلیارد تومانی در بخش لجســتیک 

ایران خودرو توسط شرکت ساپکو محقق شد.
طــرح جدید پارک تامین برای نزدیکی محل تولید تامین کنندگان به 
ســایت های ایران خودرو در سطح کشور بر مبنای طرح جامع لجستیک 
گروه صنعتی ایران خودرو در دســتور کار قرار گرفته که این اقدام کاهش 
زمان و هزینه در انتقال قطعات را به دنبال خواهد داشــت. رویکرد حمل 

چند نقطه ای )MILKRAN( در روند بهبود الگوی لجســتیک مبتنی بر 
حمل چند نقطه ای، کاهش ۹۰ میلیارد تومانی هزینه ها را در برداشــته و 
همچنیــن بهبود اطالعات پایه کانبان مبتنی بر تامین قطعه از منبعی که 
مجاور سایت مشتری است تا جایی که محدودیت تامین کنندگان اجازه 
می دهد، از جمله مفاد طرح اصالح الگوی لجســتیک است. پیش بینی 
می شــود، همراهی رویکرد جدید تیم مهندسی لجستیک ایران خودرو با 
پروژه پارک تامین و اجرای این پروژه نقش بســزایی در کاهش هزینه 

لجستیک کاالهای حجیم تامین کنندگان در مسافت های طوالنی ایفا کند.
گفتنی است، پارک تامین، طرحی منسجم برای استقرار تامین کنندگان 
دست کم ۱۶ قطعه مانند رینگ، الستیک و داشبورد در جوار سایت های تولید 
خودرو است که زمینه ساز کاهش ۱5۰میلیارد تومانی هزینه های لجستیک تا 
پایان سال ۱۴۰۲خواهد بود. در سال های گذشته این طرح به شکل محدود با 
حضور شرکت مهرکام پارس در مجاورت سایت خراسان برای مونتاژ صندلی، 
سپر و داشبورد اجرا شده و تجربه ای روشن و موفق را به ثبت رسانده است.

از مهرماه سال گذشته تاکنون توسط ساپکو محقق شده است

کاهش ۹۰ میلیارد تومانی هزینه ها با اصالح الگوی لجستیک ایران خودرو
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به آمادگی برای پذیرش 
سرباز دانشجو، گفت: این اقدام را با هدف استفاده از توان و تخصص افراد 

نخبه و دانشگاهی پی گیری خواهیم کرد.
مهــدی خطیبــی در بازدید از مدیریــت آموزش و توســعه کارکنان 
ایران خودرو، با تاکید بر لزوم توســعه آموزش و همکاری با دانشگاهیان 
در قالب پیاده ســازی برنامه های پروژه محور، عنــوان کرد: باید بتوانیم 
پلی میان صنعت خودروسازی و دانشگاه ایجاد کنیم. وی افزود: در گروه 
صنعتی ایران خودرو به عنوان خودروســازی کــه از لحاظ کمی و کیفی در 
کشــور و خاورمیانه از جایگاه قابل توجهی برخوردار اســت و در نظر دارد تا 
نقــش راهبری خود را با انجام اقداماتی کمی و کیفی نظیر افزایش تولید، 
توســعه صادرات، توسعه محصول، ارتقای کیفیت و... در بازار خودرو حفظ 
کند، احصای نقش آموزش اقدام سخت و پیچیده ای نیست. مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که آموزش یکی از کارپایه های اصلی 
برای دست یابی به این اهداف است، اظهار کرد: هرچه توجه بیش تری به 
مقوله آموزش و توســعه کارکنان داشته باشیم، با مشکالت کم تر و شرایط 
بهتری می توانیم مسیر رشد و توسعه را طی کنیم. وی با تاکید بر این که در 
محیط های صنعتی و شغلی، آموزش باید کاربردی باشد، گفت: همچنین 
ارتقای مشاغل و رده های شغلی کارکنان نباید صرفا با ارایه مدارک دانشگاهی 
باشــد، بلکه باید به دانش و مهارت های فرد نیز توجه ویژه ای شود تا این 

ارتقا بر مبنای شایســته ساالری و با تکیه بر ظرفیت های فردی اشخاص 
صورت گیرد. خطیبی بر لزوم تقویت ارتباط با دانشگاه ها به صورت کاربردی 
اشاره و خاطرنشان کرد: تاسیس تکنوسنتر با هدف ایجاد ارتباط تنگاتنگ با 
دانشگاه بود و این مرکز شکل گرفت تا هماهنگ کننده شرکت های دانش 
بنیان با گروه صنعتی ایران خودرو باشد تا در نهایت بتوانیم بهترین خروجی 
را از این همکاری دو ســویه داشته باشیم. وی یکی از دالیل پیشرو بودن 
ایران خودرو در صنعت خودروسازی کشــور را بهره مندی از نیروی انسانی 
متخصص و توانمند دانست. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به لزوم 
آشتی دادن آموزش با محیط های صنعتی اشاره کرد و گفت: آموزش باید 
در دل محیط های صنعتی و خطوط تولید صورت گیرد و این اقدام می تواند 
بر کیفیت اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انسانی تاثیر خوبی داشته و 

به تربیت نیروهای کارآمد و توانمندتر کمک شایانی کند.
گفتنی است، در ادامه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت 
گرامی داشــت روز پزشک، از مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه و درمانگاه 
ایران خودرو بازدید به عمل آورد و از پزشکان، پرستاران و کارکنان شاغل در 
این بخش تقدیر و قدردانی کرد. یادآوری می شــود، بازدید از مرکز آموزش 
ایران خودرو طی ســال ها از سوی مدیران ارشد ایران خودرو صورت نگرفته 
بــود، اما با توجه به رویکــرد دانش محور دکتر خطیبی و ضرورت توجه به 

گزاره های آموزشی این بازدید صورت گرفت.

دکتر خطیبی مطرح کرد

آمادگی ایران خودرو برای پذیرش سرباز دانشجو

میز خبر

خبرهای کوتاه
در تفاهم نامه ایران خودرو با شرکت بالروسی مقرر شد

صادرات ساالنه ۱۵۰۰ تن قطعه 
ریخته گری به بالروس

تفاهم نامه همکاری میان گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت 
اپتیماتک از شهر مینســک بالروس برای صادرات ساالنه ۱۵۰۰ تن 

قطعات ریخته گری منعقد شد.
 بــه موجب ایــن تفاهم نامه قرار اســت کــه چندین قطعه 
ریخته گری توســط ایران خودرو برای شــرکت اپتیماتک تامین 
و تولید شــود و ایران خودرو تبدیل به تامین کننده این شــرکت 
بالروســی شــود. آغاز این همکاری با تامین دو قطعه خواهد بود 
و به تدریج تعداد قطعاتی که توســط گــروه صنعتی ایران خودرو 
برای شــرکت اپتیماتک تامین می شــود، افزایش خواهد یافت. 
میزان سفارش در ابتدای کار ماهانه ۱۲5 تن خواهد بود که به مرور 
ساالنه به ۱5۰۰ تن خواهد رسید. محمدرضا فلسفی رییس صادرات 
قطعات ایران  خودرو در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: تمامی 
مراحل طراحی قالب ها و مدلینگ ها در ایران انجام می شود و پس 
از تایید نمونه های اولیه و یک روز خط، تولید انبوه آن ها آغاز خواهد 
شد و به شرکت اپتیماتک صادر می شود. وی افزود: قطعاتی که به 
موجب تفاهم میان ایران خودرو و شرکت اپتیماتک تولید می شود، 
قطعات مربوط به خودروهای عرضه شــده به بازار روسیه هستند. 
نماینده شــرکت اپتیماتک نیز در این باره گفت: این شرکت در بازار 
روســیه و بالروس فعالیت می کند و برای خطوط تولیدی بزرگ 
بســیاری از خودروسازان در این دو کشــور قطعه تامین می کند. 
وی ابــراز امیدواری کرد، در همــکاری با ایران خودرو بتوانیم تولید 
باکیفیت تری داشــته باشــیم و قطعات الزم را برای خطوط تولید 
خودروسازان تامین کنیم. نماینده شرکت اپتیماتک اظهار کرد: تمام 
تالش خود را برای مطرح کردن شــرکت ایران خودرو در روسیه و 

بالروس انجام خواهیم داد.

با هدف تسهیل در خرید قطعات اصلی

تخفیف ۱۸ درصدی ایساکو به 
رانندگان تاکسی

در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اولین شعبه فروشگاه 
مرکزی ایساکو در خیابان سعدی تهران افتتاح شد.

 معاون بازاریابی و فروش شــرکت خدمــات پس از فروش 
ایران خــودرو در این باره گفت: با توجه به افزایش فروش کاالهای 
قاچاق و قطعات تقلبی و نامرغوب، این شرکت تصمیم گرفت عالوه 
بر فروشــگاه های مجاز در سراسر کشــور، فروشگاه های مرکزی 
جدیدی با هدف مبارزه با قاچاق کاال و تسهیل خرید قطعات اصلی 
تاســیس کند و در همین راستا اولین شعبه از این فروشگاه ها در 
خیابان سعدی تهران آغاز به کار کرد. شهرام غالمی گفت: فروش 
قطعات در این فروشگاه به صورت کامال بی واسطه خواهد بود و با 
توجه به این که یکی دیگر از اهداف تاسیس این فروشگاه  تسهیل 
خرید قطعات و لوازم یدکی برای رانندگان تاکســی بوده است، از 
این پس فروشــگاه مذکور، پایلوت خرده فروشی لوازم مورد نیاز 
خودروهای تاکســی اســت.  وی افزود: در حــال حاضر نیز طرح 
فروش ســه قلم قطعه از جمله کیت کالچ، لنت و شمع به قیمت 
فروش عمده و بــا تخفیف ۱8 درصدی برای دارندگان تاکســی 
که خودروی آن ها از محصوالت ایران خودرو اســت در نظر گرفته 
شــده که به صورت نقدی یا خرید با اســتفاده از »ایساکو کارت« 
انجام پذیر اســت. غالمی در پایان گفت: طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته در این فروشــگاه، هر ماه جشنواره  فروش با تخفیف های 
ویژه در مورد قطعات مختلف برگزار خواهد شد و امیدواریم با این 
اقدام بیش از پیش شــاهد افزایش میزان رضایت مشــتریان از 

خدمات پس از فروش دارندگان محصوالت ایران خودرو باشیم.

مدیر شرکت تامین ســرمایه خلیج فارس، ضمن تقدیر از اقدامات 
صورت گرفته برای حذف خودروی ناقص و تولید عبور مستقیم در گروه 
صنعتی ایران خودرو، گفت: این خودروساز به عنوان تولیدکننده معتبر 

ایرانی، آمادگی و توان رقابت با محصوالت خارجی و وارداتی را دارد.
جواد عشقی نژاد، صنعت خودرو را از صنایع تاثیرگذار و قدیمی در 
ایران دانست و با اشاره به اســتفاده از آخرین تکنولوژی و نوآوری ها 
در خطــوط تولید ایران خــودرو، اظهار كرد: اســتفاده از ظرفیت های 
شــركت های دانــش بنیان در كنــار توانمندی های این خودروســاز، 
موجب تولید محصوالت جدید و به روز شده است. عشقی نژاد صنعت 
خودرو را از جمله صنایع ســودآور در جهان برشمرد و تصریح كرد: در 
ایران فاصله میــان قیمت کارخانه و بازار که ناشــی از قیمت گذاری 
دســتوری و عدم توجه به بهای تمام شده تولید خودرو است، موجب 
زیان خودروســازان شده اســت، بنابراین الزم اســت شرایطی برای 
خودروســاز فراهم شــود تا با فروش محصول خود به قیمت واقعی، 
زیــان را كاهش داده و به ســودآوری دســت یابد. وی به نخســین 
 عرضه خودروی هایما در بورس كاال اشــاره کرد و گفت: در اولین روز 

5۰۰ دســتگاه از این محصول عرضه خواهد شــد، با این اقدام شاهد 
تاثیرگذاری در تعدیل قیمــت خواهیم بود. همچنین خودرو با قیمت 
رقابتی به مشتری واقعی تحویل داده خواهد شد و عرضه خودروهای 

پرتیراژ از ضروریات این روش برای اصالح قیمت هاست.
وی حذف واســطه ها، خرید خودرو با قیمت رقابتی توســط مشتری 
واقعی و از میان برداشــتن قیمت گذاری دســتوری را از مزایای عرضه 
خودرو در بورس كاال دانست و اظهار امیدواری كرد، این روند استمرار یابد.

عشقی نژاد با بیان این كه موضوع قیمت تمام شده و قیمت گذاری 
دســتوری مورد نقد کارشناســان بازار ســرمایه اســت، بیــان كرد: 
قیمت گذاری دستوری موجب متضرر شدن تولید کننده و سهام داران 
می شــود، در صورتــی كــه حــذف آن، مدیــران صنایــع را ملزم به 
پاســخ گویی در خصوص عملکردهایشــان خواهد كرد. گفتنی است، 
مدیران تامین سرمایه خلیج فارس از سالن های پرس، بدنه سازی و 
مونتاژ ایران خودرو بازدید کردند و اطالعات الزم در خصوص اقدامات 
این خودروساز در زمینه تولید، از سوی مدیران حوزه های مختلف، در 

اختیار آنان قرار گرفت.

در جریان بازدید مدیران تامین سرمایه خلیج فارس از ایران خودرو مطرح شد

با عرضه هایما در بورس کاال شاهد تعدیل قیمت خواهیم بود

دهمین نشست هم افزایی مدیران ایران خودرو با عنوان »چالش ها و 
الزامات تحول دیجیتال در صنعت خودرو« با حضور مدیران و معاونان 

واحدهای مختلف شركت برگزار شد.
این رویداد آموزشــی به همت مدیریت آموزش و توسعه كاركنان و 
با هدف به اشــتراك گذاری دانش و تجارب ســطوح مدیریتی سازمان 
برگزار شد. در این نشست مسعود صفری، مدیرعامل شركت ایران فاوا 

گسترش، به عنوان سخنران به بررسی تحول دیجیتال در صنعت خودرو، 
اقتصــاد دیجیتال، راهكارها و مصادیق تحول دیجیتال در گروه صنعتی 

ایران خودرو پرداخت.
یادآوری می شود، محتوای آموزشی مرتبط با نشست مذكور كه نهم 
شــهریور و به صورت برخط برگزار شد، در كتاب خانه الكترونیكی سیما 

بارگذاری می شود.

 در  دهمین نشست مدیران شركت مطرح شد

چالش ها و الزامات تحول دیجیتال در صنعت خودرو 
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 به عنوان اولین سوال اهم پروژه هایی که تاکنون شرکت فاوا توانسته 
محقق کند چه بوده است؟

ناصحی: با توجه به خط مشــی تعیین شده توسط مدیرعامل جدید 
 فاوا مبنی بر گام برداشتن به سمت تحول دیجیتال، ابتدا تکنولوژی تولید 
نرم افزار را به روز کردیم که این موضوع کاربری آسان تر را در برداشته است. 
از مهم ترین آن ها می توان به توســعه بخش هایی از سیستم نرم افزاری 
خدمات مدیران، خدمات فنی، سیستم ارگونومی، بهبود CRM، سیستم 
فروش ایران خودرو و پیاده سازی سیستم ایاب و ذهاب در ایسیکو اشاره 

کرد.
 در حال حاضر انجام چه پروژه هایی را در دست دارید؟

یزدی مهریزی: در حوزه منابع انســانی، تولید سامانه مدیریت ایاب 
و ذهاب پرســنل، تولید سامانه انتصابات سازمانی پرسنل، تولید سامانه 
ارزیابی عملکرد پرســنل، تولید ســامانه هوشمند حضور و غیاب پرسنل 
در دســت اقدام هســتند. در حوزه سیســتم های زیر ساختی نیز تولید 
پلتفرم هــای یک پارچه ســازی داده و خدمات، تولید ســامانه ارتباطی 
 ،API شــرکت های زنجیره تامین و تامین کنندگان، تولید سایت بازارچه
تولید فروشــگاه اینترنتی خرده فروشــی، تولید سامانه جامع مدیریت 

درخواست های خدمات فنی در دست اقدامند. 
 اكنون مشتریان شما چه کسانی هستند؟

یزدی مهریزی: در حال حاضر همکاری شــرکت با ســایت مرکزی و 
ســایر ســایت های شــرکت ایران خودرو از جمله ایران خودرو خراسان، 
کرمانشــاه، تبریز، فارس، مازندران و همچنین شــرکت های تابعه گروه 
صنعتی ایران خودرو مانند ایران خودرو دیزل، ســاپکو، امداد، ایســاکو، 
جتکو، گواه، ایسیکو و ... و دیگر شرکت های قطعه سازی است. راه اندازی 
سامانه یک پارچه پرداخت قبوض توسط فاوا برای وزارت نیرو و همچنین 
پشتیبانی زیرساخت شرکت های برق حرارتی از مهم ترین مشتریان خارج 
از گروه شرکت هستند. از طرفی طراحی هایی داشته ایم که می تواند برای 

مشتریان دیگر هم کاربردی باشد که این ایده آل ترین شکل است. 
ناصحی: در کل پایداری شرکت نرم افزاری به محصوالتش است و باید 
بتواند با ارتقای محصوالت جدید مشــتری خود را پیدا کرده و آن ها را به 

بازار هدف برساند. 
 فرایند عملکردی حوزه کاری شما به چه شکل است؟

یزدی مهریزی: شــرکت ایران فاوا گسترش یک شرکت دانش بنیان 
در زمینه فناوری اطالعات و دارای رتبه برتر از شورای انفورماتیک با بیش 
از ۲5۰ نفر نیروی متخصص اســت که به صــورت مقیم و غیر مقیم در 
حوزه های مختلف توسعه نرم افزار، خدمات زیرساختی و ERP فعالیت 
دارند. تعداد نیروی شاغل در تیم تولید و توسعه نرم افزار از ابتدای امسال 

به حدود ۳5 نفر رسیده است. اهم فعالیت های این واحد شامل تحلیل 
و طراحی، تولید، استقرار و پشتیبانی نرم افزارهاست. 

 مرحله نهایی یک نرم افزار، ســایت یا فرمتی است که برای کاربر قابل 
مشاهده و در دسترس است؟

ناصحی: بله. در حال حاضر فرایند اجرایی تولید نرم افزار در این شرکت 
به این صورت پایه گذاری شده است که ابتدا گروه تحلیل و طراحی تیم، 
نشســت هایی با کارفرما و ذی نفعان برای شناخت نیاز با توجه به فرایند 
ســازمان برگزار می کند. ســپس تیم تولید بر اساس برنامه زمان بندی 
ارایه شده به کارفرما تولید نرم افزار را آغاز می کند. در هر مرحله تحویل به 
کارفرما تمامی آزمون های الزم روی نرم افزار و یا اپلیکیشــن های موبایل 
اعم از صحت فرایندی و داده ای انجام خواهد شــد. مهم ترین بخش کار 
ایجاد داشبوردها و گزارش های کاربردی در سطوح مختلف سازمانی است. 
با استفاده از تکنولوژی های به کار رفته پیشرفت بسزایی در این حوزه به 

وجود آمده است. 
 در حوزه توسعه سیستمی شرکت ایران فاوا چه بخش هایی دارد؟

ناصحی: با توجه به رشــد روزافزون تکنولوژی در دنیای امروز باید در 
جهت توسعه نرم افزارها حرکت کرد. استراتژی توسعه در این سازمان ابتدا 
مبتنی بر اســتاندارد بوده، اما در بســیاری از مواقع نیاز به بومی سازی و 
یا ارتقا اســتانداردها دارد. در حال حاضر با توجه به دسترسی به منابع و 
مشاوران ذی صالح این موضوع در این شرکت بسیار راحت تر شده است.

 در خصوص معماری مایکروسرویس توضیح دهید.
ناصحی: در معماری مایکروســرویس، امکان تعریف ســرویس های 
مختلــف در یک برنامه به صورت مجزا فراهم اســت که این مهم موجب 

افزایش عملکرد برنامه، ارتقای امنیت و توسعه پذیری آن خواهد شد.
یــزدی مهریزی: بــا تولید یک نرم افزار با این معمــاری، با صرف یک 
بار زمان و هزینه، امکان بهره برداری از ســرویس های مختلف در ســایر 
سامانه های نرم افزاری فراهم می شود. از طرفی امکان طراحی هر سرویس 
با زبان برنامه نویسی مختلف فراهم بوده و انعطاف پذیری این معماری را 

افزایش می دهد. 
 سوپر اپ به معنای چندکاره بودن یک اپلیکیشن است؟

ناصحی: بله. هدف اصلی ایجاد نرم افزار تســهیل و اجرای درســت 
فرایندهای تدوین شده در سازمان از نگاه نیروی انسانی و کاربری آسان 
آن است. شرکت فاوا در حال تولید این نرم افزار است به طوری که تمامی 
اپلیکیشن هایی که وجود دارد و یا تولید خواهد شد به صورت یک پارچه در 
یک اپلیکیشن وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال فیش حقوقی، سفارش 
غذا، سرویس ایاب و ذهاب و ... همگی داخل یک اپلیکیشن بوده و کاربر 

به تناسب نیاز و سطح دسترسی می تواند وارد آن شود. 

 در صورت تجمیع همه این موارد، بروز مشکل باعث از دسترس خارج 
شدن کل برنامه نمی شود؟

ناصحــی: خیر. در صورتــی که در طراحی معمــاری صحیحی به کار 
گرفته شــود و سیستم به صورت ماژوالر طراحی شود، عدم عملکرد یک 

سرویس، خللی در عملکرد سایر سرویس ها ایجاد نخواهد کرد. 
 برنامه های آتی شرکت ایران فاوا چیست؟

یــزدی مهریزی: بــا توجه به دانش بنیان بودن شــرکت و همچنین 
خط مشی شــرکت در راســتای تحول دیجیتال صنعت خودرو در گروه 
صنعتی ایران خودرو، عالوه بر توســعه ســامانه های تولید شده موجود 
در حال حاضر، ســرمایه گذاری در راســتای تولید نرم افــزار و یا تامین 
زیرساخت ارتباطی در حوزه های سامانه های جامع مدیریت فرآیندهای 
سازمانی )BPMS(، هوشمند ســازی فعالیت ها، تولید زیرساخت الزم 
برای پلتفرم های هوشمند IIoT و زیرساخت های Block Chain جهت 

شبکه ارتباطی داده، در دستور کار شرکت قرار گرفته شده است. 
 چالش های پیش روی شما برای انجام پروژه ها؟

یزدی مهریزی: از مهم ترین چالش های تولیدکنندگان سیســتم های 
نرم افزاری در شرکت های بزرگ، عدم وجود Best Practiceها )الگوهای 
ســرآمد و رویه های برتر( در فرآیندهای موجود اســت که طبیعتا تطابق 
فرآیندهای موجود با راهکارهای مطرح شده جهانی در حوزه های مرتبط 
را دچار چالش می کند. لذا تغییر فرآیند و در برخی موارد تغییر ســاختار 
کسب و کار، تنها راه برون رفت از این چالش خواهد بود که به مرور زمان 
هزینه های سازمان را کاهش و عملکرد کسب و کار را بهبود خواهد بخشید.

همچنین نبود زیرســاخت های مهمی از جملــه BPMS و... از دیگر 
چالش های تولیدکنندگان سیستم های نرم افزاری است که مانع پویایی 

و تغییرپذیری فرآیندها خواهد شد.
ناصحی: یک پارچگی در حوزه فن آوری اطالعات در سطح زیرساخت، 

سیستم، فرآیند و داده، نیاز اصلی سازمان برای تحول دیجیتال است.
 حرف پایانی؟ 

یزدی مهریزی: با توجه به رشد فراگیر صنعت آی تی در حوزه صنعت، 
توســعه سیســتم های نرم افزاری در تمامی کســب و کارها و همچنین 
جایگزینی مکانیزم های دستی با سیســتم های نرم افزاری از مهم ترین 
اهداف اصلی هر سازمانی است. از این رو با حفظ این رویکرد، یک پارچگی 
در الیه داده، سیســتم و فرآیند، از مهم ترین دغدغه های سازمان های در 
حال توســعه در این حوزه خواهد بود که با راهکارهای پیشــرفته موجود 
امروز و پیاده سازی آن ها در صنعت، تهدید پراکندگی داده و سیستم، به 
یک فرصت در راســتای رسیدن به اهداف مشخص شده در سند تحول 

دیجیتال هر سازمانی تبدیل خواهد شد. 

ایران فاواگسترش از طریق ایران خودرو مسیر رشد خود را طی می کند 

 تحقیق و یافتن راهی نو تحقیق و یافتن راهی نو
شرکت ایران فاواگسترش که در سال ۱384 با مشارکت ایران خودرو، تام و مگفا و با هدف ارایه خدمات تخصصی در حوزه فناوری اطالعات تاسیس 
شده طی سال های اخیر توانسته به عنوان بنگاهی اقتصادی و دانش محور پروژه های مختلفی را برای گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهد. شرکتی که 
عالوه بر کسب تجاربی در راستای تعامل با صنعت بزرگ خودروسازی ضمن آگاهی از نیازها و الزامات گروه قادر است در جهت رفع نیازهای شرکت 
تولید دانش کند. یکی از ابزارهای مهم تولید دانش در جهان امروز نیز حوزه نرم افزار اســت و این شــرکت دانش بنیان هم تالش کرده در این زمینه 
پیش گام باشد. با توجه به ضرورت مبحث توسعه دانش نرم افزاری بی مناسبت ندیدیم که در این شماره با شهریار ناصحی، مدیر توسعه سامانه های 

نرم افزاری ایران فاوا و علی یزدی مهریزی مشاور ارشد این واحد به گفت وگو بنشینیم تا با چند و چون این فعالیت ها بیش تر آشنا شویم.

دانش بنیان
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شبکه

کار خــود را از فــروش قطعات یدکی خــودرو زیرنظر پدرش کــه او را معلم 
خود می  داند آغاز می کند. پدرش از پیش کســوتان صنعت خودرو و صاحب 

قدیمی ترین نمایندگی خودرو در شهر مشهده بوده است. جواد عاکف اواسط دهه 
7۰ پس از اجرای استانداردهای گروه صنعتی ایران خودرو برای تاسیس نمایندگی 

3۰۱۵ اقدام می کند. او اولین مرکز اســقاط و بازیافت خودروهای فرســوده در استان 
خراسان مجهز به اولین دستگاه شریدر )خرد کن( خودرو و نخستین دستگاه بازیافت سیم و کابل 

را هم  راه اندازی کرده است. همچنین در سال ۱3۹2 به تاسیس مرکز معاینه فنی خودرو در شهر مشهد که همواره یکی از 
مراکز نمونه کشور بوده است، مبادرت می ورزد. نمایندگی 3۰۱۵در زمینی به مساحت ۱2۵۰ متر مربع)فروش و خدمات پس 
از فروش( واقع شده و ۱۵۰۰ متر مربع سالن بزرگ تعمیرگاهی برای شعبه مستقل خدماتی به آن اختصاص داده شده که 

این شعبه در سال ۱3۹8 آغاز به کار کرده و حدود ۵۰ پرسنل در نمایندگی مشغول کار هستند. 

 نماینده ایران خودرو بودن کار پرمسوولیتی است؟
بله. به ویژه برای افرادی با تعهد کاری باال، در این بین ارایه خدمات 
به مشــتریان بزرگ ترین خودروســاز کشــور نیز بر بار این مسوولیت 
می افزاید. مشکالت اقتصادی پس از دوران جنگ تحمیلی همه اقشار 
جامعه را تحت فشــار قرار داده بــود و امکانات برای کار آفرینی در آن 
زمان بســیار محدود بود، اما اقدام به بازسازی کشور و ترمیم وضعیت 
اقتصادی و معیشــتی مردم وظیفه ای بر دوش تک تک افراد بود. این 
دغدغه ما را بر آن داشت تا با تاسیس یک نمایندگی خودرویی جدید 
عالوه بر انجام فعالیت اقتصادی بیش تر به کارآفرینی و ایجاد مشاغل 
جدید برای جوانان پرداخته و در این میان نقش کوچکی در پیشــبرد 

اهداف کشور داشته باشیم. 
 معروفیت یا موفقیت؛ انتخاب نمایندگی شما کدام است؟

به نظر من موفقیت در کســب رضایت مشــتریان می تواند در طی 
زمان معروفیت را نیز به همراه بیاورد.

 در روز چند خودرو پذیرش می کنید؟
پذیرش کنونی خودرو حدود ۳۰ دستگاه در روز است.

 یکــی از ویژگی هایتان که همــکاران و مجموعه تان شــما را با آن 
می شناسند؟

صداقت کاری و مشتری مداری.
 چقدر در برابر مشتری احساس تعهد می کنید؟

بدون شــک مهم ترین مســوولیت هر نمایندگی انجام تعهداتش به 
مشتریان و اجرای کامل مشتری مداری در تمام سطوح مجموعه است. 

هدف نهایی ما رسیدن به رضایت کامل و صددرصدی مشتریان است. 
 خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

بله. با مشــتریان مکالمات کاری دارم و به مشکالت شان رسیدگی 
می کنم. در ضمن دفتر من در نمایندگی به روی تک تک مشتریان باز 
است تا هرزمان که نیاز به صحبت و اعالم مشکالت خود داشتند بتوانم 

به سرعت به مشکالت آن ها رسیدگی کنم.
 تاثیر گذار ترین سخنی که در دوره کاریتان شنیده اید؟

ســخنی اســت از مرحــوم پــدرم در دوران جوانی و ابتــدای کار 
تجاری:»اگر کسی به تو سخن ناروایی گفت یا کردار بدی نسبت به تو 
روا داشت، روزی که می توانستی با او مقابله به مثل کنی با او به خوبی 

رفتار کن چرا که اگر مثل او برخورد کنی فرقی بین تو و او نخواهد بود، 
پس سعی کن بهتر از او باشی.«

 ایده آل تان برای نمایندگی همین جایید که ایستاده اید؟ 
خیــر. در هــر زمان و در هر مکانی رشــد و بالندگی الزمه هر کاری 
اســت. تبدیل شــدن به نمایندگی ممتاز کشور همواره مدنظر من بوده 
اســت. خوش بختانه و با کمک خداوند و ســخت کوشی همکارانم در 
نمایندگــی، ســال ۱۴۰۰ موفق به اخذ رتبه اول بازرســی صنایع در هر 
دو حوزه فروش و خدمات پس از فروش شــدیم و برای ارتقا به رتبه 

ممتازی همچنان در تالش هستیم.
 خدمات برتر و مورد پســند مشــتری با توجه به تغییر شــرایط چه 

مشخصاتی دارد؟
براساس نیاز روز، خواســته های مشتریان تغییر می کند؛ به عنوان 
مثال خدماتــی ویژه از قبیل تحویل خودرو در منزل، در زمان شــیوع 

بیماری کرونا همواره مورد پسند مشتریان نمایندگی بوده است.
 برای رصد نحوه خدمات به مشتریان به چه کشورهای سفر کرده اید؟ 
بــرای بازدید از نحوه ارایــه خدمات فروش و پــس از فروش در 
نقــاط مختلف جهان به کشــورهایی از جمله فرانســه، آلمان و چین 
ســفر کرده ام و از نزدیک با حضور در این شــرکت های خودروســاز و 
نمایندگی های آن ها با این روند آشــنا شــدم. ارایه خدمات باکیفیت 
باال نیازمند بررسی های دقیق ، آموزش مداوم و مدیریت کارآمد است. 

 برای مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟
به صورت اجمالی:

 تکریم ارباب رجوع و تالش در برخورد حرفه ای و دلسوزانه توسط 
پرسنل.

 تماس تلفنی با مشتری بالفاصله پس از ترخیص خودروها. 
 )تشــکیل بخــش CRM( نمایندگــی و پی گیــری نارضایتی 

احتمالی مشتریان تا رفع ایراد.
 تقدیر و تشکر از مشتریان وفادار نمایندگی. 

 قدردانی از مشــتریان فروش و گزارش هفتگی و ماهانه پرسنل 
به مدیریت.

 برای شما نیروی انسانی چه جایگاهی دارد؟
طبعا با ارزش ترین و مهم ترین بخش هر نمایندگی نیروی انسانی 

آن اســت و از معدود نمایندگی هایی هســتیم که پرســنل زیادی از 
ابتدای اســتخدام تا بازنشستگی در همین نمایندگی مانده و مشغول 
کار بوده اند. رضایتمندی پرسنل از کار در این مجموعه، یکی از اهداف 
همیشگی من بوده است. رضایت پرسنل از مدیریت باعث دلگرمی و 

برخورد خوب و کارآیی بیش تر در مجموعه خواهد بود.
 برای حفظ نیروی انسانی خود چه اقداماتی انجام داده اید؟

از مهم ترین خواســته  های پرسنل، احترام متقابل و گوش کردن به 
صحبت ها و درددل هایشــان اســت که به هیچ وجه در این خصوص 
کوتاهی نمی کنم. به کارگیری مشوق های مالی و حمایت معنوی برای 
قدردانی از زحمات آن ها همیشه مد نظرم بوده و تالشم این است که 

تا جایی که می توانم مشکالت پرسنل را رفع کنم.
 پرسنل شما چه دوره های آموزشی را گذرانده اند؟ 

خوش بختانه اغلب پرســنل نمایندگی به دلیل سابقه نسبتا طوالنی 
در این جا دوره های آموزشی را به صورت کامل گذرانده اند، اما در عین 
حال اگر پرســنل در بعضی زمینه ها ضعف داشــته باشــند، عالوه بر 
دوره های آموزشــی شرکت، از موسســات آموزشی دیگری نیز برای 

آموزش عمومی آن ها استفاده شده است. 
 نقــش نمایندگی های مجاز را در جذب مشــتریان چگونه ارزیابی 

می کنید؟
نمایندگی های مجاز به علت رابطه مستقیم و طوالنی که با مشتریان 
خود دارند، می توانند در جذب مشــتریان با قدرت عمل کنند. برخورد 
مســووالنه و دلسوزانه با مشــتریان و پی گیری جدی مشکالت آن ها 
موجب رضایت کلی شــده و در نتیجه جذب مشتری جدید با رضایت 

بیش تری انجام خواهد شد.
 بهترین خاطرات تان از مراجعه مشتریان به نمایندگی تان؟

بهترین خاطره من مربوط به روزی بود که یکی از مشــتریان برای 
جایگزینی خودروی فرسوده خود و اسقاط آن به دفتر اسقاط و بازیافت 
خودرو در نمایندگی ما مراجعه کرد. او ســال ها پیش خودرواش را از 
نمایندگــی ما خریداری کرده بود و با وجود این که می توانســته مرکز 
دیگــری را انتخاب کند، به علت رضایــت از کار این مجموعه دوباره به 
نمایندگی ما رجوع کرد تا خودروی فرســوده اش را برای جایگزینی به 

نمایندگی ما تحویل دهد.

صاحب امتیاز نمایندگی ۳015 مشهد:

دفترم به روی همه مشتریان باز استدفترم به روی همه مشتریان باز است

برترین های نمایندگی

کوشاترین
ســید حمیدرضا وهاب زاده موســوی از ســال 85 در حوزه برق خودرو و 

سپس به عنوان کارشناس فنی در نمایندگی مشغول کار شد.
می گوید: پی گیری صفر تا صد خواســته مشــتری از زمــان ورود تا زمان 
خروج و همچنین اســتفاده از قطعات با کیفیت موجب خشــنودی مشتریان 
می شــود و من با احترام به خواســته و سالیق مشتریان ســعی در رفع مشکالت آنان دارم که این امر 
باعث هم بســتگی زیاد بین مشــتری و نمایندگی شــده و نتیجه این ارتباط بیش تر در نهایت رضایت 

مشتریان را به همراه خواهد داشت.

پی گیرترین
مرتضــی رضاییــان می گوید: ارتباط با مشــتریانی کــه از برخی خدمات 
ناراضی هســتند، حســاس و سخت است از یک ســو باید در جهت کاهش 
نارضایتی مشــتری گام برداشــت و از ســوی دیگر باید بررســی کنیم تا به 
ریشــه مشــکالت پی ببریم. او به عنوان کارشناس امور مشــتریان، معتقد 
اســت، توجه به خواسته آن ها و کمک به رفع مشکالت شــان به طرز باورنکردنی در بهبود رضایت 
مشــتریان موثر اســت. اغلب مراجعه کننــدگان به دلیل پی گیری های مســتمر ما با رضایت از 

نمایندگی خارج می شوند.
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برای پاســخ به این پرســش که تعارض منافع چیســت، باید گفت 
تعارض منافع یک »موقعیت« است؛ در واقع تعارض منافع ناشی از قرار 
گرفتن افراد در موقعیتی است که برای شان امکان انتخاب میان منافع 
شخصی)مالی، احساســی، قومیتی، حزبی، ملی و…(و عمومی ایجاد 
می شود و آن ها در چنین موقعیتی میان این دو انتخاب قرار می گیرند. 
تعارض منافع نه اتفاقی تازه اســت و نه صرفابه عرصه مســائل شغلی 
بازمی گردد. افراد در تمامی عرصه های زیســت اجتماعی شان هر روز با 
چنین انتخاب هایی دســت به گریبان هستند، اما این مفهوم با معنای 
مشخصش در خصوص عدم استفاده از موقعیت شغلی در جهت منافع 
شخصی حاصل عصر صنعتی شــدن و مختص دوران مدرن است. در 
دوران مدرن نشانه ها و تعاریف عینی برای تعارض منافع مشخص شده 
است که برمبنای آن ها می توان مصادیقش را یافت. پیامد اصلی تعارض 
منافع ایجاد فساد است. وقتی تعارض منافع از حالت بالقوه خارج شده 

و بالفعل می شود، فساد شکل می گیرد.
الزمه پیش گیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه های فساد است. 
به همین دلیل شــناخت تعارض منافع به عنوان مهم ترین ریشه وقوع 

فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
تعریــف، انواع و مصادیق تعارض منافع و راهکارهای کلی مدیریت 
آن از جمله مباحثی است که در ادامه مطرح می شود و شما می توانید 
عالوه بر تشــخیص مصادیق بیش تری از فساد در وقایع روزانه، آن ها 
را به صــورت دقیق تری مورد تجزیه و تحلیل قــرار داده و راهکارهای 

مختلفی برای جلوگیری از آن پیشنهاد دهید.

تعارضمنافعچیست؟

تعاریف مختلفی برای مساله تعارض منافع ارایه می شود. با وجود 
این طبق یک تعریف فراگیر »مجموعه ای از شرایط که موجب می شود 
تصمیمــات و اقدامات حرفه ای، تحت تاثیر یــک منفعت ثانویه قرار 
گیــرد را تعارض منافع می نامند«، به عالوه تعــارض منافع به عنوان 

نشانه، شاکله و نتیجه فساد مورد نظر قرار گرفته است.
همچنین در پاســخ به ســوال تعــارض منافع چیســت، آن را به 
عنوان تعارضی میان وظایف نهادها )دولت، رســانه، کســب و کار یا 
سازمان مدنی( و منافع شخصی شان و خصوصی ماموران امور تعریف 
می کنند، به طوری که این منافع می تواند به صورت ناصحیحی وظایف 

آن ها را تحت تاثیر قرار دهد.
در پیش نویس الیحه تعارض منافع که از ســوی معاونت حقوقی 
نهاد ریاست جمهوری ارایه شده است، تعریف تعارض منافع این گونه 
آمده اســت: »تعارض منافع عبارت است از: تعارض منافع شخصی 

مشــموالن این قانون بــا انجام بی طرفانه و بــدون تبعیض وظایف و 
اختیارات قانونی آن ها.«

انواعتعارضمنافعچیست؟

تعارض منافع را می توان از جهات گوناگون به شــیوه های مختلفی 
دســته بندی کــرد کــه در این جا بــه طور مختصــر به برخــی از این 

دسته بندی ها اشاره می کنیم.

تعارضمنافعسهدستهکلیدارد:

فردمحوریاسازمانمحور

در تعارض منافع فرد محور، منافع شــخصی یــک فرد در تعارض 
با وظایف و مســوولیت های غیرشــخصی او قرار می گیرد و در تعارض 
منافع ســازمان محور، وظایف یک سازمان در تعارض با منافع خاص 
آن قرار می گیرد مانند زمانی که سازمان بازرسی یک وزارت خانه خاص 
از همان وزارت خانه ای کســب درآمد کند که مســوول نظارت بر آن 

است.
ازجمله:

 امکان استفاده شخصی از اموال حاکمیتی.
 هر جایگاه حاکمیتی در معرض رشوه و رانت.

 هر جایگاه حاکمیتی دارای امکان »امضای طالیی«.
 امکان نگارش توصیه نامه ها.

نمونه منافع موثر در تعارض منافع فردی
 منافع فردی: مثل اموال و دارایی ها، سهام و سرمایه ها.

 منافع مبتنی بر رفاقت یا قرابت: مثل دوستان، آشنایان و فامیل.
 منافع جغرافیایی: مثل شهر، استان، کشور.

 منافع قومی: مثل ترک، کرد و بلوچ و…، عرب، عجم، سیاه، سفید.
 منافع حزبی: مثل اصول گرا یا اصالح طلب، سنتی یا مدرن.

 عالقه هــای فرد: مثل تیم مورد عالقــه، برند مورد عالقه، حیوان 
مورد عالقه.

نظاممندیاغیرنظاممند

تعــارض منافع غیــر نظام مند به معنای آن اســت کــه اگر فرد یا 
ســازمانی در یک جایگاه خاص قرار بگیرد ممکن است تعارض منافع 
ایجاد شود، در صورتی  که اگر فرد یا سازمان دیگری در آن جایگاه قرار 
داده شــود، تعارض منافعی رخ ندهــد، اما در تعارض منافع نظام مند، 
مهم نیســت چه شخص یا سازمانی در چه جایگاهی قرار گرفته است، 

زیرا به صورت نهادینه شده ای این نوع از تعارض منافع رخ می دهد.

این نــوع از تعارض منافع، تعــارض منافع عالی بــا منافع فرد یا 
سازمان، به علت شرایط ساختاری است و به دو دسته است:

۱. تعارض وظایف با نفع
 تعارض وظایف با نفع نیز به دو دســته مستقیم و غیر مستقیم 

تقسیم می شود:
الف. بهره مندی غیرمســتقیم از نتایــج تصمیمات خود در بخش 

فردی مانند:
 کارهای ساعتی

 ســاختارهایی با موضوعیت امضاهای طالیی، نظیر ساختارهای 
کارشناسی مانند كارشناســان رسمی )که به شدت در معرض رشوه 

هستند.(
ب. بهره مندی غیرمستقیم از نتیجه تصمیمات در بخش سازمانی 

مانند:
 ســاختار نظام پزشــکی)عدم اجازه ورود به برخی تخصص ها 

جهت محدود ماندن بازار كار(
 پلیس، گمرک

 بهره مندی مستقیم از ماحصل تصمیمات خود نیز مانند:
 پرداخت حقوق های نجومی

 برنامه های توسعه ای مصوب شوراهای شهر
 کارشناس صدور مجوز معدن

 ماجرای در های چرخان)انتقــال كاركنان بخش های دولتی به 
بخش خصوص(

نکتــه: در این نــوع از تعارض، عــدم تفکیک میــان قانون گذار، 
کارشناس، ناظر و مجری مشاهده می شود.

2. تعارض وظایف با سایر وظایف
وظایفــی کــه به افراد داده می شــود با هم در تعارض هســتند و 

هم زمان نمی توان وظایف را با هم داشت. به عنوان مثال:
الف. وزارت نفت: آیا وظیفه وزارت نفت افزایش درآمد نفت است 
یا توسعه فناوری ایرانی؟)افزایش درامد منوط به استفاده از تكنولوژی 
روز دنیاست و ممكن اســت فناوری داخلی امكان پاسخگویی به آن 

را نداشته باشد.(
ب. تولیدکننــده یک کاال، نمایندگی فــروش نمونه خارجی همان 

کاال را دارد.
... ادامه دارد
مرکز حراست ایران خودرو

تعارض منافع چیست؟
شناخت فساد اداری و اقتصادی در سازمان 

آموزش

مفهوم تعارض منافع، مدت نســبتا کوتاهی اســت که در 
ادبیات جهانی بــه عنوان یک مفهوم تخصصی و دارای بار 
معنایی خاص مطرح شده است اما در همین مدت زمان 
نســبتا کوتاه جایگاه خود را یافته و محتوای گســترده ای 
پیرامون آن تولید شده اســت. این مفهوم با وجود آن که 
همواره در زیست اجتماعی مطرح بوده است، اما با معنای 
خاصی که امروزه از آن اســتفاده می شــود، حاصل عصر 
مدرن و تفکیک های شــغلی است. در معنای جدید سوال 
تعارض منافع چیست به موقعیت هایی اشاره دارد که فرد 
را در انتخــاب میان انجام وظایف شــغلی در جهت منافع 

عمومی و یا ترجیح منافع شخصی خود مخیر می کنند.

بخش
نخست
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زالل

برای این که در نقد به منظور و مقصود خود برسیم الزم است نکات زیر 
را در مقام کاربرد در نظر بگیریم.

۱. توجه به معنی لغوی: اگر بــه کتب لغت رجوع کنیم می بینیم که 
»نقد« به معنی ظاهر ســاختن عیوب یا محاسن کالم به کار رفته است 
و نقاد کسی است که خوب را از بد جدا می کند، ۱ اما متاسفانه به خاطر 
عــدم رعایت آداب نقد این کلمه امروز بیش تــر رنگ و بار منفی یعنی 
بازخواســت و مواخذه کردن و ســین جیم کردن و... دارد. پس یکی از 
راه های انتقاد سالم توجه به معنی لغوی است؛ یعنی بازشناسی خوب از 
بد و متذکر شدن نکات مثبت و منفی در کنار هم است. )نقد تحلیل یک 

پدیده و بیان نکات خوب و بد آن است.(
2. تمایز: یکی از شیوه های سازنده در نقد این است که بین توصیف 
رفتار و قضاوت سلیقه ای در خصوص رفتار تمایز قایل شویم. توصیف از 
ما، قضاوت از خودش؛ یعنی سعی نکنیم قضاوت کنیم و حتما از خودش 

هم اقرار بگیریم که کارش اشتباه بوده.
3. بینش دهی: به طرف مقابل با شیوه دقیق و لحن مناسب بفهمانیم 
که اشتباه مساوی با شــرمندگی نیست. اغلب چنین فکر می کنیم که 
اشتباه احساس شرمندگی و تقصیر را به همراه دارد و در نتیجه آن طرد 
شدن از طرف دیگران است، پس باید برای حفظ احترام به خود و عزت 
نفس انتقاد را نپذیریم، ما باید این چارچوب ذهنی غلط را به هم بزنیم و 
بیان داریم که ارتباطی بین اشتباه و احترام نیست، اشتباه جزء الینفک و 
جدانشدنی زندگی است، اشتباه گاهی سرچشمه بهره وری است و گاهی 
سرچشمه افت است، همین است و بس. البته انسان باید با هوشیاری، 
مشــورت، مطالعه، توجه به انتقادها از اشتباه های خود کم کند. باید یاد 
دهیم که در مقابل اشتباه احساس شرمندگی و تقصیر نکند بلکه اشتباه 
خود را بپذیرد )ابراز وجود منفی( تا باعث نشــود که تحت ســلطه افراد 
سلطه گر برود یا از اشتباه ناکرده پوزش بخواهد و یا حالت تدافعی به خود 

بگیرد، یا انتقاد متقابل کند و یا انکار اشتباه کند.۲
4. حمله به کل شخصیت نشود: انتقاد۳ سالم، انتقادی است که در آن 
بین کل شــخصیت و رفتار نادرست )که جزئی از شخصیت است( تمایز 
ایجاد شود.۴ نگوییم: شما )کل شــخصیت( آدم بدی هستید، بگوییم: 
این رفتار خاص شما اشتباه است و به این طریق رفتار مورد نقد را به طور 
شفاف مشخص کنیم و برچسب به کل وجود و شخصیت فرد نزنیم. اگر 
فرد احســاس کند که شما به کل شــخصیت او که برایش باارزش است 
حمله کرده اید او هرگز به شما اجازه نمی دهد وارد حریم شخصیتی مقبول 
او شــوید. بنابراین یا درصدد انتقاد از شــما برمی آید و یا به نوعی حالت 

تدافعی به خود می گیرد.
۵. تکریم شخصیت: در انتقاد سازنده، اول باید به کل شخصیت فرد 
به طور اجمالی احترام گذاشت و نکات مثبت آن شخصیت را برشمرد، 
این کار باعث می شود که فرد شما را محرم خود احساس کند و در صدد 

دفاع بر نیاید و به نکات و نقد شما توجه و تامل کند.5
6. اصل تدریجی: یکی از اصول بســیار مهم در تغییر و اصالح رفتار 
توجه به اصل تدریج است؛ یعنی همان گونه که یک صفت خوب به تدریج 
ملکه انســان می شود، صفات بد نیز به تدریج در جان انسان رسوخ پیدا 
می کند. پس ما باید با سیاست گام به گام به تغییر رفتار و یا اندیشه فرد 

اقدام کنیم و به او زمان بدهیم که به اصالح بپردازد. پس:
الف( در یک جلسه، یک نقد کافی است.
ب( بالفاصله انتظار تغییرنداشته باشیم.۶

7. نیت نقد: نیت فرد منتقد نقش اساسی در چگونگی واکنش دارد. 
آیا هدف سلطه گری و تخریب است یا هدف اصالح ارتباطات و یا افکار 
و رفتار اســت؟ اگر فرد از نیت صحیح مطلع شود حالت دفاعی به خود 
نمی گیرد، چون می داند که این انتقاد خطر برچســب خوردن، بد بودن و 

طرد شــدن از اجتماع را به همراه ندارد. پس منتقد باید به او بفهماند )با 
رفتار و گفتار و توجه به نکات مثبت او( که هدف ســلطه گری ندارد. دوم 

این که معادله ذهنی او را به هم بزند و معادله صحیح جایگزین کند.
معادله غلط: پذیرش نقد مساوی است با پذیرش اشتباه و آن یعنی 

آدم بد بودن و در نتیجه آن طرد شدن و خرد شدن شخصیت.
معادله صحیح: پذیرش نقد مســاوی اســت با پذیرش اشتباه و آن 
یعنی اقرار به این که انسان جایزالخطاست و گامی به سوی خودشناسی و 
آینده بهتر پس هنوز مطرود نیست و با رفع آن اشتباه محبوب تر می شود.

8. در جمع نباشــد: حضرت علــی )ع( می فرمایند: نقد و نصیحت 
کــردن دیگــران در جمع یعنی کوبیدن و خرد کردن شــخصیت طرف 
مقابل. »ُنْصُحک بین المالِء تقریٌع«7 پس در نقد باید دقت داشته باشیم 
که در مقابل دیگران کســی را نقد نکنیم، نقــد با لحن آمرانه و زورگویانه 
نباشد و به شکل غیرمستقیم صورت گیرد. داستان وضوی امام حسن و 
حسین علیهما السالم و پیرمرد، اگرچه داستان کوتاهی است، نکات بسیار 
آموزنده ای در بردارد؛ مقابل جمع نبود، لحن آمرانه نبود، به شــخصیت او 

احترام گذاشتند. »قضاوت بین دو وضو کند.«
۹. توجه به زمان و موقعیت: زمانی باشــد که ســر حال و درحالت 
آرامش و آســودگی خیال است، نه زمانی که زیر فشار ذهنی و خستگی 
جسمی و... است. به خاطر همین نکته دقیق است برخی که انتقاد را به 

جراحی روح و روان آدمی تشبیه کرده اند.8
۱۰. محتوا و موضوع: در بیان موضوع نقد سعی کنیم ابعاد شخصیتی او 
را در نظر داشته باشیم )عواطف، شناخت، روح، احساسات( و با تناسب 
ســن، هوش، رغبت و تمایل و انگیزه او به نقد بپردازیم. از بیان موعظه و 
پند در اول کالم بپرهیزیم، نقد را در ظرف و قالب جذاب ارایه دهیم؛ مثال 
به جای این که مستقیما به او بگوییم سیگار این ضرر را دارد بدون خطاب 
کردن طرف مقابل ســوال هایی زیرکانه همراه با اطالعات و آمار دقیق از 

سیگار و ضررهای آن طرح کنیم و قضاوت را به خود او واگذار کنیم.۹
۱۱. مهارت هــای ارتباطی: به طرف مقابل بفهمانیم که اگر خواســتار 
محبوبیــت و مقبولیت و تاییــد اجتماعی هســتید، نقدپذیری یکی از 
مهم ترین عوامل ارتباطی است. )البته این تذکر باید در قالب نکات دقیق 

نقد مطرح شود.(

پی نوشت:
۱. فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم، ۱۳75. )حرف ن(

۲. قربانی، نیما، مهندسی رفتار ارتباطی، انتشارات سینه سرخ، چاپ اول، ۱۳8۰، ص 
۱7۳، با کمی تغییر.
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۴. همان، ص ۱8۳، اقتباس.

 5. افروز، غالمعلی، روان شناســی رابطه، انتشــارات نوادر، چاپ دوم،۱۳8۰، ص ۱۲، 
با کمی تغییر.

۶. شــرفی، محمدرضا، جوان نیروی چهارم زندگی، ســروش، چاپ دوم، ۱۳8۰، ص 
5۱، )اقتباس(.

7. محدثی، جواد، اخالق معاشرت، بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳8۲، ص ۳۱۱.
8. روان شناسی رابطه ها، ص ۱۰، اقتباس.

۹. همان، اقتباس.

چگونه انتقاد کنیم؟

لحظاتی چند در محضر امام علی )ع( 
ارزشپرهیزکاری

اُء َمَرِض أَْجَســاِدُکْم َو َصَلُح َفَساِد ُصُدوِرُکْم َو ُطُهوُر َدنَِس أَنُْفِسُکْم َو ِجَلُء  ِ َدَواُء َداِء ُقُلوبُِکْم َو بََصُر َعَمی أَْفئَِدتُِکْم َو ِشــفَ ....َفإِنَّ تَْقَوی اللَّ
َعَشا أَبَْصاِرُکْم َو أَْمُن َفَزِع َجْأِشُکْم َو ِضَیاُء َسَواِد ُظلَْمتُِکْم.....

...همانــا تقوا و تــرس از خدا، داروی بیماری های دل ها، روشــنایی قلب ها و درمان دردهای بدن ها، مرهــم زخم جان ها، پاک کننده 
پلیدی های ارواح و روشنایی بخش تاریکی چشم ها و امنیت در نا آرامی ها و روشن کننده تاریکی های شماست.

خطبه۱۹8نهج البالغه

حرف حساب
قانون عمل و عکس العمل

از »قوانین معکوس« دنیا آگاه باشیم!
 در دســتگاه خدا برخی چیزها، معکوس عمل می کند و این 

سراالسرار دنیاست.
 صدقــه دادن، ظاهرا پول را کم می کند، اما در واقع معکوس 

عمل می کند و ما را از فقر نجات می دهد.
 امام معصوم)علیه الســالم( می فرمایند: اگر فقیر شــدی، 

بیش تر صدقه بده!
 خمس و زکات هم معکوس عمل کرده و ما را غنی تر می کند.

 دنبال قدرت ندویدن، معکوس عمل می کند و او مثل سایه 
به دنبال تو می دود.

 فکر آبــاد کردن آخرت، معکوس عمل می کند و دنیایمان را 
آباد می کند.

 زمانی کــه وقت مان را صــرف نماز، دعا و عبــادت کردیم، 
معکوس عمل کرده و برکت به وقت مان می دهد.

 وقتی به خودمان در راه خدا ســخت می گیریم، معکوسش 
این است که سختی های دنیا که برای همه هست، برای ما آسان 

می شود و گاهی آسان تر.
 معکوس کم تر خوردن، سالمتی است. 

 وقتی یاد مرگ کنیم، معکوس عمل می کند و دل مان زنده 
و شاداب می شود.

 چشــم هایمان را از حرام ببندیم، بیش تر از بقیه می بینیم و 
می فهمیم! 

 وقتی ســکوت اختیار کنیم، بیش تر از کسی که زیاد حرف 
می زند جلوه می کنیم.

 حجاب و پوشاندن خود از نامحرم، »وقار« را بیش تر می کند 
و قرآن نیز بر این موضوع تاکید دارد.

 وقتــی جانــت را در راه خدا می دهی و شــهید می شــوی، 
معکوس عمل کرده و خداوند تو را زنده می داند:

ِ أَْمَواًتا بَْل أَْحَیاٌء ِعْنَد  َوَل تَْحَســَبنَّ الَِّذیَن ُقتُِلوا ِفی َســبِیِل اللَّ
َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن 

هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده  اند، مرده مپندارید بلکه 
زنده  اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى  شوند.

 وقتــی نیرنــگ می زنیم و چاهــی برای کســی می کنیم، 
معکــوس عمل کرده و خودمان دچار نیرنگ می شــویم و اول در 

چاه می افتیم!
 وقتی مهمان دار می شویم، برکت به سفره مان می آید و بارها 

دیده ایم با همان غذای همیشگی، همه سیر می شوند.
 وقتی بچه دار می شــوی نیز قانون معکوس های دنیا اِعمال 

می شود و برکت و رزق و روزی ات زیاد می شود! 
برای نشاط و شادی خود باید به فکر رفع مشکالت دیگران 

باشی و دل دیگران را شاد کنی تا دل خودت شاد شود.
و این گونه اســت که خدا از مردم می خواهد اندکی در کار دنیا 
و قانــون حاکم بر آن) معکوس عمل کــردن( تامل کنند بلکه به 
بیراهه ای که شیطان به دروغ جلو آن ها تزیین می کند، پا نگذارند.

مراسم زیارت عاشورا هم زمان 
با ایام شهادت امام حسن مجتبی )ع(

با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی 
به شرح زیر برگزار می شود:

سخنران: حجت االسالم رضا زاده
مداح: جناب آقای حاج خلیل عینی

زمان: دوشنبه ۱4 شهریور - ساعت 7 صبح
مکان: نمازخانه جامع شهدای ایران خودرو

مدیریت، بسیج و انجمن اسالمی کارکنان
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کتاب

نتایج نوآوری باز
 شیرین فکری

 اکثر شــرکت ها برای هدف گذاری، بیــش از هر چیز بر 
دانسته ها، داشته ها و توانمندی های خودشان تمرکز دارند و 
با تاکید بر »نوآوری بسته« که رویکردی منطقی و قابل درک 
اســت، در دنیایی شناخته شــده و مطمئن گام برمی دارند و 
شــاید هیچ گاه به دنبال یافتن رویکرد جایگزین نباشند، اما 

رویکرد جایگزین چه می تواند باشد؟
برای پاســخ به این پرسش باید با دقت به پیرامون خود 
بنگریــد و مصادیق قابل درک را ببینید؛ برای مثال شــرکت 
اسنپ بدون در اختیار داشــتن حتی یک خودرو، درکم تر از 
پنج ســال به بزرگ ترین شرکت تاکســی اینترنتی ایران و 

خاورمیانه تبدیل شده است. 
بنابرایــن به نظر می رســد گزینه بهتری هــم وجود دارد 
که برخی شــرکت ها با آن بیگانه اند، رویکــرد جایگزین که 

»نوآوری باز« نام دارد و می توان آن را چنین تعریف کرد: 
به جای تمرکز بر امکانات موجود، هدف بزرگی تعیین کنید و 
سپس با بهره گیری از همه دانسته ها، دارایی ها و توانمندی های 
الزم، تحقق آن هدف را به یک بازی مشــترک و جمعی تبدیل 

کرده و بر قواعد بازی سازی و بازی گردانی تسلط پیدا کنید.
»Henry Chesbrough« اســتاد برجســته دانشــگاه 
برکلــی در کتاب »نتایج نــوآوری باز« با نگاهــی نقادانه به 
تجربه دو دهه گذشــته، برداشت های نادرست از نوآوری باز، 
موانع اجرایی و همچنین عواملی که سبب شده دستاوردهای 
خالق و نوآورانه شــرکت ها و کشــورها با آن چه باید، فاصله 
زیادی داشــته باشد را تشــریح کرده و به صاحبان کسب و 
کار کمک می کند با درک درســت از نوآوری باز و به خدمت 
گرفتن فناوری های نوین، رویاهای بزرگ بســازند و به جای 
بازی در حیطه محدودیت های خودســاخته ذهنی، در مسیر 

تحقق رویاهاشان گام بردارند. 
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیش تر و امانت کتاب 
می تواننــد به کتاب خانــه مرکزی اداره مرکز اســناد فنی و 
سیستمی مدیریت حوزه مدیرعامل واقع در خیابان مطهری 

مراجعه کنند.

فرهنگ و صنعت

رقیب بعدی کنسول بازی 
»استیم دک« تقریبا این جاست!

بــه تازگی برخی خودروســازان بزرگ دنیا وعــده داده اند، دارندگان 
خودروهای الکتریکی می توانند خودروی خود را به یک کنســول بازی 
steam بســیار بزرگ تبدیل کنند و احتماال به زودی از یک نســخه 
نمایشــی دارای این تکنولوژی پیشــرفته رونمایــی می کنند و بدین 
ترتیب به نظر می رسد که توانایی اجرای بازی های Steam در خودرو 

یک قدم به واقعیت نزدیک تر شود.
در حــال حاضر برخــی از سیســتم های داخلی خــودرو، امکان 
تجربه برخی از بازی هــای ویدیویی را به کاربران خودرو می دهد، اما 
خودروســازان برتر در حال کار بر روی پروژه ای هســتند که از طریق 
آن بتوان با اجرای پلتفرم steam، خودرو را به یک کنسول گیمینگ 

تبدیل کرد.
دسترسیبهبازیهایبیشتر

اگر ماهیت این وعده درســت باشد، پشتیبانی از استیم به ما این 
فرصت را می دهد تا از بازی های بیش تری در خودروی شخصی خود 
لذت ببریم. البته هنوز مشــخص نیســت که آیا کاربران قادر خواهند 
بود که بازی های خود را از خودروی خود بخرند یا اصال این خودروها 

قادر به اجرای کدام بازی ها خواهند بود؟
برخی خودروســازان پیش تر وعده اجــرای بازی های بیش تر در 
خودروهای تولیدی شــان را داده بودند که از پردازنده های متفاوت و 
کارت گرافیــک مجزا بهره می برند. با این حال نتوانســتند وعده های 
خود را عملی کنند. هم اکنون پشتیبانی از استیم می تواند خودروسازان 

را یک قدم به وعده های خود نزدیک تر سازد.
سال گذشته، خودروسازانی که در پی عملی کردن امکان بازی در 
خودرو بودند، توسط مسووالن ترافیک و ایمنی بزرگراه ها مورد انتقاد 
قــرار گرفتند. آن هــا در ابتدا اعالم کرده بودنــد، امکان بازی فقط در 
خودرو پارک شده وجود دارد، سپس با دور زدن موارد امنیتی، امکان 

بازی در بزرگراه ها را نیز به کاربران دادند.
حاال، باید منتظر نســخه  نمایشی باشــیم تا ببینیم آیا برنامه های 
Steam عملــی اســت؟ Steam Deck مطمئنــا به ما نشــان داده 
اســت که ســخت افزار کم مصرف و قابل حمل می تواند شاهکارهای 

قابل توجهی را در بازی های رایانه شخصی به ارمغان بیاورد، اما تفاوت 
مشخصی بین یک خودرو و دستگاهی وجود دارد که از ابتدا به عنوان 

یک ماشین بازی ساخته شده است.
چنان چه این موضوع امکان پذیر باشــد، گیمرها ممکن است در 
بازی هایی که می توانند انجام دهند به شــدت محدود شوند. بنابراین 
اگر ماه آینده یک نســخه نمایشی دریافت کنیم، هیچ تضمینی وجود 
نــدارد که همه یا حتی اکثــر بازی های Steam توســط خودروهای 
فعلی دنیا پشــتیبانی شوند و ممکن است رویای بازی  در خودرو های 

معمولی تر کمی به طول بینجامد.
یکسوال

شــاید از خود بپرسید، چرا خودروســازان اصال به Steam یا هر 
سیســتم بازی تعبیه شــده در آن نیاز دارند؟ ارسال پیامک در حین 
رانندگی خطرناک اســت، مطمئنا بازی در حالی که راننده مسوولیت 
هدایــت یک وســیله نقلیه را بر عهده دارد، خطرناک تر نیز می شــود 
و چرا خودروســازان می خواهند این تکنولوژی را به خودروهای خود 

بیفزایند؟
هدف این به روزرســانی های سرگرم کننده، منحرف کردن حواس 
رانندگان در حین حرکت نیســت، بلکه بازی هــا برای لذت بخش تر 
ســاختن زمان توقف در پارکینگ یا زمان شــارژ خودروی الکتریکی 

است.
در حال حاضر یکی از معایب خودروهای برقی زمان زیادی است 
که صرف شــارژ شــدن آن می شــود، به خصوص در مقایسه با چند 
دقیقه ای که برای سوخت گیری کامل یک خودروی بنزینی، گازسوز 
یا دیزلی طول می کشد. این بدان معناست که رانندگان می توانند لذت 
زیادی از یک ساعت انتظار خود ببرند، در حالی که خودروی آن ها نیز 

انرژی الزم را برای سفرشان به دست می آورد.
باید این نکته را هم در نظر گرفت که یقینا انجام بازی ها و تماشای 
فیلم در خودروهای الکتریکی می تواند مقداری از باتری را خالی کند، 
اما در مقایســه با میزان شــارژ آن قدر کم است که چندان به چشم 

نمی آید.
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مثبت باشیم

واکنش سریع 
ممنوع!

فروردین

تالش و همت شما بی نظیر است. نتیجه موضوعی که منتظر جوابش 
هســتید، مثبت و خیر است. باید از آن چه افکار و اندیشه شما را مسموم 
می کند و شــما را از رســیدن به اهداف تان باز می دارد دوری کنید. حضور 
در جمع هــای خانوادگــی به صالح تان اســت. خواســته های قلبی تان را 
بــه زبان بیاورید، شــرایط برای رســیدن به آرزوهایتان هموار می شــود. 

اردیبهشت

خبری به شما می رســد که ظاهرا اســباب دلخوری خانواده را فراهم 
می آورد، اما این موضوع شــما و خانواده تان را زیاد درگیر خود نمی کند. از 
غمی کهنه رنج می برید، این اندوه را فراموش خواهید کرد و سررشته زندگی 
را به دست می گیرید. نگویید خسته و دلزده هستید شما توانایی خاصی 
در انجام همه امور دارید. امیدوار باشــید تا بازتــاب آن را در رفتار، گفتار و 

تصمیمات مهم زندگی تان شاهد باشید.
خرداد

ارتباطــات اجتماعی خود را کنتــرل کنید تا راحت تــر بتوانید از عهده 
مسوولیت های محول شده برآیید. نگرانی شما در مورد یکی از نزدیکان تان 
بی مورد اســت، به زودی اوضاعش بهتر از قبل خواهد شــد. خوش قولی 
شما زبان زد خاص و عام است از این رو هم دم و شریک خوبی محسوب 

می شوید. محبت خود را نثار عزیزانی کنید که قدر می دانند.
تیر

به این باور برســید که تفریح شما کار اســت آن گاه برای شما شرایط 
مساعدتر و قابل تحمل تر از گذشته خواهد شد. با کسی بحثی داشته اید که 

موجب دلخوری شده و ذهن تان را به شدت مشغول کرده است. اگر کمی 
بیش تر تامل کنید متوجه خواهید شد که شما هم بی تقصیر نبوده اید. فراموش 
نکنید آن چه موجب شــادیتان خواهد شد در وهله اول خودتان هستید. در 

خصوص مسایل اقتصادی و تصمیم گیری های مهم، بیش تر دقت کنید.
مرداد

گالیه را کنار بگذارید، برای رسیدن به هدف تان تالش کنید و امیدوار باشید. 
خوش قلبی تان و دعای خیری که بدرقه زندگی تان می شــود، موجب شده 
خطری از سرتان بگذرد. ارتباط تان را با خانواده بیش تر کنید تا از نظر روحی نیز 

بیش تر تقویت شوید. یک مالقات کاری دارید که امیدوار کننده است.
شهریور

از صحبت هایی که اخیرا با یکی از دوستان داشته اید دل گیر هستید، 
اگر درست بررسی کنید پی خواهید برد که هیچ یک مقصر نیستید، گاهی 
حوادثی رخ می دهند که برای هیچ کس خوشایند نیست، اما آزمونی است 
که صبر و اســتقامت را می سنجد. در برابر نامالیمات صبوری پیشه کنید، 

هرچند برایتان سخت است، اما شدنی است.
مهر

تغییر و تحول مهمی پیش رو دارید که باید قدر و ارزش آن را بدانید. 
فرامــوش نکنید هر آدمی برای تعیین مســیر خوش بختی اش بیش 
از هر عامل دیگری ســهم دارد. در مســیر جدیدی که پیش گرفته اید 
تالش تان برای از میان برداشــتن موانع شــما را از برخی مسائل مهم 
غافل کرده اســت. خود را اسیر اضطراب و نگرانی نکنید. اراده کنید و 

رخوت و سستی را کنار گذاشته و اسیر افکار منفی نشوید.

آبان

به کارهای عقب افتاده تان نظم داده و به مرور آن ها را به پایان برسانید، 
آن گاه خواهید دید که بســیاری از نگرانی هایتان بدین سبب بوده است. 
تالش کنید هر کاری به موقع انجام شود تا آسودگی خاطر را تجربه کنید. در 
برابر برخی رفتارهای اطرافیان الزم نیست به سرعت واکنش نشان دهید؛ 

مرور زمان خود دوای هر دردی است.
آذر

از نظر فکری و مالی می خواهید مســتقل باشــید که خوب است، اما 
فراموش نکنید، در زندگی همه نیاز به حمایت و هم فکری دارند. در اموری 
که موجب ناراحتی تان می شود کنجکاوی نکنید، گاهی بی اعتنا بودن به آن 
چه ناخوشایند است، موجب خواهد شد احساس بهتری پیدا کنید. عزیزی 
بی آن که بدانید دائم برای سعادت شما دعا می کند، همیشه از حمایت های 

معنوی او برخوردارید.
دی

به نظم و ترتیب و آراستگی خود بیش تر بها بدهید که به پیشرفت تان 
کمک می کند. با صداقت پیش بروید تا موقعیت های بهتری را تجربه کنید. 
احساس خستگی شما ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح و فشار کار زیاد 
اســت. با یک چالش اساسی که در خانواده وجود دارد دست و پنجه نرم 

می کنید که با درایت شما به زودی مرتفع می شود. 
بهمن

اجباری نیست که آن چه مورد پسند شما واقع شده حتما مورد پسند 
ســایرین نیز باشد، اگر می خواهید نظر موافق آن ها را جلب کنید، فرصت 
بدهید تا همان طور که شما با بررسی همه جوانب به این یقین رسیده اید 
آن ها نیز مسیر خود را تجربه کنند. همراهی اعضای خانواده موهبتی بزرگی 

است که از آن بهره مندید، قدردان آن باشید.
اسفند  

برنامه هــای خاصی در ذهن دارید و تــالش می کنید هر چه زودتر 
آن ها را پیــاده کنید و خوش بختانه با موفقیت همراه خواهد بود به 
شــرطی که به حواشی بی توجه باشید و به آن دامن نزنید. پولی به 
دســت تان می رسد که گره گشا خواهد بود. عاشــقانه زندگی کنید 
تــا زندگی به شــما لبخند بزند. محبت شــما اطرافیان را به زندگی 

دلگرم می کند.

داشتن سفرهای امن با سرویس های داخلی، خواسته ای است که همه ما کارکنان شرکت خواهان آنیم 
و یقینا همکاری کامل مســافران و رانندگان این ســفرهای مطمئن و بی خطر را رقم خواهد زد؛ بدین 

منظور به رعایت نکات زیر بیش تر توجه کنیم: 
 رعایت ســرعت مجاز )۴۰ کیلومتر در ســاعت در خیابان ها و ۳۰ کیلومتر در ســاعت داخل تونل ها( 

هنگام رانندگی در سطح شرکت ضروری است.
 صحبت کردن با تلفن همراه توسط راننده هنگام رانندگی ممنوع است.

 راننده ســرویس باید هنگام رانندگی در سطح شرکت تمامی الزامات و قوانین راهنمایی و رانندگی 
را رعایت کند.

 سوار و پیاده کردن مسافر خارج از ایستگاه، ممنوع است.
 در سرویس در تمام طول حرکت سرویس باید کامال بسته نگه داشته شود.

 انجام هرگونه حرکات نمایشی، سرعت باال، سبقت و ... ممنوع است.
 سرویس همیشــه باید فاصله ایمن را با تریلی ها و خودروهای سنگین حمل بار مخصوصا در داخل 

تونل ها رعایت کند.
 سوار کردن مسافر بیش از حد ظرفیت سرویس، ممنوع است.

 شیشه های جلو و عقب سرویس و آیینه ها همیشه باید به طور کامل تمیز بوده و راننده دید و تسلط 
کافی هنگام رانندگی داشته باشد.

 راننده هنگام رانندگی باید تمرکز و دقت الزم را معطوف رانندگی کند.
 استعمال دخانیات برای راننده و مسافران داخل سرویس، ممنوع است.

 درخواست پیاده یا سوار شدن خارج از ایستگاه از طرف مسافران مجاز نیست.
 مسافران فقط باید در محدوده مشخص شده ایستگاه منتظر سرویس بوده و از تردد در سایر نقاط 

اطراف ایستگاه خودداری کنند.
 بلند شدن از روی صندلی قبل از رسیدن به ایستگاه برای مسافران بسیار خطرناک است.

 مسافران از هرگونه شوخی کردن، ایستادن یا انجام اعمال ناایمن خودداری کنند.
 مســافران باید هنگام سوار یا پیاده شــدن از نرده کناری در جهت جلوگیری از سقوط و بروز حادثه 

استفاده کرده و جهت جلوگیری از لیز خوردن مخصوصا در زمان های بارندگی یا بارش برف، پای خود 
را به طور کامل بر روی رکاب خودرو قرار دهند.

 از بیرون آوردن دست یا سر خود یا هر شی دیگری از شیشه سرویس خودداری شود.
 در داخــل ســرویس به طور کامــل و مطمئن بر روی صندلی قرار گرفته و مانعی برای تردد ســایر 

مسافران در راهرو وسط خودرو ایجاد نشود.
 از صحبت کردن بلند با ســایر مســافران یا با تلفن همراه جهت جلوگیری از به هم خوردن تمرکز 

راننده و رعایت حقوق دیگران خودداری شود.
 از درخواست های بی مورد از راننده مانند افزایش سرعت رانندگی، سبقت یا ... جدا پرهیز شود.

 در صورت وقوع تصادف، مسافران باید خونسردی خود را حفظ کرده و منتظر رسیدن همکاران تردد 
و ترافیک، نیروهای امدادی و آتش نشانی باشند.

چقدر با الزامات ایمنی سرویس های داخلی آشنا هستیم؟
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اطالع رسانی

فرارســیدن روز و هفته تعاون بهانه ای شــد تا با مدیرعامل شرکت 
تعاونی خــاص گفــت و گویی ترتیب دهیم و نقطــه نظرات وی در 
مباحث مختلف و عملکرد تعاونی خاص را جویا شــویم که در ادامه 

تقدیم می شود. 
 علی حاجی کاظــم لواســانی دارای مدرک کارشناســی در رشــته 
حسابداری، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع )مدیریت بهره وری( و 
دکترای مدیریت کسب وکار است. وی پیش از این مسوولیت های 
مختلفی همچون مدیرعاملی شرکت های لیزینگ ایرانیان، واسپاری 
توسعه تعاون و لیزینگ شهر و معاونت سرمایه گذاری تعاونی خاص 
را عهده دار بوده و از بهمن ماه ۱4۰۰به عنوان مدیرعامل تعاونی خاص 

کارکنان ایران خودرو مشغول فعالیت است.

 عملکرد تعاونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
تعاونی خــاص به عنوان شــریک تجاری موثــر و قابل اعتماد 

ایران خــودرو نمــادی از هم بســتگی 
صنعتــی  اتحــاد کارکنــان گــروه  و 
ایران خودرو اســت که با گذشت بیش 
از دو دهــه از آغــاز فعالیــت خــود، 
برهه های حســاس و پرفراز و نشیبی 
را پشت سرگذاشــت. در شرایطی که 
اقتصاد در دوره رونق به ســر می برد، 
رونقی  پر  روزهــای  تعاونی خاص هم 
را تجربه کرده اســت، ولی با ورود به 
اقتصادی،  و فشــار  تحریم  سال های 

این شرکت شرایط ســختی را تجربه کرد، ولی توانست باوجود 
نوسانات اقتصادی با تمرکز بر سرمایه گذاری های موفق، اعتماد 
اعضــا را بیش از پیش به خود جلب کند و با رشــد مثبت روند 
عضویت و ارتقای خدمات به ســهام داران، بنیــه قوی مدیریت 

کسب و کار را به نمایش بگذارد. 

 ماموریت اصلی هلدینگ تعاونی خاص را چه می دانید؟
افزایش ثروت ســهام داران از طریق خلق سود پایدار و باکیفیت، 
به عنوان مهم ترین ماموریت شــرکت، شناخته می شود که در ارتقای 
کارایی شــرکت های تابعــه به عنوان مهم ترین عوامــل ثروت آفرین 
هلدینــگ قابــل  ارزیابی اســت. لذا توانمندســازی شــرکت های 
زیرمجموعه هدف اصلی اســت که با سیاســت گذاری های مدبرانه، 
نســبت به افزایش هم افزایی در شــرکت های زیرمجموعه شــرایط 
سود آوری و خلق ثروت بیش از گذشته ایجاد خواهدشد و شرکت ها 

در طریق سودآوری پیش رونده و پایدار قرار خواهند گرفت. 

 تعاونی خاص سال جاری را چگونه سپری می کند؟
افزایش رشــد ســرمایه و کاهش خروج سرمایه در کنار توسعه 
خدمات ســهام داری در ســال اخیر بیانگر تالش این هلدینگ در 
پیشــبرد ماموریت اصلی خود؛ یعنی ارزش افزایی و ثروت آفرینی 

پایدار برای ســرمایه اعضاست. اکنون 
تعاونی خاص در مســیر پیشبرد اهداف 
و برنامه های اقتصــادی خود در جهت 
ارزش آفرینــی پایدار برای ســهام داران 
قــرار دارد و دور از انتظــار نیســت در 
سالی که از ســوی مقام معظم رهبری 
به نــام »ســال تولیــد، دانش بنیان و 
بــا  نام گذاری شــده  اشــتغال آفرین« 
اجــرای برنامه های راهبردی و بســیج 
تمام امکانات، آینده روشــن و سرشار 

از امیدی رقم  بخورد.

 تقویت چه بخش هایی در تعاونی خاص می تواند به خدمت رسانی 
بهتر به سهام داران کمک کند؟

با رصد امور و کارشناســی فعالیت های هلدینگ، به این نتیجه 
رســیدیم کــه ایجاد انضبــاط مالــی و کاهش هزینه هــا درجهت 
چابک ســازی هلدینگ، توسعه شعب فروشــگاهی تعاونی خاص 
بــا افزایــش تامیــن مالــی از طریق 
لیزینگ هــا و بانک هــا درجهــت ارایه 
تسهیالت باکیفیت و التزام شرکت های 
تابعه بــه ورود به بازار خــارج از گروه 
برای ســودآوری بیش تر و برنامه ریزی 
برای تعامل گســترده تر باگروه صنعتی 
ایران خودرو می تواند در جهت افزایش 
رضایت بــا ثروت آفرینی پایــدار برای 

سهام داران موثر واقع  شود. 

 افزایش جذابیــت تعاونی خاص از منظر اعضــا چگونه محقق 
خواهد شد؟ 

طبیعتا ســودآوری و ثروت آفرینی جذابیت تعاونی خاص را در 
نگاه اعضا افزایش خواهد داد، لذا ایجاد بســترهای مناسب برای 
ورود بــه فعالیت های بزرگ اقتصادی و بازارهــای جدید ویترین 

خدمات تعاونی خاص را جذاب تر خواهدکرد که به دنبال آن حسن 
اعتماد و جذب سرمایه بیش تر را در پی خواهد داشت.

 فکر می کنید چه عواملی باعث ایجاد یک تعاونی موفق می شود؟
ترســیم هدف برای تشــکیل یــک تعاونی به عنــوان گام اول 
ضــروری اســت و پس از آن برای دســتیابی به اهــداف، تعریف 
ارزش هایی است که نباید از آن عدول شود و به عنوان خطوط قرمز 

باید از آن ها محافظت کرد. 
مشارکت حداکثری اعضا به عنوان یکی از اصلی ترین ارزش هایی 
اســت که باید هر تعاونی تمام تالش خود را برای بهره گیری از آن به 
کار گیرد. یکی از مصادیق این مشــارکت می تواند در قالب استفاده از 
خدمات توسط اعضا باشد چرا که براساس قانون، مازاد بازگشت سود 
ارایه خدمات، به خود سهام داران باز می گردد و استقبال اعضا از طرح ها 

منجر به تامین مالی و توسعه و حمایت از خدمات خواهد شد. 

 چــه توصیــه ای بــه ســهام داران 
تعاونی خاص دارید؟

تعاونــی  بــه  اعتمادشــان  بابــت 
خودشان بسیار قدردان و سپاس گزارم 
و از آن هــا می خواهــم کــه شــرکت 
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو را به 
معنای واقعی کلمه »تعاونی« بدانند و 
برای توسعه تعاون و ارتقای فعالیت ها 
همواره مشــارکت داشــته باشند. این 
مشــارکت برای ارایــه ایده های نــو، اجرای طرح ها، اســتفاده از 
خدمات و نظارت برحســن اجرای آن ها، بزرگ ترین کمکی است 

که می تواند به توسعه برند تعاونی خاص داشته باشد.

 رهنمود شــما به همکاران شــاغل در تعاونی خاص در راستای 
بهبود کیفیت ارایه خدمات چیست؟

با پاسخ گویی بهنگام و مطلوب به انتظارات ذی نفعان بر اصول و 
ارزش های خود برای ارتقای مشتری مداری و تضمین منافع آن ها 
هم چنان پای بند باشــیم. از ورود به عرصه های جدید نترسیم و با 
تــوکل به خدا در رویارویی با چالش هــا، روی توانمندی کارکنان و 
اعتماد سهام داران حساب کنیم. بر این اساس معتقدم که خدمت 

خالصانه و تالش مستمر، نتیجه  پرباری به همراه خواهد داشت.

 اگر مطلبی به عنوان سخن پایانی باقی مانده بیان کنید.
همه ما در هلدینگ تعاونی خاص تالش می کنیم با ارایه خدمات 
با کیفیت امنیت خاطر، رفاه و آســایش ســهام داران فراهم  شود و با 
صیانت از سرمایه ها در مســیر خلق  ثروت و افزایش رضایت ایشان 
گام های موثری برداریم. باید اعالم کنم، آینده تعاونی خاص بســیار 
امیدوارکننــده خواهدبــود، چراکه برخــی از پروژه هــای مهم ما در 
ســال جاری به بهره برداری خواهد رسید. امید است شرایط اقتصادی 
کشور نیز بهبود پیدا کند تا زمینه مساعدتری برای رونق گرفتن تمامی 
کسب وکارها و به ویژه فعالیت های حوزه ماموریت شرکت فراهم شود.

مدیرعامل تعاونی خاص:

 هدف حفظ سرمایه، 
 خلق ثروت و افزایش رضایت است

 ایجاد بسترهای مناسب برای ورود به 
فعالیت های بزرگ اقتصادی و بازارهای 

جدید ویترین خدمات تعاونی خاص 
را جذاب تر خواهدکرد که به دنبال آن 

حسن اعتماد و جذب سرمایه بیش تر را 
درپی خواهد داشت

افزایش رشد سرمایه و کاهش خروج 
سرمایه درکنار افزایش خدمات 

سهام داری در سال اخیر بیانگر تالش 
این هلدینگ در پیشبرد ماموریت اصلی 
خود یعنی ارزش افزایی و ثروت آفرینی 

پایدار برای سرمایه اعضاست

هـفـتـه تـعـاون گـرامی بـاد
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صاحب امتیاز : گروه صنعتی ایران خودرو
مدیر مسوول: محمود نیک دهقان

دبیر شورای سیاست گذاری: احمد بروغنی
سردبیر: فاطمه الیق فرد

 اعضای تحریریه: مهنــاز میناوند، معصومه عبدی خان،
لیال حسینی، احمد عبدداوودی، رسول ایمانی

طراح گرافیک : سید جعفر ذهنی
عکس: هادی ذهبی

هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

 ارتباط بی واسطه کارکنان با مدیر عامل
سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به شماره تلفن ۰۹۱۰22۹7۱۱۰ در فضای مجازی شامل پیام رسان های سروش، بله، ایتا 

و آیگپ و همچنین سیستمدریچه فعال است و همکاران گروه صنعتی می توانند از این طریق بی واسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

كاهش ضامنان وام حواله خودرو كاركنان
 تعــداد زیادی از كاركنان در تماس با صدای همكار درخواســت 
كرده اند، تعداد ضامن ها برای دریافت وام حواله خودرو كم شــود. 
این همكاران عنوان كرده اند، بــا توجه به این كه اكثر همكاران وام 

گرفته اند، پیدا كردن ضامن كار سختی است.

پاسخ تعاونی اعتبار: 
با ابالغ مدیرعامل تعاونی اعتبار و در راســتای تســهیل گری امور 
مالی و انتفاع حداکثری همکاران از خدمات این شرکت، ضمانت وام 
قرض الحسنه اعطایی حواله های خودرو پرسنلی برای کارکنان شاغل 
در شرکت ایران خودرو به یک نفر کاهش یافت. از این پس کارکنان 
شرکت ایران خودرو می توانند، برای دریافت این وام قرض الحسنه تا 
ســقف ۱۰۰ میلیون تومان، با مراجعه به شعب تعاونی اعتبار و معرفی 

یک نفر ضامن نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

ترابری
 جمعی از کارکنان در تماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل عنوان 
کرده اند، ساعت حرکت ســرویس مترو آزادی۱7:۵۰ است و با توجه 
به ُبعد مسافت کارت زنی تا ترمینال، امکان حضور در آن ساعت، برای 
اکثر پرســنل میسر نیســت؛ مگر این که پیش از ساعت مقرر، پانچ 
کارت شــود. این همکاران درخواســت کرده اند، در صورت امکان، 

زمان حرکت ســرویس مترو آزادی از ۱7:۵۰ بــه ۱8 تغییر یابد تا 
تعداد بیش تری از پرسنل، امکان استفاده از این سرویس را داشته 

باشند. 

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:
در حال حاضر ســرویس مســیر تو راهی آزادی)ایســتگاه مترو 
آزادی( در ســاعت ۱8:۱5 فعال بوده و ســرویس ساعت ۱7:5۰ هم 
مازاد بر ســرویس اصلی شــرکت اســت. یادآوری می شود، در بدو 
شروع سرویس دهی مترو آزادی ساعت ۱8 بود که بنا به درخواست 

تعداد زیادی از همکاران به ۱7:5۰ تغییر یافت.

سفر زیارتی مشهد
 تعدادی از همکاران که به ســفر زیارتی مشهد مشرف شده اند در 
تماس با ما نســبت به ارایه خدمات و کیفیــت پایین غذاهای هتل 

سی نور گالیه داشته و خواستار بررسی این موضوع شدند.

پاسخ مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه: 
مطابــق قرارداد با هتل ســی نور به صــورت دوره ای بازدیدی از 
هتل مذکور به صورت نامحســوس صورت پذیرفت که در خصوص 
کیفیت پایین غذای هتل مواردی مشــاهده شــد که به مســووالن 

مربوطه هتل تذکر داده شــد و فرصــت زمانی محدود و کوتاه بابت 
برطرف کردن مشــکالت مربوط به کیفیــت پایین غذا به هتل داده 
شــد که در صورت عدم رفع موارد مشــاهده شــده با هتل مطابق 
تعهدات اجرایی قرارداد برخورد خواهد شــد، همین جا از همکاران 
محترم می خواهیم پس از برگشــت از سفر به مشهد مقدس حتما 
نســبت به تکمیل فرم های نظرســنجی که در دفاتر خدمات رفاهی 
هر معاونت و مدیریت مســتقل )نمایندگان ثبت نام سفر به مشهد 
مقدس( وجود دارد اهتمام ویژه ای داشــته باشند چرا که با تکمیل 
این گونه فرم ها ما را در ارایه خدمات بهتر یاری رســان خواهند بود.

حواله کارکنان
 تعداد زیادی از همکاران در تماس با ما درخواست کرده اند، سبد 

حواله پرسنل تغییر یافته و تنوع محصوالت بیش تر شود.

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 
ارایه خودرو توسط معاونت بازاریابی و فروش در سبد خودروهای 
کارکنان کماکان بر اســاس وضعیت تعهدات معــوق و برنامه تولید 
محصــول بوده به نحوی که همواره در تالش هســتیم تا خودروهای 
متنوع تری در برنامه ها ارایه شود. ضمن این که پیش بینی می شود با 
بهبود روند و تجاری سازی، شاهد تنوع بیش تری در سبد محصوالت 

در ماه های آتی باشیم.

# در  برابر هشتگ
اتفاقات غیر مترقبه 

چه می کنید؟
یونس رسولی از مدیریت بدنه:

در زلزله رودبار بسیاری از فامیل و خویشان 
خود را از دست دادم. فکر می کنم در برابر 
اتفاق های غیر مترقبه در وهله اول بعد از 
توکل به خداوند باید خویشتن دار و صبور 

بود، شاید حکمتی در آن اتفاق نهفته باشد. 

محسن صالحی از مدیریت حراست:
اگر متحمل خسارت مالی شوم سعی و تالش خود را 
می کنم تا آن اتفاق را جبران کنم و اگر خدای 
ناخواسته جانی باشد، فقط صبر پیشه می کنم 
و راضی به مقدرات الهی هستم. 

سیدرضا موسوی از ایسیکو:
چنان چه اتفاق پیش آمده در حیطه کنترل من 
باشد، با بازنگری موضوع از پیش آمد دوباره آن 

جلوگیری کرده و زندگی را تا حد امکان به حالت 
طبیعی خود برمی گردانم.

بهروز رضایی از مدیریت بدنه: 
اول خونسردی خودم را حفظ می کنم، بعد 

اتفاق پیش آمده را مدیریت کرده و اگر 
خطری متوجه اطرافیانم باشد، آن ها را از 

محیط پر خطر دور می سازم. 

مسعود عطایی از معاونت مهندسی 
سازمان و سیستم ها: 
اگر جنبه عمومی داشته باشد، سعی می کنم به 
هم نوعانم کمک کنم واگر فردی باشد آگاهی، تالش و 
تحمل خود را باال می برم. 

خیراله قدسی از مدیریت مونتاژ۱: 
از دانسته ها و آموزش هایی که دیده ام، 
بهره گرفته و تالش می کنم صبور باشم و 
بحران رخ داده را مدیریت کنم. 

برترین های کنکور 1401 در میان فرزندان همکار

موفقیت های یک خانواده
در راســتای بازتاب موفقیت های فرزندان کارکنان در نشریه کارآمد، از شما همکار گرامی که فرزند تان 
در کنکور ۱۴۰۱ رتبه زیر هزار آورده  است، می خواهیم 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 آن ها 

تقدیر شود. 
برای کسب اطالعات بیش تر با شماره 28422 تماس بگیرید.


