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برنامه ادغام شبکه خدمات
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حضورقدرتمندگروهصنعتیایرانخودرو
دربیستودومیننمایشگاهبینالمللی
خودرو در شهر مشهد

میز خبر
همزمان با سیزدهمین سال صدرنشینی برای نخستین بار در حوزه صنعت خودرو

تمام ستارههای ارزیابی خدمات پس از فروش کشور به ایساکو رسید

طبق جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو،

خــودرو ،خودکفایی در تولید ابزار مخصــوص ،تامین از منابع داخل و در

بر طبق ازریابی شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران ،شــرکت

سایه حمایتهای مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،برنامهریزیهای

اﯾﺴﺎﮐﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ بازنگــری چهــار ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت

دقیق در ستاد ،کوشش کارکنان مجموعه و تالش مضاعف نمایندگیهای

ﭘﺲ از ﻓﺮوش در اﻣﺘﯿﺎز «ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ» و «ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد» در ﺣﻮزه

مجاز رضایت مشتریان ایرانخودرو را از خدمات پس از فروش تا سطح

شــرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو که در 13ســال گذشته

ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ بــه تمامی محصوالت خود «رتبه یک» را از آن خود کرده

کسب رتبه یک ،ارتقا دهد.

همواره در بین شــرکتهای ارایه دهنده خدمات پس از فروش صنعت

ی است که در سال گذشــته نیز این شرکت موفق به
اســت ،این در حال 

خودرو ،باالترین امتیاز این حوزه را از آن خود کرده ،در ســال جاری نیز با

کسب رتبه یک برای هفت محصول ایرانخودرو شده بود.

ایســاکو با  13سال صدرنشــینی درحوزه خدمات پس ازفروش صنعت

خودرو کشور ،امسال نیز با کسب امتیاز  ۸۵.۹۲برای نخستین بار« ،رتبه
یک» این حوزه را بالمنازعانه به خود اختصاص داد.

بابک سالجقه با اعالم این موفقیت گفت :در راستای طرح تحول کیفی
در سطح تمامی گروه صنعتی ایرانخودرو اقدامات مهمی شکل گرفته و

رشدی چشم گیر در تمام شاخصها موفق شد ،ﺑﺮاﺳﺎس آخرین بازنگری

مدیرعامل ایســاکو در این باره گفت :تحریمهای ظالمانه ،مشکالت

مراستا با این حرکت جهادی ،با انگیزهتر از همیشه به
شرکت ایساکو نیز ه 

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ،برای نخســتین بار

ناشی از مســایل اقتصادی و محدویتهای حاصل از بیماری کرونا طی

افقی روشنتر میاندیشد و این دستاورد ،آغاز راه خدمتی متفاوت و نوین

در بین تمامی شرکتهای خودروساز کشور تمام سه ستاره ارزیابی حوزه

ســالهای اخیر بیش از پیش حوزه صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داد

به هم وطنان است .وی اظهار امیدواری کرد ،با برنامههای در دست انجام

خدمات پس از فروش صنعت را کسب کند و «رتبه یک» این حوزه را به

و موانع زیادی در مســیر ارایه خدمات پس از فروش ایجاد شد ،اما این

همچنان کیفیت ارایه خدمات را به شکل مستمر بهبود بخشیده و همواره

خود اختصاص دهد.

مجموعه با تالشــی صد چندان کوشــید از طریق داخلیسازی قطعات

در مسیر افزایش رضایت مشتریان گام برداریم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو مطرح کرد

برنامه ادغام شبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو و سایپا

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از ادغام برخی نمایندگیهای

در حوزه قیمتگذاری و فروش محصوالت ایرانخودرو خواهد شد.

ایرانخودرو و ســایپا به منظور سهولت دسترسی و بهبود خدمترسانی

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه روش فــروش بایــد اصالح شــده و

به مشتریان در آیندهای نزدیک خبر داد.

قیمتگذاری دســتوری برداشــته شــود ،عنوان کرد :فعالیت واقعی
فــروش نمایندگیهای ایرانخودرو با هایما  ،8Sوانت آریســان دو و

مهدی خطیبی یکشــنبه گذشــته در نشســت بــا نمایندگیهای

هایما  S5آغاز خواهد شد.

پیشکســوت ،بــا تاکید بر اهمیــت عملکرد نمایندگیهــا در رضایت

تا این لحظه روسفیدیم

مشتریان ،از برنامه ســرمایهگذاری مشترک نمایندگان با ایرانخودرو
خبــر داد و گفت :در تالش هســتیم تا ایرانخودرو به خودروســازی

کیانــوش پورمجیــب ،قائم مقام توســعه و تولید گــروه صنعتی

ســربلندتر از گذشــته تبدیل شــود که به طور حتم با توانمندی باالی

ایرانخودرو نیز در این نشســت ،با اشــاره به آغــاز طرح تحول کیفی

نیروی انسانی این مجموعه و همراهی نمایندگیها ،این هدف محقق

محصوالت ایرانخــودرو و در قدم اول با ضمانت شــش ماهه قوای
محرکــه خودروی تارا ،بیان کــرد :اقداماتی در حوزه قوای محرکه و در

خواهد شد.

زمینه تامین و تدارک صورت گرفته که موجب شده است تا این ادعا را

وی بــا بیان اینکه با همت شــرکت ایســاکو ،خودروهای متوقع
و متوقف بهزودی در وضعیت مناســبی قــرار خواهند گرفت ،تصریح
کرد :تامین به موقع و درســت قطعات از سوی شبکه خدمات پس از
فروش ،از موضوعاتی است که با جدیت دنبال میشود که در این راستا
اختیار تامین قطعه به شرکت ایساکو داده شده و شرکت ساپکو نیز در
این زمینه ایساکو را همراهی خواهد کرد.
وی از افزایــش  ۳۳درصــدی عرضه خودرو از ابتدای ســال تا ۱۳
شــهریور ماه نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داد و گفت :در
همین بازه زمانی ،افزایش  ۴۵درصدی تیراژ تولید کامل و  ۴۰درصدی
صــدور فاکتور را رقم زدهایــم .مدیرعامل ایرانخودرو بــا بیان اینکه
وضعیت صنعت خودروی کشــور به دلیل برخــی متغیرهای برونزا و
تحمیلی و برخی مشکالت داخلی ،به سمت و سوی ناخوشایندی رفته
و دچار برخی حواشی شده است ،گفت :این متغیرها موجب افت کمی
و کیفی محصوالت شــده بود ،اما اقدام بسیار مهم حذف خودروهای
ناقص و جمعآوری خودروهای دارای کسری قطعه سبب کسب نتایج
بسیار موثری در ارتقای کیفیت محصوالت و رضایت مشتریان شد.
خودروهای کسریدار در کانال پنج هزار دستگاه
وی تصریح کرد :خودروهای ناقص از بیش از  ۸۲هزار دســتگاه در
بهمن ســال گذشته به پنج هزار دستگاه رســیده که این تعداد نیز در
سایت تبریز در حال تکمیلکاری است و در سایر سایتهای تولیدی به
صفر رسیده است و این اقدام سبب صرفهجویی در هزینهها و افزایش
کیفیت محصوالت شده است.
خطیبــی تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیانده به ســودده را از
دیگر سیاستهای ایرانخودرو دانست و گفت :بر این اساس از تولید
خودروهــای قدیمی و زیانده به ســمت تولیــد خودروهای جدید ،با
کیفیت ،سودده و با تیراژ باال خواهیم رفت.
بــه گفته خطیبی ،دســتیابی بــه تولیــد کامل در گــروه صنعتی
ایرانخودرو ،بزرگترین پروژه مدیریت صنعتی کشــور طی چند سال
اخیر محســوب میشــود که این اقدام از دســتاوردهای مهم وزارت
صمت به شــمار میرود .وی با اشاره به تدوین طرح تحول کیفی گروه
صنعتی ایرانخودرو ،گفت :در این طرح ۲۷۹ ،پروژه در بازههای زمانی
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کوتاه مــدت ،میان مدت و بلندمدت برای فرآیند قبل و بعد از تحویل
محصوالت تعریف شده است.
خطیبی با بیان اینکه کیفیت فرآیندی زمانبر اســت ،گفت :شاید
موفقیتهای ما در کوتاه مدت محسوس نباشد ،اما رصد و ارزیابیها
نشان از دستیابی به توفیقات خوبی دارد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو درخصوص توسعه محصوالت
گفت :در حال حاضر مدت زمان ایده تا اجرا و تجاریســازی محصول
به کمتر از  ۱۸ماه رســیده و این مهم برای نخســتین بار در خودروی
 TF21محقق خواهد شد .وی با بیان اینکه خودروی ریرا ،جدیدترین
محصــول گروه صنعتی ایرانخودرو اســت که در تــراز جهانی بوده و
برنامههای صادراتی نیز برای آن پیشبینی شــده اســت ،گفت :پس
از تولید انبوه در ســال آینده ،این محصول برای عرضه در اختیار شبکه
نمایندگیها نیز قرار خواهد گرفت.
خطیبــی با تاکید بــر اینکه نمایندگیها نقــش پررنگی در تحقق
برنامههــای توســعهای ایرانخــودرو ایفا میکنند ،گفــت :مانند یک
خانواده ،تمام موفقیتهای ما وابســته به یکدیگر اســت و باید برای
دستیابی به اهداف توسعهای تالش کنیم.
وی با اشــاره به اینکه احساس عدم کیفیت بیش از عدم کیفیت
واقعی اســت ،بر توجــه به جهاد تببین طبق فرمایشــات مقام معظم
رهبری تاکید کرد و گفت :باید با کمک نمایندگیها ،مردم و مشتریان را
در جریان اقدامات و دستاوردهای صنعت خودروسازی و ایرانخودرو
قرار داد .وی نمایندگیها را پیشــانی و آبروی این خودروساز خواند و
گفــت :نقش نمایندگیها به ویژه در حــوزه خدمات پس از فروش و
رضایت مشتریان بسیار مهم است.
وی دربــاره اهمیت صــادرات محصوالت گفت :صادرات با ارســال
خودرو به کشــور ارمنستان آغاز شــده و نمایندگیها میتوانند نقش
مهمی در کمک به ارایه خدمات به کشورهای هدف ایفا کنند.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو ،عرضه خــودروی هایما در
بــورس کاال را اتفاق مهمی دانســت که برای نخســتین بار رخ داده و
گفت :این اقدام موجب رفع بســیاری از موضوعات و مشکالت بعدی

داشته و خود را در معرض قضاوت مشتریان قرار دهیم.
وی افزود :بر اســاس گزارشهای دریافتی از سوی شبکه خدمات
پس از فــروش ،خوشبختانه تا این لحظه روســفید هســتیم و در
تولیدات تیرماه به بعد خودروی تارا ،تنها یک مورد مراجعه برای مشکل
گیربکس این خودرو صورت گرفته اســت ،حتما تالش خواهیم کرد تا
این رقم را نیز به صفر برســانیم و مســیر ارتقای کیفیت محصوالت را
ادامه خواهیم داد .قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو
بــا تاکید بر اینکــه ایرانخودرو باید خود را در صنعت خودروســازی
بازیابی کند ،گفت :قیمت تمام شده و زیان انباشته خودروسازی ،یکی
از گلوگاههای اصلی اســت که موجب ذلت صنعت خودرو شده است.
خودروسازان به دنبال قیمتگذاری تکلیفی دچار زیان انباشته سنگینی
شده اند ،اما به نظر میرسد که با راهبری وزارت صمت ،به تدریج کشور
به سمت سامانبخشی در سیاست قیمتگذاری دستوری میرود.
وی با بیان اینکه محصوالت تولیدی ایرانخودرو یکی پس از دیگری
به ســمتی حرکت میکنند که قیمتگذاری آنها بر اساس منطق بازار
انجام شود و امید است تک تک محصوالت از زیان انباشته خارج شوند،
اظهار کرد :این اقدام در ابتدا با خودروی هایما آغاز شد و توانستیم برای
نخستین بار این محصول را در بورس کاال کشف قیمت کرده و به فروش
برســانیم .محصوالت بعدی نیز به ترتیب در بورس کاال عرضه و کشف
قیمت خواهند شد تا با نظام قیمت گذاری بازار عرضه شوند .وی تصریح
کرد :بــه این ترتیب نه در حق مردم و نه در حق خودروســازان اجحاف
نخواهد شــد .وی ضمن تاکید بــر فعالیت عزتمندانــه ایرانخودرو با
اقدامات صورت گرفته ،گفت :بر این اساس ،نمایندگیها نیز به عنوان
پیشــانی این مجموعه صنعتی ،این عزت را مشاهده کرده و رضایت
و احترام بیشتری را از سوی مشتریان و مردم کسب خواهند کرد.
گفتنی اســت ،در این نشســت که بــا حضور صاحبــان امتیاز ۲۰
نمایندگــی پیشکســوت ایرانخــودرو و مدیران عامل شــرکتهای
ایســاکو ،امدادخودروایــران و نیــز جمعی از معاونان گــروه صنعتی
ایرانخودرو برگزار شد ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در جریان
دغدغهها ،مشکالت و مطالبات نمایندگیهای سراسر کشور قرار گرفت
و بر پیگیری آن تاکید کرد.

میز خبر
همراهی خدمات پس از فروش ایرانخودرو با کاروان اربعین حسینی
شــرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو همزمان با

امدادی ثابت و  ۱۴۰امدادگر در سه شیفت حضور دارند.

همایش پیادهروی اربعین حسینی ،طرح «با تو تا حرم»

مدیرعامــل ایســاکو افــزود :طبــق برنامهریزی و

را از 16شــهریورماه درنمایندگیهای منتخب و با حضور

نیازســنجیهای صورت گرفته ،مقدمات اجرای طرح و

ناوگان امدادی اجرا کرد که این طرح تا  27شــهریور ماه

ارسال قطعات مورد نیاز با پیشبینی حضور پنج میلیون

ادامه خواهد داشت.

نفر زائر و  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار خودرو در پارکینگها ،از یک ماه
پیشکلید خورد و عملیات اجرایی نیزازروزهفتم شهریور

تالش ویژه ایرانخودرو برای ارتقای استانداردهای

با برپایی چادرهای صحرایی و تکمیل تجهیزات مورد نیاز

خدمات پس از فروش

نمایندگیهای مرزی منتهی به کشور عراق آغاز شد .وی
ادامه داد :با همکاری ایســاکو و ستاد اربعین ،به منظور

در آیین اعزام ناوگان امدادی و ارسال قطعات به شبکه

آگاهی بخشی به زائران ،اطالع رسانیهای قبل ،حین و

نمایندگیهای مجاز مناطق مرزی ،قائم مقام توســعه و
تولید گروه صنعتی ایرانخودرو با تاکید بر ضرورت توسعه
و ارتقای کیفیت محصول و خدمات و تنوع بخشــی به
خودروها در راســتای جلب رضایت مشتریان ،گفت :هدف از تدوین طرح
تحــول کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو و انجــام اقدامات موثر در قالب
برنامهها و پروژههای مختلف ،سربلندی نام ایرانخودرو در بازار داخلی و
جهانی است .قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو در آیین
اعزام ناوگان امدادی و ارسال قطعات به شبکه نمایندگیهای مجاز مناطق
مرزی ،ضمن صدور فرمان حرکت ناوگان ،گفت :در حال انجام برنامههایی
برای ارتقای تصویر ذهنی ایرانخودرو نزد مردم و مشتریان هستیم.
کیانوش پورمجیب با تاکید بر لزوم هماهنگی و انسجام و یکپارچگی
تمامی بخشهای مرتبط با مشــتریان گفت :استانداردهای گروه صنعتی
ایرانخودرو باالست و باید تالش کنیم تا روز به روز نسبت به سطحی که در
آن قرار داریم ارتقا یابیم ،زیرا شان مردم کشور باالتر از خدمترسانی فعلی
است .وی ضمن تاکید بر ایجاد امید در جامعه و میان جوانان کشور برای
اعتماد به محصوالت داخلی و ملی ،گفت :عملکرد فعلی ما در میزان جذب
جامعه و به ویژه جوانان به اســتفاده از تولید ملی اثر مستقیمی دارد و بر
همین اساس برای تحقق اهداف توسعه و کیفیت در ایرانخودرو در تالش
هستیم تا جوان ایرانی به خرید و استفاده از محصول ملی افتخار کند.
پورمجیــب با بیــان اینکه در حوزه خودرو و خدمــات پس از فروش
نیز استانداردهای هدف ما بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است ،تصریح
کرد :هنوز نتوانســتهایم به سطحی دست یابیم که رضایتمندی حداکثری
مردم فراهم شــود ،هرچند برخی از این نارضایتیها ناشــی از اقدامات و
اظهارنظرهای مخرب برخی افراد و جریانهاســت .قائم مقام توســعه و
تولید گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه هدف بدخواهان کشور نابودی
صنعت و خودروســازی است ،گفت :عدم رشد و توسعه صنعت خودروی
کشور هدف دشمنان است ،اما با تالش و همدلی شبانه روزی کارکنان در
صدد هستیم تا سالهای آینده ایرانخودرویی مستقلتر و بزرگتر از حال
بسازیم تا جوانان کشور به استفاده از کاالی ایرانی افتخار کنند.
ایساکو صاحبگرانقیمتترین دارایی دیجیتال
مدیرعامل شرکت ایساکو نیز در این آیین با بیان اینکه در ابتدای هفته
جاری به بهترین رکورد خودروهای متوقف دســت یافتهایم ،اظهار کرد :با
دستور و پیگیری مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،تعداد خودروهای
متوقف به  ۴۵۵دستگاه کاهش یافت که بهترین رکورد میزان این خودروها
بوده است .این اقدام با همت و مجاهدت تمام بخشهای مجموعه ایساکو
صورت گرفت و با هماهنگیهای مستمر و آنالینی که در سطح معاونتها
شکل گرفته ،به زودی این عدد به حداقل خواهد رسید.
بابک ســاجقه با اشاره به اینکه ثبت فاکتور بر اساس کد ره گیری با
همکاری معاونت سیستمهای ایساکو درحال انجام است ،خاطرنشانکرد:

بعد از سفر در قالب پیامک برای آنها ارسال شده است.
از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ ،فروشگاه به دلیل ارایه قطعات غیر شرکتی و

وی با اشــاره به اینکه امداد خودرو در شش مرز پر

غیرقابل ردیابی از ادامه همکاری با ایســاکو کنار گذاشته شدند و به منظور

اهمیت میان ایران و کربال مســتقر بوده و حضور فعال دارد ،خاطرنشــان

عدم ایجاد خلل در بازار و همراهی با وزارت صمت ،به کنترل سطح عرضه

کرد :مرز مهران که طبق پیش بینیها  ۶۰تا  ۷۰درصد ورودیها از آن طریق

قطعات اقدام کردهایم .سالجقه با بیان اینکه در حال حاضر ایساکو دارای

صورت میگیرد و هم چنین مرزهای چذابه ،شلمچه ،خسروی ،تمرچین و

بزرگترین و بهروزترین سیستم  B۲Bو  B۲Cاست ،گفت :در سال جاری

باشماق از جمله این مرزها هستند.

ارزشگذاری داراییهای ایســاکو صورت گرفت و برای نخســتین بار این

بابک ســاجقه ادامــه داد :به نظر میرســد در ســال جاری حجم

شرکت موفق شد تا داراییهای دیجیتال خود به ارزش  ۳۵۰میلیارد تومان

فزایندهای از ســفر با خودرو را در مســیر کربالی معال شاهد باشیم و با

را ثبت کند که از جمله افتخارات این شرکت در سال  ۱۴۰۱است .این دارایی

توجه به پیشبینی رشد حدود  ۶۶درصدی زائران نسبت به سال  ،۹۸در

دیجیتال گرانقیمتتریــن دارایی دیجیتال در بخش صنعت بوده و برای

سال جاری نزدیک به  ۳۵نمایندگی تکشیفت ،دو شیفت ،شبانهروزی و

نخستین بار در کشور صورت گرفته است .وی با اشاره به اقدامات ایساکو در

تعمیرگاه موقت ،در کنار بیش از  ۱۲۰اکیپ امدادی برای ارایه خدمات در

راستای اجرای طرح تحول کیفیت ،گفت :موضوع آموزش کارکنان در دستور

مســیرهای منتهی به کشور عراق شامل شهرهای مهران ،چذابه و سرپل

کار قرار دارد تا مشتریان رضایت خاطر بیشتری از دریافت خدمات از سوی

ذهاب (مرز خسروی) مستقر شدهاند.

این شرکت خدمت رسان داشته باشند ،در همین راستا ،بیش از  ۴۰فیلم

به گفته ســاجقه ،هرســاله در طرحهای اربعین ،به مشتریان گروه

آموزشیکه از ایرادات پرتکرارو نحوه تعمیرات و رسیدگی به آنها جمع آوری

صنعتی ایرانخودرو خدمات رسانی ارایه میشود ،اما پیرو مسوولیتهای

و تهیه شــده ،در حال پیادهسازی در شبکه خدمات پس از فروش است.

اجتماعی گروه صنعتی ایرانخودرو ،دراین طرح ،عالوه برخدمات رسانی به

مدیرعامل ایساکو با اشاره به کسب رتبه یک خدمات پس از فروش پس

محصوالت تولیدی ایرانخودرو ،به تمامی خودروهای زائران خدماترسانی

از 13سال صدرنشینی ،این اتفاق را نقطه عطفی برای این شرکت دانست

خواهد شد.

و گفت :ارایه خدمات نوین با فرهنگ جدید مبتنی بر رفتار و کردار مشتری

وی با بیان اینکه بر اســاس طرح با تو تا حرم ،برای مشــترکان گروه

محور و ارتقای سرعت و کیفیت خدمات ،در سرفصل اقدامات ایساکو قرار

صنعتی ایرانخودرو هزینــه ایاب و ذهاب ،اجرت و حمل به نزدیکترین

دارد .وی افزود :اجرای روش  MRPدر ارســال قطعات به شبکه موجب

نمایندگی رایگان اســت ،گفت :این اقدام موفقیتآمیز در نوروز امسال نیز

شده است تا روزانه  ۱۶تا  ۱۷هزار پذیرش از سوی نمایندگیهای ایساکو

با کمک شــرکت ایساکو انجام شد و بازخوردها و استقبال خوبی از سوی

صورت گیرد و پیش بینی میشــود با استقبال مشتریان برای خدمات

مشــتریان دریافت کرد و به همین دلیل در اربعین امسال نیز این امکان

وارانتی مراجعات مشتریان جهت دریافت سرویس خدمات ورانتی تا ۱۸

مجددا تمدید شد .مدیرعامل شرکت ایساکو با اشاره به اینکه در این طرح

هزار دستگاه افزایش یابد .سالجقه با اشاره به اینکه برای نخستین بار

مرکز تماس امداد خودرو نیز فعال شده است ،گفت :تمامی زائران میتوانند

در کشور کنترل و مانیتورینگ آنالین شبکه ( )CCRتوسط ایساکو صورت

با شماره گیری  ۰۹۶۴۴۰راهنمایی کامل و خدمات دریافت کنند.

میگیرد ،گفت :بر این اساس ،در زمان پذیرش هر خودرو ،از شکل و نحوه

سالجقه تاکید کرد :برای خدمات رسانی به زائران آمادگی کامل داشته و

ارایه خدمات تا تحویل محصول ،مانیتورینگ لحظهای صورت میگیرد که

به صورت شبانه روزی فعال هستیم تا بتوانیم خادم مناسب و شایستهای

بر اســاس این سیســتم ،به صورت آنالین لحظه ورود و جزییاتی مانند

برای سرور و ساالر شهیدان باشیم.

پالک خودرو بررسی و ثبت شده و عیب یابی به صورت لحظهای پیگیری
میشــود تا بتوانیم پیش از مشتری ،ایرادات را کشف و برطرف کنیم و
از سوی دیگر به سازنده قطعه دارای ایراد به مدت یک هفته مهلت داده
میشود تا برای رفع ایراد محصول خود طرح اصالحی ارایه دهد.
آمادگی کامل ایساکو برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی

توسعه و تجهیزناوگان امدادرسانی و ارایه خدمات خودرویی
مدیرعامــل امدادخــودرو ایــران نیز از توســعه و تجهیــز ناوگان
امدادرســانی و ارایه خدمــات خودرویی گســترده در مرزهای منتهی
به غرب کشــور برای زائــران اربعین خبر داد و گفــت :این اکیپهای
امدادی مشــتمل بر امدادســریع ،امدادپالس ،موتورســوار ،امدادگر

مدیرعامل شرکت ایساکو همچنین با اشــاره به اجرای طرح «با تو تا

بالینی و امدادگر حمل اســت .سیدعباس میرحسینی گفت :عالوه بر

حرم» ،گفت :این طرح از ۱۶شهریور به اجرا گذاشته شده و تا  ۲۷شهریور

نمایندگیهــای فعال ،کانکسهای مجهز امــدادی برای ارایه خدمات

ماه ادامه خواهد داشت که تمام نمایندگیهای حوزه ایساکو فعال هستند و

خودرویی به تمامی خودروها فارغ از نوع و برند آن به صورت شبانهروز

فارغ از این نمایندگیها ۱۲ ،پایگاه امدادی در مرز ایران و عراق و سه پایگاه

در دسترس زائران قرار میگیرد.

در آستانه چهلمین روز از شهادت سرور و ساالر شهیدان(ع)

موكب شهدای معظم گروه صنعتی ایرانخودرو در شهر مقدس نجف اشرف مستقر شد

دبیر ستاد اربعین حسینی از استقرار موكب شهدای معظم گروه صنعتی ایرانخودرو
با همراهی  95نفر از همكاران از پانزدهم شــهریور ماه در شــهر مقدس نجف اشرف

خبر داد.

حســین شــیخ ســفلی گفت :این موكب با هدف پذیرایی از زائران حضرت

و كاركنان گروه صنعتی ایرانخودرو در انجام این اقدام خداپســندانه گفت :موكب

شهدای ایرانخودرو با همکاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تا  27شهریور
ماه ،یک روز پس از اربعین حسینی برپاست و تمام همكاران حاضر در این موکب
به صورت كامال داوطلبانه و با قصد تقرب به راهپیمایی كنندگان این ســفر معنوی

اباعبدهللا الحسین (ع) در نزدیكی وادی السالم مستقر است و با همراهی همکاران

ارایــه خدمات میدهند و نایب الزیاره تمامی كاركنــان گروه صنعتی ایرانخودرو

و بســیجیان با طبخ و توزیع غذای گرم ،پذیرای راهپیمایی كنندگان این همایش

هستند .الزم به ذکر است ،موکب شهدای ایرانخودرو در شهر نجف اشرف ،خیابان

عظیم معنوی است .دبیر ستاد اربعین حسینی با اشاره به كمکهای نقدی مردمی

ثوره العشرین جنب وادی السالم برپاست.
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همگروه

خبرهای کوتاه
تعاونیمصرفکارکنانایرانخودرو
برترینتعاونیاستانتهرانشد

مدیرعامل ایرانخودرو دیزل در آیین رونمایی از مرحله نخست واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهری:

واردات خودروهای دست دوم تحمیل بار اضافی بر دوش دولت است
دوشنبه گذشــته ،آیین رونمایی از مرحله نخست واگذاری ناوگان حمل و

نقل عمومی شهری ،ماشین آالت و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری با حضور

وزیرکشورو مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو درمصالی تهران برگزارشد.

در این مراســم ،مدیرعامــل ایرانخودرو دیزل با اشــاره به ظرفیت
تولید ســاالنه  ۲۵۰۰دستگاه اتوبوس در این شرکت ،گفت :تولیدکنندگان
داخلی ظرفیت نوسازی ناوگان را دارند ،اما جریان هایی به دنبال واردات
خودروهای دســت دوم به کشــور اســت و با این اقدام نه تنها نوسازی
اتفــاق نخواهد افتاد ،بلکــه باری اضافی بر دوش دولــت بوده و این به
صالح کشور نیست.

در هفدهمین دوره جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر ،تعاونی
مصرف کارکنان ایرانخودرو به عنوان برترین تعاونی اســتان
تهران معرفی شد.

ســه شــنبه هفته گذشــته با حضور جمعی از تعاونگران،
اســتاندار تهران ،مســووالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و مدیرعامــل تعاونی مصرف کارکنان ایرانخودرو ،جشــنواره
تعاونیهای برتر کشور در موزه ملی دفاع مقدس برگزار شد.
این جشــنواره با هدف انتخاب و معرفــی تعاونیهای الگو
و برتر و در راســتای توســعه و ترویج فرهنگ تعاون و معرفی
نمونههای موفق بخش تعاون برگزار شــد .در این جشــنواره
بیش از پنج هزار تعاونی مختلف کشــوری مشارکت داشتند و
 ۱۰تعاونی برتر استان تهران معرفی شدند.
شرکت تعاونی مصرف کارکنان ایرانخودرو در این دروه در
بین  ۳۴۵تعاونی استان تهران به عنوان برترین تعاونی معرفی
شــد .بر پایه ایــن گزارش ،تعاونیهای برتر ،با شــاخصهای
کمی و کیفی در حوزههای پاســخ گویی و تامین نیاز کارکنان،
تولیدکننــدگان ،مصرف کنندگان و صنوف ،مــورد ارزیابی قرار
گرفتند و موفق به دریافت نشان برتر شدند .در پایان جشنواره،
لــوح تقدیر از برترین تعاونی اســتان تهران توســط محســن
منصوری اســتاندار به مدیر عامــل تعاونی مصرف ایرانخودرو
اهدا شــد .شــرکت تعاونی مصــرف ایرانخودرو همــواره از
تعاونیهــای موفق اســتانی و ملی بوده که ایــن امر با اعتماد
و حمایتهــای همه جانبه ،همدلی پرســنل و اعضای تعاونی
محقق شده است.

تا  ۱۴مهر صورت میگیرد

خدمات رایگان به محصوالت ایکاپ

شــرکت مشــترک ایرانخودرو و پژو (ایکاپ) با همکاری

ایساکو ،به دارندگان محصوالت  ۳۰۱ ،۲۰۰۸و  ۵۰۸تا  ۱۴مهرماه

سرویس دورهای با اجرت رایگان ارایه میدهد.

این طرح شامل ســه محصول پژو  ۳۰۱ ،۲۰۰۸و  ۵۰۸است
که تاکنون به شــبکه نمایندگی خدمات پس از فروش مراجعه
نکردهانــد .دارنــدگان این محصوالت پــس از دریافت پیامک
دعوت به استفاده از خدمات سرویس دورهای با اجرت رایگان،
میتواننــد به یکی از  ۶۵نمایندگی منتخب ایکاپ در سراســر
کشور مراجعه و از این خدمات بهرهمند شوند.
این طرح که از  ۱۵شــهریور آغاز شده و تا  ۱۴مهرماه ادامه
دارد پــس از دریافــت بازخورد و بررســی تمامــی جوانب ،با
هدف بهبود و ارتقای رضایت مشــتریان برای تمامی دارندگان
محصوالت ایکاپ توسعه خواهد یافت.
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با اشــاره به اقدامات این خودروساز در سال جاری ،بیان کرد :در بیست

جواد توســلی مهر با تاکید بر اینکه ایرانخودرو دیزل برای کمک به

و دو ماه گذشــته ۷۱۰۰ ،نفر جذب نیرو در شــرکت ایرانخودرو دیزل و

نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی کامال مجهز و آماده است ،گفت :با

شــرکتهای زیرمجموعههای آن صورت گرفته است .وی با بیان اینکه

وجود اینکه هنوز قراردادی از سوی وزارت کشور ابالغ نشده است۴۰۰ ،

در حوزه تولید اتوبوس ،ون و ســایر محصوالت ،ظرفیت ســازی صورت

دســتگاه اتوبوس و  ۵۰۰دستگاه ون با سرمایه شرکت ایرانخودرودیزل،

گرفته اســت ،خاطرنشان کرد :ظرفیت تولید  ۷۵۰۰دستگاه ون در دیزل

بــه ارزش بیش از شــش هزار میلیــارد تومان تولید شــده که تا پایان

وجود دارد که پنج هزار دستگاه آن به درخواست وزارت کشور (با انعقاد

شهریور و مهر ماه تحویل خواهد شد .وی ضمن قدردانی از اراده دولت و

قرارداد) ظرف یکســال آتی قابل تحویل اســت .از این تعداد ،دو هزار

شــخص وزیر کشور برای حمایت از تولید ملی و نوسازی ناوگان حمل و

دستگاه تا پایان ســال جاری تولید و تحویل خواهد شد .وی با اشاره به

نقل کشور گفت :توقف بیش از یک دهه در این حوزه ،صدمات بسیاری

اینکه ایرانخودرو دیزل نســبت به سال گذشته  ۲۵۷درصد رشد تولید

را بر کشور وارد کرد و این تصمیم راهبردی و بزرگ که در زمان کوتاهی

داشته است ،اظهار کرد :تا پایان سال جاری در حوزه تولید به رشد هزار

اتفاق افتاد ،به حل مســایل کالن کشور کمک کرد .توسلی مهر ،یکی از

و  ۳۰درصدی دســت خواهیم یافت و در حال حاضر  ۸۱درصد از ســهم

مشکالت کالن کشور را فرســودگی ناوگان حمل و نقل کشور دانست و

بازار اتوبوس و  ۷۰درصد از سهم بازار خودروی ون متعلق به ایرانخودرو

گفت :از یک میلیون و  ۲۳۰هزار دســتگاه خودروی تولید شده در کشور،

دیزل اســت .مدیرعامل شرکت ایرانخودرو دیزل با اشاره به تنوع باالی

 ۴۵۱هزار دستگاه از رده خارج شده و  ۷۷۹هزار دستگاه در حال تردد در

محصوالت تولیدی این خودروســاز ،گفت :یکــی از محصوالت اتوبوس

ناوگان اســت و طبق آمار وزارت صمت ۳۲۱ ،هزار دستگاه از این ناوگان

برقی کامال ایرانی است که تاکنون چند هزار کیلومتر نیز پیمایش داشته

فرســوده است و باید نوســازی شود و  ۴۹هزار دســتگاه آن مربوط به

و در حال حاضر یک دســتگاه آن به شهرداری مشهد تحویل شده است.

اتوبوس و ون اســت .مدیرعامل شرکت ایرانخودرو دیزل با بیان اینکه

وی تنها راه حل رفع آلودگی کالن شــهرها را اســتفاده از اتوبوس برقی

فرســودگی ناوگان حمــل و نقل ،منجر به اتالف بســیار زیاد منابع ملی

دانســت و گفــت :ون و مینی بوس برقی نیز طــی چندماه آینده عرضه

میشــود ،اظهار کرد :در حوزه اتوبوس و ون ،ســاالنه حدود  ۹۵۰میلیون

خواهند شــد .توســلی مهر ،با تاکید بر توجه به محصوالت دانش بنیان

لیتر ســوخت اضافه مصرف میشــود؛ یعنی طی هفت سال باقی مانده

گفت :ایرانخودرو دیزل آمادگی تولید ساالنه هزار دستگاه اتوبوس برقی

از دولــت فعلی ،حدود  ۶.۵میلیارد دالر اضافه مصرف ســوخت داریم و

را دارد که با کمک دانشبنیانها طراحی و تولید شده است.

جلوگیری از این بحران و هزینه ،معطل تصمیم عملیاتی دولت است .وی

بــه گفته وی ،تولیــد ایرانخودرو دیزل از روزانه  ۱۴دســتگاه به ۱۱۴

با اشــاره به اینکه طبق مطالعات رسمی بانک جهانی درباره شهر تهران،

دســتگاه افزایش خواهد یافت ،بدهی شش هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی

 ۷۰درصد از عوامل آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه است ،تصریح کرد:

این شرکت نیز صفر شده و در حال حاضر سودآورترین خودروساز کشور

با وجود اینکه تنها دو درصد از کل وسایل نقلیه در حال تردد ،خودروهای

به شــمار رفته و از زیان عملیاتی کامال خارج و به ســود عملیاتی دست

تجاری اســت ،همین مقدار ۶۰درصد آلودگی هوای تهران را رقم میزند

یافته اســت .توســلی مهر با تاکید بر اینکه در بازار ســرمایه ،شاخص

و تصمیم دولت برای نوســازی ناوگان ،به شــدت بــه کاهش آلودگی و

کل بورس در  ۲۲ماه گذشــته رشــد چهار درصدی را تجربه کرده است،

پاکیزگی هوای تهران کمک خواهد کرد .به گفته توسلی مهر ،خودروهای

گفت :این در حالی اســت که نماد خاور  ۲۱۷درصد رشد داشته و به این

فرســوده در حال تردد در شهر تهران ،هشت برابر بیشتر ذرات معلق و

ترتیب به یکی از ســهمهای جذاب بازار ســرمایه تبدیل شده است .وی

سه برابر بیشتر  NOXدر مقایسه با خودروهای تولید فعلی ایجاد کرده

با بیان اینکه در دهه هشــتاد ۶۱ ،درصد نوسازی ناوگان مسافری کشور

و صدمات بســیار زیادی را به سالمت جامعه وارد میکنند .وی با اشاره

متعلق به ایرانخودرو دیزل بوده اســت ،بیان کرد :در  ۱۲ســال گذشته

به اینکه اجرایی شدن نوسازی ناوگان حمل و نقل ،مستلزم یک تصمیم

این سهم به صفر رسید ،اما امروز با تمام توان زیرساختهای الزم را در

جدی در حوزه وزارت نفت است ،اظهار کرد :تعداد کامیون و کشندههای

این خودروســاز فراهم کرده و آماده هستیم تا در کنار دولت ،به سرعت

فرســوده کشــور ،چندین برابر اتوبوس و ونهای فرسوده است که الزم

نوسازی ناوگان کشور را محقق کنیم.

است از رده خارج شوند و تامین منابع مالی ،منوط به ایفای نقش فعال

گفتنی اســت ،در پایان این مراســم ،وزیر کشــور و هیات همراه ،از

توسط وزارت نفت است ،این درحالیاست که مکانیزم فعلی برای تحقق

مدیران عامل گروه صنعتی ایرانخودرو و شــرکت ایرانخودرو دیزل به

این امر ،طی ســالهای گذشــته نیز کارکرد عملیاتی نداشــته ،بنابراین

دلیل مشارکت و تعامل این گروه صنعتی در نوسازی ناوگان حمل و نقل

مستلزم تصمیمی جدیتر اســت .مدیرعامل شرکت ایرانخودرو دیزل

عمومی کشور تجلیل و قدردانی کرد.

آغاز تحویل کشنده فوتون  H5شرکت ایرانخودرو دیزل
ایرانخودرو دیزل از آغاز شمارهگذاری و تحویل کامیون کشنده

فوتون  H5به مشتریان خبر داد.

مستقیم ،مجهز به توربو شــارژ ،اینتر کولر ،کامان ریل و سیستم
 SCRبا اســتاندارد آالیندگــی یورو  ،۵دارای سیســتم تعویض

کشــنده فوتون  H5ایرانخودرو دیزل ،اردیبهشت ماه امسال

دنده اتوماتیک  ۱۲دنده جلو و  ۲دنده عقب اســت .از جمله دیگر

به بازار خودروهای تجاری کشــور معرفی شــد و اکنون نخستین

امکانات این محصول میتــوان به کلیدهای کنترلی روی فرمان،

مرحله از تحویل این محصول به مشتریان آغاز شده و روزانه دهها

دو تخت خواب ،سانروف برقی ،کروز کنترل ،کولر و بخاری درجا،

دســتگاه از این محصول شمارهگذاری و به مشتریان تحویل داده

آیینههای جانبی برقی مجهز به گرمکن ،سیستم هشدار انحراف

میشــود .کشنده فوتون  H5ایرانخودرو دیزل با کارت کشندگی

از مســیر ( )LDWSو ترمزهــای دومداره پنوماتیکی دیســکی

 ۴۴تن مجهز به موتور شــش ســیلندر خطی  ۱۱۸۲۴سیسی با

مجهز به فیلتر رطوبتگیر و با سیستمهای  ABS، ASR، ESPو

حداکثر قدرت  ۴۶۰اســب بخار و گشتاور  ۲۲۰۰نیوتنمتر ،تزریق

سیستم ترمز اضطراری هوشمند  AEBSاشاره کرد.

همگروه
گروه صنعتی ایرانخودرو ،شرکت برتر جشنواره حاتم شناخته شد

گروه صنعتی ایرانخودرو تندیس برتر و لوح تقدیر چهارمین جشنواره
ملی حاتم را دریافت کرد.

در آستانه ایام سوگواری اربعین سرور و ساالر

آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی)

شهیدان(ع) و یاران باوفایش برگزار شد

با مشــارکت و حضور گروه صنعتی ایرانخودرو ،شــرکتهای صنعتی-

آیین بدرقه خادمان موکب چهارده

تولیدی ،خدماتی مدیران اقتصادی در ســالن همایشهای صدا و سیما

معصوم بسیج شرکت ساپکو

برگزار شد .با توجه به انجام موفق پروژههای مرتبط با سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی در داخلی سازی و جلوگیری از ارزبری خدمات نگهداری

در آســتانه ایــام ســوگواری اربعیــن حضــرت اباعبدهللا

و تعمیرات قطعات یدکی و تجهیزات توسط گروه صنعتی ایرانخودرو ،این

الحســین(ع) و یاران باوفایش ،آیین بدرقــه خادمان موکب

شرکت تندیس برتر جشنواره ملی حاتم را از آن خود کرد .هدف جشنواره

چهارده معصوم بســیج شرکت ساپکو با ذکر مرثیه اهل بیت و

حاتم در سال «تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» بررسی توانمندیهای
بالقوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور در تحقق تولید و اشتغال آفرینی
و معرفی آخرین دســتاوردها و موفقیت برندهای ایران براساس لیاقت
و ارزش آفرینی ملی بوده اســت .در آیین اختتامیه جشنواره ملی حاتم
که با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مجلس شــورای اسالمی

و شماری از دســتگاههای اجرایی و مدیران بنگاههای برتر اقتصاد ایران
برگزار شــد ،از واحدهای نمونه صنعتی و اقتصادی کشــور قدردانی شد.
مدیر ارتباطات به نمایندگی از مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو تندیس
برگزیده برتر را دریافت کرد.

مدیر کل خدمات ،نگهداری فنی و مهندسی وزارت صمت در بازدید از امدادخودروایران مطرح کرد:

ساماندهی امدادهای متفرقه از اولویتهای وزارت صمت است
مدیــر کل خدمات ،نگهداری فنــی و مهندســی وزارت صمت گفت:

ویژه وزارت صمت است.

متخصص ،کیفیت پایین قطعات ،گران بودن هزینه تعمیر و خدمات و
نبود نظارت قوی و دایمی سبب نارضایتی مردم شدهاند.
وی ارایــه خدمــات به موقع و مطلوب توســط امدادهــای معتبر
شرکتهای خودروساز را عاملی برای جلوگیری از فعالیت امدادهای
متفرقه دانســت و گفت :اگر شرکتهای دارای مجوز با ساختار قوی
فنی و نیروی انســانی مجرب ،خدمات خوب ،بــه موقع ،طبقه بندی
شده ،استاندارد و شناسنامهدار به مشتریان عرضه کنند ،شاهد کاهش
اقبال مردم به امدادهای متفرقه خواهیم بود.

تشــرف به کربالی معلی در ایام ســوگواری اربعین حســینی
محلــهای با تاکید بر اینکه شــرکت امدادخودروایران از ســاختار
و تــوان خوبی برای ارایه خدمات برخوردار اســت ،به توســعه بازار و
مشــتریان بالقوه اشاره کرد و گفت :شــرایط ارایه خدمات در سطح
عالــی و خوبــی قــرار دارد ،اما بایــد گامهای دیگری برای توســعه
برداشته شــود که میتوان به ارایه خدمات به مراکز متمرکز و کسب
و کارهای بزرگ که دارای ناوگان بزرگی هستند ،اشاره کرد و شرکت

فعالیتهای تخصصی و توســعه بازارهای
خارج گروه ایکیدو و شرکتهای زیرمجموعه

خبر داد.

بازدید مدیران حوزه فروش و

خدمات پس از فروش خودرو

روسیه از ایرانخودرو و ایساکو

مدیران یکی از شــرکتهای فعال حوزه فروش و خدمات

امدادخودروایران با توجه به داشــتن زیرساختها و گستردهتر بودن
در این بازدید سیدعباس میرحسینی مدیرعامل امدادخودروایران

ایرانخودرو ،ضمن بررسی دقیق خودروها از نمایندگی مرکزی

خدمات به این حوزهها ورود کند.
نیز به تشــریح خدمــات ناوگان امــدادی ایرانخــودرو پرداخت که
بزرگتریــن مرکز تمــاس و مجهزترین ناوگان خدمــات امدادی در
ســطح کشور را دارد و به محصوالت ســایر خودروسازان نیز خدمات
ارایه میکند .در این بازدید عباسعلی غیاثی دبیر انجمن خدمات پس
از فروش ،روســا و کارشناسان حوزه خدمات تامین و قطعات وزارت
صمت نیز حضور داشتند.

و سوددهی مناسب برای انتفاع مجموعه و رفع دغدغههای  ۴۵۰هزار نفر
سهامدار حرکت خواهیم کرد .رویایی با اشاره به عدم توقف تولید قطعات
در شــرکتهای استراتژیک زیرمجموعه ایکیدو و تامین بیوقفه خطوط
تولید ایرانخودرو گفت :با سرمایهگذاری کوتاهمدت و ایجاد کسب و کار
همه جانبه ،جامــع ،زود بازده و دانش بنیان باید فعالیتهای مجموعه

احمد رویایی افزود :تشکیل کارگروههای

به گونهای ادامه یابد که ایکیدو به شرکتی عملیاتی و خاص و پیشرو در

ســرمایه گذاری و صادرات در دســتور کار قرار

تامین قطعات در ایرانخودرو تبدیل شود .وی با تاکید بر تحقق اهداف

گرفته و با تمام توان در این مسیر گام برمیداریم.

فراهم شده است.

پس از فروش خودرو در روســیه در راســتای شناخت بهتر از

برنامه تشکیل کارگروههای سرمایهگذاری و صادرات برای تقویت مجموعه ایکیدو
مدیرعامل هلدینگ گســترش ســرمایهگذاری

کارخانجات تهران بزرگ و جانشین وی برگزار شد.

و بسیج شرکت ســاپکو ،فرصت حضور کارکنان و عالقهمندان

مدیرعامل ایکیدو مطرح کرد

ایرانخــودرو از هدفگذاری برای گســترش

ساپکو ،سرهنگ ممیخانی ،فرمانده سازمان بسیج کارگری و

خدمت و پذیرایی از زایران حسینی در مسیر کربال است.

امداد خــودرو دارد .وی ادامه داد :در قالب ایــن برنامه و با همکاری

اشــاره کرد و گفت :امدادهــای متفرقه به علت نبود نیروی انســانی

ایرانخــودرو ،مدیر عامل ســاپکو ،مدیران و کارکنان شــرکت

گفتنی اســت ،با حمایت مدیرعامل ،معاون منابع انســانی

بــرای ارایه خدمت بهتــر به مردم و همچنین مدیریت شــرکتهای

مهندســی وزارت صمت به نارضایتی مردم از امداد متفرقه خصوصی

همچنین عــزاداری کارکنان با حضور مدیر عامل گروه صنعتی

ایرانخــودرو ،به مدت دو هفته در نقطــه مرزی مهران درحال

امدادخودروایران و دیگر شــرکتهای معتبر خدمات پس از فروش

و امکانات پیشــرفته نیز باشــند .مدیر کل خدمات ،نگهداری ،فنی و

شــرکت ســاپکو با ذکر مرثیه و مداحی مداحــان اهل بیت و

از بسیجیان شرکت ســاپکو و سایر شرکتهای گروه صنعتی

افزود :وزارت صمت برنامهها و طرحهای مدونی با همکاری شــرکت

خدمات شرکتهای امدادی گفت :این شرکتها باید دارای تجهیزات

آیین بدرقه خادمان موکب چهارده معصوم علیهم السالم بسیج

صنعتی ایرانخودرو در ایام اربعین حسینی با حضور  ۷۰خادم

حمید محلهای در حاشــیه بازدیــد از شــرکت امدادخودروایران

برای امدادهای متفرقه مورد نظر وزارت صمت است.

بــه گزارش واحد اطالعرســانی ســاپکو ،به مناســبت ایام
سوگواری اربعین سرور و ساالر شهیدان(ع) و یاران باوفایش،

جمعی از سازندگان و عاشقان حسینی در زنجیره تامین گروه

زیانهای احتمالی ،ســاماندهی امدادخودروهای متفرقه مورد توجه

محلهای ضمن تاکید بر دارا بودن مجوزهای قانونی و توان توســعه

همراهی عاشقان حسینی در شرکت ساپکو برگزار شد.

موکب چهارده معصوم بســیج شرکت ســاپکو با همراهی

در راســتای ارایه خدمات بهتر به مشــتریان و به منظور جلوگیری از

شــرکتهای خودروســاز و بخشهای خصوصی ،راهکارهای کنترلی

خبرهای کوتاه

و رویکردهای مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو گفت :خطوط تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو،

ایرانخودرو نباید در زمینه تامین قطعات از ســوی ایکیدو دچار دغدغه

وی با اشاره به لزوم برنامهریزی صحیح برای استفاده درست و اصولی

شود .رویایی با اشاره به ضرورت افزایش تولید ،صادرات و سرمایهگذاری

از ظرفیتهای موجود در شــرکتهای گروه ،افزود :با توجه به جایگاه و

در این حوزهها ،اظهار امیدواری کرد ،در ســایه همافزایی تمامی کارکنان

اعتبار شرکتهای استراتژیک ایکیدو و سرآمد بودن برخی از شرکتها

و بســیج امکانات بتوانیم به بهترین شــکل ممکن ضمن برطرف کردن

در خاورمیانــه ،با برنامه جامع و مدون و بهرهگیری از تمامی امکانات و

مشکالت و دغدغههای موجود ،به اهداف و برنامههای استراتژیک خود

قابلیتهای موجود ،در مسیر افزایش بهرهوری و رفع دغدغههای تولید

در صنعت خودروسازی دست یابیم.

محصوالت جدیــد و نحوه ارایه خدمات پس فروش محصوالت
ایرانخودرو بازدید کردند.

مدیر صادرات اروپا ،آســیا ،آمریکا و  CISایرانخودرو در این
بــاره گفت :در این بازدید با هماهنگی انجام شــده ،مدیران این
ن ایرانخودرو در بازار روسیه ،از شرکت
شرکت برای حضور مطمئ 
ایســاکو و نمایندگی مرکزی ایرانخودرو بازدیــد و از نزدیک در
جریان روند ارایه خدمات پــس از فروش و گارانتی خودروهای
ایرانخــودرو قرار گرفتند .محســن نیکبین ادامــه داد :محور
مذاکرات با مدیران این شرکت ،موارد فنی در خصوص قابلیتها
و فرآیند حضور محصوالت ایرانخودرو در بازار روسیه و همچنین
چگونگی ارایه خدمات پس از فروش و نحوه همکاری ایســاکو
برای تامین قطعات و خدمات بود .وی افزود :در این بازدید ،نحوه
آموزش نیروهای انســانی ،تامین ابرازهای مخصوص تعمیرات،
افزایش زمان گارانتی و اســتانداردهای شــرکت ایساکو مطرح
شــد .نیک بین گفت :مدیران این شرکت روسی برای شناخت
بهتر و همچنین افزایش اطالعات از زنجیره ارزش و فرآیندهای
تولید ،ضمن حضور در ســالنهای مونتاژ ،بدنه ســازی و پرس،
از خودروهای آماده شــده در معاونت صــادرات ایرانخودرو نیز
بازدیــد کردند .وی افزود :مدیران مذکور ،برای شــناخت بهتر از
کیفیت خودروهای تولیــدی ایرانخودرو ،محصوالت دنا پالس،
تارا و رانا پالس را در ســالن ســلمان از نزدیک بررسی کرده و در
جریان فرایندهای کیفی دقیق و انجام تست جاده قرار گرفتند و
خودروها را از ابعاد مختلف ظاهری و عملکردی ارزیابی کردند.
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ویژه نمایشگاه
حضور قدرتمند گروه صنعتی ایرانخودرو در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو در شهر مشهد

همه در جستوجوی «ریرا»

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

وقتی زمزمههای حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی را میشنوم
پرازذوق میشــوم .دردو ســال گذشــته که همهگیری کرونا برتمام ابعاد
زندگیمان سایه انداخته بود ،نمایشــگاهها و گردهماییها هم از این قاعده
مستثنا نبودند ،اما امسال که دیگربا تدابیرواکسیناسیون همگانی کمی سایه
کرونا رنگ باخته ،دوباره فعالیتهای این چنینی ازسرگرفته شده است .شهر
مشهد امسال میزبان نمایشگاه خودرو بود و بار دیگر دستاوردهای صنعتی
کشور پهناورمان در آن جا به نمایش درآمدند و در این بین یقینا ایرانخودرو
به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشــور به طور عام و برجســتهترین
کارخانه خودرو سازی خاورمیانه به طور خاص با حضور پر رنگ و چشم گیر از
نقاط قوت و جذاب این نمایشگاه بود.

در مسیر نمایشگاه

فرصت دیدن نمایشگاه خودرو آن هم در روز اختتامیه و دیدار تازه کردن
با امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) هر دو در یک سفر ،لطف رفتن به
این ماموریت را برایم دو چندان کرده است.
از هواپیما که پیاده میشوم اول رو به گنبد طال میکنم که حاال در آفتاب
نیمروز درخشانتر از همیشه میدرخشــد ،به امام غریبان سالم میکنم و
عازم محل نمایشگاه میشوم .در مسیر خاطرات تمام نمایشگاههای دیگری
که به عنوان گزارشگر در آنها حضور داشتم از تبریز و تهران گرفته تا اصفهان
و شیراز را به خاطر میآورم و شعف و شور در رگ و پی جانم میدود و از این
که یک ایرانخودرویی هســتم که در این شرکت بزرگ خودروسازی انجام
وظیفه میکنم به خود میبالم .در تمام ســالهای خدمتم شاهد قدمهای
بلند و مهندسی شــده ایرانخودرو به سمت رقابت با بازارهای جهانی بودم
و حاال که این گروه صنعتی روز به روز فاصله اش را با خودروسارزان جهانی
کمتر و کمتر میکند هیچ افتخاری باالتر از آن به تصور نمی آید ،افتخاری که
نه تنها سربلندی و سرافرازی ملی را رقم میزند بلکه در جوامع بین المللی
هم حرفی برای گفتن دارد.

غرفه ایرانخودرو

به نمایشــگاه که میرسم غرفه ایرانخودرو را در زیباترین حالت متصور
مییابــم با محصوالت به روز و مدرنی که به بهترین شــکل کنار هم چیده
شــدهاند و این همان اتفاقی اســت که از نگاه تیز بین بازدیدکنندگان از این
نمایشــگاه نیز مغفول نمانده اســت .غرفهای زیبا که چون نگینی در سالن
فردوسی جا خوش کرده و زحمات شبانه روزی هفتهها تالش همکارانمان
در مدیریــت ارتباطــات و مشــارکت ادارات مختلــف ایــن مدیریت را با
قسمتهای مختلف شرکت از جمله معاونت بازاریابی و فروش به بهترین
شــکل به رخ بازدیدکنندگان میکشــد؛ از رنگ و طراحــی غرفه و چیدمان
خودروها گرفته تا پذیرایی از مدعوین و بازدید کنندگان و پوشش عکس و
خبر و تهیه کلیپهای مختلف و این گونه ،چهار روز است که میزبان حضور
پررنگ مهمانان است.

همکاران بی ادعا

عموما با اطالع از زمان و محل برپایی هر نمایشــگاه خودرویی در جای
جای کشــور ،اقدامــات و فعالیتهای همکارانمــان در مدیریت ارتباطات
آغاز و بررســیهای کارشناســی برای حضــور یا عدم حضــور ایرانخودرو
در نمایشــگاه صورت میگیرد .جلســاتی پی در پی با معاونت بازاریابی و
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فروش ،مدیریت ارتباط با مشــتریان ،شــرکتهای تابعه و واحدهای دیگر

فعالیتها نه تنها در روز اختتامیه به پایان نمی رســد که تا چند روز بعد از

برگزار میشود تا برای نحوه حضور و مشارکت بهترین تصمیم اتخاذ شود و

اتمام نمایشگاه همکارانمان در مدیریت ارتباطات همچنان پای کارند تا پس

برنامه ریزیها و هماهنگیهای الزم برای غرفه ســازی و فضا سازی غرفه

از جمع شــدن غرفهها ،خودروها با هماهنگی همکاران سازمان فروش در

با مدیریت نمایشــگاهها صورت گیرد .در گام بعدی ،ماموران پیش فرست

نهایت سالمت به ایرانخودرو بازگردند.

برای تعیین فضای غرفه ایرانخودرو و سالنی که باید غرفه در آن قرار گیرد،

برق کنجکاوی در نگاه بازدید کنندگان

اعزام میشــوند و حاصــل رایزنیها و اقدامات کارشناســانه آنها با برگزار

روز اختتامیه نمایشــگاه خودرو در مشــهد ،با این که با اولین روز هفته

کننده نمایشگاه و نیز شرکتهای توانمند براساس معیارها و استانداردهای

مقارن اســت ،ولی از شــلوغی آن نکاســته و ساعت به ســاعت بر تعداد

غرفهآرایی آغازگر حضور ایرانخودرو در نمایشگاه است .با همکاری سازمان

بازدیدکنندگان افزوده میشود ،بازدیدکنندگانی از همه اقشار از جوان و پیر،

فروش ،خودروهایی که باید در نمایشــگاه حاضر شوند با تمام مالحظات

کودک ،نوجوان ،مشهدی ،یزدی ،اصفهانی و ...و نکته جالب اطالعات باالیی

ســازمانی و با هماهنگی مدیریت ارتباطات انتخاب و در نهایت دقت سوار

است که اغلب قشر جوان و تحصیل کرده از خودرو دارند و با شور و شوق

بــر کفیها با رانندگان مجرب معاونت بازاریابی و فروش ،راهی نمایشــگاه

ابهامات و ســواالت فنی خود را از کارشناســان حاضر در غرفه میپرسند،

میشوند .تمامی فعالیتهای اجرایی مربوط به ماموران ،دعوت از نهادها و

برق کنجکاوی را در چشمان آنها میتوان دید گرچه خود به نوعی صاحب

ســازمانها و شرکتهای مرتبط برای بازدید از غرفه و هماهنگی با رسانهها

نظرند .در این بین افرادی که از کشورهای دیگر برای بازدید آمده بودند نیز به

تهیه خبر و گزارش و کلیپ ،هماهنگی برای گفت وگوها و ...از طریق مدیریت

م میخورند و صحبتهایشان به زبانهای دیگر شاید خیلی برایم مفهوم
چش 

ارتباطات انجام میشود .حین برگزاری نمایشگاه همکاران مدیریت ارتباط با

نباشد ،اما نگاه تحسین برانگیزشان را با هر زبان و ملیتی میشود ،شناخت.

مشتریان نیز ضمن دسترسی برخط به سامانههای فروش و خدمات پس

گروه صنعتی ایرانخودرو دراین نمایشگاه با هفت محصول سواری شامل

از فروش ،به ارایه پاسخ به مشکالت مشتریان و پی گیری درخواستهای

هایما  ،8Sوانت آریســان دو ،تارا دستی و اتوماتیک ،هایما  S7Pآپشنال و

آنان میپردازند و البته برگزاری نمایشگاه بهترین زمان برای ارتباط مستقیم

 ۲۰۶تیپ سه و  ۲۰۷دورنگ و هفت محصول تجاری از جمله کامیونت باری

و دریافــت بازخوردها و نظرات بازدید کنندگان اســت و این موضوع نیز با

آترین ،کامیون کشنده  ،H5کامیون کشنده آتامان ،پیکاپ نیوفیس ،ون وانا،

حساسیت زیاد از سوی مدیریت ارتباطات دنبال میشود و با بهره گیری از

اتوبوس آتروس (با تزیینات داخلی و امکانات رفاهی جدید) و اتوبوس برقی

فرصت نمایشگاه و از طریق ابزار نظرسنجی و پرسش نامه به صورت مستند

 eAtrosو آخرین امکانات و آپشنهای خودروهای تجاری و سواری در سه

و مکتوب خواستهها و نیاز مشتریان جمع آوری میشود تا از این طریق نیز

گروه ایمنی ،رفاه و زیبایی حضور یافته و رقیب سرسختی برای خودروهای

نحوه مشارکت ایرانخودرو در نمایشگاه مورد ارزیابی و سنجه قرار گیرد .این

خارجی اســت ،رقیب قدری که در دنیای خودرهــای مدرن و به روز با اتکا

نگاههای خریدار به سوی هایما

بر توان نیروهای پرتالش و متخصصان و مهندســان خود حرفهای نویی

یافتم ،این خودر و جوانپســند و کارآمد است و ادامه میدهد :اطالعاتم در

برای گفتن دارد و اشــتیاق بازدید کنندگان برای دیدن این خودروها در این

خصوص  ۲۰۷را در فضای مجازی ودر صفحات مجازی و پایگاههای خبری

در هیاهوی جمعیت پدر و دختری توجهم را جلب میکند که با کارشناسان

نمایشگاه ملموس است.

به دســت آوردم وامروز به این نمایشــگاه آمدم تا پشت فرمان آن بنشینم

فنی مشغول گفت وگو هستند و اطالعات خودروی هایما را از روی کاتالوگی

و از نزدیک آن را امتحان کنم .االن دیگر مصر به خریداری آن هســتم .از او

که در دســت دارند با آنها در میان میگذارند .پدر میگوید :قصد تعویض

دور و بر خودروی هایما  8اس غلغله است.جوانی را میبینم که از نزدیک

درباره غرفه ایرانخودر و در این نمایشــگا ه میپرسم ،او غرفه آرایی و پاسخ

خودروام را داشــتم که دوســتم به من توصیه کرد حتما به این نمایشــگاه

خودرو را برانداز میکند و با دوربین گوشی همراهش از قسمتهای مختلف

کارشناســان فنی ایرانخودرو به ســواالت بازدید کنندگان را از نقاط قوت

بیایم و خیلی راضی هستم که به پیشنهاد او عمل کردم .دخترش میگوید:

داخلی و بیرونی خودرو عکس میگیرد و حاال پشــت فرمان آن نشســته

حضور پرقدرت ایرانخودرو در این نمایشگاه میداند و امیدوار است که این

هایما خودروی لوکس و خوش دســتی است ،من چند خودروی دیگر را در

اســت .او این خودرو را گل سرسبد تمام محصوالت حاضر در این نمایشگاه

دست نمایشگاهها بیشتر در کشور برپا شوند .او میگوید :جای خوشحالی

غرفههای دیگر تســت کردم ،ولی به جرات میگویم هایما یک سر و گردن

میداند و از کارشناســان فروش ســواالتی از نحوه عرضه آن میپرســد و

است که ایرانخودرو با محصوالت جدید و متنوع خود ،میتواند پاسخگوی

از همه آنها باالتر است و اگر امکان داشت همین االن آن را میخریدم.

پیشنهاد میدهد که این خودر و به صورت فروش آزاد در اختیار خریداران قرار

نیاز و ســایق مختلف مشتریان باشد ،گر چه انتظار داریم ایرانخودرو پا به

زوج جوانی که خود را از مشــتریان وفــادار ایرانخودرو میدانند ،از

گیرد که حتما رضایت بیشتر هواداران ایرانخودرو را به دنبال خواهد داشت.

پای خودروسازان برتر جهانی ،رشد و ارتقای تکنولوژی خود را دنبال کند و از

پشت فرمان خودروی هایما  ۸اس پیاده میشوند و از تست این خودرو

هایما ،گل سر سبد نمایشگاه

جای خالی ری را

همان جا با سه جوان عالقهمند به حوزه خودرو گفت و گو میکنم .آنها

عرصه جهانی عقب نیفتد.

منتظر ری را هیبریدی هستیم

بسیار راضی هستند .خانم میگوید :پیش از این خودروی هایما  ۵اس
داشــتم که از هر نظر از آن راضی بودم و بعد از فروختن آن میخواهم،

ق خودر و تحصیل کرده
ک وبر 
که درحوزهای مختلف خودرویی از جمله مکانی 

دیگر هوا رو به غروب گذاشته و نمایشگاه شلوغتر و پر رونقتر از ساعات

هایما  ۸اس بخرم .همسرش میگوید :سیستمهای هوشمند ،فرم دنده

اند ،میگویند ،جای ری را در این نمایشــگاه کامال خالی اســت .آنها که به

پیش اســت .حاال که ســاعت کاری اغلب ادارات و سازمانها سپری شده

و جلو داشــبورد و دوربیــن نمایش  ۳۶۰درجه آن فوق العاده اســت و

تازگی در نمایشــگاه تحول صنعت خودرو هم حضور داشتهاند و ری را را آن

حضــور خانوادهها بیشتر به چشــم میآید که آمده اند تــا از آخرین روز

جــا دیدهاند ،ظاهر و ویژگیهای فنی آن را قابل رقابت با خودروهای به روز

نمایشــگاه بهره ببرند و به گوشه گوشه غرفهها سرک میکشند تا چیزی را

جهانی میدانند و معتقدند ایرانخودر و راه خود را به ســوی رقابت تنگاتنگ

نادیده و نیازموده رها نکنند.

صددرصد همان خودرویی است که قصد خریدش را داریم.

تامین نیاز رانندگان کامیونهای سبک با آترین پالس

کامیونــت باری آترین پالس ایرانخودرو دیزل نیز از اقبال بازدیدکنندگان

با خودروسازان برتر جهانی به درستی یافته و از این خودروساز مطرح انتظار

این جنب و جوش انگیزه مرا مضاعف میکند تا در غرفه شلوغ و پرازدحام

غرفه ایرانخودرو برخوردار اســت .خانوادهای ســه نفره خود را به هر ترتیبی

دارند که قوای محرکه پیشرفته خود را برای هم ه محصوالتش در نظر بگیرد،

ایرانخودرو نظر بازدیدکنندگان بیش تری را جویا شــوم .از قضا با جوانی که

که هســت به کابین آن میرســانند و در حالی که دوستشــان از بیرون با

همان گونه که در تولید خودروی مشــترک با ســایپا ،قرار است ایرانخودرو

اطالعات فنی باالیی دارد ومحصوالت جدید ایرانخودرو را با ویژگیهای فنی

گوشــی از آنها عکس میگیرد این خودروی سنگین را تست میکنند .پدر

از این نقطه قوت خود بهره بگیرد و قوای محرکه این خودرو را تامین کند.

آنها به خوبی میشناسد هم صحبت میشوم .او معتقد است ،ایرانخودرو

خانواده که ســالها در جادههای کشــور با کامیونهای سبک و سنگین در

حضور موفقی در این نمایشگاه داشته و میگوید :در این نمایشگاه هایما ۸s

حال تردد و باربری است ،میگوید :این کامیون با موتور  ۳۷۶۰سیسی چهار

پدر و پسری با لهجه شیرین یزدی سراغ ری را را میگیرند .این پدر و پسر

و محصوالت آپشنال آپکو بیش از همه به چشم میآیند و به خودروی ری را

سیلندر توربوشارژ خود به راحتی میتواند نیاز رانندگان باربری را تامین کند.

از شهرشــان یزد فقط برای حضور در این نمایشــگاه آمدهاند .پسر خانواده از

اشاره میکند و ادامه میدهد :ری را کراساووری است که نیاز امروز بازار ایران

همســرش که حاال دیگر از این خودرو پیاده شــده میگوید :اما من قصد

از یزد تا مشهد به شوق دیدن ری را

عالقه زیادی که پدرش به خودرو دارد میگوید و این که مرتبا اخبار مربوط به

اســت و با شتاب صفر تا صد فوق العادهای که دارد ،از بسیاری از خودروهای

دارم به محض این که ری را به بازار بیاید  206مدل  86خود را بفروشم و با

ت جدید آن را دنبال میکند .پدر میگوید :فیلم معرفی
ایرانخودرو و محصوال 

م تراز خود پیش است .او طراحی زیبای ری را بر روی پلتفرم IKP1را مناسب
ه

پس اندازی که دارم ری را بخرم البته همان رنگ سبزش را که ایرانخودرو

ری را که به تازگی در روستای یوش به نمایش درآمده را دیدم .این خودرو به

میداند و از ایرانخودرو انتظار دارد که نوع هیبریدی آن را هم برای عرضه به

در خانه نیما یوشــیج به نمایش درآورد .این خودرو هم نامش زیباست هم

زیبایی نام انتخابیاش که برگرفته از شعری به همین نام از نیماست ،بسیار

بازار در نظر بگیرد .او همچنین به نام ری را اشــاره میکند که برگرفته از شعر

ظاهرش و همه افراد فامیل از امکانات و تجهیزات به روز آن تعریف میکنند.
مهمانان خارجی غرفه ایرانخودرو

چشم نواز و جذاب است و تجهیزات وامکانات این خودرو در حد خودروهای

نیما و به معنی باران اســت و میگوید :من به شخصه از این نوع نام گذاری

به روز و مدرن جهانی اســت .آمده بودم تا این خودرو را از نزدیک به پسرم

در مقایسه با نام گذاریهای که به شکل عدد برای خودروها صورت میگیرد،

غرفه ایرانخــودرو مهمان خارجی هم کم ندارد از جمله هیات چینی

نشــان دهم که موفق نشــدم .او اظهار امیدواری میکند ،ایرانخودرو بتواند

بسیار راضی ترم .او اقدام فرهنگی ایرانخودرو برای معرفی محصول جدیدش

که با همراهی قائم مقام تولید پروژه هایما در ایران به غرفه ایرانخودرو

خدمات پس از فروش مناســبی در خور این محصوالت جدید و مدرن خود

در روستای یوش و زادگاه نیما یوشیج را قابل تقدیر میداند و آن را حرکتی در

میآیند و با کمی گشــت در اطراف خودروهای هایما با ســرعت خود را

ارایه کند .او در ادامه به تصمیم قطعی اش برای خرید خودروی هایما اشــاره

جهت پیوند صنعت و هنر میخواند و اضافه میکند که خبرگزاریهای داخلی

به طبقه دوم غرفه میرســانند و مشغول عکس برداری و فیلم برداری

میکند و چند و چون آن را از همکاران فروش جویا میشود.

و سایتهای تخصصی خودرو ،ری را و امکانات و تجهیزات و زیباییها آن را به

از خودروهای به نمایش درآمده در نمایشــگاه به ویژه هایما میشــوند.

ری را ،انگیزه حضور در نمایشگاه

ابوالفضل پسر  ۸سالهای است که به اتفاق پدر ،عم و و پسر عموهایش به

خوبی معرفی کرده و به تصویر درآوردند.

استقبال از تارا اتومات و اسپرت

هیــات چینی محصوالت تولیدی هایما در ایــران را برخوردار از کیفیت
مناسب دانسته و اذعان دارند این خودرو از منظر کیفیت تفاوتی با تولید

نمایشگاه آمده ،او که با سن کمعالقه مندی خود را که همانا اطالعات درباره

پدری بر روی ویلچر با پســرش در اطراف تــارای اتومات میچرخند و

در چین ندارد .مهندســان هایما بر توان و دانش مهندسان ایرانخودرو

خودروهای جدید ایرانخودرو اســت از طریق جســت و جو در شبکههای

از پســرش میخواهد که در صندوق عقب آن را بــاز کند .از او در خصوص

صحه گذاشــته و میگویند :رویههای کیفی بهروز و مناســبی در خطوط

مجازی و سرچگوگل به دست میآورد ،میگوید :در میان خودروهای جدید

این خودرو میپرســم که در پاسخ از ایرانخودرو قدردانی میکند که چنین

تولید هایما در ایرانخودرو خراسان به اجرا درمیآید.

ایرانخودرو از ری را خیلی خوشــم آمده .پدرش میگوید :ابوالفضل اصرار

خــودروی مدرن و به روزی را روانه بازار کــرده و ادامه میدهد :این خودرو

زیــادی دارد کــه حتما ما خودروی ری را را خریــداری کنیم و البته برایش

با توجه به امکانات آن از همه مهمتر اتومات بودنش برای ما که مشــکالت

در حالی که نمایشــگاه بــه دقایق پایانی خود نزدیک میشــود و در

توضیح دادهام که این خودرو سال آینده به بازار میآید و باید فعال صبر کند.

حرکتی داریم بســیار ارزشــمند اســت و بدین ترتیب ما هم میتوانیم از

حال جمع و جور کردن برای ترک ســالن هســتیم ،مطلع میشــویم که

ابوالفضل از عکاس ما میخواهد تا در کنار بنر ری را عکســی به یادگار از او

خودروهای جدید و امکانات مدرن بهره مند شویم.

سرانجام...

لــوح تقدیر حضور در این نمایشــگاه به غرفه ایرانخــودرو تعلق گرفته

پســرش ادامه میدهد :تارای دستی اسپرت را هم من بسیار پسندیدم

است و حس خوشــی و افتخار وجودمان را لبریز از خود میکند .غرفه

به خصوص آن که این خودر و دارای سیســتم تشــخیص نقطه کور است و

داران گروه صنعتی ایرانخودرو خرســند از آزمون دشوار ،اما موفقی که

خانم جوانی پشــت فرمان  ۲۰۷دستی ایرانخودرو نشسته و از انعطاف

از میزان تصادفات میکاهــد .او ادامه میدهد :ری را دیگر محصول جدید

پشــت سر گذاشتهاند ،راس ساعت  10شب با به صدا درآوردن بوق تمام

فرمان و جلو داشبورد این خودرو تعریف میکند ،میگوید :به خاطر نوع کارم

ایرانخودرو نیز که هنوز به تولید انبوه نرسیده به خوبی میتواند نیاز بازار را

خودروهــای حاضر در غرفه به کار تیمــی و موفق خود پایان میدهند و

که همیشــه در سفرم میخواهم خودروی  ۲۰۶خود را ارتقا دهم و با توجه

با توجه به آپشنهای مدرنی که دارد ،برطرف کند .من فیلم رونمایی آن را با

بدیــن ترتیب خاطره خوش دیگــری از حضور پر افتخار ایرانخودرو در

ی مناســبی
به بودجهای که برای آن در نظر گرفتهام ۲۰۷ ،دســتی را خودرو 

م و آن را خودرویی ارزنده یافتم.
حضور وزیر صمت دید 

نمایشگاه خودرویی در ذهن مان ثبت میشود.

بگیرد که این خواسته به بهترین شکل برآورده میشود.
 ،۲۰۷جوان پسند و کارآمد

شماره  864شنبه  19شهریور ۱۴۰۱

7

ویژه نمایشگاه

دستاوردهای ایرانخودرو در آوردگاه مشهد از دریچه نگاه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مقامات استانی

آغاز تولید انبوه هایما  ۸Sاز مهرماه

در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو در مشهد ،عالوه بر عموم مردم که نگاهی خوش بین و عالقه مندی به محصوالت ایرانخودرو داشتند،

مدیرعامــل ایرانخــودرو خراســان نیز در

مقامات اســتانی و نمایندگان مجلس شورای اســامی نیز از اقدامات و محصوالت جدید این گروه صنعتی رضایت داشته و دستاوردها و تالشهای

حاشیه بازدید از این نمایشــگاه از آغاز تولید

صنعتی ایرانخودرو را در این شهر بزرگ کشور مورد تایید و حمایت خود قراردادند.

انبوه هایما  ۸Sاز مهر امســال خبر داد و گفت:
برنامه ورود اتوبوس برقی ایرانخودرو دیزل

ضرورت کمک به خودروسازان در قیمتگذاری

به ناوگان مشهد

محصوالت با آزادسازی واردات

نمونههای اولیه محصول به تولید رسیده و تا پایان
سال ،تولید پنج هزار دستگاه از آن هدفگذاری شده است.
بیژن زاهــدی فرد گفت ۷X :دیگر محصول ایرانخودرو خراســان

نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن

نایب رییس و سخنگوی شورای شهر مشهد

مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از غرفه

نیز در این نمایشــگاه ،از برنامــه ورود اتوبوس

وی افزود :ایرانخودروخراســان در پی تحقق اهداف اســتراتژیک

ایرانخودرو تصریح کرد :با آزادسازی واردات ،باید

سرانی شهر مشهد خبر داد و
برقی به خطوط اتوبو 

خود ،ســال گذشته وانت آریسان را به سبد محصوالت خود اضافه کرد

به خودروســازان داخلی در زمینه قیمتگذاری محصوالت کمک کنیم تا

سرانی مشهد خواهد شد
گفت :این خودرو به صورت آزمایشی وارد اتوبو 

و در حال حاضر برنامه تولید این محصول روزانه  ۴۰دســتگاه است که

تا بررسیهای فنی برای استفاده از آن صورت گیرد.

زیان تولید کاهش یابد.

است که بهمن ماه معرفی و تولید آزمایشی آن آغاز خواهد شد.

با تامین به موقع قطعات امکان افزایش به  ۷۰دستگاه وجود دارد.

یرا گفت :این
علی جدی ضمن زیبا و مناســب دانســتن محصول ر 

موســیالرضا حاجیبگلو با بیان اینکه نــاوگان حمل و نقل عمومی

زاهدی فرد با اشــاره به ظرفیت تولید ســاالنه بیــش از  ۱۵۰هزار

خودرو با ظاهری زیبا و امکاناتی که برای آن در نظر گرفته شده ،میتواند

شهر مشهد نیازمند نوسازی است ،گفت :طبق مصوبه هیات دولت ،هزار

دســتگاه خودرو در ایرانخودرو خراســان گفت :این سایت تولیدی،

دستگاه اتوبوس مورد نیاز استان خراسان و شهر مشهد است که میتوان

تجربه تولید  ۱۶۴هزار دستگاه در سال را نیز داشته است.

نیاز و خالء موجود در بازار کراس اوور کشور را برطرف کند.
وی با تاکید بر ضرورت شناســایی نیاز و خالءهــای موجود در بازار و

از تولیدات داخلی و شرکت ایرانخودرو دیزل برای تامین آن اقدام کرد.

مدیرعامل ایرانخودرو خراســان با بیان اینکــه تاکنون نزدیک

سیاستگذاری تولید با هدف تامین و رفع آن توسط خودروسازگفت :به طور

وی گفــت :در حوزه حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی ،انتظار

به  ۸۵درصد برنامههای تولید امســال محقق شــده گفت:مجموع

حتم خودروسازان با دنبال کردن این مسیر ،میتوانند بسیار موفقتر عمل

از ایرانخــودرو دیزل این اســت که بتواند نیاز بــازار را با محصوالت با

اقدامات انجام شــده در ســال تولید ،دانش بنیان ،اشــتغال آفرین

کنند .جدی با اشاره به میزان باالی داخلیسازی در محصوالت ایرانخودرو

کیفیت تامین کند .حاجیبگلو تصریح کرد :با نگاه فعلی در ایرانخودرو

تاکنون منجربه اشــتغال  ۳۴۱نفر شــده که تاپایان سال بالغ بر۷۵۰

گفت :صنعت گستردهای در اختیار خودروسازان است و قطعهسازان زیادی

دیزل و تولید محصوالتی مانند اتوبوس برقی ،قطعا این شرکت در زمینه

نفر خواهد شد.

در حال تولید و تامین برای آنان هستند .وی خودروی ون را یکی از نیازهای

نوســازی ناوگان حمل و نقل میتواند موفق باشــد .وی بر بهرهمندی از

وی افزود :یکی دیگر از اهدافی که در بهمن ماه محقق خواهد شد،

موجود در بازار دانست و گفت :شرکت ایرانخودرودیزل محصول ون را به

ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در تامین قطعاتی که به منابع خارجی

افزایش تیراژ تولید خودروهای شاســی بلند ایرانخودرو است که به

زودی وارد بــازار خواهد کرد ،این شــرکت در زمینه نیاز بازار به خودروهای

وابسته است تاکید و خاطرنشان کرد :با استفاده از توان و دانش جوانان

ظرفیت تولید روزانه  ۲۲۰دستگاه خواهیم رسید.

تجاری سنگین و دیزلی نیز کمبودها را شناسایی کرده و با تولید محصوالتی

و نخبگان در این شــرکتها میتوان تحول و توســعه صنعت خودرو را

زاهدی فرد با بیان اینکه ســایت خراســان دارای زنجیره کامل

مانند کامیونت شش تن و هشت تن به بازار این بخش کمک میکند.

به راحتی رقم زد .ســخنگوی شــورای شهر مشهد بر افزایش کیفیت

تولید خودرو است ،گفت :با مشخص شدن خودروی جایگزین پارس

وی با تاکیــد بر ضرورت شناســایی نیاز بازار ،سیاســتگذاری

محصوالت و تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت :باید با عرضه محصوالت

در خراســان ،پروژه احداث ســالن پرس در این ســایت در دســت

در جهــت رفــع آن ،طراحی و تولید مســتمر محصــوالت جدید و

باکیفیت و بهروز نســبت به جلب رضایت بهرهبــرداران اقدام کرد .وی

مطالعه و تصمیم گیری است.

اعتمادســازی را عامل مهمی در موفقیت خودروســازان دانســت و

ضمن اشاره به نقش مهم ایرانخودرو خراسان در توسعه و اشتعالزایی

وی تصریــح کرد :بــا اجرای این پروژه ،ایرانخودرو خراســان به

گفت :خودروســازان باید با تعریف راهبردهای تازه و استراتژیهای

در اســتان گفت :این ظرفیت در شــرکتهای صنعتی شــرق کشــور

قطب سوم خودروسازی کشور تبدیل میشود که این اقدام باعث رونق

مناســب ،نســبت به جلب اعتماد مردم اقدام کننــد هر چند هزینه

وجــود دارد تا بتوانند در تولید قطعــه و خودرو با کیفیت همکاری کرده

صنعتی و اقتصادی استان خواهد شد.

ســنگینی هم داشــته باشــد ،اما در نهایت اعتماد مردم به نفع آنها

و محصوالتــی مطابق با اســتانداردهای روز جهان تولید و عرضه کنند و

خواهد بود .این نماینده مجلس شــورای اســامی ،بــا بیان این که

ایرانخودرو خراسان باید از این ظرفیت استفاده کند.

زیرســاختهای مورد نیاز برای چابکســازی خودروســازان وجود

افزایش فروش محصوالت به دو مرحله در ماه
مدیــر عملیــات فــروش گــروه صنعتی

برنامه تولید  ۶۰هزار دستگاه انواع

دارد ،گفــت :خودروســازان دارای مراکــز تحقیق و توســعه قوی و

ایرانخودرو نیز با اشاره به بخشنامه فروش

محصوالت هایما تا دو سال آینده

شرکتهای دانشبنیان هســتند ،بنابراین زیرساختها فراهم است

هایما در روز  ۱۲شــهریورماه ،از تداوم فروش

تا خودروســازان چابکتر شــوند و این موضوعی است که باید همه

قائــم مقــام تولید پــروژه هایمــا در ایران

فــوری و تحویل  ۳۰روزه هایما در فاصله زمانی

بــرای تحقق آن کمــک کنیم .جدی ،واردات را به نفع خودروســازان

نیزگفت ۶۰ :هزار دســتگاه خودرو از خانواده هایما

کمتر از یکماه خبر داد و گفت :هایما  8Sنیز به زودی به سبد فروش

دانســت و گفت :صنعت خودروسازی کشور به نفعش خواهد بود که

در چهار مدل  7S، S8 ،S5و  X7در دو سال آینده در ایرانخودرو خراسان

در معرض قضاوت قرار گیرد تا در مســیر توســعه قرار گیرد .وی در

تولید خواهد شد.

محصوالت افزوده خواهد شد.
کیــوان پناهی ،با بیان اینکه تالش خواهد شــد تا برنامه فروش

عیــن حال تصریح کرد :دولت هم میتواند بــا در نظر گرفتن تعرفه،

«جیان چون هو» افزود :محصــوالت تولیدی هایما در ایران کیفیت

ســایر محصــوالت نیز بــا هماهنگیهایی که در حال انجام اســت به

از آســیب رســیدن به خودروســازان داخلی جلوگیری کند .نماینده

مناســبی دارد ،از جمله  7Sکه براســاس ارزیابیهای شــرکت بازرسی

صورت دو بخشنامه در هر ماه اجرایی شــود ،گفــت :برنامه فروش

خراســان شــمالی در مجلس شــورای اســامی ،با اشــاره بر لزوم

کیفیت و استاندارد ایران ،موفق به اخذ چهار ستاره کیفی شده است و در

وانت آریسان دو نیز به زودی اعالم خواهد شد.

بهرهمندی خودروســازان از توان شــرکتهای دانشبنیــان ،بر تولید

حال برنامهریزی برای دستیابی به باالترین سطح کیفیت هستیم .وی

وی افزود :در تالش هســتیم از مهر ماه دو بار در ماه ،بخشنامه

دانش بنیــان و داخلی ســازی تولید با نگاه صادراتــی تاکید کرد و

بــا بیان اینکه محصوالت تولیدی هایما در ایران از منظر کیفیت تفاوتی

فروش اجــرا کنیم تا بازار از فاصله زمانــی عرضه محصوالت متاثر

گفت :اگر خودروســازان بخواهند وابســته نباشند و با ترک همکاری

با تولید در چین ندارد گفت :محصوالت هایما از نظر استاندارد آالیندگی و

نشود.

شــرکای خارجی دچار مشکل نشــوند باید با استفاده از شرکتهای

مصرف سوخت نیز با قوانین ایران مطابقت داده شده است و مهندسان

پناهی بــا بیان اینکــه بخشنامه فروش محصــوالت پرطرفدار

دانش بنیان ،از دانش بومی برخوردار شــوند و وابســتگی را از میان

هایمــا در خطوط تولید ایرانخودرو خراســان مســتقر بوده و بر کیفیت

ایرانخودرو به زودی اعالم خواهد شد ،گفت :ظرفیت این بخشنامه

ببرند .جدی با اشــاره به موفقیت ایرانخودرو در حذف خودرو ناقص

تولید نظــارت دارند« .هو» با بیان اینکه از ســال  ۲۰۱۵که همکاری ما

کــه همزمان برای مــادران صاحب فرزند دوم نیز اجرا خواهد شــد،

از فرآینــد تولید ،گفــت :توقف خودروهای ناقــص در پارکینگها به

آغاز شــده ،مهندسان هایما بر توان و دانش مهندسان ایرانخودرو اذعان

شامل  ۱۹هزار دستگاه فروش فوقالعاده با تحویل  ۹۰روزه و  ۱۱هزار

زیان خودروسازان بود و سبب خواب سرمایه تولیدکننده و مشتریان

داشتهاند ،گفت :رویههای کیفی بهروز و مناسبی در خطوط تولید هایما در

دستگاه به صورت پیشفروش است.

میشد که اصالح این روش تولید به نفع هر دو بوده است ،ضمن این

ایرانخودروخراسان به اجرا درمیآید.

وی از آمادگــی ایرانخودرو برای جایگزینی خودروهای فرســوده

که ســبب از میان رفتن ذهنیت منفی جامعه نسبت به خودروسازان

وی با اشــاره به اینکــه ایرانخودروخراســان تجهیزات و ابزار

خبر داد و گفت :در صورت اعالم شــرایط خودروهای فرسوده از سوی

درباره خودروهای متوقف در پارکینگها شد .نایب رییس کمیسیون

خوبــی بــرای تولید هایمــا دارد گفت :سیســتم آداس که یکی از

نهادهای ذیربط و تعیین شرایط فرسودگی و اولویتها ،برای جایگزینی

صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی با بیان این که وزیر محترم

پیشــرفتهترین سیســتمهای اجرای امکانات و تجهیزات جدید بر

خودروهای فرسوده مطابق قوانین ابالغی اقدام خواهیم کرد.

در این باره حساســیت خوبی به خرج داد تا خودروها از پارکینگها

روی خودروهاســت در این خطوط به کارگیری شــده اســت .وی

وی از مذاکره مجدد با سازمان استاندارد برای شمارهگذاری سمند

خارج و وارد بازار شــدند ،اظهار امیــدواری کرد ،اهداف کمی تولید در

تصریح کرد :ایرانخودرو خراســان با توانمندیهــای موجود آینده

تاکسی نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد ،در روزهای آینده تاکسیداران

سال جاری محقق شود.

بسیار خوبی خواهد داشت.

محترم خودروهای خود را تحویل بگیرند.
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اخبار

توانایی و بلوغ ایرانخودرو برای خودارزیابی در حوزه HSE
مدیرکل بازرســی وزارت تعــاون ،کارو رفاه اجتماعی گفــت :ایرانخودرو

نماینــده مدیرعامل ایرانخودرو در امور ایمنی ،بهداشــت و محیط

و شــرکتهای مشــابه که دارای  HSEقوی و کارآمد هســتند میتوانند

زیســت ،ضمن قدردانی از اقدامات اثربخش تیمهای فعال در حوزه

خودارزیابی انجام داده و نتایج آن را به اداره کل بازرســی کارارسال کنند تا

 HSEگفــت :همواره تاکید مدیرعامل ایــن مجموعه صنعتی بر حفظ

مورد بررسی قرارگیرد.

ســامت و نگهداشت کارکنان به عنوان بزرگترین سرمایه است و این
مهم در اولویت برنامهها و اقدامات ایرانخودرو قرار دارد.

احمد پرنده ،در گردهمایی نمایندگان گروه صنعتی ایرانخودرو در حوزه
ایمنی و بهداشــت افزود :در طول یک سال  ۳۶۰هزار بازرسی از کارگاهها

وی با بیان دستور مدیرعامل گروه مبنی بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه

برای نظارت بر مقررات ایمنی کار توســط بازرسان صورت گرفته و بیش از

در زمینه  HSEدر تمامی فرآیندهای شــرکت ،بر لزوم برنامهریزیهای

یک میلیون و پانصد هزار نفر ساعت آموزش ایمنی توسط مرکز تحقیقات،

متعدد و موثر در زمینه آموزش و توانمندسازی نمایندگان  HSEتاکید کرد.
معاون توسعه منابع انســانی ایرانخودرو ،ضمن تاکید بر پیشبرد

تعلیمات ،حفاظت و بهداشت کار انجام شده است.

برنامهها و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی افزود :با مشارکت و تعامل

وی افزود :یکی از روشهای موثر برای پوشــش گســترده ایمنی کار
کشــور ،توجه به نقش نهادهای حاکمیتی از طریق نظارت بر خودارزیابی
واحدهای اقتصادی بزرگ مشمول قانون کار است.
پرنده با اشاره به نقش مسووالنه ایرانخودرو در حوزه سالمت کارکنان،

و گفت :از مجموعه ایرانخودرو درخواست میکنیم عالوه بر خدمات ایمنی
که در کارگاههای خود انجام میدهد با توجه به داشتن تیم ایمنی مجرب،
نقش خود را در مسوولیت اجتماعی جامعه با مشارکت در ایمنی عمومی

گفت :حضور ما در این جلســه و استماع گزارش اقدامات ایرانخودرو در

نیز ایفا کند.

برنامههایی برای ســامت جان کارگران و بهکارگیری متخصصان ایمنی و

استراتژی مدیرعامل ایرانخودرو حفظ سالمت و نگهداشت کارکنان است

حوزه ایمنی کار و اقدامات اصالحی فرآیند بهبود شرایط محیط کار و اجرای
تشــکیل کمیتههای حفاظت و حضور فعال مدیــران  HSEاین امید را به
ما میدهد که در ایرانخــودرو برنامههای خوبی برای صیانت نیروی کار
صورت گرفته و با این اطمینان ،ما از بازرسان کار برای نظارت بر سایرکارگاهها
بیشتر استفاده خواهیم کرد.
مدیرکل بازرســی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
در کل کشــور  ۲۰هزارکمیته حفاظت ایمنی در شرکتها برای حفظ و
صیانت نیروی کار فعال هســتند ،افزود :تشکیالت ایمنی و بهداشت
مجموعههای بــزرگ صنعتی مانند ایرانخودرو با  ۶۵شــرکت فعال
در زیرمجموعــه و بیش از  ۸۰هزار نیروی انســانی ،از نمونههای موفق
کمیتههای ایمنی و بهداشت کار کشور است.
وی از مجموعه ایمنی گروه صنعتی ایرانخودرو خواســت ،عالوه بر
خدمات ایمنی و بهداشــت به کارگران خــود برنامههایی برای خانواده
جامعه هدف خود داشته باشد.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از آمادگی اداره
کل بازرســی کار و مرکز تحقیقات تعلیمات و حفاظت بهداشت کار برای
اجرای برنامه های مشترک با ایرانخودرو برای ارتقای ایمنی کار خبر داد

نماینده مدیرعامل ایرانخودرو در امور ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
توانست دو سال تمام با ویروس کرونا و شرایط سخت ناشی از آن مبارزه و
مقابله کند و اقدامات انجام شده ،سبب شد تا ایرانخودرو به عنوان شرکتی
بــا بهترین عملکرد در زمینه مبارزه با ویروس کرونا و صیانت از ســامت
نیروی کار در دولت مطرح شده و تقدیرنامههای بسیاری دریافت کند.
علی اکبر مراد عباسی ،با اشاره به همکاری مشترک تیم پیشگیری،
درمان و رفاه در انجام اقدامات ســامت محور و پیشگیرانه در زمان
شــیوع ویروس کرونــا ،اظهار کرد :نقش مدیریتهــا و معاونتهای
ایرانخــودرو نیز برای تحقق این مهم اثربخــش بود و مجموعه این
مشــارکتها موجب شــد تا در زمینه صیانت از ســامت نیروی کار
و ایجاد محیط کار ایمن در دوره همهگیری کرونا پیشگام باشیم.
معاون توسعه منابع انسانی شرکت ایرانخودرو افزود :آموزش نیز
از ســایر اقدامات موثر انجام شــده در این دوره بود که اطالعرسانی از
طرق مختلف به منظور آگاهی بخشــی به کارکنان و خانوادههای آنها

تازهترین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان میدهد

تغییرات جدید نمرات کیفی محصوالت ایرانخودرو

خطرناک شناسایی و به صورت جدی نسبت به اجرای اصالحات اقدام
شود.
شناسایی و پایش عوامل زیان آور محیط کار جزو اولویتهای اصلی است

نیــز در این گردهمایی گفت :تیم پیشــگیری ،درمان و رفــاه ایرانخودرو

صورت گرفت.

تمامی ارکان ســازمان باید ریســکهای موجود و مناطق حادثهخیز و

اسماعیل باقری ،مسوول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت غرب تهران
نیز در این همایش ،گفت :ایرانخودرو و شــرکتهای زیرمجموعه ،آزمون
خود را در زمان شیوع بیماری کرونا با انجام اقدامات پیشگیرانه و ایمنی به
خوبی پس دادند که جای تشکر و تقدیر دارد.
وی افزود :عالوه بر اینکه این خودروســاز در زمینه واکسیناســیون و
فراهمآوری وسایل حفاظت فردی و برنامه های پیش گیری از کرونا برای
کارکنان خودکامال پیشرو بود ،درمواردی نیزدرراستای ایفای مسوولیتهای
اجتماعی به مجموعه مرکز بهداشت غرب کمک کرد.
وی عنوان کرد :شناســایی عوامل زیانآور محیط کار جزو اولویتهای
اصلی است و عواملی مانند ارزیابی ریسکهای بهداشتی و مداخالتی که
باید در این زمینه شکل گیرد نیز از موارد مورد اهمیت است.
گفتنی است ،در این گردهمایی که با حضور جمعی از معاونان ،مدیران
و کارکنان  HSEگروه صنعتی ایرانخودرو در ســالن همایشهای شرکت
محورسازان برگزار شــد ،آخرین دستاوردها و نتایج در حوزه ایمنی توسط
محمد فام به عنوان کارشــناس این حــوزه ارایه شــد و در ادامه گزارش
عملکردی فرآیندها و دستاوردهای ایمنی و بهداشت شرکت ایرانخودرو و
شرکت محورسازان نیز به سمع حاضران رسید.

عبور ایرانخودرو از رکورد تولید روزانه موتور ملی

براســاس نتایج ارزشیابی شرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران در مردادماه و در نتیجه اقدامات بهبود صورت

گرفته ،محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو نسبت به تیرماه امسال به میزان سه درصد بهبود را تجربه کردهاند.

برمبنای گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،شاخصهای ارزیابی در مردادماه امسال
نسبت به میانگین ارزیابی در سال  ۱۴۰۰نیز حکایت از بهبود  ۱۵درصدی در کیفیت محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو دارد.
بر پایه این گزارش ،بیشترین سهم بهبود ،با افزایش  ۴.۳درصدی متعلق به محصول هایما  S۵بوده است .در جدول ارزیابی
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،کیفیت هر یک از محصوالت تارا اتوماتیک ،دناپالس ،راناپالس با سقف پانوراما،
هایما  ،S۷پارس تولیدی سایت ایرانخودرو کرمانشاه و پژو  ۲۰۶افزایش سه درصدی را نسبت به تیرماه ،تجربه کرده است.

ایرانخودرو دیزل تولید  ۱۹۲هزارمین کامیون خود را جشن گرفت
ایران خودرو دیزل در سالروز تولید اولین کامیون در این شرکت ،تولید  ۴۷۱هزارمین محصول و  ۱۹۲هزارمین کامیون

خود را جشن گرفت.

بزرگترین تولیدکننده خودروهای تجاری در کشور ،نخستین کامیون خود را هفدهم شهریور ماه  ۱۳۴۵تولید کرده و
در پنجاه و ششمین سالروز آن ،تولید  ۱۹۲هزارمین کامیون را در کنار تولید  ۴۷۱هزارمین محصول رقم زد.
ایران خودرو دیزل تولید  ۲۵هزار دســتگاهی را برای امســال برنامهریزی کرده و این میزان ،افزایش  ۳.۵برابری
نسبت به تولید سال گذشته را نشان میدهد.
زیان انباشــته شــرکت ایران خودرو دیزل تا پایان تیرماه امســال به  ۹۰۰میلیارد تومان کاهــش یافته و پیشبینی
میشود ،این رقم تا پایان شهریور ماه به صفر برسد و این شرکت در نیمه دوم امسال سودآوری خوبی را تجربه کند.
ایران خودرو دیزل هماکنون ســوددهترین خودروســاز کشور به حساب میآید ،این در حالی است که این شرکت در
بهمن ماه سال  ۱۳۹۹به عنوان زیاندهترین خودروساز ایران شناخته میشد.

گروه صنعتی ایرانخودرو موفق شد از رکورد روزانه تولید موتور ملی عبور کرده و عدد
تولید  ۹۰۱دستگاه را به ثبت برساند.

تولید  ۹۰۱دستگاه موتور ملی در روز  ۱۴شهریورماه ،باالترین تعداد در یک روز از ابتدای
تولید تاکنون به شــمار میرود .عدد ثبت شــده با عرضه به موقع ساپکو ،تالش و همدلی
کارکنان موتورســازی ،سیســتم جامع تولید ،کیفیت ،خرید و مهندسی محقق شده و در
ســالهای اخیر و در شرایط تحریمهای ظالمانه رکورد بینظیری محسوب میشود .گروه
صنعتی ایرانخودرو ،با توجه به ظرفیتهای باالی مهندسی و تحقیقاتی در حوزه طراحی و
توسعه موتور ،به دنبال ایجاد پاورترین و افزایش سهم تولید موتور و قوای محرکه و عرضه
آن به سایر خودروسازان است .بر همین اساس ،در کنار افزایش ظرفیتهای تولید موتور،
طــرح تحول کیفیت در حوزه قوای محرکه از راهبردها و رویکردهای شــرکت ایرانخودرو
اســت کــه نتیجه آن اطمینان از پروژههای بهبود کیفیــت در زنجیره تامین و تولید قوای
محرکه اســت که با محصول تارا آغاز و به دیگر محصوالت نیز تعمیم خواهد یافت و این
مسیر تا دستیابی به اهداف تعیین شده ادامه خواهد داشت.
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مسیر شیدایی
مسافران پیاده سرزمین بهشت

از تمام عالم یک حسین(ع) ما را بس
محمدفیض آبادی از مدیریت بدنه –پژوپارس

سفر اربعین فرصتی است برای خودسازی ،برای رها شدن از تعلقات دست و پاگیر دنیوی که رمز و رازهای خودش را دارد .در پیاده روی اربعین قدم در
جایی میگذاریم که توجه به مقام و منصب ،نژاد و ملیت معنا ندارد .همه با هم برابر به سوی یک میعادگاه در حرکتند .صحنههای این سفر تو را به یاد

پیادهرویاربعین

عصرظهورمیاندازد که مردم درآرامش به دورازجنگ و اختالف درآسایش ،کمال و رشد و معنویت درکنارهم زندگی میکنند .راه پیمایی اربعین تمرین

جوشش و انقالب درونی است

و مشقی برای دوران ظهور است .همه ساله جمعیت انبوهی از سراسر دنیا به کشور عراق میآیند تا در راهپیمایی اربعین شرکت کنند و از اقیانوس عظیم

اربعین جلوهای از صحنه محشر است و مقدمه

معرفت حســینی به اندازه ظرفیت وجودی خود معرفت کســب کنند ،روح شان را جال و صیقل بدهند و نورانی و خدایی شوند .امسال نیز پس از توقف

دوساله و فروکش کردن بیماری منحوس کرونا ،بسیاری ازعاشقان لحظه شماری میکنند تا راهی این سفرشوند و توفیق زیارت امام حسین(ع) را پیدا
کنند .همکاران ایرانخودرویی نیز از این کرامت حسینی بی بهره نماندهاند و آماده شدهاند تا سفری دوباره به دیار حبیب جانها ،سید شهیدان ،حضرت

اباعبدهللا الحســین(ع) داشته باشند و دعاگوی همکاران خود در گروه صنعتی ایرانخودرو باشند .به همین مناسبت بر آن شدیم تا با چند تن از این

مسافران سرزمین بهشت ،گفت وگویی داشته باشیم تا از حال و هوای خودشان برایمان بگویند.
سید مرتضی حسینی از سالن مونتاژ4

انگار که در بهشت قدم میگذاری

چهــار ،پنج بار بــه راه پیمایــی اربعین رفته

و امســال هم اگر خداوند توفیــق دهد به نیابت
همکاران به زیارت امام حســین(ع) خواهم رفت.
تــا به راهپیمایــی اربعین نرویم و به چشــم خود نبینیم،
نمیتوانیــم عظمــت و حال و هــوای معنــوی آن را درک کنیم .در این
دوران موکــبداران با صفای عراقی و ایرانی با احترام و محبت با زائران
امام حســین(ع) برخورد میکنند و آنها را مورد تکریم قرار میدهند و
هــر آن چه دارند در طبق اخالص قــرار میهند و تقدیم زائران میکنند.
پیادهروی اربعین مقیاسهای خودش را دارد .همه افراد از پیر و جوان،
مرد و زن به ســمت نور درحرکتند و هرکدام حال و هوای خودشــان را
دارند .من دیدهام بعضی را که نذر میکنند و هرسال یک نفر را با هزینه
خــود به ســفر اربعین میبرند .خلــوص نیتی که افراد در این ســفر از
خودشان نشــان میدهند در هیچ کجا پیدا نمی شود .راه بسیار سخت،
اما شــیرینی خاص خودش را دارد .انگار که در بهشــت قدم میگذاری.
من داشــتن فرزند صالح و همسر شایسته را از کرامت امام حسین(ع)
دارم و مطمئنم امام حســین(ع) در هر ســفر و زیارتی توشــه و هبهای
به تمام به زائران و دوســتدارانش هدیه میدهد وکســی دست خالی
برنمیگردد .ما هرچه داریم از محبت اهل بیت(ع) اســت .اگر لحظهای
مــا را به حــال خود بگذرانند نابود میشــویم .این پیــاده روی را به یاد
مصیبتهــای خاندان پیامبر (ص) میرویم تا ذرهای ناچیز از رنج دوران
اســارت اهل بیت(ع) را درک کنیم .این مسیر ،مسیر معرفت است .از
امام حسین(ع) میخواهم که به من معرفت کرامت کند.

باید با پای دل به زیارت اربعین برویم

ســه بار ،توفیق زیــارت امام حســین(ع) در

اربعیــن را داشــتم و در این پیــاده رویها به جز
خیــر و خوبی چیزی ندیدم .تمــام زائران به یکدیگر
کمک میکنند ،اگر زن و مرد سالخوردهای نیاز به کمک داشته باشند ،همه
داوطلب کمک میشوند .سختیهای این زیارت لذت بخش است من یک
روستایی زادهام و پدرم کشاورز است ،هر موقع به مزرعه میروم و مقداری
کار میکنم خسته میشــوم ،بهانه میآورم و به سختی ادامه میدهم ،اما
در این پیادهرویها از 4صبح تا 10شــب راه میرفتم و خستگی را احساس
نمیکــردم .باید با پای دل به زیارت اربعین برویم عشــق به اباعبدهللا(ع)
انســان را از دنیــا و وابســتگیهای آن رها میکند .از امام خواســتهام که
شــفاعت مرا بکند و طوری مرا هدایت کند که امام زمان(عج) از من راضی
باشــد .امیدوارم قدمهایی که برمیداریم نقطه آغاز ظهور باشد .آرزویم این
است که در رکاب امام زمان (عج) شهید شوم.
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در این راهپیمایی و زیارت جمعی ،همه با هم دســت به دعا برمیدارند و
ظهور حضرت(عج) را از خداوند میخواهند .تمام مشــکالت دنیا به خاطر
عدم ظهــور امام زمان (عج) اســت .پیاده روی اربعین یک جوشــش و
انقالب درونی اســت که جز اخالص چیزی را نمیطلبد در این مسیر باید

ابوذرسلگی از سالن شاتل –بدنه رانا

سختی سفر را حس نمی کنم

دوبار ،مشــرف به پیادهروی اربعین و زیارت امام

حسین(ع) شدهام .امسال هم اگر امام حسین(ع)
نظری به من کند قصد دارم به زیارت بروم .این ســفر

منیت و خودخواهی را کنار گذاشــت .در پیشــگاه حضرت دوســت ،همه
دشواریهای ســفر از قبیل گرما ،سرما ،خستگی ،بیماری ،بیخوابی و...
زیباســت .ما هرچه داریم از دســتگاه اهل بیت(ع) داریم ،در این راه باید
خلوص نیت داشته باشی تا پذیرفته شوی .از امام حسین(ع) میخواهم
که در رکاب امام زمان (عج) با ظالمان بجنگم و عاقبتم ختم به شــهادت
شود و مرا بپذیرند.

با سایر سفرها متفاوت اســت و حس و حال و هوای آن قابل
توصیف نیست .همه چیز در آن جا فرق دارد .ارتباط و برخورد انسانها باهم به
گونهای دیگر است گویی تمام زائران که از سراسر نقاط به این مکان مقدس پا
میگذارند همه به مانند اعضای یک خانواده هستند ،نسبت به هم گذشت دارند
و در حق هم مهربانی میکنند .در این سفر حسی به انسان دست میدهد که در
هیچ سفری نمیتوان آن را جست .قدم به قدم این سفر سراسر خاطره است
و عالمی برای خودش دارد .من خودم را در این سفر فراموش میکنم .سختی
ســفر را حس نمی کنم .خیلی حاجات خود و دیگران را از امام حســین(ع) ؛
گرفتم و با دست پر به وطن برگشتم امسال هم از امام حسین(ع) میخواهم
شــفاعت مرا بکند و تا زنده ام همیشه به زیارت مرقد مطهر ایشان بروم .از او
میخواهــم ظهور امــام زمان (عج) نزدیک و ما زنده باشــیم و روزهای زیبا و
پربرکت حکومت حضرت مهدی (عج) را نظاره گر باشیم.
مهران شیر افکن از مدیریت بدنه –سالن شاتل

امام حسین(ع) جاذبه بسیار قوی دارد

امســال ششمین ســالی اســت که به لطف

خداوند میخواهم به زیارت امام حســین(ع) در
اربعین بروم .این سفر سخت را با دل پاک و عشق
بــه اهل بیت(ع) باید رفت .مهربانی مردم عراق و پذیرایی
آنان از زوار حال و هوای خاصی دارد .آنان برای خشنودی و قرب به امام

علی پاکیزه از مدیریت موتور سازی 3

ظهور حضرت بقیه هللا االعظم (عج) را فراهم میکند.

حسین(ع) این کار را انجام میدهند و ثمره یک سال کار و تالششان را
در طبق اخالص قرار میدهند و تقدیم مسافران و زائران امام حسین(ع)
میکنند .امام حســین(ع) جاذبه بســیار قوی دارد .وقتی وارد حرم امام
حسین(ع) میشــوی انگار روح از بدنت جدا میشــود و از خود بیخود
میشــوی .همچنین حرم امیرالمومنین(ع) عظمت و ابهت خاصی دارد.
هر موقع به زیارت ایشــان میروم زانو میزنــم .برای رفتن به حرم امام
حســین(ع) نیز ابتدا بــه زیارت حضرت عباس(ع) میروم و از ایشــان
اجازه میگیرم ،زیرا پیش شــاه رفتن اجازه وزیر را میخواهد .کربال فقط
غم و غصه و اشــک نیست ،لذت و زیبایی هم هست .از امام حسین(ع)
خواستهام که اخالق نیک و عاقبت بخیری به من عطا کند.

اکبر محمد نژاد از مدیریت بدنه – پژو پارس

حس و حال راه پیمایی اربعین

وصفنشدنیاست

یک بار به زیارت امام حســین(ع) در اربعین

مشــرف شــدم .امســال هم اگر اباعبدهللا(ع) بطلبد
در راهپیمایــی اربعین شــرکت خواهم کرد .حس و حــال این پیادهروی
وصفنشدنی است .زائران زیادی از سراسر دنیا در یک جا جمع میشوند
و یک صدا لبیک یا حسین(ع) را فریاد میزنند .عاشقان امام حسین(ع)
در این مســیر سر از پا نمی شناسند .افراد زیادی در این مسیر و در این
ایام از جان و مال خود مایه میگذارند و برای خدمتگزاری به عاشــقان
امام حســین(ع) ســر از پا نمی شناسند و از هم پیشــی میگیرند .اگر
نیتمان خالص باشد ،در این مسیر هیچ سختی احساس نمیکنیم .باید
دلمان با امام باشــد و با پیمودن این راه شاید ذرهای از سختی و اسارت
اهــل بیت(ع) را درک کنیم ،البته قابل مقایســه نیســت ،اما همین قدر
بدانیم که جای پای آنها قدم میگذاریم و آنها با چه رنج و مصیبتی این
مســیر را طی کردند ،معرفت در انسان ایجاد میکند .من در روز عاشورا
از امام حســین(ع) خواســتم که توفیق زیارت اربعین را پیدا کنم و نایب
الزیاره دوستداران اهل بیت(ع) و همکاران ایرانخودرویی باشم.
حسین بلندین از مدیریت موتور سازی 3

تمرینیبرایآمادگی

ظهور امام زمان (عج)

چهار بار ،سعادت زیارت اباعبدهللا الحسین(ع)

را در اربعین داشــتم .این سفر تمرینی برای آمادگی
ظهــور امام زمان (عج) اســت .در مســیر راه پیمایی همه عاشــق امام
حســین(ع) هســتند .در زیارت اربعین هرکس به اندازه بضاعت و توان
خود هر کاری از دســتش بر میآید انجام میدهد .اوج انســانیت و نوع
دوســتی را میتوانید در این ســفر ببینید .از امام حسین(ع) میخواهم
ظهور امام زمان (عج) نزدیک و ما زنده باشــیم تا روزهای زیبا و پربرکت
حکومت حضرت مهدی (عج) را نظارهگر باشیم.

زالل

دلیل بزرگداشت اربعین چیست؟
اعتبار اربعین امام حســین(ع) از گذشته ،میان شیعه و در تقویم تاریخی وفاداران به امام حسین(ع) شناخته شده بوده است؛

سنتی که تا به امروز در کربالی عراق با قوت برپاست و هر ساله شاهدیم که میلیونها شیعه ،از همه جای دنیا در این روز بر سر

مزار امام حســین(ع) گرد میآیند و به عزاداری میپردازند .ســوال این است که دلیل و یا دالیل بزرگداشت سیدالشهدا(ع) در

این روز چیست؟ آیا «اربعین» ریشه در مستندات روایی و تاریخی ما دارد؟

دکتر رسول جعفریان

بخش
نخست

در حال سجده بود[ .]4درباره بنیاسراییل هم آمده که برای استجابت
دعای خود چهل شبانه روز ناله و ضجه میکردند]5[.
اعتبــار حفظ چهل حدیث که در روایات فراوان دیگر آمده ،ســبب
تالیف صدها اثر با عنوان «اربعین» با انتخاب چهل حدیث و شــرح و
بسط آنها شده اســت .در این نقلها از پیامبر اسالم(ص) آمده که
اگر کســی از امت من ،چهل حدیث حفظ کند کــه در امر دینیاش
از آنهــا بهره ببرد ،خداوند در روز قیامت او را فقیه و عالم محشــور

کتاب «مصباح المتهجد» شــیخ طوسی که حاصل گزینش دقیق

یا نوع حروف بوده و هستند.

و انتخاب معقول شیخ طوسی اســت از روایات فراوان درباره تقویم

در واقع بســیاری از اعدادی که در نقلهــای دینی آمده میتواند

مورد نظر شــیعه درباره ایام سوگ و شــادی و دعا و روزه و عبادت،

براســاس یک محاســبه الهی باشــد ،اما این که این عدد در موارد

ذیل ماه «صفر» مینویســد :نخستین روز این ماه(از سال  ،)121روز

دیگــری هم کاربرد دارد و بدون یک مســتند دینی میتوان از آن در

کشــته شدن زید بن علی بن الحســین است .روز بیستم صفر یعنی

ســایر موارد استفاده کرد ،قابل قبول نیســت .به عنوان نمونه ،دهها

اربعین زمانی اســت که حرم امام حسین(ع) یعنی کاروان اسرا ،از

مــورد در کتابهای دعا ،عدد «صد» بــه کار رفته که مثال فالن ذکر

شــام به مدینه بازگشتند و روزی اســت که جابر بن عبدهللا انصاری،

را صــد مرتبه بگویید ،اما ایــن دلیل بر تقدس عدد صد به عنوان صد

صحابی رســول خدا(ص) ،از مدینه به کربال رســید تا به زیارت قبر

نمیشود .همین طور سایر اعداد طی روزگاران ،صورت تقدس به خود

امام حسین(ع) بشتابد و او نخستین کسی است که قبر آن حضرت

گرفته ،گاه ســوء اســتفادههایی هم از آنها میشود .تنها چیزی که

را زیارت کرد .در این روز ،زیارت امام حســین(ع) مســتحب است

درباره برخی از این اعداد میشود گفت ،آن است که آن اعداد معین

و این زیارت ،همانا خواندن زیارت اربعین اســت .وی ســپس متن

نشــانه کثرت اســت؛ به عنوان مثال ،درباره عــدد هفت چنین اظهار

زیارت اربعین را با سند به نقل از حضرت امام صادق(ع) آورده است:

نظری شده است .بیش از این هر چه گفته شود ،نمی توان به عنوان

«السالم علی ولی هللا و حبیبه ،السالم علی خلیل هللا و نجیبه ،السالم

یک اســتدالل به آن نظر کرد .مرحوم اربلی ،از علمای بزرگ امامیه،

علی صفی هللا و ابن صفیه.»...

در کتاب کشف الغمه فی معرفة االئمة در برابر کسانی که به تقدس

این مطلبی اســت که شــیخ طوســی ،عالم فرهیختــه و معتبر

عــدد دوازده و برجهای دوازده گانه برای اثبات امامت ائمه اطهار(ع)

و معقــول شــیعه در قرن پنجم ،دربــاره اربعین آورده اســت .طبعا

اســتناد کردهاند اظهار میدارد ،این مساله نمی تواند چیزی را ثابت

براســاس اعتباری که این روز میان شــیعیان داشته است ،از همان

کند؛ چرا که اگر چنین باشد ،اسماعیلیان یا هفت امامیها ،میتوانند

آغاز که تاریخش معلوم نیست ،شیعیان به حرمت آن ،زیارت اربعین

دهها شاهد مثل هفت آسمان ارایه دهند که عدد هفت مقدس است،

میخواندهاند و اگر میتوانســتند مانند جابر بر مزار امام حسین(ع)

کما این که این کار را کردهاند.

گرد آمده و آن امام را زیارت میکردند .این سنت تا به امروز در عراق
با قوت برپاســت و هر ساله شاهدیم که میلیونها شیعه در این روز
بر سر مزار امام حسین(ع) جمع میشوند.
در این جا و در ارتباط با اربعین ،چند نکته را باید توضیح داد:
عدد چهل

نخســتین مسالهای که در ارتباط با «اربعین» جلب توجه میکند،
تعبیــر اربعین در متون دینی اســت .ابتدا باید نکتــهای را به عنوان
مقدمه یادآور شویم:

عدد «اربعین» در متون دینی

یکــی از تعبیرهــای رایج عــددی ،تعبیر «اربعین» اســت که در
بســیاری از موارد به کار میرود؛ یک نمونه آن این اســت که ســن
رســول خدا(ص) در زمان بعثت ،چهل بوده است.
گفته میشود که عدد چهل در سن و سال انسانها،
نشانه بلوغ و رشــد فکری است؛ گرچه گفتنی است،
برخی از انبیا در ســنین کودکی به نبوت رسیدهاند .از
ابن عبــاس ،به نقل از پیامبر(ص ) نقل شــده که اگر

اصوال باید توجه داشت که در نگرش صحیح دینی ،اعداد به لحاظ

کسی چهل ســاله شد و خیرش بر شــرش غلبه نکرد،

عــدد بودن نقش خاصی ،در القــای معنا و منظوری خاص ندارند؛ به

آماده رفتن به جهنم باشــد ]1[.در نقلی آمده اســت که،

ایــن صورت که کســی نمی تواند به صرف این کــه در فالن مورد یا

مردمان طالب دنیایند تا چهل سالشــان شود ،پس از آن

مــوارد ،عدد هفت یا دوازده یا چهل یا هفتاد به کار رفته ،اســتنباط و

در پی آخرت خواهند رفت]2[ .

استنتاج خاصی داشته باشد .این یادآوری ،از آن رو است که برخی از

در قرآن آمده اســت که «میقات» موسی با پروردگارش

فرقههای مذهبی ،به ویژه آنها که تمایالت «باطنی گری» داشــته یا

ِیــن َل ْیلَةً
وســی ثَالث َ
در چهــل روز حاصل شــد؛ «وَ وَ اعَ دْ نَا مُ َ

دارند و گاه و بیگاه خود را به شیعه نیز منسوب میکردهاند و

یــن َل ْیلَةً »[ .]3در نقل
َ
ات َربِّهِ َأ ْربَعِ
وَ َأتْمَ مْ نَاهَ ــا بِعَ ْشــرٍ فَ ت ََّم مِ یقَ ُ

نیز برخی از شبه فیلسوفان ،متاثر از اندیشهای درباره اعداد

است که ،حضرت آدم چهل شبانه روز بر روی کوه صفا

خواهد کرد]6[.
در نقل دیگری آمده اســت که امیرمومنان(ع) فرمودند :اگر چهل
مرد با من بیعت میکردند ،در برابر دشمنانم میایستادم .]7[.مرحوم
کفعمی نوشته است :زمین هیچ گاه از یک قطب ،چهار نفر از اوتاد و
چهل نفر از ابدال و هفتاد نفر نجیب ،خالی نمی شود ]8[.درباره نطفه
هم تصور بر این بوده که بعد از چهل روز علقه میشــود .همین عدد
در تحوالت بعدی علقه به مضغه تا زمان تولد ،در نقلهای کهن به کار
رفته ،گویی که عدد چهل مبدا یک تحول دانسته شده است.
در نقلی از پیامبر گرامی اسالم(ص) آمده است که اگر کسی چهل
روز خالص برای خدا باشــد ،خداوند حکمــت را از قلبش بر زبانش
ین یَوْ م ًا فَ َّجرَ اللَّهُ َینَابِیعَ ال ِْحکْ مَ ةِ
َص ِللَّــهِ َأ ْربَعِ َ
جاری میکند؛ «مَ ْن أ َْخل َ
ِســانِهِ » ]9[ .روایات به این مضمون فراوان وجود دارد.
مِ ْن قَ ْلبِهِ عَ لَی ل َ
چلهنشینی برخی از فرقهها ،درست یا غلط ،از همین باب بوده است.
عالمه مجلســی در بحاراالنوار در این باره که برگرفتن چله نشینی از
حدیث مزبور نادرست است ،به تفصیل سخن گفته است.
در روایت اســت کســی که چهل روز گوشــت نخورد ،خلقش تند
میشــود .نیز در روایت است ،کسی که چهل روز طعام حالل بخورد،
خداونــد قلبــش را نورانی میکند .نیز در روایت اســت ،کســی که
شــرابخواری کند ،نمازش تا چهل روز قبول نمی شــود و نیز رسول
خدا(ص) فرمود :کســی که لقمه حرامی بخورد ،تا چهل روز دعایش
مستجاب نمی شود]10[.
اینها تنها نمونهای از نقلهای بســیاری بود که عدد «اربعین» در
آنها به کار رفته است.
پینوشتها:
[ . ]1ارشادالقلوب ،ج  ،1ص  ،185باب .51

[ .]2مجموعه ورام ،ص .35

[ .]3اعراف.142 :

[ .]4مستدرک وسائل ،ج  ،9ص .329

[ .]5مستدرک وسائل ،ج  ،5ص .239
[ . ]6بحاراالنوار ،ج  ،2ص  ،53ح .3
[ .]7االحتجاج ،ص.84

[ .]8بحار االنوار ،ج  ،53ص .200

[ .]9بحار األنوار ،ج  ،67ص.213 :

[ .]10مستدرک وسائل ،ج  ،5ص .217
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آموزش حراست

تعارض منافع چیست؟

بخش
دوم

شناخت فساد اداری و اقتصادی در سازمان

بالقوه ،بالفعل و شبهه تعارض

تفکیک ناظر و نظارت شونده.

در تعــارض منافع بالقوه ،فرد ممکن اســت کــه به خاطر قرار

برطرف کردن تعارض میان درآمدها و وظایف سازمان :از طریق

گرفتن در یــک موقعیت خاص ،در آینده حیــن انجام وظایف خود،

تعیین مســیر دیگری برای کسب درآمد برای سازمان که در تعارض

تحت نفوذ منافــع متعارض قرار بگیرد .در این نوع از تعارض منافع،

با وظایف و اهداف آن نباشد.

هرچند هنوز آن موقعیت پدیدار نشده است ،اما هر آن میتوان منتظر

برطــرف کردن تعارض بین وظایف یک ســازمان :باید وظایف

آن بود.

یک ســازمان را بهگونهای تعریف و تعیین کــرد که باهم در تعارض

در تعارض منافع بالفعل ،فرد در زمان حال در موقعیتی اســت

قرار نگیرند.

که تحت تاثیر منافع شــخصیاش قرار گرفته است .این موقعیت به

تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور :باید بهگونهای عمل

منافع متعارضی در زمان حال یا گذشته اشاره دارد.

شــود که در موارد نیاز به نظر کارشــناس (امضــای طالیی) احتمال

شــبهه تعارض منافع نیز زمانی پدیدار میشود که به نظر برسد

فســاد کم شود؛ برای مثال از طریق قطع رابطه کارشناس و متقاضی

یک فرد ممکن اســت تحت نفوذ منافع متعارض قرار بگیرد ،ولی در

و کاهش امکان تبانی.

اصل اینگونه نباشد.

چه کار میتوان کرد؟

موقعیتهای تعارض منافع چیست؟
تعارض منافع بســتر یا موقعیتــی را ایجاد میکند که افراد در آن

منافع حوزه انتخابی اســت و ازسوی دیگر باید منافع ملی را در نظر

موقعیت مجبور به تصمیمگیــری در خصوص انتخاب منافع عمومی

بگیرند و این دو وظیفه ممکن است با یک دیگر تعارض داشته باشند.

یا منافع شــخصی خود میشوند .انواع موقعیتهایی که احتمال بروز

تعارض منافع در ارتباط /پیوند /وابستگی با گروههای اجتماعی

تعارض منافع در آنها وجود دارد ،عبارتند از:

(قومی ،مذهبی ،سیاســی یا حرفهای) :ارتبــاط با گروههای گوناگون

اشتغال بیرونی (اشــتغال همزمان) :اشتغال بیرونی به معنای

اجتماعــی کــه فرد عضویت یا تعهــدی در آنهــا دارد ،یکی دیگر از

حضور همزمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی

موقعیتهــای تعارض منافع را ایجاد میکند ،زیرا ممکن اســت فرد

و در حوزه کاری مشــابه اســت .البته حضور همزمان در دو شــرکت

منافع آن گروه را به انجام وظایفش ترجیح دهد.
تعارض منافع در ارتباطات خویشــاوندی ،خانوادگی و دوستانه:

بخــش خصوصی نیز میتوانــد تعارض منافع ایجــاد کند و مصداق
اشتغال بیرونی قلمداد شود.
ارتباطات پساشغلی (مســاله درب گردان) :این نوع از تعارض
منافع در دو موقعیت بروز مییابد .موقعیت اول زمانی ایجاد میشود

هر نوع رابطهای که فرد در حوزه کاریاش با خویشاوندان و دوستان
داشته باشد ،موقعیت تعارض منافع ایجاد میکند .این رابطه میتواند

که فــردی پس از فراغت از مســوولیتش در بخــش دولتی به هر
دلیلی (بازنشستگی ،استعفا ،پایان دوره مسوولیت و…) بالفاصله در

اســت که در ادبیات جهانی بســیار پرتکرار و پردامنه است .قبول هر

همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول کار شود .این موقعیت

نوع هدیهای میتواند به تعارض منافع منجر شود ،زیرا فرد را از انجام

موجب میشــود فرد در زمانی که در بخش دولتی مشغول کار است،

وظایف حرفهاش دور میکند و بهسوی منافع شخصی میکشاند.

توجه ویژهای به یک ســازمان بیرونی داشــته باشد و بهگونهای عمل

تعارض منافع ناشــی از در اختیار داشتن اطالعات درونی :اگر

کند که بتواند بعد از فراغت به آن ســازمان بپیوندد .همچنین وی بعد

کارکنان یک ســازمان دولتی از اطالعات درونی سازمانشــان برای

از حضــور در بخش خصوصی از رانتهــای اطالعاتی و ارتباطی خود

کسب منافع شخصی خود اســتفاده کنند ،با موقعیت تعارض منافع

در بخش دولتی برای پیشــبرد امور در بخش خصوصی سود میبرد.

مواجه هستند(.مانند افزایش قیمت تولیدات شرکت در آینده)

در موقعیــت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی

راهکارهای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع چیست؟

میشود و معموال سمتی باال در بخش دولتی کسب میکند.
تعارض منافع نظارت بر خود (اتحاد ناظر و منظور) :به موقعیتی

برای مدیریت هر یک از موقعیتهای مذکور روشها و شیوههایی

اطالق میشــود که فرد یا سازمانی مسوول نظارت بر رفتار و عملکرد

مشــخص شــده اســت تا بتوان تا حد ممکن آنها را کنترل و یا از

خویش باشــد یا مسوولیت نظارت بر ســازمان یا شخصی را داشته

رخدادنشان جلوگیری کرد .در کنار این موارد خاص راهبردهایی نیز

باشد که خودش به کار گمارده است.

برای مدیریت موقعیتهای تعارض منافع بهصورت کلی و عام مطرح

مجری) :قاعده گذاری برای خود همانگونه که از نامش پیداســت به

هستند که در اینجا اشاره کوتاهی به آنها میکنیم:
 ۱موارد عام:

معنای ایجاد امکان برای یک شــخص یا سازمان است که مسوولیت

افشــای وجود تعارض منافع :افشــای تعــارض منافع یکی از

تمام یا بخشی از قاعده گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای

راههــای مهم و کمهزینه برای مدیریت و کنترل آن اســت .افراد در

مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیمگیری کند.

زمانهایی خاص مانند شروع تصدی یک مسوولیت ،بستن قراردادها

تعارض درآمد و وظیفه :این موقعیت ناشــی از شیوه و ساختار

یا تغییر جایگاه باید تعارض منافع بالقوه موقعیت خود را افشا کنند.

درآمدی خاص یک ســازمان است که موجب میشود کارکنان جهت

اعمال محدودیت :یکی از راههــای کنترل تعارض منافع ایجاد

کســب درآمد بیشتر برای خود یا سازمانشــان در معرض تعارض

محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی برای برخی موارد مانند داشتن

منافع قرار بگیرند زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی

شغل دوم ،دریافت هدایا ،سهامداری یا مالکیت شرکتهای خصوصی

از وظایفشان رخ میدهد.

توسط خود مسوول یا اعضای خانوادهاش است.

تعارض وظایف :به شــرایطی اطالق میشــود کــه در آن میان

اعالم منافع مالی :مســووالن در برخی مشاغل باید داراییهای

وظایف گوناگون یک فرد یا ســازمان تعارض ایجاد میشود و موجب

شــخصی و خانوادگیشــان را در زمان تصدی یک مســوولیت اعالم

میگردد که آن فرد یا ســازمان نتواند بهخوبــی همه وظایفش را به

کنند.

انجام رساند.
برای مثال نماینــدگان مجلس در برخی از تصمیم گیریها دچار
این نوع تعارض منافع میشوند ،زیرا از یک سو وظیفه آنها توجه به
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خاص دین و اخالق) باز میگردد تا هم بتوان اهم را از مهم تشخیص
داد و هم نوعــی ضمانت اجرایی درونی برای التزام به آن شــناخت
بــه وجود بیاید .بخش دیگری از این وظیفه بر عهده قانون اســت که
ارزشها و منافع متعالیتر را مشــخص کند؛ برای نمونه اینکه برای
یک نماینده مجلس ،پاسداری از منافع ملی ،از ارزش نمایندگی فرد
واالتر و با اهمیتتر اســت( .چیزی که در بسیاری از موارد خالف آن
تصور میشود).
بــا این حال و عالوه بــر لزوم وجود ضمانتهایــی اینچنینی،
نیازمند نوعی از ضمانتهای ساختاری و بیرونی نیز هستیم.
الزامات ساختاری تعارض منافع

از نوع اشتغال ،سهامداری ،رابطه مالی و … باشد.
تعارض منافع ناشی از قبول هدیه :قبول هدیه ازجمله مصادیقی

تعــارض منافع در قاعدهگذاری برای خــود (اتحاد قاعدهگذار و

بخشی از وظیفه حل مشکل تعارض منافع به جهانبینی (بهطور

 ۲موارد مبتنی بر موقعیت:
متاثــر کردن قاعده گذار از نتایج اجرای قواعد یا تفکیک قاعده

گذار و مجری.

یکــی از متداولترین الزامات ســاختاری کنتــرل تعارض منافع
در دنیا« ،ضرورت افشــا» آن اســت ،به این معنا که افراد حاضر در
جایگاههای مهــم و تصمیمگیر (به طور خــاص نمایندگان مجلس)
موظفنــد در صورت قرار گرفتــن در حالت تعارض منافــع ،آن را به
صــورت عمومی و کتبی اعالم کنند .بــرای نمونه چنان چه نمایندهای
طرحــی را به مجلس میبرد کــه به نوعی میتوانــد (و نه ضرورتا)
تامین کننده دســته دیگری از منافــع وی (همچون منافع همحزبی،
یا همشهریان) باشــد ،آن نماینده موظف است این تعارض احتمالی
را اعــام کند .در نتیجه ارزیابان آن تصمیم یــا اقدام یا طرح قانونی
میتوانند با حساســیت بیشتری آنرا بررسی کنند که احیانا ارزش
سطح پایینتر ،فوق ارزش سطح باالتر قرار نگرفته باشد.
به طور خالصه کلیت الزام ســاختاری متداول برای تعارض منافع
شامل چنین مفروضاتی است:
تعارض منافع ،لغزشخیز است ،هر چند نه الزاما.
ایجاد شــفافیت ،برای دســتگاههای نظارتــی حاکمیتی و نیز
عمومی ،بهترین روش ساختاری مقابله با تعارض منافع است.
با الزام افشای «وجود جایگاه تعارض منافع» برای فرد مسوول،
عمال امکان بررسی و نظارت مضاعف عملکرد آنها فراهم میشود.
مقام معظم رهبری:

«باید مقررات را شــفاف کنند ،راههــا را کوتاه کنند ،پیچوخمهای
اداری را کم کنند .اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد
به یک ماموری که پشت فالن میز و در فالن اداره نشسته که او بتواند
بگوید آری یا نه و سرنوشــت یــک کار را فراهم کند ،این بزرگترین
ضربه است.
ایــن مامور در معرض خطر اســت (تعــارض منافع) ،در معرض
لغزش اســت .باید کاری کرد که این (تعــارض منافع) ،پیش نیاید.
باید قواعد ،قوانین و روشها اصالح شــود و بر اســاس آن چه که در
اینجا هست تحقق پیدا کند».
 ...ادامه دارد
مرکز حراست ایرانخودرو

نیرو و راستی

کوتاه و بریده
برگزاریمسابقاتشنای جشنواره
تابستانیکارکنانایرانخودرو

مســابقات شنای جشنواره تابســتانی کارکنان ایران خودرو (ویژه

تیم سخت کوش پیکان

به ستارههای استقالل باج نداد

آقایان) هفتم شهریورماه با حضور بیش از110شناگر در محل استخر
سرپوشیده موسسه فرهنگی ورزشــی ایرانخودرو برگزار شد .این

مسابقات که اولین دوره مسابقه شنا پس از همه گیری کرونا بود،
با اســتقبال بســیار زیاد همکاران مواجه شد .مسابقات مذکور در

هفت رده ســنی و در رشتههای کرال پشــت ،کرال سینه و قورباغه

با سرپرســتی امید الهامی و احسان سوری و داوری فرزام هامپا،

علی زارعی ،علیرضا گودینی ،اتابک نورمعبودی ،سجاد محمودی،

تیم جوانان پیکان توانست در زمین آزادی استقالل مدعی را متوقف کند.

را از باالی سر سیدحسین حسینی عبور دهد که کاپیتان آبیها با واکنشی

مجید صبوری منش و عبدالرسول طهماسبی ،انجام شد.

شــاگردان مجتبی حسینی در دیداری حســاس و خارج از خانه یک

به موقع توپ را در دو مرحله مهار کرد و مانع از باز شــدن دروازه تیمش

اسامی نفرات اول تا سوم این مسابقات بدین شرح است:

امتیاز به دســت آوردند .در این دیدار این تیم اســتقالل بود که توانست با

شــد .در آغاز نیمه دوم استقالل مالک توپ و زمین بود و آبیها به دنبال

حمالت خود از دو جناح راست و چپ به تیم پیکان بازی را آغاز کند ،اما این

خلق موقعیت بودند .یک خطا در حوالی پرچم کرنر برای تیم ســاپینتو

پشــت

ارســالهاکه توسط دو وینگر راست و چپ استقالل به روی دروازه پیکان

بهدست آمد که مهدیپور قصد داشت با شوتی مستقیم ،دروازه پیکان را

فرستاده میشد ،بینتیجه بودند و منجر به خلق موقعیت جدی نشد .در

باز کند ،اما ناصری با واکنشی به موقع ،توپ را مشت کرد .در ادامه بازی

ادامــه این تیم پیکان بود که میتوانســت در دقیقه  26یکی از زیباترین

شــرزود تمیروف با دو شوت از پشــت محوطه جریمه دروازه استقالل را

گلهای فصل را به ثمر برســاند .بازیکنان دو تیم در میانههای زمین بر

تهدید کرد که یکی از آنها به بیرون رفت و دیگری را حسینی مهار کرد.

سر تصاحب توپ در نبرد بودند که ناگهان ساسان حسینی تصمیم گرفت

در دقیقه  88این سیدحســین حسینی بود که با واکنشی دیدنی مانع از

با شوتی غافل گیرکننده دروازه استقالل را تهدید کند که توپ او روی تور

باز شدن دروازه تیمش شد .ضربه فنی و بغل پای غالمرضا ثابت ایمانی از

دروازه فرود آمد .در لحظات پایانی نیمه نخســت ،بهترین فرصت پیکان

گوشه محوطه جریمه را کاپیتان استقالل با پرشی دیدنی راهی کرنر کرد

برای گل زنی از دســت رفت .روی یک ارســال پشت مدافعان ،ساسان

و در ادامه نیز دو تیم در باز کردن دروازه هم ناموفق بودند تا این بازی با

حسینی با گلر استقالل تک به تک شد .مهاجم پیکان قصد داشت تا توپ

تساوی بدون گل به پایان برسد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی ایرانخودرو:

پیش چشم ایرانخودروییها روسفید شدیم
مدیرعامــل موسســه فرهنگــی ورزشــی

کافی برای مدیریت و کنترل حریفان را دارند.

ایرانخودرو بعد از تســاوی ایــن تیم مقابل

وی با اشــاره به ثبت هشت امتیاز در پنج بازی ابتدایی این فصل،

استقالل گفت :برای قضاوت نتایج و عملکرد

ادامه داد :بودجه ما حتی قابل مقایسه با بودجه اکثر باشگاهها نیست.

یــک تیم ،باید بــه چند موضــوع مهم توجه

پیکان یک «تیم ســتاره» در اختیار دارد که در این فصل ســخت و

داشت از جمله امکانات ،شرایط و ظرفیتهای

دشــوار ،با توکل بر لطف خدا و نیروی جوانی و البته تفکرات و تدابیر

مالی و ســرمایه .مشخصا میان ما و اســتقالل ،تفاوتهای آشکاری

کادر فنی ،توانســته تا این جــای کار ،راضیکننده پیــش برود .تیم

وجود داشــت که کارشناسان امر میتوانند در این مورد بهتر صحبت

مدیریتی هم خود را حامی و پشــتیبان میداند .ما به این تیم جوان

کنند ،اما با وجود همه تفاوتها ،توانســتیم از بازی مقابل اســتقالل،

و بازیکنان و مربیان خوبی که داریم ،اعتماد کردهایم و پیش چشــم

یک امتیاز کسب کنیم.

ایرانخودروییها روسفید شدیم.

حمید عباســی اضافه کــرد :نتیجه مطلوب و ایــدهآل برای همه

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشــی ایرانخودرو گفت :فصل به

مــا ،رقم خوردن پیروزی بــود و لیاقت این نتیجه را داشــتیم .چند

تازگی شــروع شــده و رقابتهای فراوانی در پیــش داریم ،اما باید

فرصت بسیار خوب ساختیم و در مجموع ،بازی غیرتمندانهای مقابل

بازی به بازی و همراه با برنامه جلو برویم .همه ما مشغول کار کردن

استقالل ارایه دادیم .حداقل در دو صحنه میتوانستیم به گل برسیم

هســتیم و نباید تمرکزمان را از دست بدهیم .امیدوارم تیم شایسته

که دچار بدشانســی شدیم .این موضوع نشــان میدهد بازیکنان ما

پیکان بتواند در بازیهای بعدی هم عملکرد خوبی داشــته باشــد و

باوجود آن که جوان هســتند ،پخته و باتجربه بازی میکنند و تمرکز

لبخند رضایت را بر لب خانواده بزرگ ایرانخودرو بنشاند.

صعود تیم کوهنوردی کارکنان ایرانخودرو به قله علم کوه
تیم کوهنوردی ایرانخودرو توانســت به قله  4850متری علمکوه
صعود کند.

محمدعلی خالقی ،حکمت بابایی ،رضا قلی پور ،هادی عظیمی ،نسرین
اخوان و معصومه رشوند با مربی گری حسین آریامنش و سرپرستی

این تیم چهارم و پنجم شــهریور با  28ســاعت کوهپیمایی موفق

اکبر حبیبی این صعود موفق را رقم زدند .گفتنی است ،قله علم کوه،

به فتح این قله شــد .همنوردان تیم کوه نوردی ایرانخودرو متشــکل

دومین کوه بلند ایران پس از دماوند است و به دلیل جاذبههای ویژه

از ســید مهدی طباطبایی ،محمدجواد جوادی ،حســین رضایی ،علی

آن مانند یخچالها ،دیواره شمالی با عظمت ،منطقه زیبای هسارچال

قادری ،افشــین جهانی ،مهدی رضایی ،محسن بهی ،حسین جاللی،

(حصارچال) به عنوان نمادی در کوهنوردی کشور به شمار میرود.

رده سنی  50ســال به باال (متولدان  1351به قبل) ،رشته کرال
نفر اول :افشین پرتوی از مرکز تحقیقات

نفر دوم:

نفر ســوم مجتبی کیامردی از

بهمن نوبهاری از مرکزتحقیقات

رده سنی  50سال به باال (متولدان 1351

معاونت خدمات فنی

به قبل) ،رشــته کرال سینه

نفر اول :مســعود خداپرست از
نفر دوم :فریان بهشید

معاونت مهندسی سازمان و سیستمها

نفر ســوم :حسن میرزایی از معاونت تولید قطعات و

از ایکاپ
مجموعهها

رشته قورباغه

رده سنی  50سال به باال (متولدان  1351به قبل)،
نفر اول :بصیر نجم از مرکز تحقیقات

نفر سوم :ابوالفضل میرجلیلی از مرکز

آرش اکبری از ایسیکو
تحقیقات

نفردوم:

رده سنی  45تا  49سال (متولدان ،)1352-1356

رشــته کرال سینه

نفر اول :مهدی افشار از مرکز تحقیقات

نفر دوم :محمدرضا کاظم اوینــی از معاونت تولید خودرو
سوم :حسن قوسی از معاونت بازاریابی و فروش

رده سنی 45

تا  49سال (متولدان  ،)1352-1356رشته قورباغه
حمیدرضا ســجادی از معاونت تولید خودرو
احمدی شهرکی از مرکز تحقیقات

نفر اول:

نفر دوم :حســن

نفرسوم :حمید پور عیسی

رده سنی  40الی  44سال (متولدان

از سیســتم جامع تولیــد

 ،)1357-1361رشته کرال پشت

نفر اول :محمدرضا علیزاده

از معاونت تولید قطعات و مجموعهها
ایسیکو

نفر

نفر دوم :مهران عارف از

نفر سوم :اسماعیل زاهدی حق از معاونت تولید خودرو

رده سنی  40تا  44سال (متولدان  ،)1357-1361رشته کرال

سینه

نفــر اول :کاوه آجیلی از موسسه فرهنگی ورزشی ایران

خودرو

نفر دوم :ســعید یادگاری از معاونــت تولید خودرو

نفر ســوم :مهدی دلفی از معاونت تولیدخودرو

رده سنی  40تا

 44ســال (متولدان  ،)1357-1361رشته قورباغه
مهدی شــادان پور از ایســیکو
از مرکز حراســت

نفر دوم :شــاهین اسفندیاری

نفر سوم :ســجاد باروز از موسسه فرهنگی

ورزشــی ایران خودرو

رده ســنی  35تا  39ســال (متولدان

 ،)1362-1366رشــته کرال پشت

نفر اول :حسن روهی از

موسســه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
از معاونت کیفیت
خودرو

نفر اول:

نفر دوم :سجاد عبدی

نفر ســوم :وحید عشقعلی از معاونت تولید

رده ســنی  35تا  39سال (متولدان ،)1362-1366

رشــته کرال ســینه

نفر اول :علی رحیمی از معاونت تولید

قطعــات و مجموعهها

نفر دوم :امین نــادی از معاونت تولید

خودرو

نفر سوم :غالمرضا خدادادی از ایسیکو

رده سنی30 :

تا  34ســال (متولدان  ،)1367-1371رشته کرال سینه
اول :امید موذنی از ایسیکو

نفر

نفر دوم :رضا کریم زاده از ایسیکو

نفر سوم :مهدی انصاری از معاونت تولید قطعات و مجموعهها.
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کودک و نوجوان
معصومه

ملیکا طاهری فرزام ،فرزند همکار:

خجسته( ،مادر):

خاطرات کودکی ام به ایرانخودرو گره خورده است

ملیکا از کودکی گیرایی باالیی
در یادگیری زبان داشت .آن قدر که وقتی
در کنکور شرکت کرد رتبه بهتری در رشته زبان
کسب کرد تا علوم تجربی .من همیشه سعی

ملیکا طاهری فرزام ،فرزند همکارمان خانم معصومه خجســته ،شاغل در معاونت بازاریابی

کردم مشوق او باشم .شاید از نظر درسی پس

و فروش ایســاکو22 ،بهار را پشت سرگذاشته و چند روز پیش سالگرد تولدش را هم زمان با

از ورود به دانشگاه ،دیگر نتوانستم برای او

موفقیتی دیگر به جشن نشسته است و آن کسب رتبه  8در مقطع کارشناسی ارشد در رشته

کمک باشم ،اما همیشه برایش کمک

زبان و ادبیات روســی است .او که با جدیت عالقه مندیهای آکادمیکش را دنبال میکند در

فکری بودم.

سرایش شعر و نویسندگی هم دستی بر آتش دارد و از دنبال کردن آرزوهایش هراسی ندارد،
راه اندازی یک استارت آپ کوچک با دوستانش برای ترجمه سریالهای ایرانی به زبان روسی
رویایی است که میگوید قطعا آن را به زودی عملی خواهد کرد.

مصطفی

طاهری فرزام( ،پدر):
همیشه سعی کردهام به
ملیکا روحیه بدهم .من چیزی از زبان

رشته کارشناسیات چه بود؟

برگردانده شــود .برخی از آثار روســی از زبانهای دیگر مانند فرانســوی یا

زبان روســی بود که ســال  97برای ادامه تحصیل در این رشــته وارد

انگلیسی برگردانده شده اند و گیرایی ترجمه مستقیم را ندارند.

چرا این رشته و این زبان را انتخاب کردی؟

داری؟

دانشگاه الزهرا شدم.

به جز تحصیل در زمینه زبان روسی چه فعالیتهای جانبی دیگری

روسی نمیدانم ،اما وقتی از استادهایش
میشنوم که دخترم لهجه خوبی دارد ،راغب
میشوم که زبان روسی را ادامه دهد .در
دانشگاه الزهرا تنها ملیکا موفق به قبولی
در مقطع فوق لیسانس شد و این

رشته تحصیلیام تجربی بود ،اما به دلیل عالقهام به زبانهای خارجی و

اولویتم در زمینه رشــته تحصیلیام ،کار کــردن روی ادبیات ،فرهنگ،

تسلطم به زبان انگلیسی کنار کنکور تجربی ،در کنکور زبان هم شرکت کردم،

فولکلــور و زبان عامیانه روســی و حتی فارســی اســت .در ســال ،2021

با این که خانوادهام مایل بودند که در رشتههای مرتبط با علوم تجربی ادامه

مقالهای نوشــتم که در مجموعه مقاالت مجله دانشگاه رودن روسیه چاپ

تحصیل دهم ،ولی در نهایت هنگام انتخاب رشــته دانشگاهی اولویتم روی

شــد .پژوهش بعدی که هنوز به دلیل ســنگینی مطالب درگیر آن هستم،

رشــته زبان گذاشتم ،چون میدانستم در زبان موفقترم .دوست داشتم در

ضــرب المثلهای مربــوط به نوروز در ایران و ضــرب المثلهای مربوط به

کنار انگلیسی یک زبان سخت را نیز به صورت آکادمیک بخوانم.

کریســمس در روســیه اســت .در کنار این مقالهها که خودم انجام دادم

چه پیشنهادی برای بهتر شدن کارآمد داری؟

مقالههــای دیگری را هم ترجمه کــردهام .برای تمرکز ذهنی هنر قلمزنی را

اضافــه کردن یــک بخش ادبــی و فرهنگی رنگ و بــوی خوبی به آن

دنبال میکنم ،مینویســم و سرایش شــعر را نیز با جدیت دنبال میکنم،

میدهد .چرا که مســائل فنی و تخصصی همیشــه پای ثابت این نشــریه

هرچند هنوز نمیتوانم خودم را یک شاعر بدانم.

اســت و فکر میکنم اضافه کردن این مطالــب میتواند اطالعات خوبی به

برای کارشناسی ارشد انتخاب رشته کردهای؟

بله ،در کنکور ارشــد ،رتبه  ۸در ادبیــات و رتبه  ۹را در ترجمه زبان روس
کســب کردم .بعد از مشورت با اســتادانم و برحسب عالیقم تصمیم گرفتم
ادبیات روسی دانشگاه تهران را انتخاب کنم.

برای کسب این رتبه خوب در مقطع کارشناسی ارشد چقدر تالش کردی؟

از همان بدو ورود به دوره کارشناســی ،شروع خیلی خوبی داشتم .زبان
روســی به گونهای اســت که اگر آن را خوب و قوی شروع نکنی ،تا آخر به

باعث افتخار ماست.

ایرانخودرو را برآورده میکند.

دوست داری وارد حیطه تدریس شوی؟

خواننــده انتقال دهد و آن را جالبتر از قبل کنــد .قطعا مطالعات ادبی بر

بــه نظرم تدریس به قویتر شــدن دانش فرد کمک میکند ،اما چیزی

بازدهی کاری و متعادل کردن زندگی بسیار موثر است.

نیست که زیاد به آن عالقهمند باشم.
برنامهات برای آینده؟

تا به حال به ایرانخودرو آمده ای؟

مــن به مهدکودک ایرانخــودرو میرفتم و در آن محیط بزرگ شــدم.

اولویــت اصلیام ادامــه تحصیل تا کســب مدرک دکتری اســت ،اما

خاطــرات کودکی ام به ایرانخودرو گره خــورده ،برای همین ایرانخودرو را

راهاندازی یک استارتآپ با یک سری از دوستانم برای ترجمه سریالهای

دوســت دارم .یادم هست یک عروسک از ایرانخودرو هدیه گرفته بودم که

برای تحصیل در رشته زبان کدام گرایش را بیشتر توصیه میکنی؟

نمایش خانگی ایرانی به زبان روســی ،برنامهای است که قطعا آن را عملی

همیشــه در خانه ما بود .یا از یخچالمان آویزان بود یا روی تاقچه بود .یک

این یکی از دغدغههای افرادی اســت که میخواهند در دانشــگاه زبان

میکنم و نمیگذارم در حد یک آرزو بماند.

توپ کوچک هم با آرم ایرانخودرو داشتم.

مشــکل برمیخوری .یک شروع قوی و با اســتادها و کالس پیش رفتن،
تاثیری زیادی برای موفقیت در دورههای تکمیلی دارد.

خارجی بخوانند .اولین شــرط در انتخاب گرایش عالقه فردی اســت .اگر

یک خاطره از مهد کودک ایرانخودرو؟

نظرت درباره شرکت ایرانخودرو؟

این شرکت بزرگ توانایی احیای اقتصاد کشور را دارد .افراد زیادی تحت

جشــن پایان دوره مهدکودکم را خیلی دوست داشتم .یک لوح به ما

نویسنده روسی مورد عالقه ات؟

نظارت شــرکت ایرانخودرو مشغول کار هستند .چه در شرکت مادر ،چه در

دادند که روی آن نوشــته شده بود« :خداحافظ مهدکودک ایرانخودرو».

فکر میکنــم تمامی افراد حتی کســانی که به ادبیــات عالقه چندانی

شــرکتهای تابعه و چه در نمایندگی ها .درآمد زندگی افراد زیادی وابسته

به نظرم بهترین مهدکودکی که میتوانســتم بروم همین مهدکودک بود.

هرکس در جایگاه درست خود قرار گیرد ،میتواند بسیار موفق باشد.

ندارند ،شــنیدهاند که ادبیات روسیه چقدر وسیع و پربار است .پس راحت

آن جــا چیزهــای زیادی یاد گرفتــم .خیلی از واژههای انگلیســی را از

به این شرکت است.

نظرت درباره مجله کارآمد؟

آن روزها آموختم .یادم هســت در جشــن خداحافظی هم با دوستم به

گهگــداری این نشــریه را مطالعه میکنم ،به تازگی و بر حســب اتفاق

صورت ســولو به زبان انگلیســی ســوره حمد را خواندیم که پدرم آن را

در انتخاب یک اثر روسی برای مطالعه ،چه فاکتورهایی در ترجمه تاثیر دارند؟

شــماره  860را خواندهام کــه مطالبی درباره محرم در آن چاپ شــده بود.

خیلی دوســت داشت و همیشــه در جمعهای فامیلی یا دوستانه از من

مهمتر از همه آن اســت که اثر مســتقیما از زبان روســی به فارســی

به نظرم کارآمد نشــریه بســیار خوبی اســت و خیلی از انتظارات کارکنان

میخواست تا آن را بخوانم.

نیســت بین آن همه نویسنده با استعداد روسی یک نفر را انتخاب کرد ،اما
عالقه شخصی من بیشتر از همه به داستایوفسکی است.

بچهها جون تولدتون مبارک
سیروان خزاعی  8 -ساله سینا شورگشتی  6 -ساله

رونیکا حواصلی آشتیانی

دل آسا سعادتمند هریس

شیدا شب بوسور کوهی

طاها داودی کسمایی

امیرعلی عطائی منقوطائی متین محمد زاده  9 -ساله

سربندی  8 -و  1ساله

ریحانه و احسان کریمی

فاطمه و زهرا ایمانی

مهبد هنری  12 -ساله

آناشید زارعی 5 -ساله

امیرعلی باقری  5 -ساله

هانیه عظیمی فجر 2-ساله
نفس قراگوزلو ۴ -ساله

محمد آرتین کریم الهی

امیر رضا بهمنی  5 -ساله مهرسام چراغلو  8 -ساله

آرتین میر عبدهللا ئی

آدرین زارعی فرکوش
پارمیس برغمدی  6 -ساله مهرسام قربانی 8 -ساله
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مثبت باشیم
آبان

رفتارینیکو

غریزه قویای دارید ،بهتر اســت به حس ششم خود توجه کنید .این
که به دنبال بهترین و ایدهآلترین خروجی از کارهایتان هستید ،این هفته
کمکتان خواهد کرد چراکه با چالشهایی مواجه خواهید شــد که الزم
است با تکیه بر برنامهریزیهای دقیق خود ،آنها را به سرانجام و نتیجه
برســانید .خوش بختانه به مدد خالقیت و نظم خود کارهایتان را تکمیل

با خود داشته باشید

فروردین

کرده و سرتان خلوتتر خواهد شد.
آذر

به زودی خبر خوشی به شما میرسد و از دل نگرانی بیرون میآیید.
بــرای خودتان تنوع ایجــاد کنید ،با تغییراتی هرچند جزئــی .با یکی از

بعد از یک هفت ه موفق با دســتاوردهای فراوان ممکن است احساس
کنید که هیچ چیزی نمیتواند مانعتان شود ،اما بهتر است بدانید که همیشه
این طور نبوده و نباید اهداف غیرواقعی برای خود تعیین کنید .سریعتر از

دوستانتان صمیمیتر از همیشه خواهید بود و در خصوص مسائل مهمی
بدون هیچ نگرانی حرف خواهید زد.
مرداد

آن چه میتوانید حرکت نکنید .اکنون بهترین زمان برای بازنگری اهداف

این هفته حســابی سرتان شلوغ اســت ،اما از لحظه لحظ ه آن لذت

و برنامههایتان است .اعتبار خوبی در محیط کار کسب کردهایدکه حاصل

ببرید .همین که هرج و مرجهای پیرامون خود را نظم و ســامان دهید،

زحمات دانش و تجربه شماست.

حس رضایت خاطر ویژهای به همراه خواهد داشــت .رفتار غیر معمول

اردیبهشت

یکی از همکارانتان حسابی به چشم میآید زیاد به آن توجه نکنید .برای

سختیها هم مانند خوشــیهای زندگی بیپایان نیست .قدری صبر
داشته باشید .این روزها سپری میشود و باز هم خورشید آرامش از پس
ابرهای سیاه بیرون میآید .هرقدر بیشتر دست و پای خود را گم کنید ،این
روزها طوالنیتر میشوند .با منطق پیش بروید و به آینده امیدوار باشید.
خرداد

تصمیمگیــری در مورد خریدی جدید ،وقت گذاشــته و خوب فکر کنید.
شهریور

بدانید هر کاری که انجام دهید ،باز هم نمی توانید همه را از خود راضی
نگه دارید و ممکن است در این میان عدهای پیدا شوند که از کارهای شما
ناراحت شــده باشند .پس بهتر است سعی کنید خودتان باشید ،آرامش

ما از داشــتهها و نداشــتههای دیگران بیخبریم .پس نمیتوانیم با
ندانستنهایمان در مورد زندگی دیگران قضاوت کنیم .آرزوهای بزرگ و
دست نیافتنی را از ذهن تان بیرون کنید .دوستیها بخشی مهم از زندگی

خــود را حفظ کرده و کارهای خود را به گونهای درســت و معقول انجام
دهید ،ولی بعد آن از نظرهای منفی و گاه مغرضانه دوری کنید.
مهر

همه ماســت .دوستان خوب ،یاران روزهای سخت و همراهان خوشیها

رفتاری نیکو با خود داشــته باشــید و به خود بهــا دهید تا جان

هستند .خودتان را از جمع آنها کنار نکشید .بدون تردید روزی همه ما به

تازهای بگیرید و نگران نشــوید اگر بعضــی اوقات دلتان میخواهد

دوستان خوب نیاز خواهیم داشت.

کمی تنها باشــید .هیچ ایــرادی ندارد که دعوت کســی را نپذیرید و

تیر

فضایــی را که نیاز دارید بــه خود دهید .در پایــان هفته ،انرژیهای

این هفته را با انرژی زیادی شروع خواهید کرد .شما لیاقت خوشیهای
زندگی را دارید .گاه که کارهای همیشگی و روزانه شما را خسته میکند

خــوب دوباره به ســمتتان بازتاب داده میشــوند و آمادهاید تا گرد
عزیزانتان جمع شوید.

الگوی زندگی خشنود و
پایدارخانوادگی

اگر میخواهید موفق باشید توقع تان را از دیگران کم کنید .درست است
که نمی توان همه مشکالت دیگران را حل کرد ،اما وقتی ،تنها سنگ صبور
کسی باشــیم و به مشــکالتش گوش دهیم ،او را از نظر روحی تقویت
میکنیم چه بسا در این میان پیشنهادی نیز به ذهن مان برسد که چاره
ساز باشد.
دی

شادی این روزها را قدر بدانید و از انرژی فراوانی که در وجودتان است،
نهایت بهره را ببرید .به ســخنان مردم در حد و اندازه خودشــان اهمیت
دهید .راه زندگیتان را خودتان انتخاب کنید و فضا را برای دخالت دیگران
باز نگذارید .خانواده را از تصمیمات خود آگاه کنید.
بهمن

احساسات انسان زندگی را شیرینتر میکند ،اما همه زندگی را نباید در
این حال و هوا خالصه کرد .برای ادامه مسیرتان باید عاقالنه برنامهریزی
کنید و با تدبیر راه تان را ادامه دهید .بیش از گذشــته در فکر خانواده و
خصوصا پدر و مادرتان باشــید و فرصت با آنها بودن را به هیچ بهانهای
از دست ندهید.
اسفند

افراد پــر ادعا لزوما همه چیز را نمیدانند .این هفته الزم اســت که
احتیاط زیادی داشته باشید ،ممکن است فردی آشنا فشار زیادی بر شما
وارد کند ،او از عمد میخواهد که شــما را تحریک کند ،بهتر است اجازه
ندهید روی اعصابتان راه برود .شــاید بد نباشد که آخر هفت ه خود را در
کنار دوستان نزدیک و خانواده خوب تان با شادی و خنده ،سپری کرده تا
آرامش خود را مجددا بیابید.

ششـــم ،در یـــک رابطه خشنود پایدار ،برابـــری وجـــود
دارد؛ یعنـــی آزادی/اختیار ،به صــورت عادالنــه بیــن طرفیــن
تقســیم شــده اســت.
هفتــم ،افــراد بــه یکدیگــر ،آرا و خواســتهها و تمایــالت
هم احتــــرام میگذارند و ســـعی میکنند تـا جـای ممکـن بـه
دنیـــای مطلـوب یکدیگـــر نزدیـــک شـــوند و خواســتههای
معقــول طــرف مقابــل را بــرآورده کننــد.
هشــــتم ،در یــک رابطــــه خشنود پایدار ،حــل مســاله
وجــــود دارد .افــراد میتواننــد مشکالتشـان را بـدون نگرانـی
بـــا یکدیگـــر طـــرح و آن را با ابزار گفت و گو و بــدون هرگونه
مناقشهای رفع کنند.
نهـم ،افراد خانواده میتواننـد در حضـور یکدیگـر به راحتـی
ابـراز وجـود کنند.
دهـم ،در یـک رابطـه خشنود پایدار ،قـرار نیسـت یک طرف
به نفع طرف مقابل از خواستههای خود بگذرد و به تمــــام حاالت
و موضوعاتی کــــه طرف مقابل تمایل دارد ،او نیز تمایل داشـــته
باشـد ،تنهـا قـرار اسـت در نقاطـی بـا هـم مشـترک باشـند؛ نـه
در همـه مـوارد.
یازدهــــم ،در یــک رابـــطه خشنود پایدار؛ طرفیـــن بــا
این کــه بــا یکدیگـــر تفاوت هایــی دارنــد ،بــه اتفــاق نظــر

هر یک از ما بارها به شــاخصهای یک زندگی موفق و پایدار

یعنـی بـه حریـم خصوصــی یکدیگــر وارد نمیشوند.

خانوادگی اندیشــیدهایم و آن را در در ذهنمان مجسم کردهایم.

ســوم ،در یــک رابطه خشنود پایدار ،اشــخاص از یکدیگــر

صاحب نظران حوزه روان شناســی اجتماعی «رابطه پایدار همراه

نمی ترســند و نگــران ایــن نیســتند کــه احســاس ،هیجــان

با خشنودی در خانواده» را دارای شاخصهای مشخص میدانند

و خواستههای شــان را بــا طــرف مقابــل مطــرح کننــد.

که به برخی از آنها در ادامه اشاره میشود:
نخست این کــه در کنــار یکدیگــر ،احســاس خوشــایندی
دارنـد و بـاهـم لحظـات دلنشـینی را تجربـه میکننـد.
دوم آن کــه افــراد بـه مرزهـای هـم احتـرام میگذارنـد؛

چهارم ،در یـــک رابطه خشنود پایدار رابطه بر اساس اعتماد

میرســند.
دوازدهــم ،یــــک رابطه خشنود پایدار؛ بــازی برد  -بــرد
اســــت؛ بدین معنی که اگـر دو نفـر در مـواردی هـم بـه توافـق
نرسـیدند ،رضایتمندانـه و بـا بزرگـواری گذشــت میکننــد و بــا
تجربــه مدارا  /ســازگاری بــه آرامــش میرســند.

تعیین شده (توسط صاحب نظران) تعریف میشود.

آرش عبادی

پنجم ،نگرانــی ایــن را ندارنــد کــه طــرف مقابــل مـدام

مددکار اجتماعی

در رابطـه بـا آنها در حـال تالفـی باشـد.
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مراسم زیارت عاشورا در آستانه اربعین حسینی

و به امید ظهور پر سرور حضرت اباصالح المهدی(عج)

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

با رعایت تمام شیوهنامههای بهداشتی به شرح زیر برگزار میشود:
سخنران :حجتاالسالم باجالن

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

مداح :حاج خلیل عینی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

زمان :دوشنبه  21شهریور  -ساعت  ۷صبح
مکان :نمازخانه جامع شهدای ایرانخودرو

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

نشانی :تهران ،کیلومتر14جاده مخصوص کرج (شهید لشگری) ،ورودی  5ایرانخودرو ،مدیریت ارتباطات و

مدیریت ،بسیج و انجمن اسالمی کارکنان

اموربینالملل ،بخش انتشارات  -نمابر - 021 -48228425 :شماره مرکز پیامک30003033 :

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

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

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

بازنشستگی بانوان

میشــود ،اما برای پرسنل تحت پوشــش تامین اجتماعی اینگونه

تعاونی اعتبار

پاســخ معاونت مالی :کســورات قانونی براســاس بخش نامهها و

تعاونی اعتبار امکان افزایش ساعت کاری برای این موسسه به دلیل

جمعی از همکاران در تماس با سامانه ارتباطی مدیرعامل درخواست

نیست و بیمه و مالیات از جمع کل حقوق ،محاسبه میشود.

آیا امکان بازنشستگی با  20سال سابقه برای این گروه میسر است؟

ضوابط جاری ســازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و قوانین حاکم بر

کرده اند ،شــرایط بازنشستگی بانوان همکار تشریح شود و پرسیده اند

جمعی از همکاران در تمــاس با ما عنوان کرده اند ،طبق جوابیه

هماهنگی با بانک ســپه وجود ندارد .حداقل یک شعبه را بعد از این

پاسخ معاونت توسعه منابع انسانی:

کشور محاسبه و به مراجع ذیربط پرداخت و اقدام میشود .سازمان

بانوان همکار با توجه به شرایط سنی  42سال و داشتن 20سال سابقه

مالیاتی بر اســاس بخش نامه  63/1400/200مــورخ ،28/09/1400

پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی یا  45سال سن و 25

حــق بیمههای پرداختی حقوق بگیر بــرای خود و افراد تحت تکفل

ســال پرداخت حق بیمه در صندوق آینده ساز به نسبت پرداخت حق

او (موضوع مــاده  137ق.م.م) را از پرداخــت مالیات معاف اعالم

تسهیالت از ابتدا تا پایان ساعت کاری مشغول دریافت پروندههای

بیمه ،امکان بازنشسته شــدن آنان مطابق ضوابط آن سازمان امکان

کرد؛ این معافیت مالیاتی حق بیمه شــامل حــق بیمههای درمانی

تســهیالت از مشتریان بوده و در ســاعات بعدازظهر که زمان عدم

پذیر اســت .با مساعدت مدیریت محترم عامل ،سنوات بازنشستگی

و همچنین انواع بیمههای عمر و زندگی اســت .تمامی بیمهشدگان

مراجعه مشــتریان اســت برای تکمیل و ثبت ایــن پروندهها برای

عادی بانوان همانند آقایان براساس سالی  60روز محاسبه و پرداخت

ن میتوانند از این مزیت استفاده کنند ،به این
تحت پوشــش سازما 

کمیته اعتباری مربوطه در سیستم اقدام میشود ،لذا در صورت باز

میشــود .برای بانوان همکار در صورت داشتن مشاغل سخت و زیان

منظور ،پرداخت کنندگان حقوق میتوانند با کســر ســهم حق بیمه

بودن شــعب این فعالیت باید در طول روز انجام شود که کندی کار

در واحدهای تولیدی و نظر نهایی کمیته مشــاغل ســخت و زیان آور

درمــان و انواع بیمههای عمر و زندگی پرداختی از درآمد مشــمول

و ازدحام بیش از حد را در پی خواهد داشت.

بابت هر سال سابقه 1.5 ،سال لحاظ خواهد شد.

مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی

همسان سازی کسر مالیات

در بیمه تامین اجتماعی و آینده ساز

برخی از همکاران در تماس با ســامانه ارتباطی مدیرعامل درخواست
کردهاند ،کســر مالیــات دو بیمه تامیــن اجتماعی و آینده ســاز،

همسانسازی شــده و در صورت امکان ،از یک فرمول تبعیت کند.

مثال :برای پرســنلی که بیمه آیندهساز دارند ابتدا کسر بیمه از جمع
کل حقوق ،صورت میگیرد ،ســپس مالیات از مبلغ باقیمانده کسر

به اداره مالیاتی ذیربط ،مالیات متعلق را محاســبه و پرداخت کنند.
بر اســاس بخش نامه ســازمان مالیاتی مبلغ کســر شــده بیمه از
حقوق پرسنل (7درصد) شــامل دو بخش است -1 :بخش درمانی
(دو هفتم) -2بخش مربوط به بازنشستگی (پنج هفتم) .براساس
مطالب فوق قســمت درمانی معاف بوده که از حقوق پرداختی کسر

بدهند تا از اذحام مضاعف بکاهند.

پاســخ تعاونی اعتبار :شــعب تعاونــی جهت تســریع در پرداخت

تعــداد زیادی از همــکاران در تماس با صــدای همکار عنوان

کرده اند ،بارها موضوع ضامنان ضربــدری را مطرح کردیم که برای

ما مشکل جدی ایجاد کرده است .پیشنهاد میکنیم به جای ضامن،
مبلغ وام را از فیش حقوقی کسر کنید.

پاسخ تعاونی اعتبار :با توجه به دستورالعملهای پرداخت تسهیالت

میشود .در رابطه با سایر صندوقها مانند صندوق آینده ساز با توجه

که به دلیل ریســک باالی این موضوع وضع شــده اســت ،در حال

به تفاوت در نوع پرداخت هزینه درمانی ایشــان کل مبلغ کسر شده

حاضر امکان ثبت و پرداخت تســهیالت به ضامنان ضربدری میسر

بابت حق بیمه مشمول معافیت مالیاتی است.

نیست.

هشتگ

#

چقدر

حسین واشقانی فراهانی ازمعاونت

خدمات فنی:

بستگی دارد به چه فردی و چه چیزی را

بخشنده

بخواهم ببخشم .درمورد بخشش اموال

هستید؟

اعتدال را رعایت میکنم تا با مشکل
مالی مواجه نشوم.

رضا حیدری یکتا از ایسیکو:
به اندازه توانم به خانوادهام میبخشم و
اگر کسی نیازمند باشد حتما به او کمک
میکنم و نمیتوانم بیتفاوت باشم و در
مورد کسی که به من آسیب زده باشد
خیلی زود گذشت میکنم.

محمد نظری از معاونت خدمات فنی:

محمد حسین منفردی از مدیریت بدنه:

خیلی دوست دارم به دیگران کمک کنم ،اما بخشش

خانوادهام و رفیق هرچه از من بخواهند

هم بستگی به موقعیت مالیام و فرد مورد نظر دارد.

میبخشم ،اما درمورد دوست و آشنا اول همه

اگر غیر مالی هم باشد خیلی زود میبخشم.
محمد شیخی شایان از مدیریت بدنه:
اول توانایی مالی خودم را میسنجم و تا جایی که
به موقعیت مالی خانواده لطمه نزند میبخشم.
هروقت مالی را بخشیدهام از جای دیگری خداوند
برایم جبران کرده است .در مورد بخشش افراد
معموال گذشت میکنم و مطمئن هستم هیچ چیز
در دنیا بیحساب و کتاب نیست.
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جوانب را میسنجم و بعد اقدام میکنم.

محمود زمانی از خدمات شهری:
بخشش را خیلی دوست دارم .همین چند روز
پیش خودروام را به نام یکی از بستگانم کردم .تا
حد ممکن به نیازمندان کمک میکنم و اگر کسی
حقم را ضایع کرده باشد او را میبخشم و گذشت را
بهترین راه میدانم.

