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مراسم تجلیل از فرزندان برگزیده ایران خودروییها در کنکور سراسری  1401برگزار شد

بیتردیــد رشــد و بالندگی فردای ایران اســامی در گرو تالشهای

مهمانی ستاره ها

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

امیدبخــش فرزندان ایــن مرز و بــوم و همراهــی و حمایتهای

خانوادههایی است که همواره در مســیر اعتالی آنان میکوشند .در

خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو ،همکاران با روشــن بینی
قابل تحســین و برنامه ریزی دقیق بستر افتخارآفرینی فرزندان خود

را فراهم میآورند و این نمایانگر بخشــی از شایســتگیهای نهادینه

این خانواده بزرگ ،مستعد و بااراده است.

شــنبه سی ام مهرماه در سالن سمند ،در قلب ایران خودرو ،یک
بار دیگر با دیدن خانوادهای چنین هم بسته و حامی ،قلبمان گرم و
سینهمان پر از افتخار شد .پدران و مادرانی که نه فقط در عرصه کار و
صنعت در پهنه ملی و بینالمللی افتخار آفرینند و دستاوردهایشــان
قابل تحســین بلکه در عرصــه خانوادگی چنان فرزنــدان برومند و
جوانان نخبــهای را تربیت کردهاند که مایه مباهات کشــور عزیزمان
ایران اســت .در مراســم تجلیل از فرزنــدان نخبه خانــواده بزرگ
ایرانخودرو که موفق شــدهاند در کنکور  ۱۴۰۱رتبههای برتر را کسب
کنند ،شــاهد اشــکها و لبخندهای بیشــماری بودیم .اشکهایی
از ســر شــوق که انگار غبار خســتگی ســالها تالش را آب و جارو
میکرد و لبخندهایی دلچســب که به جان تــک تک افرادی که در
ســالن سمند بودند ،سنجاق شد .شنبه گذشته کنار فرزندانمان و با
حضور مدیرعامل و برخی مدیران ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو،
موفقیــت این نخبگان را درفضایی صمیمانه به جشــن نشســتیم و
یک بــار دیگر خاطرات کودکانی در ســالهای دور یاد آورمان شــد
که عکسشــان را برای معدل  ۲۰در نشــریه کارآمد چاپ میکردیم
و امروز همانها برایمان چنین ســربلندی را بــه ارمغان آوردهاند و
افتخارشــان اشک شوقی شد که از چشمانمان میجوشید.
حاال دیگر ســالهای پیشرو تا بازنشســتگی را با دلی آسودهتر
طی میکنیم چرا که میدانیم نســلی که خانوادههایشــان بیوقفه و
شــبانهروز برای موفقیتشان کوشیدهاند ،دیگر به ثمر نشستهاند.
همان طور که مدیرعامل عزیزمان در این مراســم صمیمانه تاکید
کرد :مدیریت آینده کشــور و پیشــرفت آن با شما جوانان است ،اگر
باکیفیت زندگی و تحصیل کنید ،حتما دیده خواهید شــد.
گویــی کلمات دکتر خطیبی ،جان کالم تمام پدران و مادران ایران
بــود ،زمانی که بیان میکرد نباید به خود اجازه دهید که افکار منفی،
ســد راه پیشــرفت و شکوفایی شما شــود و البته از برنامهای جامع،
مشخص و دارای خروجی به تفکیک رشته تحصیلی فرزندان کارکنان
دارای رتبههای برتر کنکور که در دســت طراحی و تدوین است خبر داد
تا این عزیزان در دوران تحصیل مورد حمایت قرار گیرند.
در همین محفل دوســتانه و بیتکلــف مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو به نشــانه حمایت و اعتماد به این جوانان آینده ساز از
رتبههای برتر رشــته هنر خواســت تا پیشنهادهای خود را در زمینه
نامگــذاری محصول جدیــد ایران خودرو با کد پــروژه  TF21ارایه
دهنــد و خطاب به حاضران گفــت :ایرانخودرو به فارغ التحصیالن
در تمامی رشتهها اعم از مهندسی ،پزشکی ،هنر و ...نیازمند است.
مدیرعامــل شــرکت تــام ایرانخــودرو نیــز چنــد کالمــی با
کنکوریهای خانواده آبیپوشــان جــاده مخصوص صحبت کرد و با
بیــان اینکه هم خود افراد نخبه و هم ما در مجموعه گروه صنعتی
ایــران خودرو باید ارزش این برتر و نخبه بودن را بدانیم و این یک
تعامل دو سویه است ،گفت :امسال سال دانش بنیان معرفی شده
اســت ،لذا به عنوان مدیرعامل شــرکت تام و حسب وظیفه ملی و
انســانی خود اعالم میکنم تمامی عزیزانی که در این جلسه حاضر
هســتند ،از ترم پنجم دانشگاه در رشــتههای برق ،مکانیک ،عمران
و صنایع ،میتوانند با هلدینگ شــرکت تــام که دارای مجموعههای
متعددی اســت ،به عنــوان نیروی کارآموز ،ســاعتی و ...فعالیت و
همــکاری کنند ،که البته اعالم این خبــر نویدبخش کیوان وزیری با
تشویق تمامی حاضران در سالن همراه شد.
مدیرعامل شــرکت تام ایرانخودرو همچنین بــا تاکید بر اینکه
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ارزشهــای خود را بدانید و این ارزش را مهندســی کنید ،بیان کرد:
اجازه ندهید از این ارزش به هیچ عنوان کاســته شود.
بیتردید ،این جمله راهگشــای ســالهای پیش رو فرزندانمان
میشــود تا یادشان باشد که چقدر برایمان ارزشمندند و نباید ارزش
خود را دست کم بگیرند.
علی اکبر مرادعباسی ،معاون توســعه منابع انسانی ایرانخودرو
نیز که در این مراســم حضور داشت ،به همکاران ایرانخودرو گفت:

ارایه پیشــنهاد همکاری با آنها ،عمــا اثبات کرد که ایرانخودرو در
مســیر اجرای فرامین مقام معظم رهبری ،تحقق شعار سال و توجه
به موضوع علمی و نخبگی است.
او گفــت :امروز که مــورد حمله و هجمههای متعددی از ســوی
دشــمنان کشــور و نظام هســتیم ،شــما نخبگان پرچمدار علمی و
دانشــگاهی کشور بوده و مایه افتخار و مباهات خانواده ایرانخودرو
و نظام اسالمی هستید.

داشــتن همکارانی که چنین فرزندان نخبه ای تربیت کردهاند ،مایه

در ادامه نشســت ،باالتریــن رتبه دار کنکور ســال  ۱۴۰۱در میان

افتخار این شــرکت خودروســازی اســت .ایران خودرو تالشهای

فرزنــدان همکاران ،بــه نمایندگی از ســایر افراد حاضــر ،به طرح

فرزنــدان کارکنــان را میبیند و از آنها حمایــت میکند تا در آینده

دغدغههای جوانان و نخبگان کشــور در خصوص اشــتغال پرداخت

خدمتگزار کشور باشند.

و درخواســت کــرد تا ایران خودرو بــرای تمامی فــارغ التحصیالن

خانواده بــزرگ ایرانخودرو خوب میداند چشــم امید بالندگی
بیش از پیش ایران ،فرزندان مان هستند که اگر حمایت شوند ،کمر
همت را برای آبادانی ســرزمینمان محکمتر میبندند.

رشــتههای گوناگون فرصت کار و خدمت به کشور را فراهم کند.
دیگر وقتش رســیده بود که این فرزنــدان بالنده لوحهای تقدیر
خــود را از دســتان پدرانه مدیرعامل گــروه صنعتی ایــران خودرو

مراد عباســی به عنوان کســی که در حوزه پیشرفت منابع انسانی

دریافــت کنند تا این افتخار بزرگ در ذهــن همه ایران خودروییها

خانــواده بــزرگ صنعتیمان تاثیرات چشــمگیری دارد ،اضافه کرد:

با شــادی ثبت شــود در حالی که قلب مان سراسر آرزوهای بلند و

در زمینه اشــتغال نیز میتوانید با فعالیــت در مجموعههای دانش

دعای خیری اســت که بدرقه راه روشن این عزیزان میشود.

بنیان گروه صنعتی ایران خودرو ،در جهت ارتقای صنعت کشور موثر
واقع شوید.

فرزندان ســربلند ایرانخودرو از خطوط تولیــد نیز بازدید کردند،
بســیاری از آنها تصور چنین شرکت پیشرفته و به روزی را نداشتند

معاون توســعه منابع انســانی ایران خودرو با یــادآوری اینکه

و بعــد از بازدید از قســمتهای مختلف کارخانه با چشــمانی پر از

چگونه در دوران سخت تحریمها ،توانستیم به کمک نیروهای نخبه،

شــگفتی و ســرافرازی از آن چه در ایرانخودرو دیده بودند صحبت

دانشبنیان و دانشگاهی ،فشــارها را کمرنگ کنیم ،ادامه داد :قطعا

میکردند .برترینهای کنکور در ادامه گشــت شان در شرکت ،سری

اندیشــه و دانش شما میتواند برای حرکت در مسیر پیشرفت بیش

هــم به مــوزه ایران خــودرو مســتقر در مدیریت ارتباطــات و امور

از پیش به ما کمک کند ،شــما نسل آینده صنعت کشور هستید و با

بینالملــل زدند کــه افتخار برگزاری این برنامه را برعهده داشــت و

بهره گیری از ظرفیت و توانمندیهای شــما میتوانیم مشکالت این

از نســل قدیم و جدید خودروهای این موزه دیدن کردند و با حضور

حوزه را مرتفع کنیم.
وی با اشــاره به اینکه گروه صنعتی ایران خودرو با اســتفاده از
امکان ســرباز صنعت ،میتواند کمک کند تا فرزندان دارای رتبههای
برتر کارکنان ،مدت زمان خدمت سربازی را نیز صرف کمک به ارتقای
دانش این مجموعه و صنعت خودروی کشــور کنند ،عنوان کرد :هم
چنیــن میتوانیــد در دوران تحصیــل خود نیز به صورت ســاعتی و
کارآموزی با ایــن مجموعه صنعتی و شــرکتهای دانشبنیان زیر
مجموعه آن نظیر جتکو و تام ،همکاری داشــته باشید.

مدیرارتباطات عکســی به یادگرفتند و جوایز خود را از دست محمود
نیک دهقان دریافت کردند.
امــروز در خانه آبی و بزرگ مان ســربلند ،پرافتخــار ،امیدوار و
شاکریم.
ســربلند از آن چه به کمک یکایک افراد این خانواده ،با ســعی و
تالش و استمرار ،به دست آوردیم.
پرافتخار از فرزندانی که زحمات خانوادهشــان را به بهترین شکل
بهرهبرداری کردند و گرد خســتگی را از چهرهمان زدودند.

حجت االسالم هاشــم الهیارپور ،مشاور فرهنگی مدیرعامل گروه

امیدوار به نســل آینده و روزهای روشن پیش رو و شاکر خداوند

صنعتی ایرانخودرو نیز در این نشســت پر افتخار ،با اشاره به شعار

متعال که آن چه کســب کردهایم و میکنیم از اراده اوست و باردیگر

«تولید ،دانش بنیان ،اشــتغال آفرین» ،اشاره کرد :مدیرعامل ارشد

دوشــادوش یکدیگر عهدمــان را تــازه میکنیم تا برای پیشــرفت

ایرانخــودرو با همکاری مجموعههای دانشبنیان و دانشــگاهی در

کشــورمان لحظهای از پا ننشینیم تا پرچم ایران و ایرانخودرو را در

جهت توســعه این خودروســاز و دعوت از فرزنــدان نخبه کارکنان و

قلههــای رفیع موفقیت در اهتزاز حفظ کنیم.
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در مراسم تجلیل از  18فرزند موفق همکاران ایران خودرو که در کنکور سراسری  1401افتخار آفرینی کردند و رتبههای زیر هزار را به خود اختصاص دادند ،فرصتی فراهم شد تا با طرح سه سوال ،نظرات آنها را
در خصوص ایران خودرو جویا شویم ،محور سواالت مان از این قرار بود« :با حضورتان امروز در ایران خودرو ،این شرکت را چگونه ارزیابی کردید و حس تان نسبت به آن چیست؟ آیا دوست دارید بعد از
فارغ التحصیلی در ایران خودرو شاغل شوید؟ امروز که ایران خودرو را از نزدیک دیدید نظرتان نسبت به هجمه هایی که به این خودرو ساز در فضای مجازی میشود چیست؟» که خواندن پاسخهای این

عزیزان خالی از لطف نیســت .قابل ذکر اســت ،دو نفر از فرزندان همکار ملیکا فرزند حمید رضا شاهمرادی دارنده رتبه  600گروه آزمایشی ریاضی و فنی و محمدرضا فرزند حمیدرضا شرافتی دارنده رتبه784

گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور سراسری به دلیل حضور در کالسهای درسی شان در برنامه حضور نداشتند و خانوادهها به نیابت از این عزیزان لوح تقدیر و جوایزشان را دریافت کردند.

مصطفی ،فرزند همکار حسین کرمانینیا از سیستم جامع

میالد ،فرزندهمکار حسین ساالری پور از ایسیکو  ،دارنده رتبه

تولید ،دارنده رتبه  ۳۳۹گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

ایران خودرو شرکتی بزرگ و با عظمت با کادری زحمت کش است و من

خوبی به من دست داد .مشتاقم حین تحصیل هم به صورت پاره وقت ،در

هم دوست دارم ،اگر شــرایط خوبی فراهم باشد در این شرکت مشغول

حوزههای مرتبط با رشــته تحصیلی ام (مهندسی کامپیوتر) همکاری کنم.

کار شوم .با دیدن ایران خودرو از نزدیک معتقدم هجمه هایی که از سوی

حــاال که از نزدیک خطوط تولید ایران خودرو را دیدم و با کار همکاران پدرم

رسانهها به این شرکت میشود غلط است.

در این خودروسازی آشنا شدم به این باور رسیده ام هجمه رسانهها دور از

 ۸۹۲در گروه آزمایشی علوم تجربی:

به نظرم ایران خودرو شرکتی پویا و منظم است و از حضور در این جا حس

واقعیت است ،اما قطعا شرکت جای بهبود و پیشرفت دارد.

محمدعرفان ،فرزند همکار بازنشسته محمدرضا

محمددوست ،دارنده رتبه  ۷۹۱در گروه آزمایشی علوم تجربی:

در دیدار امروزم ایران خودرو را شــرکتی بزرگ ،با کارکنانی خوب یافتم

و حس خوبی نســبت به این شــرکت دارم به نظــرم هجمههای غلط و
نادرستی به این خودروسازی میشود.

فاطمه ،فرزند همکار علیرضا رسولی نژاد از معاونت کیفیت،
دارنده رتبه  ۵۲۷در گروه آزمایشی هنر:

از ایران خودرو حس خوبی گرفتم و دوســت دارم براســاس طرح فیلم

نامهای که دارم درباره شــرکت فیلم بســازم .باعث افتخارم است که در
آینده بتوانم در چنین شرکت معظمی مشغول کار شوم.

یاشار ،فرزند همکار حسن پیمایی از انبا ر مکانیزه تجهیزات

تولید ،دارنده رتبه  ۱۳۱گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

دوست دارم در آینده در ایران خودرو کار کنم .شرکتی بزرگ با نیروهای
صاحب نظر و پیشــرو در علم و صنعت کــه با تمام فراز و فرودها تاکنون
به خوبی پایدار مانده و رشــد کرده اســت .مطمئنا این گروه صنعتی با به
کارگیری نیروهای جوان و نخبههای کشور میتواند در صنعت جهانی نیز
جایگاه بســیار خوبی داشته باشد .به نظرم هر شرکت بزرگی مورد توجه
رسانهها قرار میگیرد و گاه و بی گاه مورد هجمه و انتقاد واقع میشود که
باید به انتقادات بجا توجه کرد و در مسیر بهبود قدم برداشت.

ملیکا ،فرزند همکار احمد بختیاری ازمدیریت ارتباطات و

اموربینالملل ،دارنده رتبه  ۱۵۶گروه آزمایشی علوم تجربی:

ایران خودرو را کارخانه ای بسیار وسیع و دوست داشتنی با انرژی بسیار

باال و مثبت کارکنان آن دیدم و مفتخر هســتم که امروز در شرکت حضور
پیــدا کردم .مطمئنم غرضورزیهای رســانهها با واقعیت موجود در این
شــرکت مطابقت ندارد و خوشحال خواهم شــد در آینده بتوانم در این
شرکت خدمت کنم.
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گفت و گوی ویژه

آرتین ،فرزند همکار محمد حسین حقیقت از دفتر منطقه ای

شیراز  ،دارنده رتبه  ۹۵گروه آزمایشیعلوم تجربی:

بدون شــک ایران خودرو ،بزرگ ترین خودروســاز خاور میانه است و این
افتخار بزرگی است که امروز از نزدیک با این گروه خودروسازی آشنا شدم.
از نظر من ،هرایرانی دوست دارد که در این مجموعه صنعتی بزرگ مشغول

کار شود از جمله خود من .هجمههای فضای مجازی ،درباره این خودروساز
بزرگ قطعا دروغی بیش نیست.

زینب ،فرزند همکار حمیدرضا رنجبر بروج از سیستم جامع

تولید ،دارنده رتبه  ۷۸۷گروه آزمایشی علوم تجربی:

برگزاری این مراســم و حضور مدیرعامل ایرانخــودرو و وعده هایی که
برای اشتغال دانشجویان دادند نشان از ارزش گذاری این مجموعه به علم

و دانش و همچنین توجه به فرمایشات رهبری دارد که بسیار قابل تقدیر
است و عالقهمندم در آینده در این شرکت بزرگ مشغول فعالیت شوم.

سید علی ،فرزند همکار سید مجید طاهری پور از مدیریت
حراست ،دارنده رتبه  ۸۱۴کنکور سراسری گروه آزمایشی
ریاضی و فنی:

ایران خودرو ،خودروســاز بســیار عالی است و خیلی نظرم را جلب کرده

است ،اما دوست دارم به کیفیت بیشتر اهمیت داده شود .مطمئنا دوست
دارم در آینده در این شرکت مشغول کار شوم.

سینا ،فرزند همکار محمدرضا علی پور جدی از مدیریت

لجستیک ،دارنده رتبه  ۸۶۵گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

اولین بار بود که از شــرکت بازدید میکردم و با فضای تولید آشنا شدم.
به طور کلی احســاس خوبی نسبت به ایران خودرو دارم .یقینا کار کردن
در این محیط در کنار خانواده بزرگ ایران خودرو بســیار ارزشمند است.
به نظرم همه هجمههایی که به این شــرکت میشود منصفانه نیستند ،اما
انتقاد همیشه وجود دارد و باعث پیشرفت است.

محمد ،فرزند همکار شاپور غیاثوند محمد خانی از انبار رنگ

دانیال محمودی ،فرزند همکار فرانک فالح از اداره تدوین

همــان طور کــه از قبل متصور بودم ،این شــرکت بی شــک قوی ترین

گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

زیادی در آن مشغول کارند .از برترین امتیازاتی که ایران خودرو دارد این

پیشــرفت با فضایی بسیار مهیج و پیچیده است .جومنفی و نامنصفانهای

 ،۳دارنده رتبه  ۲۴۵گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

خودروساز کشور اســت و متخصصان کارگران و کارمندان و کارشناسان
است که بستر همه مراحل ساخت تولید خودرو در آن فراهم است چه از
نظر فضا ،امکانات و ســایر مراحل تولید .احساس من این است که ایران
خودرو برای ســاخت خودرو میتواند از متخصصان کمک بگیرد تا در دنیا
حرفی برای گفتن داشته باشد .اگر همه چرخههای ساخت یک خودرو را
یــک پازل در نظر بگیریم ،ایرانخودرو یک قطعه از خانههای این پازل را
کم دارد که باعث شــده این همه هجمه به سوی آن وارد شود و آن قطعه
چیزی نیســت جز کمک گرفتن از متخصصــان بیشتر جهت ایده آلتر

استانداردها وارزیابی سیستمهای کیفی ،دارنده رتبه ۳۰۰
گــروه صنعتی ایران خودرو بســیار عظیــم و حیرت برانگیز و مســتعد

علیــه تولیدات داخلی ،خصوصا خودروهای داخلی شــکل گرفته اســت.
امیدوارم با فرهنگسازیهای صورت گرفته شده و همچنین کیفیت فوق
العاده ،جامعه شــاهد جایگزنی خودروهای داخلی بــه جای خودروهای
خارجی باشــد .باعث افتخار من اســت که بعد از فارغ التحصیلی عضوی
از ایرانخودرو باشــم و به ســهم خود در ترقی و درخشش کشورم نقش
داشته باشم.

کردن کیفیت خودرو .در صورتی که بتوانم پس از پایان تحصیالتم شغلی
متناســب با حیطه تخصصی و رشــتهام که علوم کامپیوتر است در ایران
خودرو بیابم از کارکردن در ایران خودرو استقبال میکنم.

مهیار ،فرزند همکار رحیم نیاوند از سیستم جامع تولید،
دارنده رتبه  ۲۹۳گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

پیش از بازدید ازشــرکت ،تصور دیگری داشــتم و استفاده از این سطح

پویا ،فرزند همکار ذبیح اله داور از سالن مونتاژ  ،۲دارنده
رتبه  ۴۰۳گروه آزمایشی ریاضی و فنی:

با دیدن ایران خودرو احســاس غرور میکنم و امیدوارم همواره بر بلندای

سکوی صنعت کشور بدرخشد .به نظرم هجمههای رسانهای در خصوص
این خودروساز بزرگ با غرض ورزی همراه بوده و به دور از انصاف است.
بســیار عالقهمندم بعد از پایان تحصیالت دانشــگاهیام در ایران خودرو
مشغول کار شوم.

زیادی شنیده میشود ،ولی بازدید امروز من ،در تغییر نگاهم خیلی نقش
داشــت .جا دارد از همه مســووالن ایرانخودرو که ایــن امکان را فراهم
کردند نهایت تشــکر را داشــته باشــم .آرزوی بهترینها را برای شرکت
بزرگی مثل ایران خودرو دارم .اشــتغال من در آینده در شــرکتی که بعد
از صنعت نفت ،دومین صنعت کشــور محسوب میشود ،باعث افتخار من
است.

محمدمهدی ،فرزندهمکار بهزاد مظفری ازسیستم جامع

علی ،فرزند همکار رضا نعمتی از سالن مونتاژ  ،۴دارنده رتبه

تولید ،دارنده رتبه کنکور  ۲۱۰گروه آزمایشی ریاضی و فنی و

دیــدن خطوط تولید ایرانخــودرو از نزدیک با چیزهایــی که دورادور در

امروز در ایران خودرو حس در خانه بودن و امنیت و اطمینان خاطر برایم

 ۸۵۰گروه آزمایشی علوم انسانی:

مورد شرکت میشــنیدم بسیار متفاوت بود .به نظرم اگر رسانهها بتوانند
از نزدیک شــاهد فعالیت و اقدامات این خودروساز باشند در رفع شبهات
تاثیر بســزایی دارد .امیدوارم در آینده تولیــد خودروهای باکیفیتتر و به
روزتــری در این خودروســازی برزگ رقم بخورد .من هم از اشــتغال در
ایران خودرو بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه استقبال میکنم.
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تکنولــوژی را هرگز فکــر نمی کردم .بیرون از ایران خــودرو اخبار منفی
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رتبه  ۳۵۳گروه آزمایشی هنر :

تداعی شــد و صمیمیتی که در این شــرکت موج میزد برایم جالب بود.
معتقدم هجمه هایی که به شــرکت میشود درســت نیست ولی بعضی
انتقادها را باید پذیرفت ،البته که اثرات تحریمها را هم باید در نظر گرفت.
امیدوارم طراحی خودروها روز به روز بهتر شــود .من هم مشتاقم بعد از
تحصیالتم در این شرکت شاغل شوم.

میز خبر
صحبتهای صمیمانه دکتر خطیبی با خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان

ایران خودرو بدون توجه به حاشیهها
در مسیر تحول قرار دارد

خبر کوتاه
شفافسازی ایرانخودرو درباره
عرضه تارا و  ۲۰۷در بورس کاال

درپی طرح سواالت مخاطبان درخصوص نحوه عرضه دو محصول
تارا و  ۲۰۷در بورس کاال ،گــروه صنعتی ایرانخودرو در این باره

اطالعیه ای صادر کرد.

متن اطالعیه به این شرح است:
پذیرش و عرضه خودرو در بورس کاال با هدف ایجاد دسترسی
برابر مصرفکنندگان واقعی به خرید مســتقیم از ایرانخودرو و
حذف شــبکه داللی در بازار همواره مورد تایید این شرکت بوده و
در این مسیر نیز تالشهای زیادی با همکاری دلسوزانه مسووالن
بورس کاال صورت گرفته اســت .تمامی محصوالت گروه صنعتی
ایرانخودرو به مرور و براساس برنامه زمانبندی ،با افزایش تیراژ
تولید و مساعدت سازمان بورس ،در بورس کاال عرضه خواهند شد.
در گام نخست محصول هایما در بورس کاال عرضه شده و سبب
خروج این محصول از زیان شــده است .عرضه سایر محصوالت
نیز در دســت پیگیری و اقدام بوده و طبق اطالعرســانی قبلی،
دو خــودرو تارا و پژو  ۲۰۷برای عرضه در بورس کاال هدفگذاری
شده است .در حال حاضر فرآیند پذیرش در بورس کاال برای این
دو محصول در دســت پیگیری و اقدامات برای پذیرش صورت
گرفته است ،اما با توجه به هدفگذاری ایرانخودرو برای افزایش
مدیرعامل گروه صنعتــی ایرانخودرو با بیان اینکــه ارایه خدمات به

خانوادههای معظم شــهدا ،ایثارگران و جانبازان افتخاری بزرگ اســت،
گفــت :به طور حتــم هیچ خدمتــی نمیتواند گوشــهای از مرارتها و
کاستیهای ناشــی از نبود پدر و یا نداشتن سالمتی را برای شما جبران
کند.

توانستهایم بدون توجه به شارالتانیسم رسانهای و تبلیغات منفی اخیر،
با حمایت و همکاری تمامی کارکنان مســیر توسعه و تولید را به خوبی
بپیماییم و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی بــا بیان اینکه هر گاه هجمــه و حمالت به ایرانخودرو بیشتر
شــد مطمئن باشــید عملکرد یکایک شــما مثبت بوده است ،تصریح

مهدی خطیبی در مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و

کرد :باجگیری برخی رســانهنماها از ایرانخودرو و صنایع دیگر با حضور

جانبــازان ایرانخودرو ،با بیان اینکه در مدت حضورم در ایرانخودرو به

نیروهای متعهد ،متخصص و ایثارگر بیحاصل ماند و با اتحاد به کار خود

عنوان خادم مردم و نظام جمهوری اسالمی و براساس اعتقادات قلبی

ادامه خواهیم داد و از اهداف خود کوتاه نخواهیم آمد.

و ذهنیام ،خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان را تکریم کردهام،

خطیبی با تاکیــد بر اینکه الطاف الهی شــامل حال گروه صنعتی

گفت :تمام تالش و همت خــود را برای ارایه خدمات مطلوبتر به این

ایرانخودرو شــده و در حوزههای مختلف کمی و کیفی در سایه تالش

عزیزان به کار خواهم بست ،شهدا چشم و چراغ مسیر توسعه و بالندگی

همه مدیران و کارکنان دســتاوردهای مطلوبی کسب کردهایم ،گفت :در
حال حاضر شاهد تولید کامل محصول ،کاهش تعهدات معوق ،افزایش

صنعت خودرو هستند.
وی با اشــاره به تصویب ســاختار جدید در ســازمان برای رسیدگی
امور مربوط به فرزندان شــاهد ،جانباز و ایثارگر ،گفت :از توان و ظرفیت
مدیریتی این افراد نیز در سطوح مختلف سازمانی استفاده خواهیم کرد.

تحویل به مشــتریان و توسعه محصوالت جدید ریرا و محصول پروژه
 TF21هستیم.
گفتنی است ،در این مراسم که در موزه ایرانخودرو برگزار شد ،مشاور

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به فضاسازیهای اخیر

امور ایثارگران و خانواده شــهدا و جانبــازان وزیر صمت ،معاونان منابع

برخی رســانههای معلوم الحال برای تخریب صنعت خودرو گفت :این

انســانی ،خدمات فنی ،مدیر ارتباطات و امــور بینالملل ایرانخودرو و

مجموعه فصل جدیدی از پیشــرفت و تحول را آغاز کرده و تاکنون نیز

مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان نیز حضور داشتند.

با ظرفیت تحویل روزانه  ۴۰۰دستگاه در سایتهای تولیدی این شرکت صورت گرفت

استقبال گسترده مشتریان ایرانخودرو از تحویل حضوری
گروه صنعتی ایرانخودرو در راســتای تکریم مشتریان و پاسخگویی به

درخواست آنان مبنی برتحویل حضوری خودرو درمحل کارخانه ،نسبت به
افزایش ظرفیت تحویل حضوری درتمامی سایتهای تولیدی این شرکت

در سراسر کشور اقدام کرده است.

روش تحویل به میزان  ۱۰۸درصد نســبت به مدت مشــابه سال گذشته
افزایش داشته است .چرمچی در عین حال تصریح کرد :در مهرماه امسال
نســبت به مهر سال گذشــته افزایش  ۱۶۶درصدی در این حوزه را شاهد
بودهایم .مدیر تحویل و لجستیک ایرانخودرو افزود :تحویل حضوری در

مدیر تحویل و لجســتیک ایرانخودرو با اعالم ظرفیت تحویل روزانه

ســطح کشور و در سایتهای اســتانی ایرانخودرو افزایش چشمگیری

 ۴۰۰دســتگاه خودرو به صورت حضوری در تمامی ســایتهای تولیدی

یافته بهگونهای که در پایان مهر امســال ۱۴ ،هزار و  ۱۱۸مشــتری از این

ایرانخودرو ،تصریح کرد :با توجه به تمایل برخی از مشــتریان مبنی بر

روش استقبال و استفاده کردهاند.

دریافت ســریعتر خودرو و صرفهجویی در زمان حمل و پالک ،نســبت

وی با اشــاره به برنامه این شــرکت برای افزایــش ظرفیت تحویل

به انتخاب این روش تحویل اقدام میشــود .حمیدرضا چرمچی با بیان

حضوری خودرو به میزان  ۳۰درصد از تحویل روزانه گفت :تحویل حضوری

اینکه پس از صدور سند خودرو ،پیامک انتخاب گزینه تحویل حضوری

در سایت مرکزی ایران خودرو در تهران در روزهای تعطیل نیز فعال است.

برای مشتریان ارسال میشــود ،خاطرنشان کرد :مشتریان ظرف مدت

چرمچی از افزایش  ۳۷درصدی تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای

 ۱۲ســاعت باید نســبت به انتخاب این گزینه اقدام کنند تا برنامهریزی

امســال تا پایان مهرماه نسبت به مدت مشــابه سال گذشته خبر داد و

الزم برای تحویل حضوری انجام شــود .وی با اشاره به استقبال گسترده

گفت :از ابتدای امسال  ۳۲۸هزار و  ۶۹۴دستگاه خودرو تحویل مشتریان

مشتریان از دریافت حضوری خودروها ،گفت :در هفت ماهه امسال این

شده است.

ظرفیت تولیــد این محصوالت و افزایش عرضه بــه بازار ،مقرر
شد ،تحقق هدف تولید و عرضه در بورس کاال به صورت همزمان
صورت گیرد تا بیشترین اثر مثبت در بازار خودرو حاصل شود .بر
همین اساس ،جلسات کارشناسی برای نحوه اجرای این فرآیند
در حال برگزاری است و با وجود پذیرش دو محصول تارا و ،۲۰۷
زمــان عرضه این دو محصول در بورس کاال به آیندهای نزدیک و
افزایش ظرفیت تولید موکول شده است.

تقدیر از امدادگران امداد خودرو ایران
در جمع نمونههای ترافیکی پایتخت

در مراســم تقدیر از نمونههای ترافیکی پایتخت و با حضور رییس

پلیس راهورتهران بزرگ ازامدادگران برترامدادخودروایران تقدیرشد.
بــه گــزارش ارتباطــات امدادخودروایران ،طی مراســمی
باحضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ،
ســردار حمیدی رییس پلیــس راهور پایتخــت و همچنین
ارگانهای همکار با پلیس راهور تهران بزرگ ،از امدادگران برتر
امدادخودروایران به همراه ســایر نمونههای ترافیکی پایتخت
تقدیر شــد .در این مراســم رییس پلیس راهور تهران بزرگ
با اشــاره به اینکه در حوزه ترافیکی به فرهنگســازی جدی
و عاجل با همکاری و هم افزایی همه ســازمانها و شهروندان
نیازمند هســتیم ،اظهار کــرد :پلیس امروز محــور مدیریت
ترافیک اســت و با توجه به حجم فعالیتهای گسترده در این
حوزه ،نیازمند همراهی ،همکاری و همافزایی سایر دستگاهها
و نهادها به منظور رفع مشکالت ترافیکی در سطح شهر است.
سردار حمیدی با ابراز خرسندی از همراهی امدادخودروایران
در طرحها و مناسبتهای مختلف در کنار پلیس و بهرهمندی از
امدادگران متخصص در رفع ایراد فنی خودروها در سطح شهر
و مراکز پرتردد ،از همکاری این شرکت در راستای کاهش بار
ترافیکی خودروها خصوصا در پیک ترافیکی پایتخت قدردانی
کرد .وی در پایــان از همکاری خوب ارگانهای مختلف برای
رعایت قوانین و مقررات تشــکر کرد و افزود :همه تالش خود
را به کار بستهایم تا شرایطی ایجاد کنیم که در حوزه ترافیکی
کوچکترین آسیبی به تردد شهروندان وارد نشود .وی در پایان
از همه ارگانهای همکار خواســت تا با تاکید بر رعایت اصول
صحیح رانندگی از حوادث خودرویی بکاهند.
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میز خبر

خبر کوتاه
ایرانخودرو برای نوسازی خودروهای
فرسوده آماده است

با توجه به سیاســتهای دولت مبتنی بر بند «ف» تبصره هفت

قانون بودجه ۱۰ ،درصد ازظرفیتهای فروش ماهانه ایرانخودرو

به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده میشود.

مدیر بازاریابی ایرانخودرو در خصوص شــرایط اجرای قانون
نوسازی خودروهای فرسوده گفت :براساس معیار ستاد مدیریت
حمل و نقل کشور ،خودروهای سواری تولیدی سال  ۱۳۸۵و قبل
از آن که موفق به دریافت معاینه فنی نشــوند ،فرسوده شناسایی
شــدهاند و هر خودرویی توســط این ســتاد فرسوده تشخیص
داده شــود ،میتواند در طرح نوســازی که در برنامههای فروش
ایرانخودرو به اجرا گذاشته میشود ،شرکت کند .علیرضا اسگویی
ادامه داد :مشــتریان میتوانند همزمان بــا اجرای طرح فروش
محصــوالت ایرانخودرو با ورود به ســایت فروش اینترنتی این
شــرکت به نشــانی  ،esale.ikco.irپس از تعییــن نوع خودرو
درخواستی ،اطالعات خودروی فرسوده خود را دربخش خودروهای
فرسوده ثبت کنند .مدیر بازاریابی ایرانخودرو خاطرنشان کرد :بعد

در راستای تحقق اتحاد استراتژیک دو خودروساز

حمل مشترک محصوالت ایران خودرو و سایپا آغاز شد
شرکت ایســیکو به عنوان متولی حمل و نقل و لجستیک گروه صنعتی

ایرانخودرو ،برای نخستین بار محصوالت ایرانخودرو و سایپا را به صورت

مشترک ازتهران به نمایندگیهای مختلف سراسرکشور ،حمل کرد.

در چارچــوب تفاهمنامهای که بین ایرانخودرو و ســایپا در زمینه
حمل محصوالت این دو خودروســازی بزرگ کشــور به امضا رسیده،
نخستین محموله مشترک از تهران به نمایندگیهای شهرهای اردبیل،
ارومیه و مشهد ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســیکو ،مدیرعامل این شرکت،
در حاشــیه این رویداد گفت :با توجه به توافقــات صورت گرفته برای
حمل بهتر و ســریعتر محصوالت تولیدی دو خودروســاز بزرگ کشور،
از ظرفیتهای حمل و لجســتیک هر دو شــرکت به صورت مشترک،
استفاده خواهد شد.

این اطالعات ،متقاضی در فرآیند قرعهکشی که با حضور نهادهای
نظارتی انجام میشــود ،قرار میگیرد .اســگویی با اشاره به روند
اجرای فرآیند نوسازی خودروی فرسوده گفت :پس از اعالم نتایج
و تایید آن توسط نهادهای ذیربط ،خودروی فرسوده تحویل مراکز
اسقاط شــده و نامه تایید آن برای ثبت نام نهایی به ایرانخودرو
ارســال و مشــتری با توجه به قیمت روز ثبتنام خودرو به واریز
وجــه اقدام میکند .مدیر بازاریابی ایران خودرو افزود :افرادی که
بنابر تشخیص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور مشمول
این طرح هستند ،میتوانند برای ثبت نام اقدام کنند .در این طرح
به هر کد ملــی یک خودرو تعلق میگیرد .وی ادامه داد :با توجه
به سیاســتهای اعالم شده از سوی وزارت صمت ،در کنار عرضه
خودرو در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و فروشهای
عادی و فوری ایران خودرو ۱۰ ،درصد ظرفیتهای فروش فوری و
مدت دار به نوسازی و خودروهای فرسوده اختصاص خواهد یافت.

معاون فروش و خدمات پس از فروش شرکت

امدادخودروایران خبر داد

امدادباتریایرانخودروشبانهروزیشد

شرکت امدادخودروایران با تفکیک ناوگان خدمت «امدادباتری»،

تامین باتری خودرو برای مشــتریان را در هر ساعت از شبانه روز

حسین محمدی افزود :در کنار حمل خودرو ،طرحهای دیگری مانند
حمل قطعات یدکی و بدنه برای ســایتهای تولیدی و نمایندگیهای

و تــوان حمل جادهای خیلی خوبــی دارد ،از امکانات الزم برای حمل

مجاز دو خودروساز نیز در دستور کار قرار دارد.

خودروهای ســایپا برخوردار اســت و در مقابل ایرانخودرو هم افزون

مدیرعامل ایســیکو تاکید کرد :این طرح ،مزایــای متعددی مانند
کاهش هزینههای حمل ،افزایش ســرعت تحویل و استفاده بهینه از

خدمت «امداد باتری» در ســبد امدادگران با هدف تامین سریع
باتــری خودروی مورد نیاز امدادخواهان این شــرکت خبر داد .به
گزارش ارتباطات امدادخودروایران ،بهروز رفیعی گفت :با توجه به
توسعه زیرساختهای الزم ،ناوگان امدادخودرو ایران امکان تامین
مستقیم باتری بدون واسطه از تامین کننده را در سریعترین زمان
ممکن برای مشتریان فراهم کرده است .وی افزود :تفکیک ناوگان
خدمت «امداد باتری» از سایر خدمات این شرکت و ارسال سریع
باتری به محل مورد نظر امدادخواه و همچنین بررســی و تست
رایگان دینام و سیســتم برقی خودرو قبل و بعد از تعویض باتری
خودرو ،رضایت مشتریان را به همراه داشته است .الزم به ذکر است
خدمت «امداد باتری» با دارا بودن قیمت رقابتی در مقایسه با بازار
آزاد به همراه گارانتی معتبر ،در تمام ایام هفته آماده امدادرسانی به
دارندگان خودرو در سراسر کشور است.

محصوالتش استفاده خواهد کرد.

آمادگی ایرانخودرو تبریز برای جذب نخبگان دانشگاهی

به منظــور ارتقا و برقراری ارتباط بین صنعت و دانشــگاه مدیرعامل

ایران خودرو تبریز به همراه جمعی از مدیران این شرکت از دانشگاه

صنعتی سهند دیدار کرد.

به گزارش ایکو تبریز ،در این بازدید ،رییس دانشگاه صنعتی سهند
از ایران خودرو تبریز به عنوان قطب مهم صنعت اســتان به ویژه تنها
خودروســاز موفق شمالغرب کشور یاد کرد و با بر شمردن امکانات و
تواناییهای آموزشی ،پژوهشــی و کارگاهی ،آمادگی این دانشگاه را
برای توســعه همکاریهای علمی و همه جانبه با این شرکت اعالم و
بر تحقق شعار هماهنگی صنعت و دانشگاه و علم و تولید تاکید کرد.
مدیرعامل شــرکت ایرانخودرو تبریز نیــز ضمن ارایه توضیحاتی
به تالش این مجموعه در گســترش همکاریهای علمی ،آموزشی و
پژوهشی در قالب تفاهمنامههای مشترک پرداخت .اصغر خوشفهم
به برقراری ارتباط پیوســته و امضای تفاهم نامه مشترک تاکید کرد
و افزود :طبق فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر جذب نخبگان
دانشگاهها در صنایع خودروسازی ،شرکت ایرانخودرو تبریز پیش از
این آمادگی خود در جذب نخبگان دانشگاههای استان را اعالم داشته
و از نخبگان این مرکز برای همکاری همه جانبه علمی ،پژوهشــی و
شغلی دعوت میکند.

سرعت بخشید.

سیستم برقرســانی و تامین انرژی الکتریکی خودرو ،از تعریف

بــر امکانات ریلی خود از ظرفیتهای ناوگان ریلی ســایپا برای حمل

در بازدید از دانشگاه صنعتی سهند مطرح شد

وی تاکید کرد :چشمانداز این شرکت به معنای واقعی خودروسازی
و همچنین تولید و تامین قطعات اســت که نزدیک  30تا  35درصد
قطعات مربوط به خودرو از استان آذربایجان شرقی تامین میشود.
مدیرعامل ایرانخودرو تبریز افزود :دانشــگاه صنعتی ســهند مملو
از اســتعداد است و طبیعتا جذب نیروی کارآمد با هدف ارتقای سطح
علمی میتواند دورنمای روشــنی از اهداف آتی مجموعه ایرانخودرو
داشته باشد .گفتنی است ،در این بازدید مدیرعامل ایرانخودرو تبریز
و هیات همراه از قســمتهای مختلف معاونت پژوهشی ،کارگاهها و
آزمایشــگاههای دانشگاه دیدن کرده و در جریان آخرین فعالیتها و
توانمندیهای علمی پژوهشــی و همچنین اختراعات دانشــجویان و
استادان دانشگاه صنعتی سهند قرار گرفتند.

تولید دومین نمونه صنعتی کراس اوور ایرانی

معاون فروش و خدمات پس ازفروش شرکت امدادخودروایران
با اشــاره به مشکالت ناشــی از خرابی یا ضعیف شدن باتری در

وی افزود :ایســیکو در حال حاضر محمولههای ســایپا یدک را نیز
حمل میکند و با توجه به اینکه ناوگان لجستیک ایرانخودرو ظرفیت

از ثبت نام و ورود اطالعات مورد نظر توســط مشتری ،استعالم از
ســتاد حمل و نقل سوخت کشــور گرفته میشود و پس از تایید

ظرفیتهای خالی ناوگان لجستیک را دربردارد.

پیشرفت فرآیندتولید «ریرا» طبق برنامه زمانبندی

معاون تحقیقات ،طراحــی و تکوین محصول ایران خودرو گفت :دومین
یرا با طی کردن فرآیند رنگ ،آماده مونتاژ است.
بدنه ر 

محسن رضایی منش افزود :مطابق با برنامه تولید ،هفتهای دو دستگاه
بدنه به سالن سواریسازی تحویل شده و به موازات آن ،موضوعات مونتاژ
و تکمیلکاری محصول دنبال خواهد شد.

یرا ،تولید 47
وی با بیان این که با توجه به فرآیند تکوین محصول ر 

دســتگاه از این خودرو در دســتور کار قرار دارد ،خاطرنشان کرد :مطابق
با برنامه زمانبنــدی ،مراحل ارزیابی طراحی و صحه گذاری و توســعه
محصول تا پایان اسفند ماه به تدریج انجام خواهد شد.
رضایی منش با بیان اینکه تمامی آزمونهای مرتبط با صحهگذاری و
ارزیابی محصول و آزمونهای استانداردی در دستور کار پروژه و تولیدات
صنعتی قرار گرفته اســت ،اظهار کرد :به موازات و تکمیل قطعات نهایی،
آزمونهای دوام نیز در دستور کار قرار دارد .علیرضا بخت آزما ،معاون تولید
یرا،
ایرانخودرو نیز در این خصوص با اشــاره بــه رنگبندی خودروی ر 
بیان کرد :با تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر ایجاد
تنوع در رنگ محصــوالت تولیدی ،رنگهای متنوعی را برای این خودرو
درنظر گرفتهایم و  12رنگی که توســعه داده شده را بر روی این محصول
پیادهســازی خواهیم کرد .وی عنوان کرد :از ابتدای تولید انبوه ،محصول
یرا با رنگ بندی کامل عرضه خواهد شد.
ر 
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میز خبر
در جهت احترام به سلیقه مشتریان

هایما  8Sبا هشت رنگ به بازار میآید

خبر کوتاه
حضور ساپکو و شبکه تامین

ایرانخودرو در هفدهمین نمایشگاه
قطعات

شرکت ساپکو به همراه  ۱۱۹سازنده شبکه تامین ایرانخودرو

در هفدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعههای خودرو حضور
خواهد داشت.

ســاپکو و زنجیره تامین گــروه صنعتی ایــران خودرو به
منظــور ارتقای تعامل بــا ذینفعان ،مخاطبان و مشــتریان،
معرفی برنامههای طرح تحول دیجیتال ،نمایش توانمندیها
و برنامههای خودکفایی برای تعمیق و توســعه ساخت داخل
خودرو هایما  8Sمحصول جدید شرکت ایران خودرو خراسان با تنوع
رنگی بیشتر نسبت به محصوالت دیگر وارد بازار خواهد شد.

نوآوری ایرانخودرو خراسان در این زمینه گفت :مرکز پژوهش و نوآوری
این شرکت با استفاده از دانش بومی به ساخت سامانه شبیهسازی رنگ

با توجه به گسترش و تنوع محصوالت تولیدی ایرانخودرو خراسان،

خودرو اقدام کرده و این سامانه قابلیت ایجاد و نمایش تصویر خودرو در

این شــرکت در سال جاری بهمنظور جلب رضایت بیشتر مشتریان و

شرایط مختلف نوری و با رنگهای متنوع را دارد که تفاوت تجربه بیننده

ایجــاد مزیت رقابتی ،محصوالت جدید خود را با تنوع رنگی بیشتری

نسبت به حالت واقعی کمتر از  ۱۰درصد است.

در اختیار مشــتریان قرار خواهد داد .در این راستا جدیدترین محصول

وی افزود :با اســتفاده از این سامانه توانستیم در مرحله نخست ۲۰

این شــرکت با نام تجاری هایما  8Sکه تولیــد انبوه آن بهزودی آغاز

رنگ مناسب با فرم و بدنه خودرو هایما  8Sمعرفی کنیم که از این میان

میشود ،در هشت رنگ متنوع و خاص به بازار عرضه خواهد شد.

طبق نظر کارشناسان فروش ایرانخودرو خراسان و خبرگان بازار ،هشت

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو خراسان ،مدیرعامل

رنگ به تایید نهایی رســید .زاهدی فرد با اشاره به قابلیت منحصربهفرد

این شرکت در ارتباط با تنوع رنگی هایما  8Sگفت :این محصول عالوه بر

ســالن رنگ شــرکت ایران خودرو خراســان اظهار کرد :در سال ۱۳۹۷

رنگهای پرطرفدار بازار ،در هشت رنگ جدید و خاص شامل رنگهای

جدیدترین رباتهای پاشــش رنگ رویه دنیا خریداری و در این سالن

نقرهای تیتانیوم ،ســبز کله غازی ،قهوهای نســکافهای ،آبی اقیانوسی،

نصب شــد که این قابلیت را دارند هر نوع رنگی را با بهترین کیفیت بر

سرمهای متال ،قهوهای کادرو ،قرمز ونیزی و مشکی آبنوس به مشتریان

روی بدنه پاشــش کنند و امیدواریم در آینده بتوانیم سایر محصوالت را

عرضه خواهد شد .بیژن زاهدی فرد با اشاره به اقدامات مرکز پژوهش و

نیز با تنوع رنگی بیشتری به مشتریانمان ارایه کنیم.

موفقیتهای پیدرپی ایرانخودرو در ارتقای استاندارد محصوالت

پژو  ۲۰۷استاندارد ایمنی عابر پیاده گرفت

گروه صنعتی ایرانخودرو براساس نقشه راه توسعه و ارتقای محصوالت،

موفق به دریافت استاندارد ایمنی عابر پیاده برای محصول پژو  ۲۰۷شد.

یک مرکز تست معتبر اروپایی و با حضور بازرسان و نمایندگان قانونی مرکز
صدور ایمارک()E markانجام شده و محصول  P۲۰۷موفق شد تمامی

معاون تحقیقات ،طراحی و تکوین محصول ایرانخودرو با اعالم این

الزامات اســتاندارد  ECE R127را تامین کــرده و مورد تایید نمایندگان

خبر گفت :عزم ایرانخودرو برای تحول در حوزههای استاندارد و توسعه آن

رســمی و قانونی مرکز صدور ایمارک قرار گیرد .وی تصریح کرد :مراحل

در محصوالت از هر زمانی جدیتر بوده و نتایج عینی و توسعه استانداردها،

فنی و قانونی صدور تاییدیه بینالمللی ایمارک در حال انجام است.

گواهی بر عملیاتی شدن آن است.
محسن رضاییمنش افزود :با دریافت استاندارد ایمنی عابر پیاده برای

رضایــی منش با اعــام اینکه با هماهنگی و اســتفاده از حوزههای
دانشبنیان ،بررسیهای مهندسی در دستور کار ارتقای استانداردهاست،

محصول تارا و ایجاد زیرساخت مهندسی و نیازمندیهای این استاندارد در

گفت :پیش از انجام این آزمون ،محاسبات مهندسی و شبیهسازیهای

مرکز تحقیقات ایرانخودرو ،برای نخستین بار تحولی بنیادین در این حوزه

کامپیوتری تصادف با عابر پیاده انجام شــده و بررسیهای الزم و بهبود

محقق شده و هماکنون محصول پژو  ۲۰۷نیز آزمون ایمنی عابر پیاده را با

عملکــرد ناحیه برخورد ،برای کاهش ضربــات وارده به عابر پیاده ،انجام

موفقیت پشت سر گذاشته است .وی با بیان اینکه ارتقای سطح ایمنی

شده است .وی با بیان اینکه با رهنمودهای ابالغی و حمایتهای سازمان

و کیفی و بهبود عملکرد این محصول در جذب انرژیهای برخورد با عابر

ملی اســتاندارد ،ایرانخودرو در سال  ۱۴۰۱تحول اساسی در حوزه کیفیت

پیاده سبب شد تا آزمون ایمنی عابر پیاده را با موفقیت پشت سر بگذارد،

و ارتقای استانداردها داشته ،تاکید کرد :با انجام این مهم و ارتقای سطح

بــه منظور کاهش میــزان ارزبری ،در هفدهمین نمایشــگاه
بینالمللــی قطعات و مجموعههای خــودرو از تاریخ  ۹تا ۱۲
آبان در سالنهای  ۴۱،۴۰و ۴۴در متراژ حدود  ۶۳۰۰متر مربع
حضور خواهد یافت.
معرفــی تــوان و ظرفیتهای صادراتی به منظور توســعه
صادرات و معرفی عملکرد و برنامههای ارتقای کیفیت از دیگر
اهداف ســاپکو و زنجیره تامین آن در هفدهمین نمایشــگاه
بینالمللی قطعات و مجموعههای خودرو خواهد بود.
شــرکت ساپکو و زنجیره تامین آن در حالی در هفدهمین
نمایشــگاه بینالمللی قطعات و مجموعههای خودرو شرکت
خواهند کرد که محصوالت ریرا ،تارا ،آریســان دو و هایماS۸
به عنوان محصوالت روز گروه صنعتی ایرانخودرو در معرض
بازدید عموم خواهند بود .همچنین در حاشــیه این نمایشگاه،
همایش تحول دیجیتال ســاپکو ،زنجیره تامین و کارگاههای
مرتبــط با آن در روزهای  ۱۰و  ۱۱آبان ماه در ســالن همایش
ایران ،واقع در سالن ( ۴۴خلیج فارس) برگزار میشود.
گفتنی است ،هفدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی قطعات
و مجموعههای خودرو تهران ،در محل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی شــهر تهران ،در فضایی به مســاحت  ۳۳۸۵۰متر
مربع و  ۱۹سالن برگزار خواهد شد و از ساعت  ۸تا  ۱۵میزبان
عموم عالقهمندان و بازدیدکنندگان است.

بازدیــد فرزندان کارکنان از شــرکت

صنعتی محورسازان ایران خودرو

گفــت ۲۰۷ :پس از خودروهای تارا ،رانا و دنــا ،چهارمین محصول ایران

استانداردی  ،P۲۰۷گام مهم و موثر دیگری در راستای ارتقای سطح کیفی

خودرو است که در سطح استاندارد بهروز و سختگیرانه ایمنی عابر پیاده

و ایمنی محصوالت برداشت ه شد.

در راســتای تاکید مدیرعامل ارشــد گروه مبنــی بر ارتباط

رضاییمنش در پایان گفت :تارا ،دنا ،رانا و  ۲۰۷چهار محصول مجهز به

بــا نوع فعالیت والدین خود ،پس از برنامه ریزی و جلســات

 ECE R127ارتقا یافته است .معاون تحقیقات ،توسعه و تکوین محصول
ایرانخودرو در تشــریح این آزمون گفت :آزمون موصوف که شبیهسازی

استاندارد ایمنی عابر پیاده هستند که سه محصول در سال  ۱۴۰۱ارتقا یافته

برخورد پا و سر عابر پیاده با قسمتهای مختلف سپر و در موتور است ،در

که رکوردی بیسابقه به شمار میرود.

آغاز ثبت نام طرحهای فروش محصوالت ایرانخودرو
گروه صنعتی ایرانخودرو دو طــرح فروش فوقالعاده و پیش فروش

یک ســاله محصوالت خود را برای سه گروه متقاضیان عادی ،دارندگان

خودروی فرســوده و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به اجرا
گذاشت.

همچنین در طرح پیش فروش یک ساله تارا دستی ،تارا اتوماتیک،
دناپالس توربوشــارژ دســتی مجهز به گیربکس شش سرعته و فرمان
برقی ،دناپالس توربوشــارژ اتوماتیک و راناپالس به متقاضیان پیشنهاد
شد .ثبت نام در این طرح از پنج شنبه پنجم آبان ماه آغاز شد و به مدت

در طرح فروش فوقالعاده پنج محصول ســورن پالس ،پژو پارس

چهار روز ادامه دارد .مراسم قرعهکشی نیز حداکثر سه روز پس از پایان

سال ،پژو پارس  ELXبا موتور  ،XU7Pپژو  ۲۰۷دستی مجهز به فرمان

مهلت ثبتنام با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی در ســالن کنفرانس

برقی و پژو  ۲۰۷اتوماتیک شش سرعته دو رنگ عرضه شد.

معاونت بازاریابی و فروش برگزار میشود.

خانوادههای کارکنان با شــرکتها و آشــنایی فرزندان آنها
متعدد ،بســتر الزم برای اولین گردهمایــی فرزندان دختر
کارکنان شرکت محورسازان در روز پنج شنبه بیست و هشتم

مهرماه فراهم شد.

در ایــن برنامه که با حضور و دیــدار صمیمانه مدیرعامل
این مجموعه با فرزندان کارکنــان صورت گرفت ،برنامههای
متنوعی اجرا و نیز از این شــرکت قطعه ســاز بازدید به عمل
آمد.
گفتنی اســت ،مقرر شــد این برنامه برای فرزندان پســر
کارکنان نیز برگزار شود.
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اطالعرسانی
با تامین مینیبوسهای جدید توسط ایسیکو

سرویسهای داخلی ایرانخودرو
نفسی تازه کرد

مراسم بهرهبرداری از  20دستگاه مینیبوس که شرکت ایسیکو برای سرویسهای داخلی کارکنان
شرکت ایرانخودرو ،تامین کرده است ،سهشنبه ،سوم آبانماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ایسیکو در این مراسم که در سایت ایرانخودرو برگزار شد ،حسین
محمدی مدیرعامل ایســیکو ،علیاکبر مرادعباسی معاون توســعه منابع انسانی ایرانخودرو،
شــاهین صدری معاون تولید قطعات و مجموعههای ایران خــودرو ،علیرضا بختآزما معاون

مینیبوس برای شــرکت ایران خودرو در دســتور کار همکارانم در شرکت ایسیکو قرار گرفت و
در کمترین زمان ممکن عملیاتی شد.

ارتقای کیفیت خدمات

تولید خودرو ایرانخودرو ،جعفر ســمیعی زفرقندی مدیر حوزه مدیرعامل ایران خودرو ،سعید
جاللی نیا مدیر بازرســی و نظارت ایران خودرو و تنی چند از معاونان و مدیران ایسیکو حضور
داشتند.
محمدی در این مراســم بــا یادآوری این نکته کــه بهرهبــرداری از مینیبوسهای جدید،
اقدامی موثر در راســتای تسهیل در رفت و آمد کارکنان ایران خودرو است ،گفت :ارایه خدمات
مطلوب به گروه صنعتی ایرانخودرو و شــرکتهای تابعه از اهداف و اســتراتژیهای شــرکت
ایســیکو اســت که در همین راســتا و طبق برنامهریزیهای انجام شــده ،تامین  20دستگاه

غالمرضا کیانپور ،مدیر خدمات شهری و عمومی شرکت ایسیکو نیز در این مراسم با ذکر این
نکته که مینیبوسهای خریداری شــده ،مدل آریان هستند و جایگزین مینیبوسهای قدیمی
هیوندای شــدهاند ،گفت :مینیبوسهای جدید برای ایاب و ذهاب کارکنان و مراجعهکنندگان در
داخل شرکت ایرانخودرو مورد استفاده قرار میگیرند.
وی با یادآوری این مطلب که مینیبوسهای هیوندای با کارکرد بیش از  15سال از نظر ایمنی
برای ادامه کار مناســب نبودند ،تاکید کرد :خرید  20دســتگاه مینیبوس جدید در راستای ارتقای
کیفیت خدمات ،افزایش ایمنی و رضایتمندی کارکنان شرکت ایرانخودرو صورت گرفته است.

استفاده درست و بجا ازبرق ،نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه

بحران برق ادامه دارد

به تمام شدن تابستان
دل خوش نکنیم

است ،بلکه منجر به بقا و حفظ آن برای همگان و نسلهای آتی و مانعی برای تولید

و گسترش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست آن خواهد بود.
بنا بر یک تحقیق دانشــگاهی ،احداث تاسیســات تولید انرژی الکتریکی

در روزهای ابری ،با کشــیدن پردهها که در واقع یک الیه عایق در
مقابل پنجره محسوب میشود ،از هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری کنید.
در فصول سرد و در روزهای آفتابی ،برای استفاده از انرژی گرمایی
و نور خورشید ،پرده پنجرهها را کنار بزنید.

و شبکههای برق رســانی نیاز به هزینههای بسیار باالیی دارد .عالوه بر بار

بــه جای اســتفاده از المپهــای پرمصــرف گازی ،از المپهای

مالی ،زمان الزم برای احداث نیروگاه ســه تا هشت سال است .همچنین

کممصرف ( )LEDاســتفاده کنید .بهره روشنایی (مقدار روشنایی به ازای

هزینههــای جــاری و ثابت ســاالنه نیروگاههــا گاهی بالغ بــر  20درصد

انرژی مصرفی یا به عبارتی لومن بروات) سیستمهای روشنایی  ،LEDتا

سرمایهگذاری اولیه میشــوند .از این رو کاهش مصرف انرژی الکتریکی

پنــج برابر المپهای گازی بوده و طول عمر این المپها نیز حدود چهار تا

به میزان قابل مالحظهای در حفظ و بقای ســرمایههای ملی موثر است.

*

با توجه به پتانســیلهای صرفهجویی موجــود در بخش صنعت و بخش
خانگی میتوان با به کارگیری راهکارهای استفاده بهینه از لوازم و تجهیزات
انرژی بر ،تا حد زیادی از اتالف ســرمایههای ملی جلوگیری کرد .عالوه بر
بار اقتصادی عوامل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت بهینهســازی مصرف
انرژی را افزایش میدهد ،از جمله:
 .1باال بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای بیشتر انرژی
 .2محدودیت منابع انرژی به دلیل تجدیدناپذیر بودن آن
 .3رشد باالی مصرف انرژی به دلیل الگوی ناصحیح مصرف انرژی
 .4عدم وجود سیستم بازیافت انرژی
 .5وجود صنایع و کارخانجات فرسوده
 .6متکی بودن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی
 .7افزایش گازهای گلخانهای و بارانهای اسیدی
برخی راهکارهای کاهش مصرف برق

رعایت نکات به ظاهر کم اهمیتی که در زیر به آنها اشاره میشود ،نه فقط
مصــرف انرژی الکتریکی را کاهش میدهــد ،بلکه مبلغ قابل توجهی را از
صورت حساب ماهانه برق ما کاهش میدهد.
در مصــرف انــرژی اولین نکته ای که باید به آن توجه داشــته
باشیم ،غیرفعال کردن سیستمهای مصرف کننده برق مکانهایی است
که از آنها استفاده نمی شود.

هشت برابر بیشتر است.
طبق برنامه منظمی حباب ها ،قابها و المپها را تمیز کنید تا از
بازدهی نوری آنها کاسته نشود.
بــرای تامین روشــنایی در طول روز حتیاالمــکان از نور طبیعی
استفاده کنید.
مقدار روشــنایی محیط را متناســب با دقت مورد نیاز کارهایتان
انتخاب کنید.
برای انجام کارهایی مانند مطالعه ،به جای روشن کردن کل محیط،
از روشنایی موضعی چراغ مطالعه ،آباژور و ...استفاده کنید.
کامپیوتر ،پرینتر ،اسکنر ،دستگاه کپی و سایر وسایل اداری خود را
تنها هنگامی روشن کنید که به آن نیاز دارید.
از خاموش بودن سیســتمهای مصرف کننــده انرژی الکتریکی،
پیش از ترک محل کار اطمینان یابید.
چنانچه به مدت طوالنی از سیســتمهای مصــرف کننده انرژی
الکتریکی استفاده نمیکنید ،آنها را خاموش کنید.
درصورتــی که در فواصل زمانی کوتاهتری اســتفاده متناوب از
وسایل اداری اجتنابناپذیر است ،حالت خواب ( )Sleep / Quietاین
وســایل را فعال کنید .در این حالت ،مصرف انرژی الکتریکی  70درصد
کمتر از حالت فعال خواهد بود.
*منبع http://www.saba.org.ir :

اداره بهینه سازی مصرف انرژی
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نیرو و راستی
چهارمین برد قاطعانه پیکان در مسابقات لیگ برتر والیبال

بازگشت به مدار پیروزی

تیم پیکان در هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان موفق به شکست

حریف شد تا به چهارمین برد خود در این رقابتها دست یابد.

هفته ششم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان
ایران در حالی چهارشــنبه چهارم آبان ســپری شد که تیم پیکان در
ســالن فدراسیون والیبال میزبان پاس گرگان بود .پیکانیها پس از
ســه بازی متوالی خارج از خانه و تجربه دو شکســت ،در این بازی
احتیاج به پیروزی و بازگشــت به مدار پیروزی داشتند و توانستند به
این مهم دســت یابند .تیم پیکان با یک بازی هوشمندانه و هدفمند
موفق شد در سه ست متوالی مهمان خود را شکست دهد .پیکانیها
با پیاده سازی مطلوب برنامههای کادر فنی خود و زدن سرویسهای
بجــا و دفاع عالی روی تور ،حریف را اســیر بازی خوب خود کرده و
در نهایت ســه امتیاز خانگی این بازی را کسب کردند و با امتیازات
 25بر  25 ، 21بر  12و  25بر  22در ستهای اول تا سوم ،چهارمین
برد خود در این فصل از رقابتها را به جشن نشستند .در این دیدار
که  88دقیقه به طول کشید ،امیر طلوعکیان و بهروز جعفری ناظران
فنی و داوری و وحید پورکاشیان و اسماعیل رزقی داوران اول و دوم
بودند .حمزه زرینی کاپیتان پیکان قبل از شــروع بازی و هنگام گرم
کردن از ناحیه زانو احســاس مصدومیت داشت که با تصمیم پیمان
اکبــری ،آرمین افشــینفر در ترکیب اصلی به جــای او بازی کرد و
عملکرد خوبی داشت.
پیــکان چهارشــنبه  ۱۱آبــان و در دیدار خانگی دیگــر به مصاف
شهرداری ارومیه خواهد رفت.

همه چیز درباره فوتسال بانوان پیکان

قهرمانی بدون شکست!
ِ
نایب

تیم فوتســال بانوان پیکان در اتفاقی جالب ،بدون شکســت به نایب

حــال حاضر بازی روانی از خــود ارایه میدهند و در حد مدافع عنوان

قهرمانی نیم فصل رسید.

قهرمانی ظاهر شدهاند.

تیم فوتســال بانــوان پیکان با اتمــام رقابتهای نیــم فصل اول

تمرینات ویژه برای تعطیالت نیم فصل

ســوپرلیگ فوتسال توانســت به مقام دومی برســد و نایب قهرمان
شــود .تیم فوتســال پاالیش نفت آبادان با  ۱۸امتیاز صدرنشین این

در حــال حاضر که رقابتهای نیم فصل اول ســوپرلیگ به پایان

رقابتهاست و پیکان با یک امتیاز کمتر در رتبه دوم جدول ردهبندی

رسیده و تیمها در تعطیالت به ســر میبرند ،شاگردان نیلوفر اردالن
در اصل تنها یک روز تعطیــل بودند .بدین صورت که تمرینات پیکان

قرار دارد.
نکته جالب درباره رقابت تنگاتنگ پاالیش نفت و پیکان ،صفرهایی

از شــنبه تا سه شنبه گذشته تعطیل شد ،اما برنامههای بدن سازی و

اســت که مقابل اسامی این دو تیم در جدول قرار دارد .پاالیش نفت

هوازی سنگین و فشردهای توسط مربی بدن ساز تیم به بازیکنان داده

بدون مساوی در صدر جدول و پیکان بدون شکست در تعقیب رقیب

شد که در چهار روز تعطیلی تمرین طبق برنامه تمرینی پیش بروند و
آمادگی خودشان را حفظ کنند .تمرینات پیکان از چهارشنبه مجددا از

آبادانی خود است و در بازی مستقیم و رو در روی دو تیم ،این پیکان
بود که موفق به شکســت حریف خود شد تا با پیروزی مقابل پاالیش
و مس رفســنجان ،فاصله امتیازی خودش را با پاالیش کم و با مس
بیشتر کند.

توســلی دروازهبان باتجربه که درون دروازه جای دارد و در بازیهای
تدارکاتی حتی موفق به گلزنی هم شــده اســت تا سحر زمانی ،زیبا
افــروغ ،مهتاب بنایی ،نســیمه غالمی که پس از مصدومیت ســپیده

ستارههای تاثیرگذار پیکان
تیم امسال فوتسال بانوان پیکان ،مانند سال گذشته پر از مهرههای
ملیپــوش و تاثیرگذار اســت که عموما گلزن نیز هســتند .از فرزانه

زرین ،کاپیتان اول تیم شــده است ،همه و همه در فصل جدید موفق
به گلزنی شــدهاند و مطابق صحبتهای اخیــر نیلوفر اردالن پس از
دیدار با پویندگان صنعت فجر شیراز ،از بازی اول پیکان در سوپرلیگ
تاکنــون رفتــه رفته بازیکنان بــه هماهنگی بیشتری رســیدند و در

سر گرفته میشود تا این تیم آماده رقابت با رایزکوی صفادشت شود.
رایزکویــی که بــا  ۹امتیاز در رتبه پنجم جدول رده بندی ســوپرلیگ
فوتسال بانوان ایران قرار دارد.
هــم اکنــون تیمهای پاالیــش نفت آبــادان ،پیکان تهــران ،نصر
فردیس ،مس رفسنجان ،رایزکو صفادشت ،ملی حفاری اهواز ،هیات
فوتبال نطنز و پویندگان فجر شیراز به ترتیب در ردههای اول تا هشتم
سوپرلیگ فوتسال بانوان ایران قرار دارند.

هدف لیگ برتر والیبال بانوان پیکان؛ فقط قهرمانی
ســرمربی تیم والیبال بانوان پیکان هــدف اصلی بازیکنان این تیم را

فقط قهرمانی عنوان کرد.

چرا که تیم ما برای قهرمانی بســته شــده است و ملیپوشان زیادی
دارد .رشــیدی در ادامه درباره امکانات و شــرایط باشــگاه پیکان در

نیلوفر رشــیدی بعد از گذشــت دو هفته از رقابتهای لیگ برتر

تیمداری هم توضیحاتی داد و گفت :پیکان جزء معدود باشــگاههایی

والیبــال و در حالی که تیم والیبال بانوان پیکان یک برد در بازی اول

اســت که امکانات کامل و مناســبی برای تیمهایش دارد و شــرایط

کســب کرده و در بازی دوم نیز متحمل شکســت شــده است ،طی

خوبی برای آمادهســازی درخور تیم پیکان فراهم است و با وجود این

گفتوگویی گفت :با وجود شکســت در بــازی دوم ،از هدف اصلی و

شــرایط ما هدفی جز قهرمانی نداریــم و با کمک بازیکنانمان تالش

نهایی خودمان عقب نمیکشیم و فقط و فقط به قهرمانی فکر میکنیم

میکنیم به این مهم برسیم.
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زالل
از دیدگاه اســام ،زن از همه حقوق انســانی برخوردار است ،البته
اسالم برای مرد و زن در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه
و یک نوع مجازات قائل نشده است بلکه پاره ای از حقوق و تکالیف و
مجازاتها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آنها را برای زن
و در نتیجه در مواردی برای مرد و زن وضع مشــابه و در موارد دیگر
وضع نامشــابهی در نظر گرفته اســت ،اما این از آن جهت نیست که
زن را پســتتر از مرد ،یا مرد را پستتر از زن بداند ،بلکه بدان جهت
اســت که زن و مرد در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند و خلقت
و طبیعت آنها را یکنواخت نخواســته است و تفاوتهای غریزی و
طبیعی زیادی دارند و همین جهت ایجاب میکند که از لحاظ بسیاری
از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند.
این تفاوتها را از آن جهت به وجود آورده است تا پیوند خانوادگی
میــان زن و مرد را محکمتر کند و حقوق و وظایف خانوادگی را میان
زن و مرد تقسیم کند.
قانون خلقــت ،تفاوتهای زن و مرد را به منظوری شــبیه منظور
اختالفات میان اعضای یک بدن ایجاد کرده اســت .اگر قانون خلقت
هر یک از چشــم و گوش و دســت و پا و ســتون فقرات را در وضع
مخصوصی قرار داده اســت نه از آن جهت اســت که نسبت به آنها
نظر تبعیض داشــته اســت و یکی را پســتتر دانســته است ،بلکه
این تفاوتها«،تناســب» اســت و قانون خلقت خواسته است با این
تفاوتها تناســب بیشتــری میان زن و مرد که قطعــا برای زندگی
مشترک آفریده شدهاند به وجود آورد.
بنابراین گرچه زن و مرد از حقوق و تکالیف و مجازاتها با یکدیگر
تفاوتهایی دارند ،اما این تفاوتها از طرفی الزم و ضروری اســت و
از طرفی هیچ گونه تبعیض و برتری یکی بر دیگری را به همراه ندارد
و قرآن مجید در آیات زیادی این مطلب را بیان کرده اســت از جمله
ُنثی...یعنی :ای مردم ما
َاکم مِّ ن ذَ کَ رٍ وَ أ َ
َّاس ِإنَّا َخلَقْ ن ُ
َیها الن ُ
در آیــه « َیأ َُّ
شما را از یک مرد و زن آفریدیم ».از این آیه استفاده میشود که پدر
و مادر (زن و مرد) در تولد انســان نقش دارند و این نقش به خاطر
تفاوتهای آنان است .سوره حجرات آیه 13
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جایگاه زن
در اسالم
چیست؟
نکم مِّ ن ذَ کَ رٍ
یع عَ مَ َل عَ مِ ٍل مِّ ُ
ُض ُ
َنی ِ َل أ ِ
یا در جای دیگر میفرماید« :أ ّ
ُنثی ...یعنی :من عمل هیچ عملکنندهای از شــما را ،زن باشــد یا
أَوْ أ َ
مرد ،ضایع نخواهم کرد ».سوره آل عمران آیه 195
یجزَ ی إ َِّل مِ ْثلَهَ ا وَ مَ ْن
در آیه دیگر میفرماید« :مَ ْن عَ مِ َل َســ ِّیئَةً فَ َل ُ ْ
ون
الجنَّةَ یُ رْ زَ قُ َ
ُون َْ
َئک یَدْ ُخل َ
عَ مِ َل َصل ًِحا مِّ ن ذَ کَ رٍ أَوْ أُنثیَ وَ ُهوَ مُ ؤْ مِ ٌن فَ أُوْ ل َ
اب ...یعنی هر کس بدی کند ،جز بمانند آن کیفر داده
یر ِح َس ٍ
فِ یهَ ا بِغَ ِْ
نمیشود ،ولی هر کس کار شایستهای انجام دهد -خواه مرد یا زن-
در حالی که مومن باشــد آنها وارد بهشــت میشوند و در آن روزی
بیحسابی به آنها داده خواهد شد».سوره غافر آیه 40
بنابرایــن اگر چه زن به عنوان یک همســر و یــک مادر در بعضی
موارد وظایف و تکالیف و حقــوق و مجازاتهایی متفاوت با حقوق و
وظایــف و مجازاتهای مرد دارد ،امــا این تفاوتها چیزی از مقام و
منزلت زن کم نمیکند و چیزی هم بر مرد نمیافزاید.
از نظر اســام زن و یا مرد بودن موجب برتری نیست بلکه ایمان
کم ْ عِ ندَ اللَّهِ
و تقواســت که موجب برتری افرادی میشــود « إ َِّن أَکْ رَ مَ ُ
ِیم َخبِیر ...یعنی :گرامیترین شــما نزد خداوند با
ــم إ َِّن اللَّهَ عَ ل ٌ
ئک ْ
َأتْقَ ُ
تقواترین شماست ،خداوند دانا و آگاه است!» سوره حجرات آیه 13
َس ُکنُ وا ِإ َلیْهَ ا وَ َجعَ َل
اجا ِلت ْ
ــک ْم أَزْ وَ ً
«وَ مِ ْن آیَاتِهِ أ َْن َخل ََق ل َُک ْم مِ ْن َأنْفُ ِس ُ
ون.
َات لِقَ وْ ٍم َیتَفَ کَّ رُ َ
ِک َلی ٍ
َحمَ ةً ۚ إ َِّن فِ ی ٰ َذل َ
َب ْین َُک ْم مَ وَ دَّ ةً وَ ر ْ
و بــاز یکی از آیات (لطف) او آن اســت که برای شــما از جنس
خودتــان جفتی بیافرید کــه در کنار او آرامش یافتــه و با هم انس

گیرید و میان شــما رافــت و مهربانی برقرار فرمــود .در این امر نیز
برای مردم بافکرت ادلهای (از علم و حکمت حق) آشــکار اســت».
آیه  21سوره روم

تفسیر المیزان

و از نشــانههای دیگر پروردگار آن اســت که برای بشر از جنس
خودش جفتی قرار داد تا مســاله توالد و تناسل صورت بگیرد و آنها
را بــه گونهای آفرید که هر یک بــه تنهایی ناقص و محتاج به دیگری
باشــد ،چون هر ناقصی جویای کمال است و این همان میل وشهوتی
اســت که خداونــد آن را در هر یک از این دو جفــت به امانت نهاده
اســت ،تابه واســطه یکدیگر به آرامش و کمال برسند و نیز در میان
آنهــا مودت و رحمت قرار داد( ،مودت ) یعنی محبتی که اثر آن در
عمل ظاهر باشــد و (رحمت) یعنی نوعی تاثیر نفسانی که از مشاهده
محرومیت شــخصی که کمالی را ندارد و محتاج به رفع نقص اســت
در نفس پدید میآید و شــخص را وامــی دارد که کمبود و نقص آن
طرف مقابل را برطرف کند و همین رحمت و مودت موجب میشــود
کــه در جامعه کوچک خانواده ،مرد کمر به رفع احتیاجات همســر و
فرزندانش ببندد و زن نیز در این مســیر یار و یاور او باشــد و همین
رحمت و محبت موجب میشود که زن و مرد هر دو به واسطه ضعف
و کوچکــی و عجزفرزندانشــان آنها را حمایت کــرده و در حفظ و
تربیت آنها بکوشــند ،نظیر همین مودت و رحمت در اجتماع بزرگ
شهری و در میان افراد جامعه مشاهده میشود که در اثر آن غنی به
فقیر کمک میکند تا به واسطه رحمت او فقیر بر احتیاجات خود نایل
شود ،اما دراینجا سیاق فقط ناظر به مودت و رحمت خانوادگی است
و در آخــر میفرمایــد :همانا در این امر آیاتی بــرای گروه اهل تفکر
وجود دارد ،چون وقتی انســان درباره اصول تکوینی خویش تفکر کند
و ببیند که خداوند چگونه میل به ازدواج را در نهاد او قرار داده و میان
او و همســرش محبت و مهربانی برقرار نموده تا کانون خانواده شکل
بگیرد و به واســطه آن اجتماع بشری به ثبات برسد و نوع بشر تداوم
بیابد ،متوجه آیات الهی میشود و میفهمد که خداوند چه تدابیری در
این امر به کار برده که عقل را حیران میکند.

پیشنهاد برتر
ارتقای سیستم سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای صنعتی سالن پرس 1

هاد
ن
پیش گان
هند
د

این مردان تاثیرگذار
در سالن پرس یک ،جمعی از همکاران خالق

و متعهد گرد هم آمدند و با پیشــنهادی کارساز

شماره
پیشنهاد

ارتقای سیســتم ســخت افزاری و نرم افزاری
کامپیوترهــای صنعتی را رقــم زدند .کامپیوتر

1646541

صنعتی این سالن قدیمی بود و در صورت خرابی
امکان تعمیر نداشــت و در حال حاضر با اجرای

این پروژه کامال به روز شده است.

منصور روشنگر ،رضا ابراهیمی و میکاییل ایمانی

وضعیت

وضعیت

بعد

قبل

تعمیر برد اصلی با توجه به امکانات داخلی موجود و به روز رســانی سیســتم ســخت افزاری (شامل تعویض هارد
دیسک و رم).
ارتقای نرم افزارهای موجود در سیستم که جهت کنترل شیرهای  SERVOاستفاده میشود.
پس از ارتقای سخت افزاری امکان جایگزینی مانیتور معمولی به جای نمایشگر قدیمی وجود دارد.
تهیه کامپیوتر صنعتی جدید از نوع کامپکت وجود دارد ،چرا که به دلیل کوچکتر بودن قابلیت جایگزینی ســریعتر
و راحتتر میسر است.
کامپیوتر صنعتی جدید به دلیل طراحی خاص ،نیاز به تجهیزات خنک کاری در داخل تابلو ندارد.
در همیــن جا از آقایان کوروش مدانلوفر از اداره اتوماســیون صنعتی (معاونت خدمات فنــی) و ابوالفضل پابخش از
واحد تکنولوژی اطالعات زون( 2معاونت مهندســی ســازمان و سیستم ها) که همکاری مستقیمی در این پروژه داشتهاند
صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
کامپیوتر صنعتی این دستگاه به صورت کامپکت بود (یعنی
تجمیع کیس و نمایشــگر) و برد اصلی آن به دلیل قدیمی
و خــاص بودن ،در صورت خرابی امکان تعمیر نداشــت و
نمایشگر سیستم نیز از نوع لمسی بود و در صورت خرابی،
راه اندازی آن با هیچ نمایشگر دیگری امکان پذیر نبود.

نصب بر روی تابلوی اصلی پرس  1300تن پرس 1

کامپیوتر صنعتی آماده شده رزرو قابل جایگزینی

تعمیر و احیای کامپیوتر صنعتی خط  1300تن سالن شماره  1پرس شمالی.

مزایا
و

نتایج

استفاده از توانمندیهای موجود در راستای به کارگیری مجدد کامپیوتر مستعمل.
امکان استفاده از کامپیوتر جایگزین در صورت نیاز.
کاهش زمان توقفات ناشی از مشکالت سیستم فوق.
کاهش هزینه تامین لوازم یدکی.
ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز پرس.
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فرهنگ و صنعت
کتاب
نابغه دیوانه

شیرین فکری

تبدیل شــدن به یــک کارآفرین و نابغه دیوانــه ،آن هم از نوع
موفقش ،رویای بسیاری از انسانهاســت ،اما وقتی برای موفق
شدن در کارآفرینی ،پای شما به میدان باز میشود ،کارها از سادگی
بیرون آمده و بسیار پیچیده میشوند .با این وجود ،کارآفرینهای
زیادی در عمل ثابت کردند که میتوانند در دنیای تجارت به موفقیت
برســند .هر فردی وقتی بــه دنبال موفقیت خــودش میگردد،
روشهــای گوناگونی را به کار میگیرد .گاهــی آن روشها باعث
ایجاد موفقیت میشوند و گاهی نتیجهای جز شکست را به همراه
ندارنــد ،اما اگر در قدمهای کوچکی که برای رســیدن به هدفتان
برمیدارید شکســت نخورید ،هرگز مســیر خود را به سمت یک
گــودال پر از آتش اصالح نمیکنید .هر بار زمین خوردن ،این پیام
را به شما میرساند که باید روش خود را بهبود بخشید و فکری به
حال خودتان کنید .کار کردن به انسان انگیزهای برای تالش کردن
و امیدی برای حرکت کردن میدهد .شــاید بد نباشــد که به جای
داشتن رویای بازنشستگی در سن جوانی ،مثل یک نابغه دیوانه به
دنبال کار مورد عالقه خود بروید .چون انسان در ذات خود ،موجودی
هدفمند اســت .داشتن هدف و تالش برای رسیدن به آن ،چیزی
است که به زندگی ما روح میبخشد .همه انسانها نابغه هستند،
اما نه به شکل یکسان .نبوغ هر فرد بسیار متفاوت از دیگری است.
نکتهای که باید آن را درک کنید این اســت که تبدیل شدن به یک
نابغه یعنی قدم گذاشــتن در فرآیندی کــه باید به انجام دقیقش
متعهد شــوید .باید از خودتان بپرســید که آیا واقعا میخواهید در
مسیر نبوغ ذاتی خود دست به انجام یک کار واقعی بزنید؟
«رندی گیج» ،کارآفرین ،ســخنران و نویســندهای است که
فراز و فرودهــای زیادی را در زندگیاش تجربه کرده اســت.
او حاصــل تجربههای خــود از کلنجار رفتن بــا نابغههایی که
خودشــان را قبول داشتند و حتی برخی از آنها که اصال خبری
از نبوغ درونیشان نداشتند را در قالب کتاب «نابغه دیوانه» گرد
هم آورده اســت .هدف او این بود که به کارآفرینها و کسانی که
این تفکر را در ذهنشان میپرورانند ،نشان دهد که اگر بخواهند
میتواننــد خالقیت درونی خود را آزاد کرده و از آن برای رشــد و
توسعه زندگی خود و حتی دنیا نهایت استفاده را ببرند.
عالقهمنــدان برای کســب اطالعات بیشتــر و امانت کتاب
میتوانند به کتابخانه مرکزی اداره مرکز اسناد فنی و سیستمی
مدیریت حوزه مدیرعامل واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

کاهش شعاع گردش
در خودروهای آینده
پیچیدن با خودرو به هنگام رانندگی ،به طور ویژه در رانندگی شــهری

بســیار قابل توجه است .برای هریک از ما بارها پیش آمده که هنگام
عبــور از معابر تنــگ ،ورود و خروج بــه کوچهها ،پــارک کردن در

پارکینگهای عمومی ،هنگام پیچیدن ،با دشــواری رو به رو بودهایم.

هرچه خودرو طویلتر باشد ،پارک کردن و مانور دادن با آن دشوارتر

اســت .به همین دلیل اســت که خودروهایی با شعاع گردش کم در
شــهرها بیشترین کاربرد را دارند .چرا کــه فاصله بین محور عقب و

جلو ( )wheelbaseدر هر خودرو تعیین کننده زاویه فرمان است.
شعاع گردش خودرو چیست؟

شعاع دایره گردش در خودرو نشــان دهنده فضای مورد نیاز برای
چرخاندن یک وســیله نقلیه خاص اســت .از ایــن رو ،هر چه مقدار
شــعاع چرخش بیشتر باشد ،فضایی که برای چرخاندن کامل خودرو
نیاز اســت بیشتر میشــود و بالعکس .این پارامتر ارتباط نزدیکی با
هندســه فرمان و سیســتم تعلیق خودروی مورد نظر دارد .اثربخشی
مشخصات خودرو در هنگام مانور در یک فضای پارک باریک به وضوح
مشــهود است .از نظر فنی ،شــعاع (یا قطر) دایرهای است که توسط
چرخهــای بیرونی خــودرو در حین چرخش کامل ایجاد میشــود.
طبیعتا دور چرخش برای هر نوع وســیله نقلیه متفاوت است .از نظر
قانونی ،سازندگان باید شعاع یا قطر دایره چرخش را مشخص کنند .از
این رو ،در برگه مشخصات هر خودرو ظاهر آن نمایش داده میشود.
شعاع چرخش چگونه اندازهگیری میشود؟
در تعیین تجربی شعاع یا قطر دایره چرخش ،یک خودرو باید در حالت
کامل یا قفل ،یعنی در موقعیت شدید فرمان ،در جهت چپ یا راست بپیچد.
فرض کنید که چنین خودرویی در حال چرخش به ســمت راست است.
در چنین شرایطی ،چرخهای سمت چپ ،چرخهای بیرونی خواهند بود.
از این رو ،شــعاع دایرهای که توســط این چرخها ردیابی میشود ،شعاع
چرخش وسیله نقلیه را نشان میدهد .همچنین ،محاسبه شعاع چرخش
بر اساس فاصله بین دو محور و سایر پارامترهای هندسی تعلیق نیز امکان
پذیر است .بنابراین ،هر چه مقدار شعاع گردش بزرگتر باشد ،فضایی که
برای چرخش خودرو نیاز است ،بزرگتر میشود .عموما خودروهای مجهز
به فرمان برقی شعاع گردش کمتری نسبت به خودروهای معمولی دارند.
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حل مشکل شعاع گردش
کاهش شعاع گردش ،برای سالها دغدغ ه طراحان و خودروسازان
مطرح بوده است .چه در خودروهای شهری ،چه در اتومبیلهای آفرود
که الزم است تا از مســیرهای صعبالعبور گذر کنند .با کاهش فاصله
محورهــای عقب و جلو ،این امکان وجود دارد که خودرو تعادل خود را
از دست داده و مخاطراتی را به وجود آورد.
برخی از خودروسازان برای مانورپذیری بیشتر خودروها به فرمان
چهــار چرخ روی آوردهاند که در آن مکانیزم فرمان چهار چرخ با کمک
یــک ریل و چرخنده بــرای چرخهای جلو و یــک اتصالدهنده برای
چرخاندن چرخهای عقب به دســت میآید و بدین ترتیب چرخهای
جلو با استفاده از یک مکانیزم پایه ریل و چرخنده چرخانده میشوند،
در حالــی که چرخهای عقب با اســتفاده از میلههــای اتصال کنترل
میشوند.
این روش فرمان چهار چرخ برای ســالها راه کار مناسبی برای این
مشــکل بود تا این که طرح یک اختراع که در آن روشــی برای کاهش
شعاع چرخش در خودروهای آینده با تغییر گشتاور به چرخها توصیف
شده توسط محققان مطرح شده است.
در این طرح ،یک کنترلر داخل خودرو بر عواملی مانند زاویه فرمان
و ســرعت چرخ برای تعیین این که آیا کاهش شــعاع چرخش مفید
خواهــد بود ،نظارت میکند که به آن حالت «کمک چرخشــی» گفته
میشود.
هنگامــی که این حالت فعال میشــود ،گشــتاور را به چرخ عقب
داخلــی کاهش میدهد و باعــث ایجاد انحراف اضافــه یا حرکت به
طرفین میشود .سپس گشتاور بیشتری را به هر دو چرخ جلو اعمال
میکند تا به تعادل آن انحراف کمک و خودرو را از پیچ خارج کند .این
به نظر کمی شــبیه سیستمهای بردار گشتاور است که قبال در برخی از
خودروهای تولیدی برای بهبود هندلینگ اســتفاده میشد ،اما به طور
خاص با هدف کاهش شعاع گردش استفاده میشد.
طراحان میگویند ،کاهش گشتاور چرخ عقب داخلی را میتوان از
طریق ترمز به دست آورد ،بنابراین این سیستم میتواند در خودروهای
دیفرانسیل جلو بدون محورهای محرک عقب استفاده شود و پیشنهاد
میکنند ،در برنامههای چهار چرخ متحرک ،محور عقب در حالت کمک
چرخشی از محور جلو جدا شود.

سالمت

وجود استرس در سازمانها
مانع رشد نوآوری میشود

حالت نیاز دارد مدیریت شود و عموما سلسله مراتب سازمانی میتواند
در این جا نقش موثرتری داشته باشد .گاهی مشاهده میشود که این
تعارضها در سطح دو ســازمان مطرح میشود البته این ویژگیهای
سیســتمهای باز است .سازمانهای مختلف عموما با یکدیگر در حال
تعارض هســتند .اغلب تعارضهای بین سازمانی در موقعیت بازاری
رخ میدهد که سازمانها خواهان سهم بیشتری هستند و یا برای به
دست آوردن منابع کمیاب با یکدیگر رقابت میکنند.
مهمترین بخشــی که میتوان به آن توجه داشت مدیریت تعارض
ناشی از رشد سازمانی است.
برای حل بحران استقالل ،سبک تفویضی کارایی بیشتری دارد.
ســبک هماهنگی به بحران کنترل ناشی از تصمیمگیری مدیران
بخشها در زمینه هایی که اختیار ندارند ،کمک میکند.
برای بحران تشــریفات اداری ســبک همکاری مبتنی بر اعتماد
کار ساز است.
عالوه بر از دســت رفتن فرصــت بهبود مداوم ،ســازمانها مجبور
خواهند بود تا هزینه دیگری نیز در ارتباط با تعارضها بپردازند.
متاســفانه نیروی کار در اغلب ســازمانها تحت فشارهای عصبی
هســتند که میتــوان گفت هر قــدر کارکنان بیشتر تحــت این گونه

احمد بیرانوند ،روان شناس صنعتی و سازمانی

برای دســت یابی به هدفها به وســیله دیگران مقاومت میشــود و

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

امروزه بیشتر ما در طول شــبانه روز در مکانی زندگی میکنیم که
آن را ســازمان میگویند .شــاید بتوان این طور بیان کرد که بیشتر از
خانواده خود در طی ساعات مفید روز ،زمان خود را با همکاران سپری
میکنیــم .در واقع رکن اصلی اجتماع کنونی را ســازمانها تشــکیل
میدهند و چون ســازمانها از افرادی با هر نوع و رنگ و نژاد تشکیل
شــده اســت ،قطعا اگر این تضاد و تعارض به خوبی مدیریت نشود،
عملکرد سازمان که عامل اصلی حیات سازمان برای رسیدن به اهداف
اساســی خود است به پایینترین ســطح خود خواهد رسید ،از طرف
دیگر مســوولیتهای زیادی که بر دوش افراد ســازمان برای رسیدن
هرچه ســریعتر به اهداف وجود دارد باعث بروز فشــار عصبی بر روی
آنان میشود که خود نیازمند مدیریت صحیح است.
در زندگی ســازمانی تعارض با قدرت و سیاســت در ارتباط اســت
وجود و یا نبود آن بســتگی به درک افــراد دارد ،اغلب افراد نمیتوانند
بر تعارضهای میان فردی ،گروهی و ســازمانی خود مســلط شــوند
و تحقیقــات نشــان میدهد حدود  20درصــد از وقت مدیران صرف
مدیریت تعارض میشود.
تعارض در سازمان زمانی به وجود میآید که کارکنان تصور میکنند

فشــارها باشند ،کمتر به فکر برتری میافتند .در چنین شرایطی فرد،

هدفهای افراد و گروهها بــا دیگر افراد و گروهها به خطر میافتد و

گروه یا ســازمان تنها به فکر بقا هستند و ریشه مشکالت را مدیریت

بیــن آنها اختالف به وجود میآید و هنگامی که تعداد کمی مقررات،

نمیکنند و وجود اســترس در ســازمانها مانع رشد هوش افراد در

روش و رفتــار آنهــا را تنظیم میکند احتمال ایجــاد تعارض وجود

نوآوری میشــود .در محیطهایی با اســترس و تعارض زیاد و انرژی

دارد و آن وقت اســت که تعارض ایجاد میشود و هدفهای گروهی

بــر ،افراد قادر به حــس همدلی نبوده و با تمرکز برمشــکالت خود

بینهایت مهم شده و اختالفات افزایش پیدا میکند و مقررات دست

به نیازهای دیگران بیتفاوت میشــوند .در چنین شرایطی مهمترین

خوش هرج و مرج میشود.

دارایی یک ســازمان؛ یعنی سرمایه فکری افراد نه تنها بیفایده شده

نظرات متفاوتی در خصوص تعارض وجود دارد:

بلکه بیارزش میشود ،سطح عملکرد کاهش پیدا میکند و موجبات

الف  -دیدگاه سنتی (اجتناب از تعارض) که معتقد است تعارض

فرسایش تدریجی سرمایه فکری و مهارتها در بین کارکنان میشود.

باید متوقف شود و زمینههای بروز آن از بین برود.
ب – دیدگاه روابط انسانی ( پذیرش تعارض) برآن است که برای
از بین بردن آن باید سریعا اقدام شود.

اولین قدم بــرای مدیرانی که درصدد به حداقل رســاندن هزینه
تعارض و درنتیجه اســترس در سازمان هستند ،دانستن تاثیرات آن
برســازمان اســت .با درک این موضوع ،مدیران با قدرت بیشتری

ج – دیدگاه تعامل گرایان (ضرورت تعارض) به غیر قابل اجتناب

میتوانند با عمق و وســعت فشــارهایی که برکارکنان میرود ،ارتباط

بودن آن اعتقاد دارد و معتقد است که تعارض میتواند مثبت یا منفی

برقرار کنند .هدایت اینگونه فشــارها کار آســانی نیســت و مستلزم

باشد که باید آن را مدیریت کرد.

مدیریت قدرتمند در مورد اعمال و سیاســتهای خود در جهت تغییر

تعارض در ســازمانها میتواند بین افراد گروه باشــد یا در سطح

رویههاست .با شناسایی هزینههای وجود تعارض و استرس ،مدیران

گروهها .وقتی تعارض بین افراد گروه اســت یعنی در چند جهت نمود

قــادر خواهند بود اولین قدم را در جهت کاهش و بهبود اوضاع بردارند

پیدا میکند ،گاهی در ســطوح برابر اختیارات ســازمان اتفاق میافتد

که این جاســت کــه بهره گرفتــن از وجود روان شناســان صنعتی و

یا این که درجهت باال و پایین ســطح اختیارات دیده میشــود که این

سازمانی ضروری مینماید.

ویروس آنفلوانزا چگونه منتقل میشود؟

این روزها با سرد شــدن تدریجی هوا ابتال به بیماریهای ویروسی از

پیش معلوم نیست که روی آنفلوآنزی امسال نیز تاثیر داشته باشد و این

جمله آنفلوانزا و سرماخوردگی و به دنبال آن کرونا زیادتر شده است.

واکسن باید هر سال تجدید شود.

بیماری آنلفوآنزا ،بیماری ویروسی حاد تنفسی است که با شروع ناگهانی

نکته قابل توجه آن است که اغلب بیماریهایی که عامه مردم ،آنها را

تب ،سردرد ،بدن درد ،گلودرد ،آبریزش و اشکریزش همراه است.ممکن

آنفلوآنزا مینامند در دسته سرماخوردگیهاست و سرماخوردگی واکسن

است بعد از چند روز درگیری ریه و درگیریهای قلبی و مغزی ...به همراه

ندارد .با تزریق واکسن آنفلوآنزا حتی اگر فرد به این بیماری مبتال شود،

داشته باشد ،اما برخالف سرماخوردگی و کرونا داروی اختصاصی دارد و

نوع سخت بیماری و عفونت ریه و بستری را نخواهد داشت.
تزریق واکسن برای چه کسانی ضروری است؟

مهمتر این که این بیماری واکسن دارد و زمان تزریق واکسن آنفلوانزا در

تزریق واکســن آنفلوانزا تاثیر زیادی در کاهش بســتری شــدن در

پاییز است؛ یعنی قبل از آن که بیماری به اوج برسد.
روشهای انتقال

بیمارســتانها و مرگ و میر دارد ،توصیه بر این است که کودکان ،افراد با

سرفه ،عطسه ،دست دادن ،روبوسی ،دست زدن به سطوح آلوده ،تماس

بیماریهای زمینهای ،ســالمندان و افراد باالتر از  ۶۵سال و نیز نیروهای
بهداشتی و درمانی ،واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.

دســت آلوده با اشیاء و محیط ،راههای سرایت این بیماری است انتقال
از طریق مدفوع به اثبات نرســیده ،اما احتمال انتقال از این طریق وجود

و استراحت کرده و مایعات مصرف کند .معموال عالیم این بیماری همچون

دارد؛ پس الزم اســت مادران حتما پس از تعویض پوشک کودک خود،

دیگر بیماریهای ویروسی در کودکان خفیفتر از بزرگساالن است.

دستهایشان را بشویند.

راههای پیشگیری

عدم مصرف بی رویه آنتی بیوتیک

برای افراد مســن و بانوان بــاردار ،افراد چــاق و دارای بیماریهای
قلبی ،ریوی و کلیوی ،دیابت ،افرادی که از کورتون اســتفاده میکنند و یا
شیمیدرمانی میشوند ،کودکان زیر هشت سال که ممکن است آنفلوآنزا

مشخص شده ،تجویز آنتی بیوتیکها به خصوص آزیترومایسین تاثیر

آنها را مســتعد عفونت ریه کند تزریق این واکسن ضروری است .شاید

افراد در اماکن شــلوغ از جمله اتوبــوس و مترو میتوانند ویروس را

چندانی در بهبود شرایط بیماران مبتال به آنفلوآنزا ندارد .از سوی دیگر ،این

الزم باشــد که افراد زیر هشــت سال این واکسن را به فاصله چهار ماه از

به صورت قطرات تنفسی منتقل کنند؛ در نتیجه بهتر است در این اماکن

تجویز و مصرف بی رویه باعث ایجاد مقاومتهای آنتی بیوتیکی و عوارض

حتما از ماســک به عنوان مهم ترین شیوه پیشگیری بهداشتی در حال

در برخی بیماران میشود.

حاضر ،اســتفاده شود .شست و شــوی مداوم دستها و رعایت فاصله
فیزیکی نیز از دیگر راههای مهم پیشگیری از این بیماری است.
دوره بیماری

طول بیماری آنفلوانزا  ۷تا  ۱۰روز است و فرد مبتال باید در منزل مانده

چرا واکسن آنفلوآنزا باید ساالنه تزریق آن تکرار شود؟

هم دو بار تجدید کنند.

عوارض واکسن آنفلوانزا

واکســن آنفلوآنزا عوارض چندانی ندارد و ممکن است در برخی افراد

ویروس آنفلوآنزا ویروســی اســت که مرتب جهش پیــدا میکند و

ســردرد ،خستگی و تورم کمی در محل تزریق ایجاد کند و تنها کسانی که

واکســنهایی که تولید میشود درست اســت که برند یا نام تجاری آن

قبال به فاصله شش ماه پس از تزریق دچار بیماری گیلنباره شدند باید در

یکی اســت ،اما مواد آن هر ســال تغییر میکند ،بنابراین واکسن سال

خصوص تزریق آن احتیاط کنند.
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شبکه
صاحب امتیاز نمایندگی 3106ایران خودرو در مشهد:

اصل مهم ما صداقت و تعهد است
حسین زحمتکش صاحب امتیاز نمایندگی 3106

شهر مشهد است .این نمایندگی در سال 1396
آغاز به کار کرده ،اما به گفته زحمتکش ،ســابقه
همکاری او با ایرانخودرو به سال  76برمیگردد،

زمانی که پدر (محمد زحمتکش) مســوولیت
نمایندگی  3017را به عهده گرفته است.

گپ و گفــت ما را با این صاحــب امتیاز جوان
نمایندگی ایرانخودرو میخوانید.

چرا نمایندگی ایرانخودرو را اخذ کردید؟

مهمترین خصوصیت شما از نگاه همکاران و مشتریان؟

با رصد شــرکتهای خارجی و الگوبــرداری در خصوص ارتباط بهینه

خب پدر من از  25ســال پیش یکی از صاحبان امتیاز نمایندگی

بــه لطف خــدا از منظر همکاران «مهربان» و در کالم مشــتریان،

بــا مشــتری و چگونگی ارایه خدمات خاص و نویــن تالش کردهایم

ایرانخودرو در مشــهد است و پیش از آن نیز همواره دستی بر آتش

«متعهــد و مســوول» خوانده میشــوم و هم زمان برای رشــد این

استانداردهای عرضه خدمات را بر اساس مدلهای جهانی ارتقا داده

خــودرو و خدمات آن داشــته ،مــا با عالقهمندیها و شــغل پدر خو

خصوصیات در خودم تالش میکنم تا این حسن نظر دیگران در حق

و خدمات مناسبتری ارایه دهیم که خوشبختانه تعداد مراجعات ما

گرفتیم و آن را ادامه دادیم.

من ،همواره در واقعیت هم وجود خارجی داشته باشد.

در روز گویای استقبال مشتریان از این خدمات بوده است.

از مسیری که برای تاسیس نمایندگی طی کردید بگویید.
هر کاری ســختیهای خودش را دارد ،با پی گیریهای مســتمر

در خصوص این احســاس تعهــد به مشــتریان بیشتر توضیح

میدهید؟

برای دریافــت مجوزها ،کارهــای اداری که دقت و زمــان زیادی را

مشــتری دارایی و ســرمایه ماست؛ با حضور مشــتری است که

میگیرد به ســرانجام رساندیم و موفق به کسب کد نمایندگی شدیم،

حضور ما معنا پیدا میکند ،در اتاق من همیشــه به روی مشتری باز

اما این تنها آغاز راه بود ،دشــواری واقعی ادامه دادن مســیر و هدف

است و دائما تالش میکنم با ایجاد فضایی آرام برای همکاران ،باعث

مــا برای ارایه خدمات باکیفیت بود که نیازمند تالش صد چندان بوده

انتقــال این آرامش به مراجعهکنندگان باشــم .ما خودمان را موظف

و هست.

میدانیم کســی که به ما اعتماد کرده را حتی با تقبل هزینه شخصی

نمایندگیتان از نظر مساحت چه فضایی را به خود اختصاص داده

است؟

نمایندگــی مــا در  1800مترمربع فضا به مراجعــان خود خدمات
میدهد .ما با در اختیار داشــتن هفت دستگاه جک دو ستون و جک

در نمایندگی ،با رضایت به خانه روانه کنیم .رضایت مشــتری حقیقتا
اولویت اصلی ما در این نمایندگی است.
هر فردی در افکار خود یک خط مشی دارد که کارش را بر اساس

آن برنامهریزی و اجرا میکند .خط فکری شما در کار چیست؟

به طور کلی ما با ارایــه خدمات حضوری و غیرحضوری ،برگزاری
کالسهای استاندارد رفتاری و کالمی ،ایجاد فضای آرام و پذیرایی از
مشــتریان و استفاده از بهروزترین امکانات و تجهیزات تعمیر خودرو،
کوشیدهایم به معنی واقعی کلمه مشتریمدار باشیم.
وجه تمایز نمایندگی شما نسبت به نمایندگیهای دیگر چیست؟
سرعت در خدمات ،فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات به روز ،در
کنار تعهد و تالش برای ارایه بهترین خدمات.
نیروی انسانی برای شما چه جایگاهی دارد؟
معتقدم از آنجایی که نیروی انسانی بیشترین وقت از روز خود
را در محل کار و در کنار ما و همکاران میگذراند و ارتباط او با مشتری
در این حرفه بســیار تاثیرگذار اســت ،باید امکانات رفاهی و درآمد و

چهار ستون ،تنظیم فرمان کامپیوتری ،اگزوز فن ،کوره رنگ ایتالیایی،

صداقت و درســتکاری ،همواره پیش از انجام هر کاری در ذهن

آســایش او فراهم باشد .نیروی انسانی ســرمایه هر کسب و کاری

جک شاســیکش ،ملزومات تنظیم نور چراغها ،نمایشــگاه خودرو،

من نقش میبندد .ســعی میکنم همیشه کارهایم را بر اساس این

اســت و ما میکوشیم تا حد امکان کیفیت محیط کار و عایدی آن را

سالن مجزای پذیرش و ...همه روزه آماده پذیرایی و ارایه خدمات به

اصول پیش ببرم.

برای همکاران در سطح باالیی نگه داریم.

هموطنان و دارندگان محصوالت ایرانخودرو هستیم.
در مورد همکارانتان برایمان بگویید.
در فضای کاری ما  45نفر از افراد متعهد و دلسوز در حوزه فروش
و خدمات پس از فروش مثل یک خانواده مشغول کار هستند.
آیا مدیر نمایندگی ایرانخودرو بودن تاثیر خاصی در زندگی شما

گذاشته است؟

بــه ایدهآلهای ذهنیتان در خصوص تاســیس یــک نمایندگی

رسیدهاید؟

هــدف ما خدمت بیشتر و هدفمند در راســتای افزایش کیفیت
ارایه خدمات به مردم اســت ،اما کســب رضایت همه مشــتریان با

برای حفظ این نیروی انسانی ارزشمند چه تدبیری اندیشیدهاید؟
در کنار مواردی که یاد شد ،اجرای طرحهای تشویقی و تسهیالتی
را در حفظ نیروی انســانی الزم میدانم و تــا حد امکان به انجام آن
پایبندم.

سلیقهها و نظرات و سطح توقعات مختلف کار بسیار دشواری است.

همچنین همیشه کوشــیدهام حقوق پرسنل را در زمانی مشخص

ضمن آنکه انســان بعد از رســیدن به هر هدفی ،به صورت ذهنی در

و بــه موقع پرداخت کنم .در کنار ارایه وام و تســهیالت نیز دورههای

پی رسیدن به موفقیتهای بیشتر است و ایدهآلها همیشه یک گام

آموزشی مورد نیاز با پرداخت هزینه از طرف ما بهصورت رایگان برای

مدیــر نمایندگــی ایرانخودرو بــودن یکی از مســوولیتآورترین

جلوتر از واقعیت هســتند .البته خدا را شاکرم که توفیق خدمت به ما

همکاران برگزار میشود.

کارهایــی بــوده که در زندگی انجــام دادهام؛ این کار بســیار نیاز به

داده است و ما هم تالش مضاعف خود را به کار بستهایم ،اما از اینجا

برنامهریزی ،هماهنگی پرســنل و حرکت در مســیر درســت دارد و

که میبینم ،مسیر تالش همچنان طوالنی است.

کوچکتریــن بیبرنامگــی برای مدتهــا میتواند بــرای ما دغدغه
و مشــکل ایجاد کند ،اما دشــواری این راه را بــه امید جلب رضایت
مشتری ،کسب روزی حالل و کارآفرینی به جان خریدهایم.

با توجه به تجربه شما ،مشتریان این روزها چه خدماتی را بیشتر

میپسندند؟

مشــتریان به دنبال تکنولوژی و آسایش هســتند و از هر چیزی

نقش نمایندگی در جذب مشتریان چیست؟
ارایــه خدمــات ابتکاری در کنــار اجرای فرآیندهای مشــخص و
روتین شــرکت که به مشتری نشــان بدهد که عالوه بر گروه صنعتی
ایرانخودرو برای نمایندگی هم دارای اهمیت و ارزش باالیی است.

معروفیت یا موفقیت ،انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟

که رفاه آنها را بیشتر کند اســتقبال میکننــد .نمایندگی ما هم به

قطعا موفقیت ،اما همین موفقیت به مرور زمان باعث شــناخت و

دنبال انجام امور مشتریان به صورت حضوری و غیر حضوری (تلفنی

نمایندگی ما جزء نمایندگیهای رتبه یک در ارزیابیهای شــرکت

معرفی توســط مشــتریانی که از ما رضایت دارند ،ایجاد آشناییهای

و اینترنتــی) اســت .در کنار امکاناتی که گــروه صنعتی ایرانخودرو

بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران اســت .یکی از مواردی که ما به

بیشتــر و در نهایت معروفیت میشــود .در واقع این دو به نظر من

و ایســاکو در اختیار ما قــرار میدهد ،خودمان هم میکوشــیم تا با

آن افتخار میکنیم ،باالترین پذیرش خودرو در دوران وارانتی اســت

مکمل هم هستند.

اســتفاده از فناوری روز و خالقیت ،نیازهای مشــتریان را به شــکلی

و این به آن معناســت که مشــتریان به تعهد ما در قبال خودشــان

مناسب و متفاوت مرتفع کنیم.

اطمینــان دارنــد و حاضرند در قبال پرداخــت هزینه ،حتی پس از

میزان پذیرش خودرو در نمایندگی شما چطور است؟
با توجه به ســابقه کاری ،رضایت مشــتریان و موقعیت مناســب
مکانی نمایندگی ،در روز حدود  ۵۵خودرو به ما مراجعه میکنند.
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از افتخارات نمایندگی خود بگویید.

پایــان گارانتی خــودرو همچنان به نمایندگی مــا مراجعه کنند .این

منظورتان چه اقدامات متفاوتی است؟

یعنی وفاداری مشــتری و چه افتخاری باالتر از این که مشــتری به

عالوه بر پیادهســازی اســتانداردهای مورد نیاز شرکت ،هم زمان

ما اعتماد دارد...

یاد ایام

نعمت عظیمی فشی متولد شهریور  52از استان

کرمانشاه شهرستان کنگاور است .او که سال 76

وارد ایرانخودرو شــده کارش را در سالن رنگ

عمت ع

ن

شسته:

کار بازن
م

شی ،ه

ظیمی ف

مینی بوس سازی 309سابق سالن رنگ  3فعلی

آغاز کرده و بــا گذراندن دورههای تکمیلی خارج

خودرو
ن
را 

از شــرکت به عنوان اســتاد کار و سرپرست در

ت به ای
خدم
سرباز
ثل یک
م

قسمتهای مختلف سالن رنگ خدمت کرده و در

آخرین روز اسفند  98بازنشسته شده است .او دو

فرزند دارد ،دخترش دانشجوی دانشگاه خوارزمی

در رشته فقه و حقوق و پسرش 8ساله دانش آموز

کالس دوم است .ماحصل گفت و گوی ما با این
همکار بازنشسته پیش روی شماست.

از سابقه کاری تان بگویید.

پذیــری ،احترام به قوانین ،صداقت و راســتی مهمترین دســتاورد

ســال  76وارد ایرانخودرو شــدم .کارم شســت و شــو بدنه با
تینر ،ســیلر کاری ،پاشش آستر و پوســتاب و پاشش رنگ رویه و

کاریام است.

چقدر با ورزش میانه دارید؟

پولیش کاری در ســالن رنگ مینی بوس ســازی 309سابق سالن

پیش از این فوتبال بازی میکردم ،اما به خاطر مشکلی که برای

رنگ  3فعلی بود تا این که در ســال  81از طرف شــرکت برای یک

پایم پیش آمد دیگر نتوانســتم به طور حرفهای این رشــته را ادامه

دوره آموزشــی یک ماهه به انگلســتان رفتم و مهارتهای تکمیلی

دهم و در حال حاضر به ورزش کوهنوردی میپردازم.

پاشــش رنگ و کار پیســولههای دولبیس را گذرانــدم .پس ازآن

به زمان ورودم به شــرکت بود که شــامل تلویزیون و سایر کاالهای
مصرفی بود و بخش دوم هم هدیه هایی بوده که به مناســبت تولد
فرزندان و سالگرد ازدواج و بن کاال دریافت کردم.
ایرانخودرو از نگاه شما؟

ایرانی کوچــک با تنوع فرهنگها ،آداب و رســوم از تمام اقوام
ایرانــی که همــه در کنار هــم مشــغول کار هســتند .از دید من
ایرانخودرو یک دانشگاه است.
کارتان را دوست داشتید؟

در ســالن رنگ  2به عنوان اســتاد کار و سرپرست در قسمتهای
کابین پاشــش کاری ،پولیش کاری و تاچ آپ مشــغول کار شدم.

در این بیســت و دو ســالی که در شرکت خدمت کردم ،کارم را

در دوســال آخرکاری هم افتخار داشــتم با حفظ سمت در خدمت

اگر بگویم خاک ایرانخودرو

کارکنان وتسندینگ باشم.

خاک پاکی است که هر یک از ما

چه حسی دارید از این که بازنشسته شدید؟

میتوانیم آن را به عنوان تبرک نزد

از این که از ایرانخودرو و همکاران دور شدم ناراحتم .در جامعه
ما به یک بازنشســته به چشم از کار افتاده و کسی که دیگر کارایی

خود نگه داریم ،اغراق نکردهام

ندارد نــگاه میکنند ،اما من این دیدگاه را قبول ندارم .بازنشســته

به نحو شایســته انجام دادم ،اما بیشتر دوست داشتم به جای کار
در ســالنهای رنگ به کار فنی که بســیار به آن عالقهمند هستم و
در آن اســتعداد دارم ،میپرداختم .همچنین مباحث حقوقی را هم
خیلی دوســت داشــتم که خیلی دیر تحصیــات و فعالیت در این
حوزه را شروع کردم.

چه نمرهای به خود در کار و زندگی میدهید؟

شــدن به خصوص در سن ما آغاز دوباره اســت ،زیرا تجربه کاری،

درحــوزه کاری به خــودم نمره 14میدهــم .در کارهای اجرایی

معلومــات و پختگی بیشتری نســبت به جوانهــا داریم که با به

نمیتوانیم صدرصد باشــیم ،با این وجود در زندگی تمام تالش خود

کار گرفتن آنها میتوانیم پیشــرفت خوبی داشــته باشــیم و این
تجربههای ارزشمند را در اختیار فرزندانمان قرار دهیم.

حاال که بازنشســته شده اید ،کار خاصی را دنبال میکنید؟

یک دوره آموزشــی تعمیرات پکیــج را گذراندم و مدرک فنی –
حرفــه ای آن را دریافــت کردم و در حال حاضر نزدیک به شــش

را کردم که بهترین باشــم ،وقتی ســن انسان باال میرود باتجربهتر

اگر به گذشــته برگردید چه مسیر شغلی را انتخاب میکنید؟

میشــود و حس میکند که یک جایی میتوانســته بهتر عمل کند.

حتمــا درس و دانشــگاه را با جدیت دنبــال و درکار فنی تالش

مــن اگر بخواهم بــه خودم نمره  18یا  20بدهــم در واقع به خودم

بیشتری میکردم چون این استعداد را در خودم میبینم.
چه شد که ادامه تحصیل دادید؟

دروغ گفتهام.

برای پیشرفت ایرانخودرو چه پیشنهادی دارید؟

ماه اســت که مشــغول تعمیرات حرفهای پکیج شــدم و امســال

یــک روز دختــرم به من گفــت« :بابا وقتی در مدرســه از من

ایرانخودرو باید هوشــمند و به روز باشــد و بــا تمام متدها و

تابســتان هم آموزش بُرد پکیــج الکترونیــک را گذراندم و با یک

میپرســند که مدرک تحصیلی پدرت چیست؟ دوست دارم بگویم

تکنولوژیهــای صنعتــی روز دنیا پیش برود تا مانــدگاری خود را

تولیــد کننده پکیج درحال مذاکره هســتم کــه نمایندگی تعمیرات

پــدرم به مانند مادرم مدرک دانشــگاهی دارد ».من هم به دخترم

تضمین کند .از لحاظ منابع انسانی هم ضروری است که برنامهریزی

و نصب محصوالت آن شــرکت را بگیــرم .همچنین در کار حقوقی

قول دادم و هم زمان با ســه شــیفت کاری درشــرکت ،با شرایط

برای کارکنان داشــته باشد و به مســائل علمی و فرهنگی همکاران

هم با کلینیک تخصصی محب الرضا (ع) در اســتان البرز به عنوان

سختی درس خواندم و لیسانس حقوق گرفتم.

اهمیت بدهد تا آنها بتوانند برای موفقیت ایرانخودرو همچون یک

کارشناس حقوقی همکاری دارم.

مهمترین دستاورد کاری خود را چه میدانید؟

خانواده شما بازدیدی از ایرانخودرو داشتهاند؟

متاسفانه ،خیر .پســرم خیلی عالقهمند است که از نزدیک روند

تنها چیزی که از آدمی باقی میماند صداقت ،راســتی و وفاداری
اســت .ما در هر جایی که کار میکنیم بایــد متعهد به ایجاد نظم،
عامل به مقرارت و مســوولیت پذیر باشیم و تا آخرین لحظه انجام
وظیفه نســبت به شــرکت وفادار بمانیم .داشــتن نظم ،مسوولیت

تولیــد خودرو را در خطوط تولید ببیند .تا زمانی که من در شــرکت
بودم این امکان فراهم نشد.

از نگــــــاه
همکــاران

سخن پایانی؟

اگر بگویم خاک ایرانخودرو ،خاک پاکی اســت که هر یک از ما
میتوانیــم آن را به عنوان تبرک نزد خود نگه داریم ،اغراق نکردهام.

چه هدایایی از ایرانخودرو در منزل به یادگار دارید؟

من زندگیام را مدیون ایرانخودرو میدانم و بســیار ایرانخودرو را

این هدایا را میتوان به دو بخش تقسیم کرد ،بخش اول مربوط

دوست دارم .امیدوارم همیشه سرافراز و پایدار باشد.

منصور رضایی از سالن رنگ یک:

عظیمی
فشـــی

سرباز وطن بجنگند و خودشان مبلغی برای شرکت باشند.

محمد رجبلو سرپرست پولیش کاری از سالن رنگ :2

 15ســال با آقای عظیمی به طور مســتقیم کار کردم و او سرپرست من

آقای عظیمی پنج ســال سرپرســتم بــود .تجربههای

بود .برخورد مناســبی با همکاران داشــت و عالوه بر حفظ روابط دوستانه

کاری بسیار مفید و کاربردی را از او آموختم .آقانعمت

بــا نیروی زیــر مجموعه خود ،براســاس قانون و مقــرارت رفتار میکرد.

فردی موفق درشــرکت بود و االن هم که بازنشسته

اگر اشــتباهی از ســوی همکاران درکار پیش میآمد مستقیم به خود فرد

شده کسب وکار موفقی دارد .دور اندیشی و پشتکار

تذکــر الزم را میداد و حق و حقوق کســی را ضایع نمی کرد .به همکاران

رمز موفقیتش اســت .من آقای عظیمــی را الگوی

مشاورههای خوبی به ویژه در زمینه قوانین حقوقی ،ارایه میداد .پرحوصله

کاری خــودم قــراردادم و هنوز ارتباطــم را با او حفظ

و صبور بود .او از جمله همکارانی بود که خاطره خوشی از خودش در ذهن ما

کردهام و درکارها از ایشــان مشــورت میگیرم .همیشــه

به جای گذاشت .همیشه از آقا نعمت به نیکی یاد میکنیم.

میگفت« :همه زندگی ما از ایرانخودرو است».
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مراسم زیارت عاشورا به امید ظهور پرسرور
حضرت اباصالح المهدی (عج)

هفتهنامه داخلی گروه صنعتی ایرانخودرو

با رعایت تمام شیوهنامههای بهداشتی به شرح زیر برگزار میشود:

دبیر شورای سیاستگذاری :احمد بروغنی

طراح گرافیک :سید جعفر ذهنی

لیال حسینی ،احمد عبدداوودی ،رسول ایمانی

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

سخنران :حجت االسالم رضازاده
مداح :حاج مرتضی خانعلی

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

زمان :دوشنبه  9آبان  ،۱۴۰۱ساعت  ۷صبح
مکان :نمازخانه جامع شهدای ایرانخودرو

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

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.

تعاونی مصرف

شدیم آیا سختی کار ما از ســوی بیمه تایید شده است؟ چندین بار

جمعــی از همــکاران در تماس با صــدای همکار درخواســت

بــه کارگزینی مراجعه کردیم نتیجهای نگرفتیم ،لطفا به مشــکل ما

و پرسیدهاند ،چرا در فیشهای صادره نه تنها تخفیف نمیدهند بلکه

پاســخ مدیریت تامین و نگهداری :سختی کار در زمان بازنشستگی

کردهاند ،ســوپر مارکت تعاونی مصرف اقالم بیشتری را تامین کند

مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه بر آن میگیرند؟

پاســخ تعاونی مصرف :طی برنامهریزیهای انجام شده در تعاونی

رسیدگی کنید.

لحاظ خواهد شد درخصوص تایید سخت و زیان آور شرکت مذکور
با مراجع ذیصالح مکاتبات صورت پذیرفته است.

مصــرف برای تنوع برنــد و انواع کاال به صورت گســترده اقدامات
گوشــتی ،غذایی آماده ،انواع و اقسام تنقالت و ارزاق خانوار به سبد
اقالم سوپرمارکتی اضافه شده است ،این در حالی است که با هدف
افزایش رضایتمنــدی کارکنان و رفاه بیشتر اعضای تعاونی ،تمام
اقالم ســوپرمارکتی موجود به صورت نقد و اقساط به پرسنل ارایه

گروهــی از همکاران در تماس با صدای همــکار عنوان کردهاند،

فاز 2اندیشــه در ورودی شهرک راه آهن ســاعت 6بعدازظهر ایستگاه

ندارد .در حالی که تمام شــیفتها در این ورودی ایســتگاه دارد و

خواستار رسیدگی شدهاند.

پاســخ اداره پشــتیبانی منابع انسانی :برای مســیر فاز  2اندیشه،

بیمه تکمیلی

موثری انجام شده است ،به نحوی که محصوالت لبنی و فراوردهای

سرویس ایاب وذهاب

برخی از همــکاران در تماس با ما عنوان کرده اند،کلینیک مهر

ویال جزء تعهدات بیمه تکمیلی است ،اما هر زمان مراجعه میکنیم

میگویند ،قرارداد با بیمه پارسیان نداریم .اگر قرارداد بیمه تکمیلی
با این کلینیک حذف شده چرا اطالع رسانی نشده است؟

ســرویسهای ساعت  18:15در باکس مســیر مستقیم و با تعداد
تجهیز کمتر نسبت به ســایر زمانها تعریف شده و مسلما همانند
ســایر اوقات نخواهد بود ،ولی واحد حملونقل در ســال قبل طی
درخواست همکاران ایستگاه سر خیابان گلستان را با مسیر تربیت
معلم (جایگاه  )221در ساعت خروجی اضافه کاری تعریف کرده و

پاســخ مدیریت پیشــگیری ،درمان و رفــاه :در خصوص مراکز

در حال حاضر همکاران ســاکن در شهرک راه آهن در فواصل 300

درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه گر اطالع رسانی از طریق سایت

تا  600متری ســه ایستگاه فعال دارند؛ انتهای بلوار یاس فاز  ،2سر

بــه تمام محصوالتــی که دوباره بــرای تبدیل محصــول خام به

 https://www.parsianinsurance.irصــورت میپذیرد و پیرو

خیابان گلستان و ایستگاه تربیت معلم.

محصــول قابل آمــاده و مصرف تبدیل میشــوند مالیات بر ارزش

اســتعالم صورت گرفته مرکز مذکور در حال فعالیت بوده و نسبت به

افزوده تعلق میگیرد ،به طور مثــال :به لوبیا چیتی خام مالیات بر

ارایه خدمات آنالین اقدام میکند.

میشود .در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ،این مجموعه مطابق
با قوانین و ضوابط اداره مالیات اقدام میکند.

ارزش افزوده تعلق نمیگیرد ،ولی به کنســرو لوبیا مالیات بر ارزش

اعالم زمان بازنشستگی

افزوده تعلق میگیرد.

سختی کار

تعدادی از همکاران در تماس با ما عنوان کردهاند ،ورودی ســال

 82هســتیم و پیمانکار پارکهای صنعتی بودیم که االن ایسیکویی

کردهانــد 10 ،دقیقه فرجه خروج کارکنان بازگردانده شــود تا از

جمعی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند ،ورودی ســال

ازدحــام جمعیت به هنــگام خروج و ایجــاد ترافیک جلوگیری

پاســخ مدیریت تامین و نگهداری :طبق اولویت تاریخ استخدام

پاســخ مدیریت تامین و نگهداری :مطابق مصوبه ستاد مقابله با

 81هستیم .اسامی ما چه زمانی برای باز نشستگی اعالم خواهد شد؟

شود.

کرونا امکان بازگشت فرجه کرونا مقدور نیست.

اقدام میشود.

هشتگ

#

بهترین روز

ابوالفضل عباس آبادی از مدیریت تغذیه:

زندگی تان چه روزی

روز ازدواجم ،بهترین روز عمرم بود ،زیرا
شریک و همراه زندگیام را پیدا کردم.

بوده است؟

امید رشیدی از مدیریت مونتاژ:

رضا صادقی از مدیریت موتور سازی:
لحظه ازدواج با همسرم و به دنیا آمدن
فرزندانم ،زیرا ثمره زندگیام را دیدم.

حمیدرضا محمودی از مدیریت موتورسازی:

لحظه به دنیا آمدن فرزندم .خیلی خوشحال شدم و یک

وقتی به دیدار پدر و مادر میروم بوسه بر دستان آنان میزنم،

حس امید به آینده در من زنده شد و برای یک زندگی

همچنین ازدواج با همسرم و تولد فرزندانم از بهترین روزهای

پرتالش مصممتر شدم.

زندگی من هستند .عاشقانه همسر و فرزندانم را دوست دارم.

علی موسی زاده از مدیریت موتور سازی:
روزی که یک فرزند سالم و شاداب به جمع
دونفره ما اضافه شد و حس خوبی را در
خانواده کوچکمان ایجاد کرد.
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درخواست باز گشت فرجه خروج

عدهای از همــکاران در تماس با صدای همکار درخواســت

شماره  8۷۰شنبه  ۷آبان ۱۴۰۱

علی انصاری از مدیریت مونتاژ:
تمام روزهای زندگی برایم بهترین است .روز ازدواج ،متولد
شدن فرزندانم و خانهدار شدنم روزهای شیرین زندگیام
بودهاند ،چون نگاه مثبتی به زندگی دارم ،همیشه بهترینها
در مسیر قرار میگیرد .شکر خدا از زندگیام راضی هستم.

