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آغاز تولید انبوه هایما  8Sدر ایرانخودرو خراسان

هایما  8Sبلندپرواز و باوقار

برای دیدن عکسهای بیشتر

کیــو آرکــد را اســکن کنید.

گروه صنعتی ایرانخودرو در راســتای تنوع بخشی به سبد محصوالت
تولیدی خود ،عرضــه محصولی در ســگمنت کراساوورهای لوکس و

تامیــن نیاز بخش بیشتری از متقاضیان ،به تکمیل ســبد محصوالت

خانواده هایما اقدام کرد و چهارشــنبه گذشته در پی قرار هفتم خود،
تولیــد انبوه هایما  8Sجدیدترین محصول این گروه صنعتی با حضور

دکتر خطیبی و مســووالن استان خراسان رضوی به صورت برخط در
ایرانخودرو خراسان آغاز شد.

برنامههای توسعهای را یکی پس از

دیگری به بهرهبرداری میرسانیم
مدیرعامــل

گــروه

صنعتــی

ایرانخــودرو در در آییــن تولید انبوه
هایمــا  8Sبــا اعــام اینکــه برای
بهرهمندی مشــتریان واقعــی از هایما
 ،8Sتســهیالت ویــژهای بــرای خرید این
محصول درنظر گرفته خواهد شد ،از اضافه شدن محصول دیگری از
خانواده هایما به خط تولید ایرانخودرو خراســان در بهمنماه امسال

اراده مسووالن استان برای توسعه

خبــر داد و تصریح کرد :تنوع بخشــی به ســبد محصوالت احترام به

ایرانخودرو خراسان

خواست و ســلیقه مشتریان است و به طور حتم در فروش محصول

در این آیین نماینده مردم فریمان

نیز روشهای متنوعی متناســب با توان و ســلیقه مشــتریان به کار

و سرخس در مجلس شورای اسالمی،

گرفته خواهد شد.

ضمن تقدیــر از اقدامات ایران خودرو

وی افزود :با خارج شدن خانواده هایما از گردونه قرعهکشی امکان

گفــت :گــروه صنعتــی ایــران خودرو

عرضه بهتر و باکیفیتتر این محصوالت بیش از پیش فراهم شــده و
در تالش هســتیم تا از ابتدای عرضه محصول جدید ،بخشــی از آن با
اختصاص تسهیالت به دست مشتریان برسد.
خطیبــی ضمــن قدردانــی از مدیرعامــل ایرانخودرو خراســان،
ایــن ســایت تولیدی را نهــادی تخصصی بــرای تولیــد خودروهای
شاســیبلند در کشــور خواند و گفت :با کمک نماینــدگان مجلس و
مسووالن اســتان خراســان رضوی درصدد راهاندازی خط پرسشاپ
در ایرانخودروخراسان هســتیم تا این مجموعه تبدیل به مجموعهای
خودگردان و مستقل شود.
مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو گفت :پــس از حضور موفق
هایما  S5و  S7در بازار کشــور ،هایما  8Sبه تولید انبوه رســیده و در
بهمنماه نیز  7Xبه سبد محصوالت هایما اضافه خواهد شد.
به گفته خطیبی تعداد پنج هزار دســتگاه هایما  8Sتا پایان امسال
تولید خواهد شد.
وی راهاندازی خــط تولید پلوس را از دیگر برنامههای توســعهای
ایرانخودرو در خراسان اعالم کرد و گفت :با حمایت مسووالن استانی
این مهم را پیگیری میکنیم.
وی تصریــح کرد :برنامههای توســعهای دیگری نیــز از جمله در
مجموعه یاپکو خراسان در دستور کار داریم که یکی پس از دیگری به
مرحله اجرا و بهرهبرداری خواهیم رساند.
خطیبی بهبود شاخصهای کمی و کیفی را از مهمترین دستاوردهای
 ۹ماهه اخیر ایرانخودرو برشــمرد و گفت :هر چنــد با اهداف فاصله
داریم ،اما وضعیت فعلی نشــان میدهد در مســیر رشد و تعالی گام
برمیداریم.
وی تصریــح کرد :از ابتدای امســال تا  ۱۰آبانماه نســبت به مدت
مشابه ســال گذشــته  ۱۰۸دســتگاه خودرو بیشتر تولید و  ۱۰۰هزار
دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته عرضه کردهایم.
خطیبی در پایان خواســتار حمایت مســووالن اســتان خراســان
برای رشــد و توسعه صنعت خودرو استان شــد و گفت :هیات مدیره
گروه صنعتی ایران خودرو مشــتاق اســت تا با توســعه ظرفیتها و
توانمندیهای اســتان ،به اهداف توســعهای این گروه صنعتی دست
یابد.
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حمایتهای متعددی برای توســعه شرکت
ایران خودرو خراسان انجام داده که نتیجه آن تولید محصوالت لوکس
در این کارخانه بوده است.
ســید احسان قاضیزاده هاشــمی گفت :در چند سال اخیر همواره
به دنبال توســعه اســتان بهویژه خودرو بودیــم و قدمهایی برای رفع
مشکالت این شرکت برداشته شده است.
وی افزود :ایرانخودرو خراســان به عنوان شــرکت معظم صنعتی

به برنامه ریزی های صورت گرفته در دی ماه امســال این محصول
روانه بازار خواهد شد.
زاهدی فرد ضمــن قدردانی از حمایت های اعضای هیات مدیره
و مدیرعامــل گــروه صنعتی ایرانخودرو در جهت ارتقا و پیشــرفت
ســایت خراسان گفت :شرکت ایران خودرو خراســان به عنوان تنها
تولید کننده خودروهای شاســی بلند این گروه صنعتی سعی دارد تا
با ارایه محصوالت متنوع رضایت مشــتریان را جلب کند .وی افزود:
بیــش از  20درصد از تولیدات گروه صنعتی در اختیار شــرکت ایران
خودرو خراســان قرار دارد که به دنبال افزایش این میزان هستیم.
زاهدی فــرد نوید تولید یک محصول شاســی بلند جدید تا پایان
سال جاری را داد و گفت :خودرو هایما  7Xخودرویی با ظرفیت هفت
نفر ،تا پایان سال جاری به مرحله تولید خواهد رسید.
توزیع قطعات یدکی هایما  8Sقبل از

و نمونه و ســرآمد در عرصه تولید صنعت اســتان خراسان است که با

عرضه به بازار

برنامه ریزی ،مدیریت و تنوع بخشــی بــه محصوالت با امید به آینده
در حال تولید اســت .قاضیزاده هاشــمی با اشاره به تولید هایما 8S

مدیرعامــل شــرکت خدمات پس

گفت :این اتفاق نشــان از آینده درخشــان برای این شرکت و صنعت

از فروش ایرانخودرو نیز در حاشــیه

استان خواهد بود و امیدوارم با توجه به تاکید مدیرعامل گروه صنعتی

آیین آغــاز تولید انبوه هایمــا  ،8Sاز

ایرانخودرو مســتمر و ادامه دار باشد .وی با بیان اینکه در خصوص
پروژه راهاندازی خط تولید پلوس هماهنگی الزم با شبکه بانکی صورت
گرفته است ،تصریح کرد :نگاه ما بیشتر متمرکز بر منافع ملی خواهد
بــود .وی اظهار امیدواری کرد ،در حوزه خودرو شــاهد رقابت و تنوع
عرضه و کیفیسازی محصول باشیم تا مشتریان در یک شرایط خوب
برای خرید خودرو اقدام کنند.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد :حذف قیمت گذاری دستوری برای
خودروهایی مانند هایما و حذف رانت فروش خودرو این شــرایط را
برای فروش و عرضه بیشتر محصوالت فراهم کند.
هایما  8Sتا پایان دیماه
روانه بازار خواهد شد

مدیرعامل شــرکت ایــران خودرو
خراســان در آیین آغــاز تولید انبوه
هایما  8Sگفت :در راســتای اهداف
گروه صنعتی در زمینــه تنوع تولیدات،
محصــول جدیــدی از خانــواده خودروهای
شاســی بلند هایما به مرحله تولید انبوه رســید .بیژن زاهدی فرد با
اشــاره به زمان ارایه این محصول به مشــتریان عنوان کرد :با توجه

آمادگی کامل شــبکه بــرای ارایه خدمات
مطلوب به مشتریان هایما  8Sخبر داد.
بابک ســاجقه با بیان اینکه برای نخســتین بار اســت که شبکه
خدمــات پس از فروش ،پیــش از ورود محصول به بازار آمادگی ارایه
خدمات را ایجاد کرده ،از آموزش نیروهای شــبکه خدمات خبر داد و
گفت :در حال حاضر  ۸۳نمایندگی تجهیز شده که در روزهای آینده به
 ۹۳باب خواهد رسید.
سالجقه با بیان اینکه ابزار مورد نیاز در شبکه خدمات داخلیسازی
شــده و در روزهای آینــده در اختیار نمایندگیها قــرار خواهد گرفت،
افزود :در هر اســتان چهار تا پنج نمایندگی و در تهران نیز  ۹نمایندگی
تجهیز شده و آماده خدمات رسانی هستند.
مدیرعامل ایســاکو افزود :مســتندات فنی تعمیراتی آماده شده و
روی سایت اینترنتی ایساکو قرار گرفته است.
وی تصریح کــرد :تامین قطعات یدکی تا هفته آینده با ترخیص از
گمرک تکمیل خواهد شد.
وی بــا تاکید بر رعایت اصول اســتاندارد تعمیــرات برای محصول
جدید ،خاطرنشان کرد :زمان اســتاندارد تعمیرات در سیستم ایساکو
به روزآوری شــده و نرم افزار به روزرســانی دیاگ نیز دریافت و روی
شبکه قرار گرفته است.

هایمــا  8Sدارای امکانات متعــددی در بخش ایمنی

سیستم مالتی مدیای این خودرو مجهز به چهار بلندگو،

اســت که میتوان به سیســتم اتوهلد یا ایستایی در
سرباالیی ،Auto holdسامانه ترمز ضد قفل(،)ABS
ســامانه کمکی ترمز ( ،)BASسامانه توزیع نیروی
ترمــز به صورت الکترونیکی ( ،)EBDکمکی حرکت
در ســرباالیی( ،)HHCکنترل خودرو در سراشــیبی
( ،)HDCکنترل پایداری الکتریکی( ،)ESPسیستم

معرفی محصول

هایما 8S

کنترل کشش( ،)TCSترمز پارک برقی( ،)EPBسیستم
ترمز اضطراری هوشمند برای جلوگیری از برخورد با خودروها و
عابر پیاده و ترمز کمکی اضطراری ( )EBAاشاره کرد.
هایما  8Sدارای شش کیسه ایمنی هوا برای راننده و سرنشین ،جانبی
و پرده ای اســت و از فرمان برقی ،کلیدهای کنترلی روی فرمان (،)MFC

در داخل سپر قرار گرفتهاند.

بلوتوث ،پــورت  ،USBمیرورلینــک (قابلیت نمایش

صندلی راننده هایما  8Sدر هشت جهت به صورت الکترونیکی قابلیت

اطالعات تلفن همراه هوشمند) ،تنظیم صدا با سرعت

تنظیم داشته و صندلی سرنشین نیز در چهار جهت به صورت الکترونیکی

خودرو است .هایما  8Sدارای چراغ  LEDروشنایی

تنظیم می شــود و هر دو صندلی جلو این خــودرو دارای گرمکن بوده و

در روز ،مه شــکن های جلــو و عقب ،تنظیم ارتفاع

صندلی عقب نیز به صورت دو تکه طراحی شــده و امکان تاشــدن برای

چــراغ های جلو از داخل کابیــن ،آیینه های جانبی

افزایش حجم فضای بار را دارند.

برقی تاشــونده و دارای راهنما ( ،)LEDپاور ویندوز،

از ویژگی های دیگر این محصول به مواردی از جمله تجهیزات سیستم

شیشه باالبر برقی جلو و عقب است .هایما  8Sدر بخش

اخطــار باز ماندن درها FCW ،هشــدار برخورد از جلو ،سیســتم کمکی

تزیینات داخلی به منظور تمایز بیشتر از خودروهای مشــابه،

تثبیت خودرو بین خطوط  ،LKAسیستم کمکی جابهجایی بین خطوط

از روکش چرمی تک رنگ برای صندلیها ،غربیلک فرمان و دستگیرهها

 ،LCAمانیتورینگ تشخیص نقاط کور  ،BSDسیستم هشدار خروج از

استفاده کرده و صندلیهای ردیف جلوی این خودرو نیز طراحی اسپرت

خطوط  ،LDWدوربین دید  ۳۶۰درجه ،سنسور دنده عقب ،سنسور پارک

یک تکه و در عین حال راحتی دارند.

جلو ،قفل کودک درهای عقب ،کمربندهای ایمنی سرنشــینان جلو ســه

سیســتم تهویه مطبوع اتوماتیک دوکاناله با دریچه مجزا برای سرنشینان

از جمله ویژگیهای ظاهری بارز هایما  8Sسبک چراغهای دوتایی

نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع ،کمربند سرنشــینان عقب سه نقطهای،

عقب  Dual Zoneو سیستم مالتی مدیا با نمایشگر لمسی  ۱۰اینچی در

ایــن خودرو در جلو اســت که جدیدترین ســبک طراحــی خودرو در

ایموبیالیزر ،چراغ ترمز سوم باال ،ایزوفیکس ،قفل مرکزی ،قطع خودکار

میان داشبورد بهره میبرد.

دنیاست .چراغهای  LEDروشنایی روز در باالترین قسمت و زیر کاپوت

سوخت هنگام تصادف ،باز شدن خودکار قفل درها هنگام تصادف ،اخطار

جانمایی شدهاند و چراغهای مه شکن و چراغهای اصلی

سرعت باال ،اخطار باز بودن کمربند ،نمایش میزان باد الستیک (،)TPMS
کنترل سیســتم صوتــی از روی فرمان ،دوربین ثبت وقایع ،ســانروف
برقی پانورامیک ،کروز کنترل تطبیقی  ،ACCسیســتم ورود بدون کلید
و اســتارت دکمه ای ،چراغ نقشــه خوان جلو و عقب ،کامپیوتر سفری،
برف پاککن شیشه عقب و کنسول میانی جلو وعقب است که با وجود
چنین تجهیزاتی در هایما  8Sنه تنها این خودرو به لوکسترین محصول
فعلی ایران خودرو تبدیل شــده ،بلکه این گروه صنعتی را رســما به بازار
کراساوورهای لوکس وارد کرده است.
ایرانخودرو در راستای هدف خود مبنی بر جذابتر کردن فضای شهرها
و خیابانها و افزایش تنوع رنگ محصوالت خود قصد دارد که هایما 8S
را با رنگهای ســبز کله غازی ،قهوهای نسکافهای ،آبی اقیانوسی ،قرمز
ونیزی ،مشکی آبنوس ،سرمه ای متال و قهوه ای کادرو وارد بازار کند.

مدیرعامل ایرانخودرو در بازدید از الکتریک خودرو شرق تاکید کرد

دانشبنیانها شاهکلید توسعه خودروسازی

حمایت ایرانخودرو از توسعه مهرکام پارس در خراسان رضوی

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در بازدید از شرکت الکتریک خودرو
شرق ،ضمن تاکید بر استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان در توسعه

همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در بازدید از شــرکت

زیرمجموعههــای ایرانخودرو ،بر انجام فعالیت در حوزههای تخصصی و

مهرکام پارس بر حمایت از سرمایهگذاری در مسیر توسعه این شرکت،

پرهیزازموازیکاری تاکید کرد.

جبران کاستیهای گذشته و تسریع در اجرای پروژههای توسعهای تاکید
کرد .مهدی خطیبی ،با اشــاره به قدمت فعالیت این شرکت گفت :باید

مهدی خطیبی ،با تاکید بر اجرای صحیح وظایف شــرکتهای گروه

اجرای پروژهها و برنامههای توســعه این شــرکت با سرعت بیشتری

و پرهیز از موازیکاری گفت :شــرکتهای زیرمجموعه براســاس شرح

دنبال شــود و ایرانخودرو نیز حمایتهای الزم را خواهد داشــت .وی

وظایف خود اقدام کنند ،شــرکتی کــه کار تحقیقاتی انجام می دهد وارد

ادامه داد :تولید با کیفیت مناســب یک اصل ضروری اســت و با وجود

طراحی و تولید نشــود و باید شــرکتهایی که دارای زیرساخت برای هر
حوزه هستند به صورت تخصصی در همان حوزه فعالیت کنند.
وی افزایش سرمایه شرکتها برای توسعه در شرایط خاص را ضروری
دانست و ادامه داد :شرکتهایی که دارای ظرفیت و توان تولید هستند
باید مورد حمایت مالی قرار گیرند تا نقش خود را در زنجیره ارزش تولید
در ایرانخودرو به خوبی و باکیفیت ایفا کنند.
خطیبی به نتایج زیانبار عدم ســرمایهگذاری توســعهای اشاره کرد و
گفت :عدم سرمایهگذاری الزم ســبب ایجاد وابستگی به منابع خارجی
خواهد شد و شرکتهایی مانند الکتریک خودرو شرق که قطعات خاص
را تولید میکنند باید برای افزایش عمق ســاخت داخل ســرمایه گذاری
الزم را انجــام دهند .وی در این بازدید با اشــاره به ترکیب ســنی جوان
نیروهای انسانی در شــرکت الکتریک خودرو شرق گفت :برای استفاده
بهتر از نیروی انســانی توانا باید سرمایه گذاری الزم صورت گیرد و منابع
انســانی در تمامی حوزهها مورد توجه قرار گیرد تا شاهد توسعه باشیم.
خطیبی تصریح کرد :باید به نیروی انســانی خوب و به موقع توجه شود،
زیرا رضایت کارکنان همواره ســبب افزایــش کیفیت محصول و افزایش
بهرهوری مجموعه میشود.
محمدرضا شبانی مدیرعامل الکتریک خودرو شرق نیز در این بازدید به
معرفی این شرکت و ظرفیت های موجود توسعه و تولید در آن پرداخت.
وی ضمن قدردانی از توجه ویژه و حمایت های الزم و به موقع مدیرعامل

شرکتهایی مانند مهرکام پارس نباید دیگر نیاز به تامین از شرکتهای
ایرانخودرو از این شــرکت ،گفت :در ســایه حمایتهای مناســب ،این
شــرکت بیش از  ۶۰درصد از نیاز ایران خودرو به دسته سیم را تولید می
یرا و
کند .شــبانی ادامه داد :با طراحی و تولید محصوالت جدید مانند ر 
پروژه ،TF۲۱زیرساخت های الزم برای تولید دسته سیم این محصوالت
در دستور کار قرار دارد .شبانی با بیان اینکه سبد محصوالت این شرکت
متنوع و با توجه به نیاز ایران خودرو اســت ،گفت :بوردهای الکترونیکی
 BCMو  ICNدر این شرکت تولید می شود .مدیرعامل الکتریک خودرو
شرق با تاکید بر حضور نیروهای جوان و متخصص در این شرکت گفت:
در چهار سایت زیرمجموعه شامل پژوهش ،پویا ،پیمان و پویش دو هزار
و  ۲۰۰نفر مشــغول کار هستند .شــبانی ادامه داد :در راستای مسوولیت
اجتماعی  ۱۰۰نفر از ناشــنوایان استخدام شــدهاند که با عشق و تعصب
خاصی در این شرکت فعالیت می کنند.
وی بــه اجرای تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و توجه
ویژه به کارکنان اشاره کرد و گفت :اجرای طرحهای متنوع مرتبط با کارکنان
سبب افزایش رضایتمندی آنان شده است.
گفتنی است ،الکتریک خودرو شرق در چهار سایت تولیدی پژوهش،
پویش ،پویا و پیمان با دو هزار و  ۲۰۰نفر نیروی انسانی ،تولید انواع دسته
سیم محصوالت ایران خودرو را برعهده دارد.

خارج از گروه صنعتی ایرانخودرو داشته باشیم .خطیبی با بیان اینکه
مهرکام پارس باید با تولید محصوالت باکیفیت ،توان رقابت با شرکتهای
مشابه را داشته باشد ،گفت :این هدف در سایه توسعه ،سرمایه گذاری و
ایجاد زیرساخت های الزم محقق خواهد شد .وی با تاکید بر توسعه بازار
محصــوالت گفت :مهرکام پارس باید با افزایش ظرفیت تولیدی ،عالوه
بر پاســخگویی به نیاز ایرانخودرو به دنبال مشتریان خارج از این گروه
صنعتی و توسعه بازار باشد .مدیرعامل شرکت مهرکام پارس نیز در این
بازدید ضمن قدردانی از حمایتهای مدیرعامل ایرانخودرو ،گفت :این
شرکت با بهترین تجهیزات به تولید صندلی ،داشبورد و سپر خودروهای
پارس و آریسان اقدام میکند.
دانش افــزود :با توجه به تاکید مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو،
برنامهریــزی الزم برای تولید صندلی هایما صــورت خواهد گرفت و این
یرا و
شرکت حضور فعالی برای تامین و تولید داشبورد ،سپر و کنسول ر 
 TF21نیز خواهد داشت .مدیرعامل شرکت مهرکام پارس با بیان اینکه
مشتری عمده ما ایران خودرو و وظیفه اصلی ما تامین نیاز خطوط تولید
این شرکت است ،افزود :به عالوه امسال شاهد افزایش فروش به شرکت
ایساکو هســتیم به طور ی که از ابتدای سال بیش از ۱۴۲میلیارد تومان
فروش محقق شد و تا پایان سال به  ۲۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
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میز خبر
داخلیسازی سامانه تلهماتیک خودروهای متصل ایرانخودرو

گام بلند تام

در راستای تحقق اهداف گروه صنعتی ایران خودرو در تولید خودروهای متصل و هوشمندسازی صنعت
خودرو ،شــرکت دانشبنیان تام ایران خودرو برای نخستین بار ،بعد از طراحی و نمونهسازی سامانه

الکترونیکی خودروهای متصل ،قرارداد صنعتیسازی آن را برای ساخت و تولید به امضا رساند.

مرحله اول این پروژه ،ماژول تلهماتیک خدماتی از جمله تماس اضطراری برای برقراری ارتباط با مراکز

خدماتی هنگام وقوع حادثه یا شرایط بحرانی ،ارایه خدمات فنی و تعمیرگاهی در هنگام بروز نقص فنی

این محصول برخالف تمامی قطعات با کاربردهای مشــابه که در بازارهــای داخلی وجود دارند برای

غیرمنتظره در خودرو ،ردیابی و کنترل خودروی سرقتی ،مخابره اطالعات خودرو جهت عیب یابی و ارایه

دانش فنی و مالکیت معنوی آن تحت نظر گروه صنعتی ایرانخودرو قرار دارد که از این حیث هرگونه

در مراحل دوم و ســوم نیز قابلیتهایی همچون مانیتور ســرعت و موقعیت خودروهای شــرکتی و

نخستین بار در ایرانخودرو براساس سیستم عامل لینوکس()AGLداخلیسازی و تولید شده است و
وابستگی به شــرکتهای خارجی از بین رفته است و در کنار آن با توجه به سیاستهای گروه صنعتی

ایرانخودرو برای حضور در بازار جهانی ،شرکت تام برنامه دریافت استانداردهای جهانی این محصول

را دارد.

بهرهمندی از توان دانشبنیانها
در توسعه ایرانخودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
در مراسم امضای قرارداد تولید سامانه
تلهماتیک خودروهــای متصل ،ضمن
تســلیت به مناســبت واقعه جان گداز
و تاســف بار حادثه تروریســتی شاهچراغ،
با اثرگذار و مهم خواندن ماژول تولیدی توســط شــرکت تام در نظام
صنعتی و اقتصادی کشــور ،گفت :شــرکت تام به عنوان یک مجموعه
دانش پایه و دانش بنیان ،مشغول کارآفرینی مبدل و موثر است.
مهــدی خطیبــی با بیان ایــن که در مســیر توســعه ایرانخودرو
شــرکتهای دانشبنیــان نقش برجســته و مهمی دارنــد ،گفت :در
این میان شــرکت تام بازوی اصلی مرکز توســعه محصول و فناوری
در زنجیــره ارزش ایرانخــودرو به شــمار مــیرود و اتصــال دهنده
مجموعههای دانشگاهی و دانشبنیان با این خودروساز است.
وی با اشــاره به اینکه شرکت تام چند کار اصلی از جمله تامین و
ســاخت تجهیرات ،اتوماســیون و برخی اقدامات در داخل و خارج از
گروه صنعتی ایران خودرو انجام میدهد ،با اشاره به نقش این شرکت
در دو محــور اصلی گفت :عــاوه بر اینکه تام شــرکتی دانش بنیان

4

به دلیل باال بودن ســطح تکنولوژی این محصول ،این پروژه در ســه مرحله مختلف تعریف شد که در
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خدمات تعمیرگاهی از راه دور و ارتباط خودرو با گوشیهای هوشمند را فراهم میکند.

فرزندان خانوادهها ،برقراری ارتباط با شــبکههای اجتماعی ،ارتباط با وای فای در داخل خودرو جهت

ارتباط اینترنتی لپ تاپ و موبایل ،ارتباط خودرو به خودرو نظیر اخطار تصادف و هشدار نقطه کور و...
به سیستم اضافه خواهد شد.

قوی و فعال در عرصه اقتصادی و صنعتی کشــور است ،در بهکارگیری

خطیبی بــا بیان این که از محاســن و دســتاوردهای خودروهای

مجموعهها و شــرکتهای دانــش بنیان و نهادهــای علمی در گروه

متصل ،تماس اضطراری ،یافتن پارکینگ ،خدمات پس از فروش و...

صنعتی ایرانخودرو نقش برجستهای دارد.

است ،گفت :اتصال پذیری محصوالت با خودروی ریرا آغاز میشود و

مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به اینکه خروجی

سپس سایر محصوالت نیز از این امکان برخوردار خواهند شد.

طراحی و تولید این ماژول جدید توســط تام برای ایرانخودرو در سال

وی اظهــار امیدواری کرد ،تمام این تالشها با افزایش رضایتمندی

جاری و ســالهای آینده ،بســیار موثر اســت ،گفت :طراحی و تولید

مشتریان از محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو و در نهایت ،به اقتدار

ســامانهها و پلتفرمهای الکترونیکی ،موجب میشــود تا ایرانخودرو

نظام مقدس جمهوری اسالمی بینجامد.

صاحب نقشه و دستورالعمل باشد.
وی تصریح کرد :با قرارداد به امضا رســیده ،عالوه بر این که شاهد
افزایش کیفیت و کارایی محصوالت از جمله خودرو ریرا خواهیم بود،

طراحی سامانه تلهماتیک خودروهای
متصل توسط کارشناسان تام

اســتفاده بیشتری از ظرفیت شــرکتهای دانشبنیان و دانشگاهی

مدیرعامــل شــرکت تــام نیــز در

صورت میگیرد و به تدریج ،اســتفاده از ظرفیتهای سایر شرکتها و

این مراسم گفت :ســامانه تلهماتیک

نهادهای اقتصادی صنعتی کشور از جمله وزارت دفاع و صنایع دفاع و

خودروهــای متصل برخــاف تمامی

شرکت صاشیراز را نهادینه خواهیم کرد.

ســامانههای بــا کاربــرد مشــابه که در

مدیرعامل ایرانخودرو با بیان اینکه از اینگونه همکاریها در گروه

بازارهــای داخلی وجود دارند برای اولین بار

صنعتی ایرانخودرو اســتقبال میکنیم ،اظهار کرد :با کمک شرکت تام

در ایرانخودرو براساس سیستم عامل لینوکس ( )AGLداخلیسازی

و مرکز تحقیقات ایران خودرو که دوشــادوش یکدیگر موضوعات را در

و تولید شده است و دانش فنی و مالکیت معنوی آن تحت نظر گروه

گروه صنعتی ایران خودرو پیش میبرند ،شاهد اتفاقات ریشهایتر و

صنعتــی ایرانخودرو قــرار دارد که از این حیث هرگونه وابســتگی به

عمیقتری خواهیم بود.

شرکتهای خارجی از بین رفته است.

میز خبر
کیوان وزیــری ،اظهار کرد :طراحی و ســاخت ســامانه تلهماتیک
خودروهــای متصل بدون کوچکترین کمکی از ســوی شــرکتهای
خارجی و به صورت کامل توســط کارشناســان تام ایرانخودرو انجام
شده است.
مدیرعامل تام تاکید کرد :ســامانه تله ماتیک خودروهای متصل در
ابتدا ســال آینده روی خودرو ریرا نصب خواهد شد و بدین منظور در
مرحله اول قرارداد تولید  ۲۰هزار نمونه از این سامانه با شرکت صاشیراز
منعقد شده که امکان افزایش تیراژ تا  ۱۵۰هزار عدد در سال که شامل
 ۲۰درصد محصوالت ایرانخودرو میشود را دارد.
مدیرعامل تام اظهار کرد :بعد از انقالب اسالمی پیشرفت خاصی در
زمینه قطعه سازی در حوزه برق و الکترونیک نداشتیم و عمده قطعات
الکترونیکی مربوط به حــوزه خودروی وارداتی بوده و در این زمینه به
کشــورهای خارجی و تامینکنندگان خارج از ایران وابستگی داشتیم
اما در ســال  ۱۴۰۱که سال دانش بنیان بوده ،با تکیه بر توان مهندسان
و نخبگان داخل کشــور سعی کردیم رشد چشمگیری در زمینه تولید و
طراحی قطعات برق و الکترونیک خودرو داشته باشیم.
وی افزود :برای اینکه ســامانه تلهماتیــک خودروهای متصل در
ایــران بتواند پــروژهای موفق باشــد ،نیازمند همکاری دســتگاههای
مختلف مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جهت تامین اینترنت
مناســب در سراسر کشور و وزارت راه و شهرســازی برای ایجاد بستر
اجرای ارتباط نظیر به نظیر خودرو هســتیم ،چراکه در غیر این صورت
تولید انبوه این سیســتم صرفا هدررفــت هزینه خواهد بود و مردم به
دلیل عملکرد غلط این سیســتمها خودروســاز را مقصر میدانند ،این

آن بــه خودروی دیگری که از ســامانه متصل بهــره میبرد مخابره

در حالی اســت که فقدان زیرساخت استفاده از این سیستم در کشور

میشــود تا متوجه خطر پیش رو شــود همچنین امکان درخواست

موجب نقص در عملکرد آن شده است.

امداد ،تماس با پلیس و ردیابی خودروی ســرقت شــده نیز توسط

وی تاکیــد کرد :ماژول کانکتد کار خودروهای وارداتی در ایران قابل
اســتفاده نبوده و شرکت تام ایرانخودرو این قابلیت را دارد که ماژول
مناســب برای نصب روی خودروهای وارداتی که به ســامانه خودروی

آن ،افزود :حاشــیه امنیت این ســامانه بســیار باالست و سرورهای

متصل مجهز هستند را تولید کند ،چراکه نمونههای وارداتی برای کار در

مربوط به شــبکه و اطالعاتی که ثبت میشود در اختیار گروه صنعتی
ایرانخودرو قرار میگیرد ،نه در اختیار یک شرکت خارجی.

وزیــری تاکید کرد :تام عالوه بر صنعت خودرو در ســایر صنایع نیز

بهره برداری از تله ماتیک خودرو متصل در

ورود کرده که از جمله آنها میتوان به قراردادهای این شرکت با فوالد

محصول «ریرا»

مبارکه (پروژه احداث پلنــت گاززدایی در خالء به روش )RH-TOP
و پست برق باغستان کرج اشــاره کرد که تمام این فعالیتها با تکیه

قائم مقــام توســعه و تولید گروه

بر توان نیروی انســانی موجود در شرکت تام و با فعالیتهای دانش

صنعتــی ایران خــودرو با اشــاره به
اینکــه پــروژه خــودروی متصل در

محور صورت گرفته است.
وزیری در پاســخ به میزان کاهش ارزبری ناشی از طراحی و تولید

همکاری با سازمان صنایع دفاع ،شرکت

این ســامانه تله ماتیک خودروهای متصل در ایران اظهار کرد :به طور

ارتباطات سیار ایران ،شرکت صاشیراز ،جهاد

کلی هر بورد تولید شــده در ایران ۳۰تــا  ۳۵درصد کاهش ارزبری در

دانشــگاهی صنعتی شریف ،مرکز تحقیقات ایران خودرو ،شرکت تام،

مقیاس نمونهســازی و حدود  ۵۰درصد کاهش نســبت به تولید انبوه

ساپکو ،ایساکو و امدادخودرو و با تنظیمگری معاونت علمی و فناوری

خواهد داشــت ،به عبارت دیگر با توجه به طراحی و تولید بورد سامانه

ریاست جمهوری انجام شــده است ،گفت :در سه ماهه ابتدایی سال

تله ماتیک خودروهای متصل در ایران ،به ازای تولید هر بورد از خروج

آینده این پروژه به عنوان نمونه با خودروی ریرا به بهره برداری نهایی

 ۱۰۰تا  ۱۵۰دالر ارز از کشور جلوگیری به عمل میآید.

میرسد.

مدیرعامــل تــام اظهار کرد :بعــد از نصب این ســامانه تله ماتیک

کیانــوش پورمجیب با بیان اینکه در راهبرد جهانی صنعت خودرو،

روی خودروی ریرا ،ســراغ نصب این سامانه روی خودروی تارا و دنا

چنــد رویکرد غالب وجــود دارد ،اظهــار کرد :یکی از ایــن رویکردها

همچنین  TF۲۱و سپس تمامی محصوالت ایرانخودرو خواهیم رفت،

خودروهای متصل اســت که در حال به سرانجام رساندن آن هستیم

چراکه نگاه ایرانخــودرو ،نگاهی صادرات محور بوده و برای حضور در

و موضــوع بعدی خودروهای برقی اســت که چنــدی پیش از اولین

بازارهای صادراتی محصوالت ایرانخودرو نیاز به بهره گیری از ســامانه

محصول برقی ایرانخودرو رونمایی شد.

خودروهای متصل دارند.

وی بــا اشــاره به اینکه این اقــدام در همکاری با شــرکت جتکو

وزیری در پاســخ به ســوالی درخصوص الگوبرداری صورت گرفته

ایرانخــودرو و نیز برخی از مجموعههای دانش بنیان و دانشــگاهی

برای طراحی ســامانه تله ماتیک خودروهای متصل اظهار کرد :شرکت

کشــور صورت گرفته اســت ،خاطرنشــان کرد :ایــن مجموعه دانش

تــام برای طراحــی این قطعــه از خودروهای موفق ژاپنــی و آلمانی

پایــه ،با کمک نیروهای جــوان و نخبه خود ،در تحقــق بیانات مقام

الگوبرداری کرده ،اما این به معنای کپی برداری نیست.

معظم رهبری در لزوم اســتفاده از ظرفیت شــرکتها و مجموعههای

وی همچنین تاکید کرد :برای صادرات محصوالت مجهز به سامانه

دانشبنیــان و تولید محصوالت به روز و نیز تولید داخل ،اولین نمونه

خــودروی متصل ،نیاز به اخذ  E-Markاز اروپا هســتیم که البته این

نیمه صنعتی خودروی تارا برقی را در شــهریور ماه ســال جاری تولید

پروســه مقداری زمانبر اســت ،اما با توجه به طراحی این ماژول بر

و رونمایی کرد.

پایه اســتاندارد  R۱۴۴و  ،R۱۰بعید است که مشکلی در خصوص اخذ
استاندارد جهانی داشته باشیم.
مدیرعامل تام خاطرنشــان کرد :سامانه تله ماتیک قابلیت ارتباط
بیــن دو خودرو یا  V۲Vرا دارد که موجــب نظم ترافیک ،جلوگیری
از تصادف و کاهش ســانحه میشود .این ســامانه مبتنی بر شبکه
 ۴Gبــوده و به عبارت دیگــر اگر خودرویی تصــادف کرد ،اطالعات

وزارت دفاع گامی در راستای تحقق
رونق تولید ملی و همکاری
با شرکتهای دانش بنیان

این سامانه وجود دارد.
وی در پاسخ به امنیت اطالعات این سامانه نیز با مستقل دانستن

ایران نیازمند یک سری تغییرات هستند.

دستاوردهای صنایع الکترونیک

قائم مقام توســعه و تولیــد گروه صنعتی ایرانخــودرو افزود :در
صورت فراهم شــدن زیرساختهای کشــور جهت تردد و استفاده از
خودروهــای برقی ،توانایی تولید انبوه خودروی برقی در گروه صنعتی
ایرانخودرو وجود دارد.
به گفته وی ،موضوع خودروی خودران نیز در ادامه این فرآیند قرار
دارد که ایرانخودرو در این مسیر نیز گام برمی دارد.

مدیرعامــل

شــرکت

صنایــع

الکترونیــک شــیراز (صاشــیراز) نیز
در مراســم امضــای قــرارداد گفــت :این
شرکت وابسته به شــرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع با اتکا به
قابلیتهای تکنولوژیهای دفاعی ،زیرســاختها و شــبکه همکار و
براســاس راهبرد وزارت دفاع برنامه جدی و رو به توســعهای برای
ایفای نقش در توســعه تولید ملی و رونق اقتصادی کشــور دارد که
این نقش با توجه به پررنگتر شــدن تجهیــزات الکترونیک و نرم
افــزار پایه در محصــوالت و صنایع گوناگون بیــش از پیش اهمیت
مییابد.
علیرضا عابدی صنعت خودرو را از صنایع راهبردی کشور خواند و
گفت :از این رو وظیفه داریم که در برنامههای تعیین شــده با هدف
ارتقــای کیفیت و قابلیت بومی ســازی و عبــور از تحریمها در این
صنعت مهم مشارکت داشته باشیم.
وی افــزود :در گام اول تــاش شــد طی جلســات مســتمر با
خودروسازان ،ادبیات و گلوگاههای این حوزه شناسایی و تبیین شود
که البته این مشــارکت از جنس هم افزایی با ســایر تامین کنندگان
است نه رقابت و وزارت دفاع هر جا که احساس نیاز از لحاظ قابلیت
فنی یا دانشی وجود داشته باشد حضور مییابد.
عابدی ادامه داد :تاکنون تعداد زیادی قطعات پیشرفته و مورد نیاز
خودرو در مجموعه صنایع الکترونیک وزارت دفاع ســاخته شــده که
بخشی از آن مربوط به صنایع الکترونیک شیراز است.
وی در توضیــح ســامانه تله ماتیک گفت :این ســامانه شــامل
مجموعهای از سخت افزارهای مربوط به خودروهای متصل ()TCU
اســت که قابلیتهای بســیار خوبی در حوزه اینترنت سیار ،تماس
اضطراری ،اعالن وقوع تصادف و ارایه خدمات شهر هوشمند را ایجاد
میکند .مدیرعامل صاشــیراز با بیان اینکه تولید انبوه این محصول
راهبردی آغاز شــده اســت تصریح کرد :با توجه به پررنگ تر شدن
تجهیزات الکترونیک و نرم افزار پایه در محصوالت و صنایع گوناگون
همچون خودرو ،دســتاوردهای صنایع الکترونیک در کشــور بیش از
پیش اهمیت مییابد.
گفتنی اســت ،ایــن قرارداد بــا حضور مدیرعامل گــروه صنعتی
ایران خودرو ،مدیرعامل شــرکت تام ایرانخودرو ،مدیرعامل صنایع
الکترونیک شــیراز ،نماینده جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و سایر
معاونان ،مدیران ارشد شرکت تام و ایرانخودرو و جمعی از اصحاب
رسانه به امضا رسید.
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خبر ویژه
ادغام شبکه فروش و خدمات پس از فروش ایرانخودرو و سایپا کلید خورد

در راستای اتحاد استراتژیک دو شرکت سایپا و ایرانخودرو و با حضور

رویایی که دستیافتنی شد

مدیران عامل دو شــرکت ،نخســتین مرکز فــروش و خدمات پس از
فروش مشترک سایپا و ایرانخودرو افتتاح و شروع به فعالیت کرد.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــودرو در مراســم افتتاح این
نمایندگی ،با بیان این که از طریق اتحاد اســتراتژیک در صنعت خودرو
بــه تکامل و بلوغ میرســیم ،گفت :بعد از دهها ســال رقابت منفی و
هدررفت منابع ،اتحاد ایرانخودرو و ســایپا شــرایط را برای توسعه و
ارایه خدمات بهتر در تمــام حوزههای تولید و خدمات پس از فروش
فراهم خواهد کرد.
مهدی خطیبی گفت :با توجه به مذاکرات صورت گرفته و تشــکیل
کمیته مشترک ،برنامهها و سیاستهای اجرایی برای رسیدن به اتحاد
استراتژیک تدوین شــد که در مرحله اول استفاده از ظرفیت خدمات
پس از فروش دو گروه خودروساز به عنوان اقدامی موثر در این زمینه
به طور رسمی شروع شد.
وی ادامــه داد :در گام بعــدی ،نمایندگی مرکــزی ایرانخودرو در
باقرشــهر آماده ارایه خدمات به محصوالت شــرکت سایپا خواهد بود
و همچنیــن برای تکمیل زنجیره خدمات پس ازفروش ،اســتفاده از
ناوگان امدادی دو خودروساز در شبکه اجرا میشود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به توسعه موتور سه
استوانه توسط این شرکت ،گفت :این هم یکی از تفاهمنامههای اتحاد
استراتژیک اســت و با اقدامات صورت گرفته در چند ماه آینده شاهد
تولید این موتور خواهیم بود و شرکت تامین ،توسعه تجارت و خدمات
قوای محرکه ایران خودرو و سایپا به صورت مشترک تاسیس خواهد
شد تا توانمندیهای قوای محرکه دو شرکت به اشتراک گذاشته شود.
خطیبی با بیان اینکه ایرانخودرو در کنار رفع نیازهای قوای محرکه
دو خودروســاز اهداف دیگری از تاســیس پاورترین دارد ،گفت :حضور
موثر در بازارهای داخلی و تامین نیاز دیگر خودروسازان و از همه مهمتر
صادرات قوای محرکه به بازارهای خارجی از جمله اهداف ترسیم شده
است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از مشــارکت قطعه ســازان
ایران خودرو و ســایپا برای تولید قطعات مشــترک خبر داد و گفت:
شــش تفاهمنامه برای تولید قطعات مشترک امضا شده که در مرحله
نخست شرکتهای مهرکام پارس و پالسکو کار سایپا به تولید قطعات
اقــدام خواهند کرد و در مراحل بعدی و با توســعه دیگر شــرکتهای
زیرمجموعــه ایرانخودرو و ســایپا ،محصوالت متنــوع دیگری تولید
خواهد شد .خطیبی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای لجستیک برای
حمل مشترک خودروها گفت :اولین دستاورد این اقدام ،ارایه خدمات
مناسب فروش در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان است و با ادغام
لجستیک ایران خودرو و سایپا ،شاهد ارایه خدمات بهتر و استفاده از
ظرفیت ناوگان حمل و نقل خواهیم بود.
وی اتحاد دو خودروساز بزرگ کشور در شرایط فعلی را الگوی خوبی
برای اقتصاد و صنعت کشــور دانســت و گفت :ما به چنین برنامهها و
طرحهایــی نیاز داریم که با اجرای آن در نهایت مانع هدر رفت منابع و
رقابت منفی خواهیم شد.
خطیبی به مزایای اتحاد استراتژیک که در سایه همدلی و همافزایی
به نتیجه رســیده و تاثیر آن در قیمت تمام شده ،اشاره کرد و گفت :با

توجه به هزینههای ســربار و متغیر ،میزان تولید ،ســفارش گذاری و

وی با بیان اینکه در گذشــته مسیری که طی شده مطلوب نبوده

انباشــت تقاضا ،با اتحاد دو خودروساز شاهد کاهش هزینهها در تولید

چراکه در ســال گذشــته  ۱۶۰هزار خودرو ناقــص در کف پارکینگها

خواهیم بود.

مانده و تیراژ تولید به حداقل ممکن رســیده بود ،گفت :خوشبختانه
در حال حاضر خودروهای کف پارکینگ دو شــرکت به صفر رسیده و

استفاده از تمام منابع دو طرف با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان

تیراژ تولید با شــرایط نرمال در حال انجام اســت و قطعا روند اتحاد

در این مراســم محمدعلی تیموری ،مدیرعامل گروه خودروســازی

دو شــرکت و استفاده از منابع دو طرف موجب رضایتمندی مشتریان

سایپا نیز گفت :اتحاد استراتژیک بین گروه خودروسازی سایپا و گروه
صنعتی ایران خودرو و استفاده از تمام منابع دو طرف با هدف افزایش
رضایتمندی مشتریان است.

خواهد شد.
تیموری افزود :اتحاد اســتراتژیک در دو موضوع بســیار تاثیر گذار
اســت ،اول هزینههای مشــتری در حوزه خدمات پس از فروش کم

وی افــزود :خوشبختانه در چند ماهه اخیر در حوزه زنجیره تامین

خواهد شــد و دوم اینکه هزینههای خودروســازی در زنجیره تامین

و قطعه ســازی ،شاهد افزایش کیفیت در دو شرکت بودهایم که باعث

کاهــش خواهــد یافت و در نتیجــه باعث افزایش رضایت مشــتری

کاهش مراجعه مردم به تعمیرگاهها تا  ۲۰۰درصد شــده است و بر این

خواهد شد که به طور کلی در قیمت تمام شده محصول و کاهش زیان

اساس و به منظور کاهش هزینههای سربار تعمیرگاهها ،چندین مرکز

خودروسازان تاثیر گذار خواهد بود.

ارایه خدمات پس از فروش دو شرکت ادغام خواهند شد.

گفتنی است ،نخستین مرکز مشترک ارایه خدمات پس از فروش

تیمــوری با بیان اینکــه این گونــه اتحادها در تمــام دنیا و بین

محصوالت ســایپا و ایرانخودرو در نمایندگی مرکزی شــماره  ۲سایپا

خودروســازان مطرح برای اســتفاده بهینه از منابع یکدیگر مرســوم

واقع در سه راه آذری ابتدای خیابان قزوین با  ۱۶هزار متر مربع وسعت

اســت ،گفت :اتحاد در حوزه خدمات پس از فروش ،عالوه بر کاهش

و  ۱۴هزار متر فضای مســقف آغاز به کار کرد و در فاز اول هزار و ۳۰۰

هزینههای ســربار باعث افزایش رضایت مشتریان خواهد شد چراکه

مترمربع بخش تعمیــرات و  ۸۵۰متر مربع به انبار قطعات و پذیرش

دسترسی مردم به تعمیرگاهها در صورت نیاز افزایش یافته و امکانات

برای محصوالت شــرکت ایرانخودرو تخصیص داده شد که شامل ۲۲

دوبرابری برای مشتریان ایجاد خواهد شد.

ایستگاه کاری است.

وی در خصوص تامین قوای محرکه سایپا از ایران خودرو در راستای

این نمایندگی مشترک به دلیل ایجاد دسترسی بهتر برای مشتریان

اتحاد استراتژیک دو خودروساز هم گفت :برای خودرو شاهین پالس،

و به صورت کامال تفکیک شده با ورودیهای مجزا برای محصوالت دو

قوای محرکه خودروی تارا از ایران خودرو نصب و مراحل کالیبره شدن

شرکت آماده سازی شده است و بر همین اساس در آیندهای نزدیک،

آن انجام شده اســت و تست تصادف آن باقی مانده که باید آن را در

دیگر مراکز مشــترک دو شرکت ســایپا و ایرانخودرو افتتاح و آغاز به

خارج از کشور انجام دهیم.

کار خواهند کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد :با شرکت ایرانخودرو

در افتتاح نخســتین نمایندگی مشــترک ایــران خودرو و ســایپا،

در حــال تولید خودروی اقتصادی به صورت مشــترک هســتیم و در

مدیرانعامل دو خودروســاز ،قائم مقام توســعه و تولید ایــران خودرو،

خصــوص قوای محرکه این محصول هم به صورت مشــترک در حال

مدیرعامل ایســاکو و جمعی از مدیران ارشد ایرانخودرو و سایپا حضور

تامین و تولید هستیم تا بتوانیم مشترکا خودرو را عرضه کنیم.

داشتند.

فروش ویژه نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون نیوفیس دیزلی

شــرکت ایران خــودرو دیزل ،طــرح فروش ویژه پیــکاپ فوتون

نیوفیس دیزلی دوکابین با قیمت قطعی به مناســبت والدت امام

حســن عسگری (ع) را از روز چهارشنبه  ۱۱آبان  ۱۴۰۱آغاز کرد که تا
زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

خواهد بود .در این طرح فروش ســه روش نقدی ،نقدی مرحلهای

خودروی لوکــس تونلند فوتــون مجهز به سیســتمهای ایمنی

(با ســود مشارکت  ۱۲درصد) و اقســاطی با تحویل  ۳۰تا  ۹۰روزه و

پیشــرفته و تجهیــزات رفاهی ،مــورد توجه عالقهمندان به ســفر،

امکان خرید اقســاطی تا  ۲۴ماه (روش اقســاطی یکساله بدون

ماجراجویــی ،کمپینــگ در طبیعــت و آفرود قرار گرفتــه و قابلیت

کارمزد) پیشبینی شده است.

چهارچرخ محرک و مصرف سوختی پایینتر نسبت به رقبای خود در
کشور از دیگر ویژگیهای مهم این محصول است.

در ایــن طــرح فروش ویژه نقدی اقســاطی که صرفــا از طریق

خــودروی فوتــون تونلند نیوفیــس تنها پیکاپ دیزلــی ایران با

سایت فروش اینترنتی ایران خودرو دیزل به نشانی esale.ikd.ir

پیشــرانه معروف کامینز  ۲/۸لیتری مجهز به توربوشــارژر است که

بــه منظور معرفی مشــخصات فنی و عملکردی خــودرو ،کارزار

انجام میشــود ،برای نخستین بار امکان خرید مدلهای رنگی این

میتواند  ۳۶۰نیوتنمتر گشــتاور تولید کند که آن را به قدرتمندترین

معرفی محصول در مجموعه تفریحی و ورزشــی توچال و مجموعه

محصول در چهار رنگ قرمز ،نقرهای ،خاکســتری و مشــکی فراهم

پیکاپ دوکابین بازار ایران تبدیل کرده است.

ورزشی انقالب هفته گذشته برگزار شد.
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هم گروه
معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت در هفدهمین نمایشگاه قطعات

تمجید از اقدامات مثبت ساپکو در راستای مبارزه با قطعات قاچاق
داخلی سازی و تولید انبوه تراشههای الکترونیکی خودرو در کشور

همچنیــن در روز پایانی نمایشــگاه تفاهــم نامه تولیــد فناورانه
چیپســتها و مدارات مجتمــع الکترونیکی حوزه خــودرو به امضا
رسید.
مدیرعامل شرکت ساپکو در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت:
برای نخســتین بار در کشور و خاورمیانه و با توجه به بحران کمبود
قطعــات الکترونیک ،با همت جوانان نخبه ایرانی و همکاری شــرکت
هفدهمین نمایشــگاه بینالمللی قطعــات و مجموعههای خودروی تهران هفته گذشــته با مشــارکت حداکثری

قطعهسازان و خودروسازان برگزار شد.

شرکت ساپکو با هدف تعامل حداکثری با ذینفعان ،مخاطبان و زنجیره تامین مشتریان و معرفی برنامههای طرح

تحول دیجیتال ،نمایش توانمندیها و برنامههای خودکفایی تعمیق و توسعه ساخت داخل با هدف کاهش ارزبری
به همراه  ۱۱۹سازنده شبکه تامین در این نمایشگاه حضور یافت.

ساپکو ،وزارت صمت و یک شرکت دانش بنیان داخلی ،داخلی سازی
و تولید انبوه چیپ ستهای الکترونیکی حوزه خودرو محقق شد.
عادل پیرمحمدی این دستاورد ارزشمند را حرکت صنعت خودروی
کشــور بر لبه تکنولوژی عنوانکرد و گفت :کاربرد آیســیها و مدارات
مجتمــع الکترونیکــی ،نیاز تمامــی صنایع و صنعت خودرو اســت و
با همــکاری این شــرکت دانشبنیان کــه در زمینه توســعه فناوری
سیســتمهای مخابراتی و الکترونیکی فعالیــت میکند و عزم جدی
مهندسان و جوانان نخبه ایرانی ،فرآیند تولید نمونه اولیه چیپستها

نخستین روزنمایشگاه با بازدید محمدمهدی برادران ،معاون وزیرصمت

طی دو ســال گذشته انجام شده و هم اکنون شاهد تولید انبوه برخی

و علی اکبر تاالرپشــتی نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و

از چیپستها و تراشههای مورد نیاز صنعت خودروسازی هستیم.

معاونان و مدیران گروه صنعتی ایران خودرو از غرفه ساپکو همراه بود.

وی نیاز ســاالنه صنعت خودرو به چیپســتهای الکترونیکی را

معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت در ایــن بازدید اقدامات مثبت

حــدود دو میلیون و قیمت تولیدی این قطعه داخلی با نمونه مشــابه

مجموعه ســاپکو در همراهی با برنامههای وزارت صمت و ســتاد مبارزه

خارجی را قابل رقابت دانســت و اظهار امیدواری کرد ،با امضای این

بــا قاچاق کاال را زمینه ســاز رضایت مردم و خداحافظــی با قاچاق کاال و

تفاهم نامه و تولید انبوه تراشــه های مذکور بحران کمبود تراشه های

محصوالت تقلبی در بازار دانست.

الکترونیکی در صنعت خودرو و سایر صنایع پایان یابد.

محمد مهدی برادران ،تالشهای شرکت ساپکو و شبکه تامین را در

پیرمحمدی گفت :امیدواریم این تفاهمنامه در حوزه خودکفایی و

افزایش سهم تولید و رشــد و توسعه محصوالت صنعت خودروسازی

تولید انبوه آیســیها و سایر قطعاتهایتک حوزه خودرو ،زمینهساز

کشور ،مثبت ارزیابی کرد .وی ضمن شایسته خواندن اقدامات مثبت

خودکفایی تراشههای الکترونیکی سایر صنایع باشد.

انجام شــده در شرکت ســاپکو در حمایت از قطعه ســازان کوچک و
توســعه زنجیره تامین صنعت خودروی کشور گفت :متاسفانه به دلیل
نبود زیرســاخت جامع در گذشــته ،اطالعات در صنعت قطعه سازی
بین تولیدکنندگان با یکدیگر و تولیدکنندگان و دولت به درستی مبادله
نمیشــد ،اما امروز با شناســایی  ۴۹هزار قلمکاال در قالب  ۵۵گروه،
زمینــه تامین به موقع کاال و بهرهمنــدی از ظرفیتهای تولید داخل و
پیشگیــری از ورود کاالی قاچــاق و تقلبی به چرخــه تامین وتولید
فراهم شــده اســت .برادران ،اقدامات مثبت زنجیره تامین و تولید در
گروه صنعتی ایران خودرو در یک ســال گذشــته را زمینهساز افزایش
رضایت عمومی و روند تحول صنعت خودرو دانست.
امضای تفاهم نامه همکاری فناورانه ساپکو و مگفا
در دومیــن روز از هفدهمین نمایشــگاه بیــن المللی قطعات و در
راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با رویکرد استفاده از ظرفیت
شــرکتهای دانشبنیان در توســعه فناوری نانو و پاسخ به نیازهای
صنعت خودرو ،تفاهم نامه همکاری مشترک فناورانه شرکت ساپکو و
مرکز گسترش فناوری اطالعات (مگفا) امضا شد.
هدف از امضای این تفاهم نامه که با حضور ســید محمد موسوی،
معاون صنایع ،ماشــین آالت و تجهیزات وزارت صمت و مدیران عامل
شــرکتهای ساپکو و مگفا صورت گرفت ،بهرهمندی از ظرفیت شرکت
مگفا در مســیر پاســخگویی به نیازهای فناورانه شبکه تامین شرکت
ســاپکو عنوان شــده اســت .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
مراســم امضای این تفاهم نامه ،از برنامه این وزارتخانه برای برپایی

نمایشگاهها و زمینهسازی بههمرســانی نیازها و توانمندیهای کسب
و کارها خبر داد.
ســیدمحمد موســوی در بازدید از غرفه ســاپکو در نمایشــگاه
قطعات و آشنایی با توانمندیهای خودکفایی قطعات ارزبر در حوزه
صنعــت خودرو اظهار کرد :اقدامات ســاپکو در ســالی که به تولید،
دانشبنیان ،اشــتغال آفرین نامگذاری شــده ،در راســتای احصای
نیازهــای فناورانــه و تجهیزات مورد نیاز صنعــت خودرو که ارزبری
زیــادی دارند ،زمینه ســاز تعامل موثر شــرکتهای دانش بنیان و
صنعت خودرو خواهد شد .معاون وزیر صمت ضمن دعوت از تمامی
شــرکتهای دانشبنیان و فنبازارها برای حضور در نمایشــگاهها و
تعامل با صنعت خودرو ،امضای تفاهمنامه همکاری فناورانه ساپکو و
مگفا را از مصادیق بارز این دســت همکاریها معرفی کرد.
تفاهمنامه فناورانه شــرکت ســاپکو و مگفا با هدف زمینه سازی
طراحی و ایجاد نرمافزارهای هوشــمند ،خطوط تولید و مونتاژ و ایجاد
و توســعه سامانه هوشمند مدیریت شبکه تامین ،فروش و نگهداری
امضا شد .ارایه راهکارهای جامع هوشمندسازی خطوط تولید ،مونتاژ
و لجســتیک مبتنی بر اینترنت اشــیا و تجهیــزات مبتنی بر دوقلوی
دیجیتال از جمله اهدافی اســت که در قالب ایــن تفاهم نامه دنبال
خواهد شد .شــایان ذکر است ،شرکت ســاپکو به عنوان رهبر شبکه
تامیــن گروه صنعتی ایران خودرو ،ارایــه راهکارهای مبتنی بر تحلیل
کالن داده ها ،یادگیری ماشــین و هــوش مصنوعی را در این تفاهم
نامه هدفگذاری کرده است.

رونمابی از آیینه هوشمند ریرا
همچنیــن در روز پایانی نمایشــگاه قطعات تهــران ،باحضور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در غرفه شــرکت شــفق دانا ،آیینه هوشمند
ریرا رونمایی شد.
آیینه هوشــمند الکتروکرومیک ریرا ،مدرن ترین آیینه تولید شده
در صنعت خودرو ایران است.
آیینه هوشــمند ریرا مجهز به دوربیــن ۳۶۰درجه آالرم نقطه کور
( )BSDاست.
نمونــه اولیه این محصول برای تولید انبوه و اســتفاده در خودرو،
پنجشــنبه 12آبان بــا حضور فاطمــی امین وزیر صمــت ،پورمجیب
قائممقاممدیرعامل ایرانخودرو و مدیرعامل شرکت ساپکو رونمایی
شد.
گفتنی اســت ،شرکت ســاپکو در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی
قطعــات و مجموعههای خودرو تهران ،از تاریــخ  ۹تا  ۱۲آبان ماه در
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران به همراه  ۱۱۹ســازنده
شبکه تامین در سالنهای ۴۱،۴۰و  ۴۴در متراژ حدود  ۶۳۰۰مترمربع
حضور یافت.همزمان با هفدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعههای
خودروی تهران ،همایش ارتقای ســطح بلوغ دیجیتال زنجیره تامین
در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه  ۱۴۰۱با رویکرد ارتقای سطح بلوغ
دیجیتال زنجیره تامین و بررسی ضرورت های تحول دیجیتال آینده
صنعت خودرو و قطعه سازی برگزار شد.
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هم گروه
تولید شاسیبلندها شتاب گرفت

خبر کوتاه
تقدیرمعاونتمنابعانسانیازکارکنان
برایمشارکتدرطرحهاینظرسنجی

معاونت توسعه منابع انسانی در اطالعیهای ضمن قدردانی

از همکارانی که در طرحهای نظرســنجی سال جاری( مرحله
اول) مشــارکت و همراهی دارند ،اعالم کــرد ،کارکنانی که در
نمونــه آماری نگرش ســنجی جامع کارکنــان (تیرماه) قرار
گرفته و پرســش نامه را تکمیل کرده بودند؛ پاداش مشارکت
بــه مبلغ  30هــزار تومان در فیش حقوقی شــهریور آنان (با
عنــوان پاداش پیشــنهادات) واریز شــده اســت .طبق این
اطالعیه طرحهای نظرســنجی منابع انســانی تا پایان ســال
ادامه خواهد داشــت و بیتردید مشــارکت همــکاران گرامی
به ارتقــای هرچه بیش تر فرایندها و خدمات ارایه شــده به
کارکنان میانجامد.

آبیپوشان خراسان رکورد زدند

شرکت ایران خودرو خراسان درراستای تحقق اهداف تولیدی گروه صنعتی
ایرانخودرو با ایجاد شــرایط پایدار در تولید خودرو کامل ،از رکورد تولید

سال گذشته خودروهای شاسی بلند عبورکرد.

مدیرعامل ایران خودرو خراســان با اعالم شکســت رکورد تولید سال
گذشته خودروهای شاسی بلند بیان کرد :به همت و تالش تمامی کارکنان
شــرکت و همکاران زنجیره تامین در هفت ماهه نخست امسال با تولید
 ۸۶۸۳دســتگاه خودروی سواری شاسی بلند از رکورد سال گذشته عبور
کردیم .به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراســان ،بیژن زاهدیفرد
افزود :در ســال جاری با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته گامهای
موثری در راستای ارتقای اهداف تولید برداشته شده و توانستهایم بیش

خودروی کامل بودیم که این مقدار نسبت به ماه گذشته رشد  ۴۰درصدی

از  ۵۵هزار و  ۵۰۰دســتگاه خودروی ســواری را تولید کنیم که این میزان

داشته اســت .مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان گفت :برنامههای

در مقایســه با مدت زمان مشابه ســال گذشته با رشد همراه بوده است.

زیادی را در حوزه تنوع تولیدات و ارتقای کیفیت محصوالت آغاز کردهایم

زاهدیفرد با اشــاره به پایان تولید خودروی ناقص از مرداد ماه امســال

و در همین راستا در سال جاری با رونمایی از سه محصول جدید به دنبال

در ایرانخودرو خراسان اظهار کرد :در مهرماه شاهد تولید  ۹۶۵۶دستگاه

افزایش رضایت مشتریان خود هستیم.

نظرســنجیهای منابــع انســانی بــا ســر شــمارههای

اجرای کامل  ۲۷۹پروژه کیفی ایرانخودرو تا انتهای دیماه

 9830009760008برای همکاران پیامک میشود.

تحقق  ۷۰درصدی برنامههای طرح جهش کیفیت طی هفت ماه

در پی استقبال از سوی فرزندان کارکنان گروه

معاون کیفیت گروه صنعتــی ایرانخودرو با

«دردونههای
جشنواره نقاشی ُ

اشاره به تعریف  ۲۷۹پروژه کیفی درراستای
تدوین طرح جهش کیفیت ،گفت :درحال

زندگی» در ایستگاه پایانی

حاضر  ۷۰درصد از پروژههای موجود در

جشنواره نقاشی «دُ ردونههای زندگی» که از سوی تعاونیاعتبار

این طرح مطابق با برنامه محقق شــده

برای فرزندان  4تا  12سال کارکنان گروه صنعتی ایرانخودرو

است و  ۳۰درصد باقی مانده نیز تا انتهای

درحال اجراست ،به ایستگاه پایانی نزدیک میشود.

این جشــنواره در چهــار موضوع ســال تحصیلی ،محیط
زیســت ،کتاب و کتابخوانی و آزاد برگزار شــده اســت .در
اولین مرحله از جشنواره پس از اطالعرسانی ،دو هزار نفر از
فرزندان کارکنان ثبت نام کردند که برای هر یک بســتههای
نقاشی شــامل دفترچه و مداد رنگی ارســال شد .بر اساس
برنامه زمانبندی شــده ،شــرکت کنندگان پــس از دریافت
بستههای نقاشی تا  14آبان ماه فرصت دارند تا آثار خود را از
طریق شعب تعاونیاعتبار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا
بعد از بررسی و انتخاب نقاشیهای برتر ،طی مراسمی جوایز
به برندگان اهدا شود.

قرعه کشی طرحهای فروش برگزار شد

مراســم قرعه کشــی ســی و نهمین مرحله طــرح فروش

فوقالعاده و پیش فروش یک ســاله محصوالت ایرانخودرو
برای سه گروه متقاضیان عادی ،دارندگان خودروی فرسوده و

طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،با حضور نمایندگان
نهادهــای نظارتی در ســالن کنفرانس معاونــت بازاریابی و
فروش برگزار شد.

دی ماه امسال محقق خواهد شد.

سهراب برفروشان عنوان کرد :طرح تحول کیفیت از اواخر سال گذشته

یرا یکی از مصادیق
محصوالت جدید محقق خواهد شــد و خــودروی ر 
اصلی آن است.

حاصل از اجرای ایــن پروژهها در محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو

وی افزود :مطابق دستور و ابالغ مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو،
یرا و  TF۲۱باید عملکردهای کیفی
در محصوالت جدید مشابه خودروی ر 
به نحوی باشد که مشتری و جامعه اطمینان یابد محصول خریداری شده

و پیشبرد برنامهها ،اهداف طرحهای موجود محقق خواهد شد ،بیان کرد:

به هیچ وجه از منظر کیفی ،دچار آســیب و عارضه نخواهد شــد و طرح

دســتاوردها و روند پیشرفت پروژههای طرح تحول کیفیت در جلسات

یرا در نظر گرفته شــده ،طرحی متمایز و ویژه
کیفی که برای محصول ر 

ستاد عالی ارتقای کیفیت با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو

اســت تا بتواند به عنوان محصولی رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی

به صورت هفتگی مورد پایش و بررسی قرار میگیرد.
برفروشان روند پیشرفت پروژهها را روند قابل قبولی دانست و گفت:

مطرح شود.
معــاون کیفیــت گروه صنعتــی ایران خــودرو تصریح کــرد :تعالی

نتایج شــاخصهای کیفی پیش از تحویل و همچنین شــاخصهای

فرآیندهای طراحی ،تامین و صنعتیســازی و تعیین ویژگیها و اهداف

کیفی پس از تحویل که عموما توســط شخص ثالث و نهادهای بیرونی

کیفی خاص در محصوالت جدید اولویت گروه صنعتی ایران خودرو است.

مانند شرکتهای بازرســی مورد ارزیابی قرار میگیرد ،موید بهبود در

یرا نیز همانند تارا شامل گارانتی
برفروشــان با بیان اینکه قطعات ر 

روند تمامی شاخصها در خصوص محصوالت تولید شده در سال ۱۴۰۱

خواهد شــد ،گفت :در حال حاضر قوای محرکه محصول تارا تا سه سال

است.

جشنواره فرزندان کارکنان تام برگزار شد

توربو دســتی و دنا پالس توربو اتوماتیک عرضه شده است.
گفتنی اســت ،ایران خودرو با هدف افزایش شــانس خرید

به گزارش روابط عمومی شــرکت تام ،جشنواره امسال بعد از دو
ســال وقفه به دلیل شرایط شــیوع کرونا برگزار و ســعی شد بنا بر
امکانات موجود ،فضــای متفاوتی برای خانوادههــا به ویژه فرزندان
همــکار ایجاد شــود .تاکید دکتــر خطیبی مدیرعامل گــروه صنعتی
ایرانخــودرو در دومیــن گردهمایی منابع انســانی گــروه صنعتی
ایرانخودرو بر ایجاد ارتباط بیشتر خانوادهها با بدنه سازمان ،انگیزه
مضاعفی جهت ادامه برنامههای سابق تام برای خانوادههای همکاران
است .شرکت تام ایرانخودرو در جشنواره فرزندان امسال طی چهار
نوبت در مهرماه پذیرای  221نفر از عزیزان همکاران بود .در ردههای
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برای مشتریان محسوس و قابل لمس خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با توجه به ساز و کارهای پیگیری

دبیرستان برگزار شد.
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محصولی باکیفیت و مطابق با شرایط آب و هوایی کشور به تولید برسد.

خدمات پس از فروش را شامل میشود ،خاطرنشان کرد :دستاوردهای

خــودروی تارا دســتی ،تارا اتوماتیک ،رانــا پالس ،دنا پالس

بوده است.

پیمایش اقلیمی ،تصادف ،ایمنی و عملکرد قطعات تعریف شده است تا

فعلــی ایرانخودرو در نظر گرفته شــد ،اما جهش مــورد نظر کیفیت در

همکار در مهرماه و در ســه رده ســنی پیشدبســتانی ،دبســتان و

نیــز به صورت پیش فروش با موعد تحویل حداکثر  12ماهه

جدید آزمونهایی مطابق اســتانداردهای بینالمللی از جمله آزمونهای

خودرو از طراحی–مهندسی ،تامین و لجستیک ،تولید ،خدمات فروش و

ســه ماهه عرضه شــد .در طرح پیش فروش محصوالت نیز

فوقالعاده با موعد تحویل حداکثر  90روزه و  14هزار دستگاه

جدید در مراحل مختلف تکوین گفت :در هر مرحله از تکوین محصوالت

اســت و در کنار آن ،برنامههای متنوعی نیز برای کیفیسازی محصوالت

جشــنواره فرزندان کارکنان شــرکت تام با حضور حداکثری فرزندان

خودرو اقدام کرده که  25هزار دســتگاه آن در قالب فروش

وی ضمن تاکید بر اجــرای دقیق فرآیند تضمین کیفیت محصوالت

کیفی تعریف شــده تمام حلقههای زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران

سال  ،ELXپژو  207دستی و  207اتوماتیک ،با موعد تحویل

مشتریان و کاهش تقاضا در بازار آزاد ،در این مرحله در قالب

بازار خواهد شد.

شــکل گرفته و یکی از محورهای اصلــی آن ،ارایه محصوالت جدید بوده

ایران خودرو ،پنج خودروی پارس سال ،سورن پالس ،پارس

فروش فوقالعاده و پیش فروش به عرضه  39هزار دستگاه

اطمینان از سطح کیفی هدفگذاری شده ،در شرایط گارانتی مطلوبی وارد

معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه  ۲۷۹پروژه

در ســی و نهمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت

متقاضیان و عرضه مداوم و در راســتای پاســخگویی به نیاز

یرا نیز با حصول
یا  ۶۰هزار کیلومتر پیمایش گارانتی شــده و محصول ر 

پیشدبســتانی تا ششــم ،فرزندان به همراه یکی از والدینشــان از
سرزمین افسانهها(برج میالد) و شرکت تام بازدید کردند.
همچنین دختران همــکار در مقطع تحصیلی هفتم تا دوازدهم از باغ
گیاه شناسی و پسران همکار در این مقطع تحصیلی از خطوط تولید ایران
خودرو در نوبت صبح و برنامههای ورزشــی در ســالن شرکت تام دیدن
کردند .در انتها به همه فرزندان همکار هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

چهرهها
آزاده نوائی تورانی از معاونت سیستم جامع تولید:

کارکنان ایران خودرو منبع دانش و تجربه اند

ندارد .البته رشــته نرمافزار را هــم طراحی الگوریتمهای خالقانه جذاب

و ویژه میکند.

کمی از خانوادهتان برای ما بگویید.

سال  1387ازدواج کردم .همسرم کارشناس ارشد رشته برق کنترل
و در شــرکت ایساکو شاغل اســت و طی این سالها همواره مشوق و
همراهم بودهاســت .پسرم آرتین متولد سال  1390است و به مباحث
مرتبط با کامپیوتر و همچنین نرمافزار عالقه دارد.
شما او را به این سمت هدایت کردید؟

بیشترین زمان من به جســت و جوی درست مطالب مورد نظرم
در حــوزه نرمافزار میگذرد .فرزندم هم ناخــودآگاه و بدوناین که به
طور مســتقیم او را هدایت کنیم به این مباحث عالقهمند شده و از ما
خواسته که در دورههای مرتبط ثبتنامش کنیم .او به هوش مصنوعی
و ارتباطــش با علم ژنتیک عالقه دارد .به دنبال مطالعاتی که آرتین در
این زمینه و در خصوص سیر تکامل موجودات متناسب با دانش خود
از بانوان همکاری اســت که ســال  83با مدرک کارشناســی نرم افزار وارد شرکت شده و توانسته در ســالهای اخیر مدارج

تحصیلیاش را تا مقطع دکترا ادامه دهد .میگوید« :پدرم فردی نظامی بود و در خانواده نیز مباحث فنی زیاد مطرح میشد ،اما

عالقه من به این رشــته از سال دوم دبیرستان شکل گرفت که کامپیوتر داشت به تدریج وارد خانهها میشد ».در این گفتوگو

که به همکارمان آزاده نوائی تورانی از کارشناسان مدیریت لجستیک سیستم جامع تولید شرکت اختصاص دارد به بررسی مسیر
تحصیلی و کاری او پرداختهایم که در ادامه میخوانید.

از شروع کارتان در ایرانخودرو برای ما بگویید.
سال  80به دنبال یک آگهی ایرانخودرو با مدرک کاردانی درخواست

شوم .ســال  93تصمیم گرفتم این رشــته را در مقاطع تکمیلی ادامه

همکاری دادم و در آزمونهای ورودی شرکت کردم ،اما نتوانستم جذب

بدهم .در حــال حاضر یک مقاله  ISIاز مــن در مقطع دکترا پذیرفته

شوم .مدتی بعد به استخدام وزارت جهاد کشاورزی درآمدم درحالیکه

شــده و چنانچه مقاله دیگرم پذیرفته شــود میتوانم مدرک دکترای

به شــدت به ایرانخودرو عالقه داشــتم و آینده کاری خود را در اینجا

خود را دریافت کنم.

میدیدم.

رشته نرمافزار برای شما نماد چه چیزی است؟

نماد زندگی .وقتی شــما در ســازمان و در راســتای رفع یک سری

با توجه به تصویر ذهنیام ایرانخودرو را به عنوان یک شرکت معظم

نیازها و کمبودها ،طرحی را به کمک علم نرمافزار آماده و بعد یک سری

تولیدکننده میدیدم که همین تولید منجر به پویاییاش اســت .همین

اطالعــات را جمعآوری و با پردازش روی دادهها ،آن را به دانش تبدیل

دلیل اصلی عالقهام به این گروه صنعتی بود .از طرفی رشته نرمافزار به

میکنید شــما توانستهاید چرخه زندگیای از اطالعات داشته باشید که

عنوان رشــته مادر در اکثر شــرکتها و ادارات بهرهبرداری میشد و من

واقعا لذتبخش است.

میخواســتم از دانش تحصیلیام در جایی بهره بگیرم که این ویژگی را
داشته باشد.

سرانجام چگونه توانستید وارد شرکت شوید؟

تحصیل همزمان با کار در یک شرکت بزرگ صنعتی در کنار مادر بودن

و انجام وظایف مرتبط با آن را چگونه مدیریت میکنید؟

همــواره در زندگی چندیــن هدف را دنبال میکــردم .در خصوص

ســال  83برای اخذ مدرک کارشناســی باید چند واحد را به عنوان

تحصیل مهم این اســت که با چه لنزی بــه آن نگاهکنید .البته هدف

پروژه عملی فارغالتحصیلی خــود میگذراندم .برای انجام این پروژه

اصلی من در زندگی شــادی و آرامش اســت و تــاش میکنم برای

به مرکز آموزش ایران خودرو و از طریق آن به معاونت خدمات پس از

خانواده هم این شاخصهای مهم زندگی را تامین کنم .رشد و پویایی

فروش معرفی شــدم .با توجه به تجربه کاریام در جهاد کشاورزی در

از مواردی است که همواره در زندگی شخصی دنبال میکردم و تحصیل

خصوص ( GISسیســتم اطالعات جغرافیایی) که مبحثی نو و جدید

یکی از ابزارهای تحقق این خواســتهام بود .شــما به عنوان عضوی از

بود و همچنین مشــارکتم در پروژههای ملی که در این خصوص در آن

خانواده اگر به آن چه عالقه دارید و برایتان مهم اســت نرســید ،قطعا

ســازمان انجام شــد در معاونت خدمات پس از فروش هم توانستم

رضایت نداشته و نارضایتی را هم به خانواده انتقال میدهید .پژوهش

طرح یک پــروژه  GISمختص دفاتر منطقــهای ایرانخودرو را انجام

علمــی در حــوزه مورد عالقــهام نرمافزار مرا به حال خــوب و رضایت

دهــم .این پروژه توســط معاونت برای مدیرعامل وقــت ایرانخودرو

بیشتر سوق میدهد.

(دکتر منطقی) ارایه شد که باعث شد آن چه دوست داشتم رقم خورده
و من جذب شرکت شوم .البته با توجه به اینکه پرونده اولیه و نتایج
آزمونم از ســال  80در آرشیو منابع انســانی بود روند جذبم به سرعت
انجام شد.

با محدودیت زمانی ناشی از شاغل بودن و تحصیالت هم زمان مواجه

نبودید؟

در مقطع ارشــد و دکترا بیشتر زمان تحصیــل به انجام پژوهش
توســط دانشجو اختصاص دارد و با توجه به کم بودن ساعات کالسها

بعدتر در چه بخشهایی از ایران خودرو به فعالیت خود ادامه دادید؟

نســبت به مقطع کارشناسی در صورت شاغل بودن خیلی دچار مشکل

ابتدا به طور همزمان در حیطه نرمافزار در دو حوزه فروش و خدمات

نمیشوید .در دانشــگاه علوم و تحقیقات من با انتخاب روزهای آخر

پس از فروش حضور داشــتم .بعــد از مدتی با تفکیک این دو بخش

هفته به مشــکل خاصــی برنخوردم .در صورت برگــزاری کالسها در

ترجیح دادم در حوزه تولید فعالیت کنم و وارد معاونت تندر شدم .چون

اواسط هفته و تداخل زمانی ساعات کار و تحصیل شاید از ادامه حرکت

فرایند تولید برایم تداعیکننده جریان زندگی و تداوم و امری پویاست.

باز میماندم .به هر حال برای تحقق هدف باید بتوانیم به درستی زمان

بعدتر با توجه به تجربههایم در حوزه  GISبه حوزه سیستم جامع تولید

را مدیریت کنیم.

وارد شدم و در حال حاضر هم در خدمت مدیریت لجستیک هستم.
از مسیر تحصیلیتان هم برای ما بفرمایید.

علم ژنتیک مشتاق شدهام.

عالقهمندی خاص دیگری هم دارید؟

زندگی من با کتاب گره خورده اســت .به دلیل رسیدگی به دروس
فرزندم وقت کمی دارم که آن هم به شنیدن پادکست و مطالعه کتاب
در حوزه روان شناسی اختصاص دارد.

سال  83با اخذ مدرک کارشناسی این رشته توانستم وارد ایرانخودرو

این عالقه به چه دلیل بود؟

انجام میدهد من هم نسبت به مبحث هوش مصنوعی و نقش آن در

اگر به عقب برگردید آیا رشته نرمافزار را انتخاب میکنید؟

واقعــا این رشــته را دوســت دارم و دلم میخواهد در این مســیر

سال  76در مقطع کاردانی نرمافزار در دانشگاه تهران پذیرفته شدم

پروژههــای خالقانه بیشتری را انجام دهــم .هرچند مباحث مرتبط با

و بعد از آن کارشناســی این رشته را در دانشگاه آزاد ادامه دادم که در

دادههــای اطالعاتی یا کار با کامپیوتر هیجان و تنوع برخی رشــتهها را

به بازنشستگی فکر میکنید؟

معتقــدم کار و تالش به زندگی معنا و جهت میدهد .من عالوه بر
کار در شــرکت ،در دانشگاه آزاد هم تدریس میکنم تا از محیط علمی
دور نباشم .دوســت داشتم در محیط علمی و کنار نسل جوان باشم و
همچنین در محیط کاریای که الزمه آن نوآوری و خالقیت است .خب
طی این سالها به آن چه دوست دارم رسیدهام و در حال حاضر اینها
را دارم .بنابراین دلیلی نمیبینم فعال به بازنشسته شدن فکر کنم.
نگاهتان نسبت به ایران خودرو؟

با اشــتیاق وارد شــرکت شــدم .صادقانه میگویم که دوست دارم
زمانهایی که در شــرکت هستم بیشترین خدمت را ارایه دهم .چون
اینجــا را خانــه دوم و همکارانم را جزیی از خانــوادهام و محصوالت
شرکت را حاصل دسترنج این خانواده میدانم.
برنامهتان برای ادامه مسیر زندگی چیست؟

این که بتوانم در جایگاهی که هســتم (کارشناس لجستیک) نقاط
ضعف سیســتم لجستیک را شناســایی و براساس دانشی که دارم به
نقطه قوت تبدیل کنم .قطعا ماموریت اصلی شــرکت تولید اســت ،اما
این تولید در گرو دانشی است که از دل اطالعات استخراج میشود .ما
میتوانیم از این اطالعات متنوع دانشهای گوناگونی کسب کرده و به
کمک این خرد تولید و کیفیت را ارتقا دهیم .همه تالشم را میکنم که
بتوانم از این دانش در راستای ارتقای کیفی بهره ببرم.
به خودتان در زندگی چه نمرهای میدهید؟

نمره  .18من به عنوان یک فرد با تحصیالت لیســانس وارد شرکت
شدم و این جا به من سمت و سو داد تا مسیر تحصیالت عالیه را طی
کنم ،اما نتوانســتم آن چنان که باید دین خود را از طریق دانشی که با
کمک خانواده ایرانخودرو کســب کــردهام ادا کنم که امیدوارم در این
چند سال باقی مانده این نیز محقق شود.

ایران خودرو چگونه میتواند فرایند کاری خود را بهبود بخشد؟

کارکنــان ایــران خودرو منبــع دانش و تجربه هســتند .چه خوب
اســت توفان فکریای که در هماندیشــیها و جلســات بین کارکنان
شــکل میگیرد را به عنوان داده در نظر گرفته و از بررسی آنها به یک
دانش برســیم .اگر ما بتوانیم نیازهای واقعی و مســتمر مشتریان و
الگــوی رضایتمندی آنها را از کانال فروش و خدمات پس از فروش
شناســایی و این داده و نیــاز را در اختیار معاونت طراحی و توســعه
محصول قرار دهیم و براســاس آن محصولی طراحی و در نهایت تولید
کنیــم ،آنوقت چرخهای خواهیم داشــت که به کمــک آن میتوانیم
دیدگاه و فرایند کســب و کارمــان را ارتقا دهیم .در این خصوص قطعا
اگر ایرانخودرو نیاز این مســاله را احساس کند با سرعتی قابل قبول
حرکت کرده و به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
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زالل

چگونه میتوان در نماز حضور قلب داشت؟

از آن جایی که روح و حقیقت نماز ،بر وجود حضور قلب استوار

بخش
نخست

شناخت انســان نمازگزار باید به مرحلهای برسد که خود را

اســت و آثار و فوایــدی که برای نمازدرآیــات و روایات آمده،

محتاج و نیازمند به خدا بداند و در آیات و روایاتی که انســان را

مخصوص نمازبا حضورقلب است ،لذا ائمه معصومین (ع) در

محتاج و نیازمند واقعی به خدا میشــمارد ،توجه و تفکر کند؛

روایات متعددی براین مساله مهم تاکید داشتهاند که به عنوان

مثال آن جا که قرآن کریم میفرماید« :انتم الفقراء الی هللا؛ شما

نمونه به ذکریک روایت اکتفا میکنیم ،امام باقر(ع) میفرمایند:

نیازمندان به ســوی خدا هستید».گویای این است که زمانی

برتو اســت که درنمازت توجه قلبی داشته باشی ،پس همانا از

که میخواهیم نماز بخوانیم اگر فکر کنیم که ما االن با کســی

نمازت آن مقداری برای تو محسوب میشود که با قلبت توجه

صحبت میکنیم که تمام زندگی و وجودمان وابسته به اوست

به نمازداشتهای.

و هر نفســی که میکشیم محتاج عنایت او و هرچه بخواهیم
در دست اوست ،یقینا توجه بیشتری در نماز خواهیم کرد]4[.

برای کســب حضور قلب در نماز مهم اســت که شــرایط و

پیامبــر اکرم (ص) میفرمایند :آن چنان خدا را عبادت کن

عوامل ایجاد چنین حالتــی را مهیا و موانع آن را برطرف کنیم،
چرا که حواس ظاهری و حواس باطنی انســان مثل پرندهای

که گویا او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی ،او تو را مشــاهده

از یک شــاخه به شــاخه دیگر و از یک مساله به مساله دیگر

میکند ]5[.این ها(احساس نیازمندی به خدا ،درک عظمت و

پرواز میکنند ،حال با وجود این مانع  ،به دســت آوردن حضور

بزرگی خداوند و احساس حضور در برابر خداوند) عوامل موثری
در کسب حضور قلب هستند.

قلب مشکلتر خواهد شد و زحمت بیشتری را میطلبد .قبل
از پرداختن به راههای فراهم کردن حضور قلب در نماز ،ذکر این
نکته الزم اســت که حضور قلب یکی از شرایط و آداب باطنیه نماز است و
طبق روایات شرط قبولی نماز است؛ یعنی آثار معنوی و اخروی نماز منوط
بر داشتن حضور قلب در نماز است که البته خود دارای مراتبی بس فراوان
اســت ،با این وجود حضور قلب نزد فقها ،از شرایط قبول نماز است ،نه از
شرایط صحت نماز و بین این دو فرق است ،زیرا ممکن است نمازی تمام
ی که برای احکام نماز در رسالههای عملیه آمده است ،داشته
شــرایط فقه 
باشد و احتیاجی به اعاده نماز نباشد ،اما دارای شرایط قبول و کمال نباشد.
در این صورت درســت است که نماز بدون حضور قلب ،اعاده یا قضا ندارد،
اما این نماز فایده و ثوابی برای نمازگزار نخواهد داشت .شرایط و عواملی که
جهت داشتن حضور قلب در نماز مهم و موثر هستند ،عبارتند از:
اهمیت دادن به نماز

عارف بزرگ ،میرزا جــواد آقا ملکی تبریزی(ره) میگوید :حضور قلب
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سببش همت آدمی است ،چون قلب تابع همت و ایمان انسان به حقیقت
نماز اســت .آن کس که به این حقیقت اعتقاد داشته باشد که نماز معراج
اوســت و مایه اوج و سعادت او خواهد شد ،با کسی که نماز را سر بار خود
و یک تکلیف طاقت فرســا میپندارد یقینا از جهت دارا بودن حضور قلب
متفاوتند]1[ .
پس اگر بخواهیم در نماز حضور قلب پیدا کنیم باید اهمیت عبادت را به
قلب تفهیم و تلقین کنیم و این ممکن نیست مگر با فهمیدن فواید و اسرار
و حقایق نماز[ ]2که در موارد بعدی مطرح خواهد شد.
شناخت و آگاهی

معرفت و آگاهی نسبت به معبود و عبادت تاثیر بسزایی در کسب حضور
قلب دارد.
چنان چه امام صادق (ع) میفرمایند :ما من شــی بعد المعرفه یعدل
هذه الصالة ]3[.بعد از معرفت ،عملی وجود ندارد که با نماز رقابت کند.

احساس نیاز

یکی دیگر از عوامل ایجاد حضور قلب در عبادت احســاس نیاز به نماز
است .اگر انسان باور کند که نماز سرمایه سعادت و بهترین وسیله ارتباط
مخلــوق با خالق و نردبان صعود و معراج مومن و مایه نزدیکی به خداوند
متعــال و دژ محکمی در برابر حمالت شــیطان و مایه آرامش در زندگی و
به طور کلی کارخانه انســان سازی است ،آن چنان احساس نیازی به نماز
خواهد کرد که به هیچ وجه آن را از دست نخواهد داد]6[.
پی نوشت:

[ ]1ملکی تبریزی ،جواد ،اسرار الصاله ،ترجمه رجب زاده ،انتشارات پیام آزادی ،ص .301
[ .]2عزیزی تهرانی ،علی اصغر ،حضور قلب در نماز ،دفتر تبلیغات اسالمی ،ص .108

[ .]3بحاراالنوار ،ج  ،69ص .406

[ .]4تهرانی ،علی اصغر ،حضور قلب در نماز ،ص .117 112

[ .]5نهج الفصاحه ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،انتشارات جاویدان ،ص .65
[ .]6حضور قلب ،ص .122 118

شبکه
صاحب امتیاز نمایندگی :۵۰۹۵

ه خدمات در اسرع وقت با بهترین کیفیت تالش میکنیم
برای ارای 

علی شهدوست ،صاحب امتیاز نمایندگی  5095در محله چیتگر
اده ســال  1350در بادرود نطنز اســت .ســال 1369
تهران ،ز 
تحصیالت خود را در مقطع کارشناســی رشــته اقتصاد بازرگانی
دانشگاه عالمه با رتبه  264آغاز کرده و پس از آن رشته مدیریت

کسب و کار را در مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسانده است .با
او و همکارانش به گفت گو نشستیم تا در مورد چرایی موفقیت

و رتبه برتری این نمایندگی بیش تر بدانیم.
کمی ازفعالیتتان درحوزه خودرو و نمایندگیتان بگویید.

معروفیت یا موفقیت .انتخاب شما کدام است؟

تعمیراتی با کیفیت باال برایشــان انجام شــود که با توجه به شــرایط دشوار

بدون داشتن پشتوانههایی همچون سابقه خانوادگی یا نمایندگی پدری،

فارغ از اســتاندارهایی که شــرکت ایرانخودرو ،ایساکو و شرکت بازرسی

اقتصادی توقع معقولی است .مشتری به دلیل کمبود وقت و مدیریت هزینه

در سال  72وقتی که بسیار جوان بودم وارد کار فروش خودرو شدم .از همان

کیفیت و استاندارد ایران برای ما تعریف میکنند ،معتقدم اگر مشتری را حفظ

نمیتواند چند بار به نمایندگی مراجعه کند.

برای مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟

زمان در دانشگاه واحدهایی که به بهبود کسب و کارم مربوط میشد را با عشق

کنم و او را راضی نگه دارم موفقم .اگر مشتری یک بار به این نمایندگی بیاید

و دقت مطالعه میکردم و ســعی داشتم تئوریهای دانشگاهی را به صورت

و دیگر نیاید ما باید بررسی کنیم چه نقطه ضعفی باعث رفتن و برنگشتن او

پذیرش شــبانهروزی ،کار فنی خوب و برخــورد محترمانه ،در کنار هزینه

عملی در کارم اجرا کنم .هم زمان با تحصیل در دانشگاه دورههای حسابداری

شده .کسی که از ما راضی باشد و برود ما را به چند نفر دیگر معرفی کند ،نشان

منطقی در زمان کوتاه .اینها در بیان کوتاه اســت ،امــا در اجرا ،توان اجرایی

مالی و ارتباط با مشتری ( )CRMرا نیز به صورت آزاد گذراندم تا نگاه کامل و

از موفقیت و محبوبیت کار ما دارد .این خودش معروفیت میآورد.

باالیی را میطلبد.

جامعی به مساله فروش و مدیریت داشته باشم .با این رویکرد موفق شدم

درروزچند خودرو پذیرش میکنید؟

درکارنامه نمایندگیتان چه افتخاراتی ثبت شده است؟

در فاصله سالهای  80تا  82تعداد زیادی از محصوالت شرکت ایرانخودرو و

با  45پذیرش روزانه و ضریب شایستگی یک در ارزیابیها ،پایلوت پذیرش

در تمــام ارزیابیها مختلف معمــوال یا رتبه یک بودهایم یــا رتبه برتر .با

سایر شرکتها را در نمایشگاه خودروام بفروشم .سال  87که با این بازار آشناتر

تمام خودروها هستیم و بدون نوبت تمام خودروها را پذیرش میکنیم .از6:30

توجه به ظرفیتهایمان هم پایلوت پذیرش همه خودروها هســتیم و امکان

شدم ،امتیاز نمایندگی یکی از واردکنندگان خودرو را گرفتم و با تجربه حاصل از

صبح شروع به کار میکنیم و تا  6عصر پذیرش داریم .بعضی از مشتریان حتی

خدمترسانی به همه مشتریان ایرانخودرو را داریم.

آن در سال  1394امتیاز نمایندگی ایرانخودرو را هم دریافت کردم.

نیمه شب تماس میگیرند و خودروشان را به پارکینگ ما میآورند و ما صبح

چرا عالقهمند شدید نمایندگی ایرانخودرو را اخذ کنید؟

به دلیل این که محدوده چیتگر در منطقه  22و بخشی از منطقه  5تهران
فاقد نمایندگی ایرانخودرو بود ،با انگیزه خدمت به هموطنان تصمیم گرفتم

آن را پذیرش میکنیم.

یکی ازخصوصیاتی که همکاران و مجموعه شما را با آن می شناسند؟

تالش من برخورد صادقانه و بدون حاشــیه بودن است .تصور میکنم ،به

نیروی انسانی برای شما چه جایگاهی دارد؟

همکاران در این جا جایگاه رفیعی دارد .اعتقاد زیادی به نیروی انســانی
دارم و باور دارم ،پرسنل با نشاط میتوانند توقعات مشتریان را به بهترین شکل
ممکن برآورده کنند.

بخشی از خانواده بزرگ ایرانخودرو باشم و خوشبختانه با توجه به موقعیت

خاطر این که معموال حرفی نمیزنم که نتوانم به آن عمل کنم ،پرسنل به من

برای نگهداشت پرسنل خود چه اقداماتی انجام دادهاید؟

مکانی ما و شرایط موجود ،از درخواستمان استقبال و مجوز نمایندگی به ما

اعتماد دارند.

تکتک همــکاران را مثل خانواده خود میدانم و از این رو تالش میکنم

اعطا شد.

دراین مسیرمشورت هم گرفتهاید؟

آقای عبدالکریمی مدیر فعلی نمایندگی ما که  25ســال سابق ه کار در دو
نمایندگی ایرانخودرو را داشــتند ،مشــاورههای ارزشمندی به من دادند و با

چقدردربرابرمشتری احساس تعهد میکنید؟

حقوق و امنیت شغلی آنها تامین و از نظر روحی در آرامش باشند .در حد توان

مشتری را درراس هرم مدیریتی مجموعه میدانم و این باالترین احساس

از پرســنل حمایت مالی میکنیم .تمام خدمات خودرویی در نمایندگی برای

تعهد به مشتریان را در نظر من ایجاد میکند .تعهدی که ما را ملزم به پاسخ

همکاران رایگان است ،اما خودم توقع دریافت خدمات رایگان توسط همکاران را

گویی درست به مشتری میکند.

ندارم و برای دریافت خدمات از نمایندگی برای خودم هزینه پرداخت میکنم.

برای خوانندگان ما درخصوص امکانات و متراژنمایندگی توضیح میدهید؟

خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

وجه تمایزنمایندگی شما نسبت به نمایندگیهای دیگرچیست؟

بله ،روال ما اینطور اســت هرفردی که ب ه هر دلیلی نتوانست پاسخگوی

نگاه ریالی و مادی به نمایندگی نداریم ،اما معتقدیم با ارایه کار خوب ،پول

نمایندگی ما در ابتدا در یک زمین  2500متری احداث شــد ،سپس زمین

مشتری باشد او را به مقام باالتر ارجاع میدهد .اگر همکاران نتوانند مشتری

هم خواهد آمد .در واقع با این نگاه ،درآمد نمایندگی ما در حوزه خدمات پس

کناری نمایندگی به مســاحت  1600متر را برای پارکینگ خودروها خریداری

را متقاعد کنند ،من مشــتری را میپذیرم و مشکلش را رفع و رجوع میکنم،

از فروش بیش تر از فروش هم است.

کردیم و پس از آن با خرید زمین دیگری در ضلع غربی نمایندگی به مساحت

البته مدیر نمایندگی ما در این زمینه بسیار کارآمد و مجرب است و کمتر نیاز

 4000متر ،به منظور ارایه خدمات آن را به شکل فعلی توسعه دادیم .ما اعتقاد

به مداخله من میشود.

شناخت کافی و نگاه علمی نمایندگی ما آغاز به کار کرد.

داریم باید برترین امکانات را برای ارایه بهترین خدمات به مشتریان در اختیار
داشته باشیم.

دراین نمایندگی چند نفرهمکاردارید؟

 45نفر 30 .نفر در بخش اداری و  15نفر در بخش فنی.
چطورآن ها را انتخاب می کنید؟

کلیدیترین راهبرد درکارو زندگی شما چیست؟

صداقت ،مهمترین رکن زندگی من است .هیچوقت صداقت را فدای هیچ
منفعتی نکردهام و از دیگران هم توقع دارم با من صادق باشند.

ایدهآلتان برای نمایندگی  5095همین نقطهای است که ایستادهاید؟

کال معتقدم اگر در جایی که هســتیم از خودمان احساس رضایت کامل

طی مشورت با مدیر نمایندگی پرسنل ما با دقت خاصی انتخاب میشوند.

داشــته باشــیم ،در همانجا خواهیم ماند .برای پیشــرفت باید هم زمان با

هر یک از همکاران پیش از حضور در اینجا دست کم  10تا  15سال سابق ه کار

احســاس رضایت از موقعیت فعلی ،هدف و قدم جدیدی تعریف کنیم ،این

داشتهاند .مهارت و تخصص در نمایندگی ما حرف اول را میزند.

نقش نمایندگیهای مجازرا درجذب مشتریان گروه صنعتی ایرانخودرو

چگونه ارزیابی میکنید؟

ارایهکارخوب بهترین تبلیغ برای هرنهاد اقتصادی است .اگرما درنمایندگی
بتوانیم قطعات مورد نیاز مشتری را به موقع از شرکت تامین کرده و در اختیار
بخش تعمیرگاهی بگذاریم و بخش فنی با دقت و کیفیت باال کار تعمیرات را
به پایان برســانند ،دیگر جایی برای نارضایتی مشتری باقی نمیماند و باعث
ایجاد ارزش افزوده در ســه ضلع مثلث ،مشتری ،نمایندگی و ایرانخودرو (و
شرکتهای مرتبط) میشود.

و برای جمعبندی اگرنکتهای هست ،بفرمایید.

درخصوص دغدغههای یک صاحب امتیازنمایندگی بگویید.

معنی رشــد کردن است .در خصوص این کار هم ایدهآل من ارای ه خدمات به

میدانیم شــرکت برای نمایندگیها و شــرکای تجاری خود ارزش باالیی

مشتریان در کوتاهترین زمان هم زمان با بهترین کیفیت است که هنوز به طور

قایل است اما اگر ایرانخودرو یک قدم بیشتر به سمت نمایندگیها بردارد،

اخذ امتیاز نمایندگی در کنار انگیزه خدمت به هموطنان ،واقعا مسوولیت

کامل به آن نرسیدهایم.

برآیند حاصل از آن به سمت ایرانخودرو از طرف نمایندگیها هزاران گام است

ســنگینی را به دوش ما گذاشته است .مشتری نمایندگی را مساوی با خود
ایرانخودرو میداند و تمام خواســتههای خود از گروه صنعتی را مستقیما از
نمایندگی مطالبه میکند.

خدمات برتر و مورد پسند مشتری با توجه به تغییر شرایط چه مشخصاتی

دارد؟

که نتیجه مثبت آن برای همه ذینفعان خواهد بود .وقتی یک سرمایهگذار در
بهترین مناطق شهرها با استاندارهایگروه صنعتی نمایندگی احداثکرده توقع

مشتریان توقع دارند با کم ترین هزینه یا بهتر است بگویم هزین ه منطقی،

حمایت دارد .توقع ما هم همین است.

برترینهای نمایندگی
خستگی ناپذیر

صبورترین

داود عبدالکریمی مدیرنمایندگی 29 :سابقه کار در نمایندگیهای  1009و  1118و  1067و  5095ایرانخودرو

زهره شمس زهرایی فوق لیسانس مکانیک :از سال

را دارم .عاشق کارم هستم و هیچ گاه احساس خستگی نمی کنم و از تمام نمایندگیها و مدیرانی که با ایشان

 1393بهعنوان کارشناس فنی در این نمایندگی مشغول

کار کردهام احساس رضایت دارم .مهم ترین اصل در ارتباط با مشتریان این است که به مشکالت شان گوش

کار شدهام .شنیدن و اهمیت دادن به مشکالت و داشتن

دهیم و برای آن ها اهمیت قایل باشیم؛ اصلیترین درخواست مشتری احترام و توجه به خواستههایش است.

صبر در برابر مشتریان اولویت اصلیام در کار است.

شماره  8۷1شنبه  14آبان ۱۴۰۱
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آموزش حراست

تخلیهتلفنی

یکی از آســان ترین و کم خطرترین شیوههای کسب اطالعات به
صورت مخفیانه ،اســتفاده از ابزار فنی و مخابراتی مثل تلفن ،فکس

بخش
نخست

چیست؟

و اینترنت اســت و ســادهترین و کم هزینه ترین آن استفاده از تلفن
است .شــاید اولین ســوالی که به ذهن خطور میکند ،این باشد که
تخلیه تلفنی چیســت؟ جمــع آوری اطالعات از طریق شــنود تلفن

و تلفن هــای همراه دارای نوعی باتری بســیار ریز با عمر دســت کم
 50ســاله اســت که در مواقع حســاس و مورد نیاز برای کشور ها و
سیســتم های اطالعاتی ناظر بر ساخت این گوشی ها اطالعات ارسال
خواهد کرد.
شاهد مثال این قضیه نیز زمانی است که به هر دلیل گوشی خود
را گــم کرده و از مخابرات تقاضای یافتنش را داشــته باشــید که با
رعایت جمیع شرایط ،گوشــی شما در صورت خاموش بودن نیز پیدا

را جاسوســی تلفنــی و به نوعی دیگر که همراه بــا مکالمه و فریب و

خواهد شد.

بهرهگیری از غفلت باشد ،تخلیه تلفنی می گویند.
تخلیــه تلفنی در معنای عام به تالشــی آگا هانه از طرف دشــمن

راه  هــای امنیتی جهــت کنترل و کــم کردن خطــرات احتمالی

به منظور القای خواســتههای خــود و جمعآوری اطالعــات از افراد

سواستفاده از گوشی تلفن همراه:

در ســطوح مختلف جامعه توســط تلفن ،توســط کســانی که دنبال

از همه کد ها و رمز ها و قفل ها استفاده شود.

دســتیابی به اطالعات از مراکز نظامی ،سیاســی ،علمی و صنعتی به

از شماره گیری سریع استفاده نشود.

منظور جمعبندی و تکمیل پازل اطالعاتی خود هســتند گفته میشود.

توصیه می شــود از تلفن هایی با حافظه کمتر اســتفاده شــود

اطالعاتی که شــاید از نظر ما اهمیت چندانی ندارد ،مانند اسم رییس

(مثالگوشی  های ساده و ارزان قیمت).

همکار ،همســر ،زمان رفــت و آمد یا ارایه آمار هــای خیلی معمولی

هیــچ موقع با دکمههای ســتاره و مربع بــازی نکنید .چرا که

پروژهها ،حیطه اختیارات افراد و...
اهداف تخلیه تلفنی

جمع آوری اطالعات در خصوص مشــکالت داخلی جامعه ،در
راستای بهره برداری تبلیغی.
شناســایی مشکالت دســتگاههای اجرایی ،برای بهره برداری
تبلیغاتی در راستای ناکارآمد نشان دادن نظام.
کسب اطالعات ،در راستای دامن زدن به اختالفات جناح های
سیاسی کشور.
تالش آگا هانه برای ایجاد اختالفات مذهبی ،سیاســی و قومی

کنجکاوی مخاطب(سازمان های اشاره شده در باال) را در این مورد که
ســوال بعدی که مطرح میشود این که دشمن در تخلیه تلفنی به
دنبال چیست و چه کسانی در معرض تخلیه تلفنی هستند؟
پاســخ :دشــمن در تخلیه تلفنی به دنبال اطالعاتی است که از نظر
ما ارزش چندانی ندارند ،ولی در واقع برای آنها ارزشــمند محســوب
میشود و اطالعات ما به واقع تکمیل کننده اشراف اطالعاتی آنهاست
و دشــمنان برای این کار هیچ محدودیت ســنی اعمــال نکردند و از
کودکان شــش ساله تا ســالخوردگان  90ســاله را مورد تخلیه قرار
دادهاند.

در داخل کشور.
کسب اطالعات با هدف ایجاد اخالل در روابط جمهوری اسالمی
در مجامع بینالمللی.
آگاهــی از برنامههــای کاری و عملیاتی شــخصیتها و افراد
کلیدی جهت اقدامات تروریستی و ...
آگاهی از مشخصات پروژههای مرتبط با پیشرفت های علمی
و افراد فعال در آن.
ســوالی که در این خصوص مطرح اســت اینکه به نظر شما چند
درصد از اطالعات و اخبار کشور توسط تخلیه تلفنی به دست دشمنان
ایران زمین می افتد؟
پاســخ :نزدیک به  80درصد اطالعات کشور توسط تخلیه تلفنی از
تمامی اقشار جامعه به دست دشمنان این مرز و بوم می افتد.

پیام انرژی
به منظور استفاده بهینه از
دمای مطلوب اتاق
پنجرهها و درها را در فصول
سرد سال بسته نگه داریم.
باز بودن پنجرهها موجب
افزایش مصرف حاملهای
انرژی میشود.
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احتماال صاحب تلفن همراه در حال ارسال رمز یا کدی که جنبه سری
و اطالعاتی دارد را جلب خواهد کرد.
هر از چندگاهی ســیم کارت را از گوشی خارج و با یک فاصله
زمانی مجددا استفاده کنید.
بهتر اســت شــماره های مهم و حســاس را در گوشی موبایل
ذخیره نکنید و ســایر شــماره ها را به اســامی که خودتان متوجه می
شــوید ذخیره کنید .دست کم از اسامی به جای نام فامیلی استفاده
کنید.
ســعی کنید تلفــن همراهتان را به کســی جهت تماس قرض

تخلیه تلفنی به دو صورت انجام میشود

شــنود تلفــن (ثابت و همراه) افراد با اســتفاده از وســائل و
روشهای فنی که بیشتر جنبهی جاسوسی و اطالعاتی دارد.
تماس تلفنی با اشخاص و گرفتن مستقیم اطالعات از آنها.
تلفن همراه:
طبق تحقیقات ســازمان های اطالعاتی کشــور های مختلف ثابت
شــده اســت که تلفن های همراه ساخته شده توســط کارخانه های
مختلــف دارای یک حافظه مخفی با ظرفیت باال برای ضبط مکالمات
و یک وســیله ای شــبیه ســیم کارت به صورت مخفــی جهت ارایه
اطالعات گوشی مورد نظر به کشور های سازنده در مواقع خاص است

ندهید ،در صورت الزام به این کار ،خودتان شــماره گیری کنید( .چرا
که ممکن اســت فرد کدی را وارد کرده که حساسیت بر روی شما در
خصوص کنترل و مکانیابی شما افزایش یابد).
از گوشــی های هدیه شــده اســتفاده نکنید و قبل از هر کاری
اقدام به تعویض آن کنید.
بعد از گذشــت مدت زمانی مشخص گوشــی خود را تعویض
کنید.
همچنین از لحاظ پزشکی توصیه می شود در هنگام صحبت از
گوش چپ استفاده کرده و ســعی کنید گوشی رو به صورت عمودی
گرفته تا خطرات کمتری شما را تهدید کند.

مرکز حراست ایرانخودرو

ییک از ما
گفت و گو با ناصر صفری از بخش طبخ غذا

به رنگ مهربانی

گفتوگوی ما از اتفاقی که چند ســال پیــش برایش رخ داده

ناصر صفری که از ســال  95وارد ایرانخودرو شده و چند وقتی

شــروع میشــود و به همدلی و مهربانی همسرش ختم میشود.

است ،به عنوان کمک آشپز در بخش طبخ غذای ایرانخودرو مشغول

وقتی از او میگوید چشمانش پر از اشک میشود .چرا که همیشه

کار است ،ادامه میدهد« :من نیز مانند سایر همکارانم هر روز صبح

بــا او صمیمانه همراهی کرده و حتی بــرای تامین هزینه درمان،

زود با عشق و شکر خداوند از روزیای که نصیبم کرده راهی شرکت
میشــوم و وقتی شــب هنگام به خانه بر میگردم خوشحالم که

طالهای خود را نیز فروخته است.

رزق حالل برای خانوادهام میبرم .اساس زندگیام بر پایه انصاف و

ناصر صفری که زمانی به شــغل بنایی مشــغول بوده در سال

قدرشناسی بوده و خداوند به حقوقم برکت میدهد».

 77در حین کار به دلیل ســقوط از داربست دچار آسیبدیدگی از
ناحیه سر میشود ،اما حضور یک همراه واقعی برایش قوت قلبی

او که در حال حاضر در محله سرآسیاب شهرستان مالرد استان

میشــود تا از این سختی عبور کند؛ همسرش که از ابتدای زندگی

البرز ســاکن اســت ،ســالها در خطه گیالن و شــهر رشت بنایی

مشــترک همراه او بوده و در روزهای بیماری همچون یک پرستار

میکرده و در بازگویی یک خاطره از روزی یاد میکند که با بارش
برف شــدید در شهر رشت ،سقف خانه یکی از همسایههایش فرو

برای مراقبت ،تیمار و بازگشت مرد خانواده به زندگی عادی تالش
کرده است.
میگوید« :خدا را بسیار شاکرم برای داشتن چنین همسری که
بیدریغ و در نهایت مهربانی و فداکاری کنارم بوده است».
ناصر صفری متولد ســال  51در شهر اردبیل است .او که خیلی
زود و در  19سالگی تشکیل خانواده داده ،مهمترین چیز برایش در
زندگی سالمتی خود ،همسر و سه فرزندش و در کنار آن شادی و
دلخوشی مردم ایران و همکارانش است.

میگوید« :دخترم نسیم عاشــق امام رضا(ع) است .وقتی آن
حادثه ناگوار برایم پیش آمد ،او هفت ســال بیشتر نداشت .یادم
هســت آن زمان یکی از همســایهها راهی مشهد بود و دخترم در
کنار مینیبوس زائران اشــک میریخــت و با همه وجود و از عمق
دل شفای مرا از امام هشتم(ع) طلب میکرد ».دو فرزند دیگرش
حســن و میثم هستند که اولی شاغل در شرکت پگاه و دومی هم
در حال انجام خدمت سربازی است.

میریزد« :وقتی فریادهای بیامان مادر خانواده و ســه فرزندش
را شــنیدم به ســرعت و با دســت خالی به کمک آنها شتافتم و
توانستم هر طور که بود آنها را نجات دهم».
پایــان صحبتهای ما به دو نوه زیبایش ختم میشــود؛ فائزه
و امیرعباس فرزندان دخترش نســیم که حــاال امید زندگی او و
همسرش هســتند و با وجودشان رنگی زیبا از امید و شادمانی به
زندگی این پدربزرگ و مادربزرگ پاشیده شده است.

مثبت باشیم
به خود بهترین استراتژی نیست .به جای اینکه با عجله به سراغ کار

به ناامیدی اجازه

و فعالیت بعدی خود بروید ،زمانی را صرف کرده و درســتی کارهایی
که قبال انجام دادهاید را بررســی کنید .باید بدانید که با کندتر کردن
سرعت خود میتوانید محکمتر گام بردارید.

جوالن ندهید

فروردین

آذر

انگیــزه هایتان آن قــدر باال رفته که مشــتاقید مســوولیتهای
بیشتــری را در محــل کار و خانــه بپذیرید .ممکن اســت یک نفر
با ســخنان تنــد و تیز خود به شــما هجوم آورد و یا اینکه بر شــما
ســختگیری کند کــه کارهایتان را بــا روش دیگــری انجام دهید.
موضوع باعث ناراحتی و آشفتگی ما میشود .سعی کنید در این گونه موارد

فعال نمیخواهید کسی در کار شما دخالت کند به خاطر این که فکر

بر خود مســلط باشید و از تصمیمات عجوالنه پرهیز کنید .اوضاع بهتر از

میکنید میدانید چه باید بکنید و فقط میخواهید با نظر خودتان به جلو

این میشود ،فقط اگر تصمیمات درستی بگیرید .اشتباهات خود را گردن

بروید .تصورتان این اســت ،اگر زمانــی را برای توضیح دادن به دیگران

شــانس یا اقبال نیندازید و بدانید همیشه این خود ما هستیم که برای

بگذارید فقــط نوعی اتالف وقت باارزش شماســت! با این همه ،خوب

چگونه طی کردن مسیر زندگی تصمیم میگیریم.

نیست کسانی را که جزیی از زندگی شما هستند با این کار دلسرد کنید.
راهی پیدا کنید که تمرکز شما را افزایش دهد بدون اینکه مجبور باشید
دوستان واقعی و آن چه در دسترس شما هستند را از دست بدهید.
اردیبهشت

برای امور روزانه خود برنامه داشته باشید تا فرصت کنید به همه کارها
برســید و آنها را سر و سامان دهید .بینظمی اولین عامل سردرگمی
شماست که به راحتی میتوانید آن را برطرف کنید.

مرداد

انتظارات شما از زندگی بسیار زیاد است ،الزم نیست همیشه به همه
خواستههای خود برسید تا احساس خوشبختی کنید .فقط کافی است
یاد بگیرید و تمرین کنید تا با دید بهتری زندگی را ببینید .ته یک کوچه
بنبست نباید معطل ماند .باید برگشت و راه تازهای پیدا کرد.
شهریور

افکار بســیاری در ســر دارید تا آنها را به انجام برسانید .ذهن شما

در این هفته یک فرصت طالیی برای شما پیش خواهد آمد .باید خود

بســیار باز ،خالق و دقیق است .صحبت با افراد صمیمی و نزدیک باعث

را برای مواجهه با آن آماده کنید .نگران اتفاقات گذشته نباشید و بدانید

میشــود تا در این مسیر موفقتر باشید و امکانات بیشتری در اختیار

اگر تالش کنید میتوانید این بار به موفقیت بزرگی دست پیدا کنید.

شــما قرار گیرد .این همفکری و مشورت بسیار به نفع شما خواهد بود.

خرداد

روزهای پر از شــادی و هیجانی خواهید داشــت و میتوانید منتظر

بهتر است کاری را انجام دهید که به دانش و علم شما اضافه میکند.
مهر

اتفاقاتی متفاوت باشــید .مثال ممکن است سفری کوتاه مدت برایتان

این روزها بهتر اســت ،بیشتر به خودتان توجه کنید .متاسفانه این

پیش بیاید یا از نظر کاری ارتقا پیدا کنید .این اتفاقات هر یک میتواند

نظریه که «همه چیز میگذرد!» زیاد دوام نخواهد داشت و اتفاقاتی رخ

شرایط بهتری برای شما ایجاد کند .برای طی کردن این روزهای شلوغ و

میدهد که نیاز به توجه شما دارد .از اوقاتهای خود نهایت لذت را ببرید

مهیج حتما برنامه ریزی کنید.

و کارهای خود را اولویت بندی کنید .به ناامیدی اجازه جوالن ندهید.

تیر

گاهی اوقات زندگی آن گونه که انتظار داریم پیش نمیرود و همین

آبان

خیلی دلتان میخواهد پیشرفت کنید ،اما همیشه سخت گرفتن

خوشبختانه شــما از نظر فکری اینقدر قوی هســتید که میتوانید
از انتقادها به نحو موثر و مثبتی اســتفاده کــرده و از فعالیتهایتان
نتایج مثبتی بگیرید.
دی

اطرافیانتان بیش از اندازه توقع دارند و شــما را تحت فشار قرار
میدهند ،شــما نیز با تالشــی نافرجام میخواهید تمام خواستههای
آنها را برآورده کنید! به جای اینکه به دیگران اجازه دهید به شــما
زور بگوینــد و به فکر انجام دادن خواســتههای آنها باشــید ،خیلی
زود برای خودتان مرزهایی تعیین کنید .در این شــرایط حفظ کردن
شوخطبعی و خوش مشربیتان بیشتر از آن چه فکرش را بکنید به
شما کمک خواهد کرد.
بهمن

انرژی خیلی زیادی که اول هفته دریافت میکنید برایتان روزهای
خوبــی را به همراه میآورد .باهمه این احوال بــاز هم امکان دارد از
دســت فردی که به شما نزدیک است عصبانی شوید .فراموش نکنید
که میتوانید این کشــمکش را ختم به خیر کنید ،ولی هرگز بیشتر از
آن چیزی که در توانتان است به وی قول ندهید تا ناامیدش نکنید.
اسفند

به واســطه حرفهای این و آن نســبت به صحبتهایــی که قبال با
دوستتان داشتهاید بیش از حد حساسیت نشان میدهید .باوجود اینکه
شما منظور خاصی نداشتید ،ولی این گونه برداشت شده که صحبتهای
شما بیشتر از این که مشــوق دوستتان باشد ،منتقدانه بوده است .به
جای اینکه همه چیز را به خودتان نســبت بدهید ،سعی کنید نسبت به
گفت وگوهایی که دور و بر خود میشنوید ،بیتفاوتتر باشید.
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کودک و نوجوان
حمیدرضا

شهرآبادی( ،پدر):
 90درصــد دلیــل موفقیت
پســرم خودش بوده اســت .امیررضا
بسیار بااستعداد و پرپشــتکار است .من

امیررضا شهرآبادی ،فرزند همکار:

کار خاصــی جز حمایت نکردم و هرچه دارد

دوست ندارم ببازم

از تــاش خودش اســت .برایــش آرزوی
موفقیــت و پیروزی میکنم و دوســت
دارم همینطور کــه تا حاال بوده ،با
موفقیت پیش برود.

ندا نظری عارف،
(مادر):

امیررضا ،فرزند همکار حمیدرضا شهرآبادی ،شاغل در بخش کیفیت ،متولد

عالق ه شخصی امیررضا به درس و ورزش

 28دی ماه  85دانشآموز پای ه دهم است .در تمامی سالهای تحصیلش در

دلیل اصلی موفقیتش بوده اســت .من و پدرش تا

مقاطع مختلف موفق به کســب معدل  ۲۰شده است و در رشتههای ورزشی

آنجا که توانستیم او را حمایت و تشویق کردیم .برایش

تکوانــدو و دوومیدانی فعالیت میکند .او یک خواهر دارد که دانشآموز پایه

وقت گذاشــتیم ،چه در رفت و آمد و چه در فراهم کردن

چهارم ابتدایی است .گفت و گوی ما را با این نوجوان پرتالش بخوانید.

فضا و موقعیت رشــد .امیررضا از چهار پنج سالگی ورزش
را شــروع کرد و عالقه و پشــتکارش زبانزد است .از نظر

کدام برایت مهمتر است ،ورزش یا درس؟

من بزرگترین آرزو برای فرزند این اســت که صالح

ورزش دوومیدانی را چطور انتخاب کردی؟

مسلما درس.

و سالم باشــد .امیدوارم در تمام مراحل زندگی

معلم ورزش مدرســهمان مسابقات انتخابی تیم مدرسه را برگزار کرد

چطور این همه سال ،معدلت را روی  ۲۰نگه داشتی؟

و من در این مســابقه انتخاب شدم و بعد از آن خیلی جدی این رشته

البته معدلم در نوبت اول کالس هفتم  19/79شد که به خاطر دشوار

را دنبال کردم.

شدن دروس طبیعی بود ،ولی در ادامه عادت کردم و در نوبت دوم هفتم،

چه مقامهایی در دوومیدانی کسب کردهای؟

پای ه هشــتم و نهم بیشتر درس خواندم و همین باعث پیشرفت و نگه

مقام اول و دوم مسابقات در منطقه .۷

داشتن معدلم شد.

چطور بین ورزش و درس تعادل ایجاد میکنی؟

به نظرت تا االن چه اندازه آرزوهای ورزشیات محقق شده؟

نظرت درباره شرکت ایران خودرو چیست؟

در حد متوسط .باید خیلی بیشتر تالش کنم.

شــرکت بزرگ خودروســازی است و پتانســیل آن را دارد که خیلی

چه هدف ورزشی و تحصیلی داری؟

پیشرفت کند.

به نظرم ورزشکار فقط کســی نیســت که ورزش میکند .به کسی
ورزشکار میگویند که در کنار آمادگی باالی بدنیاش خوش اخالق هم

هدف ورزشــیام به دست آوردن مقامهای اول کشوری و مربیگری

آینده هم متکی به خود باشد.

بله ،مادرم مهندس کامپیوتر است و پدرم مهندس برق.

از نظرت ورزشکار به چه کسی گفته میشود؟

با داشتن برنامهریزی خوب این تعادل را به وجود میآورم.

چنانچــه تا حاال بوده موفق باشــد و در

به عنوان یک جوان از نســل امروز ،چه پیشنهادی برای بهتر شدن آن

داری؟

باشد و برای رسیدن به هدفهایش پشتکار زیادی داشته باشد.

در رشــته تکواندو است و هدف درسیام هم قبول شدن در دانشگاههای
برتر در رشته مهندسی کامپیوتر.

مادر و پدرت برای ورزش و تحصیلت چقدر وقت گذاشتهاند؟

چون در این شــرکت نبودهام و تا به حال به ایران خودرو نیامدهام ،با

با کسی رقابت میکنی؟

سیاستهای کاری آن آشنایی ندارم ،اما میدانم ایران خودرو ظرفیتهای

بله .سعی میکنم با شخص باالترازخودم درمدرسه یا باشگاه رقابتکنم.

بسیاری دارد و میتواند محصوالت مدرن و به روزی تولید کند.

رقابت کردن استرسآور نیست؟

خیلی زیاد .مادر و پدرم همیشــه پی گیر برنامههای درسی و ورزشی
من بوده و هستند.

از چه زمانی رشته تکواندو را دنبال می کنی؟

محصول ایران خودرویی مورد عالقهات کدام است؟

برای من هســت .چون هیچگاه دوســت ندارم وقتی با کسی رقابت

پژو .۲۰۷

اوقات فراغتت را چگونه می گذرانی؟

تحصیل و آیندهشان.

فکرمیکنی مهمترین دغدغ ه نوجوانهای همسن و سالت چیست؟

میکنم از او پایینتر باشم و ببازم.

شش سال پیش وارد رشته تکواندو شدم .چند بار مسابقات تکواندو
را در تلویزیون دیده بودم و به آن عالقهمند شدم .البته پدرم هم قبل از آن

برای همسن و ساالنت چه توصیه و چه آرزویی داری؟

فوتبال و بازی رایانهای انجام میدهم .با خانواده به مسافرت میروم.

پرداختن به این رشته ورزشی را به من توصیه کرده بود.

با دوستان وقت میگذرانم و تلویزیون تماشا میکنم.

چه عنوانها و مقامهایی در تکواندو کسب کردهای؟

در خانواده ،سایر افراد هم در زمینه ورزش و تحصیل مثل شما موفق

بودهاند؟

مقام سوم استان تهران و مقام دوم حوزه.

بــه تحصیل ادامــه بدهند و درس خواندن را رهــا نکنند .تا میتوانند
مهارتهای مفید و جدید را یاد بگیرند ،زیرا در آینده به سودشان خواهد
بود .برایشان آرزوی سالمتی و موفقیت در زندگی دارم.

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

بچهها جون تولدتون مبارک

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

رایان عبدی قزان

بنیامین سالمی

الهه چراغلو

آیلین رحیم جو

آوین عوض زاده

آهو خبازی علوی

آسنا احمدی بیگلویی

آریا مقدم

آروین پورزارع

آرش دیندوست

زهرا سادات بنیهاشمی

سیده حوریا رضوی

طاها رشیدی

عسل تجری

کوروش دنیا دوست

مانی صدراییفرد

ماهور چراغلو

معصومه طاهرینژاد

مهنا سادات حسینی

نیال صادقی

ویهان آئینی
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امیر محمد حسنپور
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امیر علی حسنپور

نلین و آریا حبشی

آوا و آرش عسگری

آوینا و آراد درویشمفرحی

سالمت

علت اصلی

زانودرد

درد در هر نقطهای از بدن در واقع هشداری برای درک آسیب دیدگی

آن نقطه خاص است .مفصل زانو به عنوان بزرگ ترین مفصل بدن در
معرض آســیب دیدگیهای مختلف و در نتیجه انواع دردهای روزمره

اســت .دالیل متعددی ممکن است ســبب ایجاد درد در مفصل زانو

شود که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

موجب هر دو نوع آسیبهای حاد و مزمن شود .از پیادهروی گرفته تا

به شــکل طبیعی خود باز نمیگردد؛ به این دلیل پایداری مفصل زانو

انواع تمرینات مقاومتی ،فرم و تکنیک صحیح ،کلید اصلی پیشگیری

پس از کشــیدگی رباط بهطور معمول کاهش مییابد .آسیب دیدگی

از وارد شدن بیش از حد فشار و ایجاد کشیدگی در مفاصل است .اگر

برخی رباطها مانند رباط صلیبی قدامی (جلویی) ممکن است شما را

به طور معمول درد زانو را تجربه نمیکنید ،اما در برخی از تمرینات درد

با تورم و درد زیادی در ناحیه زانو مواجه کند.

شــروع میشــود ،نحوه انجام حرکت خود را بررسی کنید؛ برای مثال

درد عضالنی

زانوها در هنگام انجام حرکت اسکات و یا نشستن و برخاستن از روی

التهاب تاندون

صندلی نباید به یکدیگر نزدیک شوند( .شکل مقعر پیدا کنند).

اســتفاده بیش از حد از هر عضو بدن ،بدون آمادگی کامل میتواند

آسیب مینیسک یا غضروف زانو

موجب ایجاد آسیب و درد شود .در افراد ورزشکار و یا افرادی که شغل
و یا فعالیت روزمره آنها اســتفاده زیاد از مفصل زانو را میطلبد (مانند

وقتی مردم درباره غضروف پاره شد ه زانو حرف میزنند ،معموال به

افرادی که نیاز به استفاده روزانه و مستمر از پله دارند) تاندونهای زانو

مینیســک زانو اشاره میکنند .آســیبهای مینیسک زانو از رایجترین

کشــیدگی یا پارگی عضله در اطــراف مفصل زانو باعث درد در آن
ناحیه خواهد شد و معموال در یک نقطه خاص روی برجستگی عضله
و یا در محــل اتصال عضله و تاندون درد بیشتری حس میشــود.
اگر عضالت همسترینگ ،کشــاله ران یا چهارسر ران کشیده یا دچار
گرفتگی شوند ،بیشترین احتمال درد در اطراف زانو خواهد بود.

در خطر آســیب قرار دارند؛ در این آســیب معموال اطراف زانو متورم و

ت بدنی باالست و میتواند هنگام
علل درد زانو در بین افراد دارای فعالی 

ملتهب میشود .ناحیه آسیب دیده معموال متورم شده و یک برجستگی

هر فعالیتی که طی آن چرخش شــدید در زانو ایجاد شود ،رخ دهد .از

در کنار تاندون ایجاد میشود .از دیگر عالمات این آسیب ،درد در ناحیه

عالیم اولیه آن میتوان به صدایی که از عمق زانو شنیده میشود ،اشاره

اضافه وزن میتواند علت اصلی تمامی آسیبهای بررسی شده در

آســیب دیده در حالت ثابت است( .درد شما ممکن است در باز و خم

کرد .این صدا معموال به خاطر شروع ،توقف و یا تغییر وضعیت سریع،

باال باشد .در صورتی که وزن شما بیش تر از حد توان و قدرت عضالت

کردن مفصل زانو به صورت لحظهای افزایش یابد).

یا صرفا به خاطر تغییر جهت ناگهانی حرکت میتواند به وجود بیاید.

شــما باشد ناخودآگاه فشــار بیش از حد به مفصل زانو و یا رباطها و

کشیده شدن رباط

انجام اشتباه حرکات ورزشی
داشــتن فرم بد در هنگام انجــام هرگونه فعالیت فیزیکی میتواند

بعد از این که یک رباط کشیده ،تضعیف و یا پیچ میخورد ،معموال

اضافه وزن

لیگامانهای درگیر در آن وارد شــده به طوری کــه بدن قادر به ترمیم
آنها نباشــد؛ این اتفــاق به مرور زمان میتواند منجر به آســیبهای
غیرقابل جبران و حتی از کار افتادگی کامل مفصل زانوی شما شود.

غلظت خون ،عالیم و راههای درمان

منظــور از غلظت خــون ،افزایش تعداد گلبولهــای قرمز خون به

نســبت حجم خون اســت .وظیفــه گلبولهای قرمــز در بدن این

بخ

ش نخست
عالئم

پلی سیتمی بسته به سن ،جنسیت و علت بیماری عالئم مختلفی

اســت که اکسیژن را به اندام و بافتها برســانند .وقتی تعداد این

دارد .ســرفه مزمن و تنگی نفس ،آپنه خواب ،ســرگیجه و خستگی

ســلولهای خونی از حد مجاز بیشتر میشــود ،خون غلیظ شده و

عالئم این بیماری هســتند .گاهی هم فرد هیچ نشــانهای ندارد ،اما

احتمال ایجاد لختگی به وجود میآید .لختههایی که اگر در مســیر

ســردرد و ســرگیجه ،درد گردن ،ضعف و بی حالی ،خارش و قرمز

انتقال خون به قلب یا مغز باشــند ،ریسک ســکته مغزی و قلبی را

شــدن پوست یا چشم ،سر شــدن و خواب رفتن دست و پاها ،تنگی

چند برابر میکنند.

نفس یا سرفه مزمن از عالئم هشداردهنده پلی سیتمی است که باید
آنها را جدی گرفت و حتما به پزشک مراجعه کرد.

غلظت خون در مردان باالی  40ســال از شیوع بیشتری برخوردار
اســت .در اصطالح پزشــکی این بیماری را پلیسیتمی و اریتروسیتوز

عوارض

میگویند .بر خالف تصور عمومی که اگر رنگ خون کســی تیره باشــد

غلطت خون در صورت عدم درمان میتواند بسیار خطرناک باشد.

یعنی غلظت خون دارد و افرادی که رنگ خونشــان قرمز روشن است
خون رقیقی دارند ،این باور کامال اشــتباه اســت و این بیماری با چشم

باشــد .نوع اولیه ریشه ژنتیکی دارد و در نوع ثانویه پلی سیتمی یکی

غیرمسلح قابل تشخیص نیست .علت تیره بودن رنگ خون که معموال از

از عوارض بیماریهای دیگر مانند بیماریهای قلبی و عروقی یا ریوی

ورید گرفتهشده کمبود اکسیژن است .بیماری غلظت خون را با آزمایش

است.

خون ( )CBCو سنجش تعداد هموگلوبین تشخیص میدهند.
علت بیماری

از دیگــر عواملی که علت غلظت خون هســتند میتوان به کمبود
اکســیژن در ارتفاعات و کوهستانها یا مناطق آلوده اشاره کرد .تنش
و استرسهای عصبی هم میتواند باعث این بیماری شود .در مواردی

پلیسیتمی بیماری اســت که به تدریج و آرام آرام رشد میکند و

هم شــاهد بروز پلی سیتمی موقت ناشــی از تعریق و اسهال شدید

معموال در ســنین باال پس از  ۴۰ســالگی خود را نشان میدهد و در

هستیم .مصرف ســیگار هم با کاهش اکسیژنرســانی از علل بروز

مردان شایعتر اســت .علت بروز پلی سیتمی میتواند اولیه یا ثانویه

غلظت خون ثانویه است.

برخی از عوارض این بیماری جدی عبارتند از:
حمله قلبی
سکته مغزی
آمبولی ریه
بزرگ شدن کبد و طحال
افزایش فشار خون
زخم معده
دردهای استخوانی که به نقرس و سنگ کلیه تبدیل میشوند.
خونریزی بینی.
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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 ابوالقاسمی
مداح :حاج مرتضی طاهری

عکس :هادی ذهبی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

زمان :دوشنبه  16آبان  ،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.

تعاونیمصرف

گروهی ازهمکاران در تماس با صدای همکارعنوان کردهاند ،با توجه

به اطالعیههای پی در پی تعاونی مصرف ترغیب شدیم که از این تعاونی

خرید کنیم ،اما وقتی مراجعه میکنیم اغلب فروشــنده بخش مربوطه

نیست! و هیچ کس هم کارآن شخص را انجام نمی دهد.
پاسخ تعاونی مصرف :

این در حالی است که برنامهریزیهای متعددی برای افزایش و بهبود
خدمات جاری در دست مطالعه و برنامه ریزی است.

افزایشسهمیهسفرمشهد

جمعی از همکاران در تماس با صداي همكار درخواســت کردهاند،

سهمیه ارسال نفرات به مشهد افزایش یابد.

جمعــی از همکاران در تماس با صدای همکار عنوان کردهاند ،یک

سال اســت به هر طریقی ازارتباط با سامانه مدیرعامل ،صدای همکار

کارآمد گرفته تا به صورت حضوری در بازدید مسووالن درخواست کرده
ایم ،در ســبد حواله پرسنل دنا پالس معمولی گنجانده شود تا ماهم از

حالوت و دسترنج خودمان بهره ببریم چرا هیچ توجهی نمی شود؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری:

پاسخ مدیریت پیشگیری ،درمان و رفاه:

تعاونی مصرف کارکنان همه روزه از ساعت  8تا  18با رعایت اصول

طبق پی گیریها و جلسات متعدد بابت افزایش ظرفیت اعزام مقرر

با توجه به برنامه تولید محدود این خودرو ،در حال حاضر امکان ایجاد

خدمت رسانی و مشتری مداری آماده ارایه خدمات به کارکنان گرانقدر

شــد که از ابتدای مهرماه تا انتهای قرارداد اعزام پرسنل جهت سفر به

تعهد جدید وجود ندارد .چنان چه برنام ه تولید این محصول در سال آتی

گروه صنعتی ایران خودرو است ،لذا با هدف پیشگیری از بروز برخی

مشهد مقدس متناسب با تعداد نفرات مجاز ظرفیت اعزام نیز افزایش

افزایش یابد ،معاونت بازاریابی و فروش امکان ارایه خودروهای جدید را

ناهماهنگــی ها ،زمانهای صرف صبحانه ،ناهار ،انجام فرایض دینی و

قابل توجهی داشته باشد؛ به طور مثال پرسنلی که آخرین تاریخ اعزام

در سبد محصوالت کارکنان بررسی خواهد کرد.

استراحت کارکنان فروشــگاه ،براساس جدول زمانبندی برنامهریزی

آنان بهمن ماه و اسفندماه سال  95و همچنین فروردین ماه و اردیبهشت

شــده اســت که در هر زمان از ساعات کاری یادشــده خللی در روند

ماه ســال  96بوده است ،مجاز به استفاده از سهمیه در آبان ماه شدند،

انجام خدمت رســانی نباشــد .الزم به ذکر است ،مسووالن نیز به طور

بدین ترتیب درصورت رونــد اجرایی اعزام طبق توضیحات فوق الذکر

مستمر و دائمی در محل فروشگاه برای نظارت بر حسن انجام صحیح

میتوان حجم زیادی از پرسنل حایز شرایط را اعزام کرد و مدت زمان

خدمترســانی حضور دارند ،لذا در صورت بروز هرگونه مشکل تمامی

انتظار را کوتاه تر کرد.

مسووالن مذکور آماده پاسخ گویی و رفع مشکالت احتمالی هستند.
بــا این وجود در صورت عدم رضایت مشــتریان محتــرم در ارایه
پاسخگویی مناسب از ایشان عذرخواهی میشود ،ضمنا تذکرات تاکیدی
نیز به تمامی کارکنان فروشگاه داده شده است.

تعــدادی از همکاران در تماس با ما از مســووالن تعاونی مصرف

درخواست کردهاند ،تعداد اقساط اجناس را بیش تر کنند.
پاسخ تعاونی مصرف:

شــرکت به این عظمت کاری ندارد که برای فرد بازنشسته یک حواله در

نظرگرفته شود.

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری:
پیــرو موافقت مدیر عامل گــروه صنعتی ایران خــودرو ،به پاس

حوالهخودرو

گروهی از همکاران در تماس با ما درخواست کردهاند ،ترتیبی اتخاذ

شــود تا باتوجه به افزایش قیمت خودرو ،میــزان وام حواله خودروی
پرســنل هم افزایش یابد تا ما هم بتوانیم یکی از محصوالت خودمان

را خریداری کنیم.

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری:
این تسهیالت با هدف کمک هزینه خرید خودرو اعطا شده است و

تعداد اقســاط کاالهای لوازم خانگی در حال حاضر تا  12ماه است،

عــدهای ازهمکاران درتماس با صــدای همکارعنوان کردهاند ،برای

بنابر سیاستهای شرکت مبلغ وام مورد بازنگری قرار میگیرد.

قدردانی از تالش همکارانی که در شــرف بازنشستگی هستند ،حواله
خودرو با شرایط زیر به ایشان اعطا میشود.
نوبت حواله آخر

ماهیت شغلی

بر مبنای دو سال
نسبت به حواله قبلی

تولید مستقیم و غیر مستقیم

بر مبنای سه سال
نسبت به حواله قبلی

پشتیبان و ستاد

#

چگونه

هشتگ
مهدی رهبر از مدیریت موتور سازی یک:
به نظرم محبت باید هدفمند و بجا باشد تا
رشد و شکوفایی درخودم و دیگران ایجاد

محبت خود را

به دیگران ابراز

کند و از آن سواستفاده نشود.

میکنید؟

میثم بابایی از مدیریت موتورسازی یک:
بستگی دارد به چه کسی میخواهم محبت
کنم؛ فرزندم را با نوازش ،بوسیدن ،تشویق
در برابر انجام کارهای خوب و صحبت
کردن و در مورد پدر و مادرم با دیدار و
رفتن به دستبوسیشان و مصاحبت و
همنشینی با آنها.

قاسم دنیایی از مدیریت موتور سازی یک:
با مهربانی و برخورد شایسته نسبت به کسانی که دوستشان
دارم ،ابراز محبت میکنم .در محل کار هم ،به همه احترام
میگذارم چه کوچکتر از خودم باشند یا بزرگتر.

اسداله بنایی از مدیریت موتورسازی یک:
کارهایی انجام میدهم که فرد مورد نظرم
دوست دارد و خوش حال میشود.
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قاسم خونساری از مدیریت موتورسازی یک:
راههای مختلفی برای ابراز محبت وجود دارد ،در محیط خانواده
با قدردانی از زحمات همسر ،وقت گذاشتن برای پسرم ،هدیه
دادن و در محیط کار هم با حل کردن مشکالت همکاران و گوش
دادن به صحبتهای آنان.
امیرصوفی از مدیریت موتور سازی یک:
به نظرم بهترین راه ابراز محبت این است هر کاری که انجام
میدهیم بدون منت و چشمداشت باشد .محبت کردن ما را
به زیباترین انسان تبدیل میکند.

