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پیشخوان خبر
در بازدید رییس و استادان دانشگاه امام حسین (ع) مطرح شد

درهای ایرانخودرو به روی دانشبنیانها باز است

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در نشســت هم افزایی با جمعی از

اســتادان و رییس دانشگاه جامع امام حســین(ع) ،بر تعمیق روابط با
شرکتها و مراکز دانشبنیان از جمله در حوزه صنایع نظامی تاکید کرد.

مهــدی خطیبی گفت :دانشــگاه جامــع امام حســین(ع) با توجه
به دارا بودن ظرفیتهای باالی دانشــی و جایــگاه آن در صنایع نظامی،
میتواند یکی از همکاران گروه صنعتی ایرانخودرو در حوزه فعالیتهای
دانشبنیان باشد.
وی با اشــاره به انتقادات مقام معظم رهبــری از کیفیت محصوالت
خودروســازان ،بیان کرد :میپذیریم که توجه کافی و مورد نظر به کیفیت
صنعت خودرو نشده ،اما این به مفهوم پایین بودن سطح کیفی و دانشی
نیروی انســانی گروه صنعتی ایرانخودرو نســبت به سایر بخشهای
صنعتی کشور نیست ،بلکه به دلیل تعدد و تعداد ذینفعان صنعت خودرو
و زنجیره تامین خودروسازی است که انتظارات خاص و باالیی را از سوی
مشــتریان ایجاد میکند ،در تمام دنیا انتظــارات مردم از صنعت خودرو
خاص و ویژه اســت .خطیبی با اشــاره به اینکه طی یک سال گذشته
سرعت رشد در گروه صنعتی ایرانخودرو افزایش یافته است ،بیان کرد:
منصفانه نیســت که با برخی اظهارنظرهای غیر کارشناسی ،دستاوردها و
زحمات این مجموعه را تخریب کنیم .باید بپذیریم که در خصوص جهاد
تبیین که از تاکیدات مقام معظم رهبری است ،اقدامات این خودروساز
به خوبی به اطالع مردم و مشتریان نرسیده است.
وی با اشــاره به اینکه از زمان پذیرش مسوولیت در گروه صنعتی
ایرانخودرو ،یکی از دغدغههایم خودروهای ناقص بوده است ،بیان کرد:
از تاریخ دهم مهرماه امســال با تالشهای صــورت گرفته ،خودروهای
ناقص در تمامی ســایتهای گروه صنعتی ایرانخودرو به صفر رسید و
امروز دیگر هیچ خودروی ناقصی در هیچ یک از سایتهای این خودروساز
تولید نمیشود .به گفته خطیبی ،بر اساس محاسبات صورت گرفته ،اگر
سال گذشــته هیچ خودروی ناقصی در گروه صنعتی ایرانخودرو تولید
نمیشد و محصوالت به صورت عبور مستقیم و کامل از خط خارج میشد،
در بدترین حالت تولید به میزان  15هزار دســتگاه کاهش مییافت ،اما
سبب صرفه جویی چهار هزار میلیارد تومانی در هزینهها میشد.
وی با اشــاره به اینکه از خرداد ماه امســال تمامی محصوالت گروه
صنعتی ایرانخودرو به صورت کامل و عبور مستقیم تولید میشود ،عنوان
کرد :این مهم یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعتی کشور است.
رشد  ۷۰درصدی امسال در تحویل خودرو
مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیــان اینکه تولید خودرو به
صورت کامل موجب جلوگیری از افت  25درصدی شــاخصهای منفی
کیفیت در محصوالت شده ،تصریح کرد :کیفیت ،زمانبر و هزینهبر است،
اما تولیــد خودرو به صورت عبور مســتقیم عاملــی در افزایش کیفیت
محصوالت بوده اســت .وی با اشــاره به تغییر ترکیب تولید محصوالت
ایرانخــودرو از خودروهــای قدیمی و زیــانده به خودروهــای بهروز و
باکیفیت ،بیان کرد :بر اســاس برنامهری زیهای صورت گرفته ،امسال
 750هزار دستگاه خودروی سواری و سنگین و تجاری در گروه صنعتی
ایرانخودرو تحویل خواهد شد که نسبت به  430هزار دستگاه خودروی
تحویل شــده در سال گذشته 70 ،درصد رشــد در زمینه تحویل خودرو
خواهیم داشت.
خطیبی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتقای کیفیت
محصوالت از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ،اظهار کرد :بر اساس طرح
تحول کیفیــت گروه صنعتی ایرانخودرو 279 ،پروژه کیفی در بازههای
زمانی کوتاه ،میان مدت و بلند مدت تعریف شــد که تاکنون بیش از 70
درصد برنامهریزیهای صورت گرفته محقق شده است.
به گفتــه وی ،نمره آدیت و عیوب محصــوالت ایرانخودرو تا پیش
از این در برخــی از خودروها حدود  10بود که به نصف کاهش یافته و در
خودروهای جدید این عدد پنج بود که به  2/2کاهش یافته است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به اینکه در زمینه توسعه
یرا را طراحی کنیم ،گفت:
محصوالت ،موفق شدیم خودروی کراس اوور ر 
ایــن محصول کامال بــه روز و در تراز خودروهــای روز دنیا پس از انجام
آزمونهای مربوط ،آماده تولید انبوه در نیمه سال آینده میشود.
خطیبی افزود :از این پس محصوالت جدید گروه صنعتی ایرانخودرو
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باید کامال بیعیب و نقص باشــد ،در انتخاب سازندگان و تامین کنندگان
کامال دقت میشود تا این امر محقق شود.
وی با اشــاره به طراحی محصول  TF21بیان کــرد :فرآیند طراحی

مجموعه یک شــرکت تولیدی اســت و بایــد دارای تولید بدون زیان،
اقتصاد رقابت پذیر و باکیفیت باشــد .وی با اشاره به اینکه کارایی و
بهرهوری موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها میشود ،بیان کرد:

و تولید این خودرو در اســفندماه ســال گذشته آغاز شــد و بر اساس

دســتیابی به کیفیت به راحتی امکان پذیر نیست و مقولهای زمان بر

برنامهریزیهــای صــورت گرفته و طبــق اســتراتژیهای جدید این

است .وی بزرگترین سرمایه گروه صنعتی ایرانخودرو را برخورداری

خودروساز ،مدت زمان طراحی تا تولید محصول به  18ماه کاهش یافته

از نیروی انســانی توانمند و متخصص و بهرهمندی از زیرساختهایی

و بر این اساس ،محصول  TF21نیز ظرف همین مدت تولید خواهد شد

نظیر حجم ،مســاحت و آزمایشگاهها و دستگاههای مدرن و پیشرفته

و در نظــر داریم تا این بازه زمانــی را در تولید محصوالت آتی به  10ماه

دانست.

کاهش دهیم.

رییس دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به اینکه این دانشگاه

مدیرعامــل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره به تولید تارا برقی و

میتواند در زمینه تولید پلتفرم با گروه صنعتی ایرانخودرو همکاریهای

رونمایی از نخســتین نمونه نیمه صنعتی آن در شهریورماه سال جاری،

مشترک داشته باشــد ،بیان کرد :اقدامات و دستاوردهای این مجموعه

گفت :این محصول توســط شرکت دانشبنیان جتکو ایرانخودرو تولید

صنعتی به ویژه در یک سال اخیر ،شایان توجه است.

شده و قرار است به زودی  17دستگاه دیگر نیز تولید شود ،اما تولید انبوه

وی با بیان اینکه به صفر رساندن خودروهای ناقص در گروه صنعتی

آن بستگی به شهرداریها در تامین ایستگاههای شارژ در سراسر شهرهای

ایرانخودرو موجب ایجاد آرامش خاطر در میان مردم و جامعه شــده

کشور دارد .وی با اشاره به دستاوردهای گروه صنعتی ایرانخودرو دیزل،

اســت ،تصریح کرد :الزم اســت با عمل به جهاد تبییــن ،در خصوص

یادآور شد :تولید کشنده اتوماتیک  ،H5اتوبوس برقی ،اتوبوس آمبوالنس

اقدامــات موثری که صــورت گرفته اعم از افزایش تولید تا توســعه و

و ...از دستاوردهای کم نظیر این خودروساز است.

صادرات محصوالت ،به خوبی اطالع رسانی شود.

خطیبی با اشاره به تاسیس مرکز توسعه محصول و فناوری در زنجیره

به گفته ســردار حسنی آهنگر ،با خودباوری میتوان از بحرانها عبور

ارزش ایرانخودرو ،بیان کرد :این مرکز ظرفیتهای همکاری میان گروه

کرد و مدیریت یک سال گذشته ایرانخودرو و دستاوردهای کسب شده،

صنعتی ایرانخودرو و مراکز دانشگاهی و دانش بنیان را شناسایی کرده و

این موضوع را به خوبی ثابت کرده است.

عرضه و تقاضا میان این مجموعهها را شکل میدهد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشــاره بــه برگزاری همایش

اقدامات ایرانخودرو مقتدرانه و امیدآفرین است

همکاری با شرکتهای دانشبنیان در این گروه صنعتی و در خردادماه

در ادامه ،حجت االسالم پاکیزه ،نماینده ولی فقیه در دانشگاه جامع

امســال ،بیــان کرد :در این همایــش 54 ،تفاهم نامه با شــرکتهای

امام حسین(ع) ،تاکید کرد :اقدامات گروه صنعتی ایرانخودرو مقتدرانه

دانشبنیان منعقد شــد .وی تصریح کرد :درهــای ایرانخودرو به روی

و امیدآفرین است و این دستاوردها باید برای جامعه تبیین شود.

دانشبنیانها باز خواهد بود .خطیبی با اشــاره به راه اندازی مرکز توسعه

وی با اشــاره به لزوم توجه به سرمایههای انسانی این خودروساز

تجارت و خدمات قوای محرکه ایرانخودرو (پاورترین) ،اظهار کرد :امروز

گفت :باید به زمینههای اقتصادی ،فکری ،فرهنگی و بصیرتی کارکنان

ایرانخودرو به ســطحی از بلوغ و بالندگــی در زمینه تولید قوای محرکه

و خانوادههای آنها نیز توجه شود.

دست یافته است که میتواند این ظرفیت را در اختیار کل کشور قرار دهد.

در ادامــه ایــن نشســت ،گزارشــی از عملکــرد گــروه صنعتی

یکی از اقدامات ایرانخودرو در زمینه قوای محرکه ،تولید و تامین قوای

ایرانخودرو ارایه شــد و کیانوش پورمجیب ،قائم مقام توسعه و تولید

محرکه  +TU5خودروی شاهین گروه خودروسازی سایپاست .هم چنین

گروه صنعتــی ایرانخودرو در زمینه فعالیتهای شــرکتهای دانش

شــرکت دانش پایه چرخشگر که از شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو

بنیان این خودروساز نظیر تام ،جتکو ،ایپکو و ، ...دستاوردهای آنها در

دیزل به شمار میرود نیز تولید قوای محرکه زامیاد را بر عهده دارد.

زمینه طراحی و توســعه محصول ،همکاری با شرکتهای دانش بنیان

وی در ادامــه ،با اشــاره به اینکه صــادرات را صرفا بــرای صادرات
نمیپذیریم ،عنــوان کرد :صادرات محصوالت حتمــا باید دارای هدف و
سودآوری و ارزش افزوده برای این مجموعه باشد.

و دانشــگاهیان و نیز زمینههای مشــترک همکاری با دانشگاه امام
حسین(ع) توضیحاتی ارایه کرد.
همچنین امیناله حدادی ،مدیر مرکز توســعه محصول و فناوری

خطیبــی افزود :طبق توافقات صورت گرفته با کشــور آذربایجان ،قرار

در زنجیره ارزش به اهداف راهاندازی این مرکز ،تشــریح برنامهها و

اســت  3500دســتگاه خودروی تارا و دنا ظرف یک ســال آینده به این

اقدامات آن اشــاره و گزارشی از فعالیتهای این مرکز و اهداف آتی

کشور صادر شود.

آن ارایه کرد.
گفتنــی اســت ،در انتهای این نشســت ،از خطــوط تولید و مرکز

به صفر رساندن خودروهای ناقص موجب آرامش خاطر کشور شده است

تحقیقــات ،طراحی و تکوین محصول ایرانخودرو و محصوالت جدید

در ادامــه ،ســردار حســنی آهنگر ،رییــس دانشــگاه جامع امام

بازدید به عمل آمد و نیز با حضور در مقبره شهید گمنام ایرانخودرو ،به

حســین(ع) با بیان اینکه ایرانخودرو نباید زیانده باشد ،گفت :این

مقام واالی این شهید ادای احترام شد.

میز خبر
آخرین جزییات از دستاوردهای عبور مستقیم توسط آبیپوشان جاده مخصوص

تیراژ تولید هفتگی ایرانخودرو به بیش از  ۱۴هزار دستگاه رسید

قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو عالوه بر تشــریح

حفظ شــرایط تولید پایدار در شرایطی صورت گرفته که پنج هزار میلیارد

دستاوردهای تولید کامل و عبور مستقیم ،از افزایش تولید هفتگی از نیمه

تومان شــورای پول و اعتبار نیز در پایان سال گذشته مطابق عرف سنوات

دوم امسال با توجه به توقف تولید ناقص خبر داد.

گذشته پرداخت نشــده و صرفا افزایش عرضه به بازار توانسته نقدینگی
مورد نیاز تولید را تامین کند.

کیانوش پورمجیب گفت :تولید هفتگــی در هفته ابتدایی مهرماه۱۰ ،
هزار و  ۵۰۰دســتگاه بود که این رقــم در هفته دوم مهرماه به بیش از ۱۲

وی برنامهریزی و تدابیر اندیشــیده شــده برای تامین تراشــههای

هزار دســتگاه رسید و افزایش هفتگی تولید در این مدت ادامه داشته و

الکترونیکی برای تولید امســال را از اقدامات مهم و موثر در حفظ شرایط

توانستیم در هفته دوم آبان ماه بیش از  ۱۴هزار دستگاه خودروی سواری

تولید دانســت و گفت :با حذف تولید ناقص ،روش تعامل با سازندگان و

و تجاری تولید کنیم که این امر حاصل دو موضوع صفر شدن خودروهای

تامین تراشههای الکترونیک اصالح شد که فرآیند با کارآمدی و بهرهوری
بیشتر دنبال شده و ثمرات آن نیز در افزایش تولید مشهود بوده است.

ناقص و راهبرد تولید عبور مستقیم است.
وی با بیان اینکه با ادامه روند فعلی ،زمینههای تحقق اهداف تولید تا
پایان سال در دو بخش سواری و تجاری محقق خواهد شد ،گفت :تعداد
تولید تجمیعی گروه صنعتی ایرانخودرو در دو بخش ســواری و تجاری
با میانگین تولید روزانه بیش از  ۲۸۰۰دســتگاه ،به عدد  ۳۶۳هزار و ۷۲۶
دستگاه رسیده است .پورمجیب جلوگیری از شکلگیری هزینههای ناشی
از تولید ناقص و دارای کسری قطعه به میزان دستکم چهار هزار میلیارد
تومان در هفت ماهه امســال را از نتایج اولیه این اقدام مهم دانســت و
گفت :بهبود کیفیت در شاخص آدیت نهایی خودرو ( )IQXبه میزان ۴۵
درصد در محصوالت تولیدی سایت تهران و همچنین نتایج آدیت شرکت
بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران به میــزان  ۱۱.۵درصد در هفت ماهه
امسال از دیگر مزایا و نتایج توقف تولید ناقص بوده است.
قائم مقام توســعه و تولید گروه صنعتی ایرانخودرو افزود :برمبنای
آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شاخص IQS
که بیانگر تعداد ایرادات اظهار شده توسط مشتریان در سه ماهه ابتدایی
مالکیت خودرو است نیز در خودروهای تحویلی خرداد امسال نسبت به
بهمن سال گذشته  13درصد بهبود به ثبت رسیده است.
وی بــا بیان اینکه دســتاوردهای این اقدام به صورت مســتقیم در
شاخصهای رضایت مشتری اثرگذار بوده ،خاطرنشان کرد :در هفت ماهه

امسال  ۱۰۱هزار دستگاه خودروی کامل بیشتری نسبت به مدت مشابه
سال گذشته تولید شده که افزایش عرضه در کنار افزایش کیفیت رضایت
مشــتریان را در پی داشــته اســت .پورمجیب افزود :پس از صفر شدن
خودروهای ناقص ،تولید مکانیکی نیز در پنج ماهه گذشته به میزان پنج
درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است ،این در حالی
است که کیفیت تولید مکانیکی عبور مستقیم امسال از جنبه ماهیتی با
تولید مکانیکی سال گذشته بسیار متفاوت و کیفیتر است و اصوال تولید
ناقص سال گذشته ،تولید کاالی نیمه ساخته بوده است.
وی با بیــان اینکه طبق فرمان رییس جمهــوری ،در ابتدای مهرماه
از رکــورد افزایش  ۵۰درصدی عرضــه عبور کردیم ،افزود :تکمیل و عرضه
خودروهای ناقص و تولید عبور مســتقیم سبب خلق نقدینگی به تولید
بــه میزان  ۲۲هــزار میلیارد تومان شــد که این موضوع بــا وجود ادامه
سیاستهای قیمتگذاری دستوری ،ســبب جلوگیری از کاهش تولید
شد.
قائم مقام توســعه و تولید ایرانخودرو با بیان اینکه این روند زمینه
کاهش نیاز به نقدینگی خارج از مکانیزم بازار را در هفت ماهه نخســت
امســال در گروه صنعتی ایرانخودرو به دنبال داشته است ،تصریح کرد:

پورمجیب مهمترین دستاورد تولید کامل را شناسایی گلوگاههای تولید
در شبکه تامین دانست و تصریح کرد :گلوگاههای تولید ،هیچگاه بهدلیل
تولید ناقص شناسایی نشده و امروز مشخص شده که فعال در تولید رینگ
آلومینیومی در کشــور ضعف داریم و این موضوع سبب شده تا مقدمات
سرمایهگذاری درست به معنی رشد و توسعه ملی فراهم شود.
وی الزمــه تحقق اهداف کیفی و اجرای فرمان رییس جمهوری مبنی
بر ارتقای کیفیت و افزایش گارانتی محصوالت را انجام فرآیندهای بهبود
کیفیت در خطوط تولید دانســت و گفت :بــه دنبال پایان تولید خودرو با
کســری و ادامه تولید به صورت عبور مستقیم ،شاخصهای کیفی بهبود
چشــمگیری را تجربه کرده و در آدیت نهایی خودروهای تولیدی سایت
تهران بهبود  ۴۵درصدی و در گزارش آدیت شــرکت بازرســی کیفیت و
اســتاندارد ایران بهبود  ۱۱.۵درصدی در سطح کیفیت محصوالت حاصل
شده است.
پورمجیب تصریح کرد :بیتردید در صورت ادامه تولید باکسری قطعه
در سال جاری ،برای تولید و عرضه به میزان محقق شده سال جاری ،نیاز
به نقدینگی به میزان  ۲۲هزار میلیارد تومان افزایش مییافت و با توجه به
عدم امکان تامین آن ،قطعا تولید خودرو به میزان ماهانه  ۲۵هزار دستگاه
افت پیدا میکرد و شمارگان تولیدی سال جاری محقق نمیشد.

با امضای تفاهمنامه کلید خورد

همکاریهای دانشبنیانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و تام ایرانخودرو

ســند تفاهم همکاریهای دانشبنیان میان دانشــگاه صنعتی خواجه

آمادگی را دارد تا یک موسسه مشترک با شرکت تام تاسیس و بر اساس

نصیرالدین طوسی و شــرکت تامایرانخودرو با حضور ریاست دانشگاه و

آن پروژههای مشــترک و نیز نحوه شکست پروژه تعریف شود و از این

مدیرعامل شرکت تام در محل این دانشگاه به امضا رسید.

طریــق بتوان نقش دانشــکدههای مختلف و فعالیتهای آموزشــی و
پژوهشی را در آن مشخص کرد.

هدف از تنظیم و اجرای ایــن تفاهمنامه ایجاد همکاری و همافزایی

در ادامه کیوان وزیری مدیرعامل شرکت تام نیز با اشاره به نامگذاری

توانایــی طرفیــن در ارایــه خدمــات و اجــرای پروژههای مشــترک
یـپژوهشــی در زمینههای نیرو و تاسیســات ،کنترل و اتوماسیون،
علم 

امســال با عنوان سال دانش بنیان از سوی مقام معظم رهبری ،تصریح

صنایع خودرویی ،صنایع معدنی ،حمل و نقل و زیر ساخت ،صنایع نفت و

کرد :شرکت دانشبنیان تام ایرانخودرو بالغ بر  ۲۴سال سابقه فعالیت
صنعتی داشته و برای گسترش و تجهیز اتاق فکر خود نیاز به توسعه روابط

گاز ،رباتیک و هوش مصنوعی ،ابزار دقیق و اینترنت اشیاست.

خود با دانشگاه دارد .وی افزود :تام هم اکنون عالوه بر صنعت خودرو در

در این میان مشاوره ،انتقال و تولید فناوری ،آموزش تخصصی منابع
انسانی ،ترویج ،توسعه و فرهنگسازی (برای برگزاریکارگاههای آموزشی،
سمینارها و انتشار کتب و مقاالت مشترک) ،امکانات آزمایشگاهی ،علمی
و آموزشــی ،حمایت از ایدههای متقابل جهت سرمایهگذاری ،حمایت از
پروژهها و پایاننامهها و مالکیت فکری از محورهای همکاری مشــترک
آینده خواهند بود .در حاشــیه آیین امضای تفاهم نامه ،حســن کریمی
مزرعهشاهی رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت :امیدواریم
با امضای این تفاهم نامه شــاهد همکاریهای گســتردهتر و جدیتر در
حوزههای دانشبنیان صنعت خودرو باشیم .عالوه بر آن دانشگاه خواجه

نصیرالدین طوسی در دانشکدههای مهندسی مکانیک ،مواد و صنایع در
بســیاری از کســب و کارهای صنعتی که تام حضور دارد میتواند به این
تفاهــم بپیوندد .وی افزود :صرف انجام یک پروژه مشــترک ،به تنهایی
مشــکلی از پیــش روی صنعت برنمیدارد بلکه باید بســتر را برای یک
همکاری مستمر و انجام فعالیتهای جدیتر فراهم کرد.
رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با ارایه یک پیشنهاد برای
به ثمر نشســتن همکاری صنعت و دانشگاه یادآور شد :دانشگاه ما این

حوزههایی چون صنایع معدنی ،نیرو ،حمل و نقل و زیرساخت ،اتوماسیون
و نفت ،گاز و پتروشــیمی مشغول فعالیت است و در برهه کنونی تمرکز
خاصی بر حوزه شــبکه برق و الکترونیک صنعت خودرو دارد و به دنبال
تعمیق روابط خود در حوزههای دانشگاهی است.
الزم به ذکر است ،شرکت تام ایرانخودرو در قالب هسته مرکزی ارتباط
با مراکز دانشــگاهی و دانشبنیان به ارایه فراخوانی برای توســعه روابط
خود با این مراکز پرداخته و از این طریق برای ارتقای سبد دانشی خود در
صنعت و صنعتی سازی ایدههای فناورانه اقدام کرده است.

ایرانخودرو اطالعیه صادر کرد

افزایش ظرفیت تحویل حضوری خودرو به مشتریان

گروه صنعتی ایرانخــودرو در اطالعیهای ،از افزایش ظرفیت تحویل

حضوری خودرو به مشــتریان با توجه به افزایش تولید عبور مستقیم
و مدیریت انتقال خودروهای تولیدی توسط ناوگان خودروبر در سطح
کشور خبر داد.

ســاماندهی ناوگان خودروبر در سطح کشــور ،به منظور رضایتمندی

به فرآیند تحویل خودرو در ســطح کشور و همچنین استقبال بسیاری

مشــتریان و تســریع در تحویل خودروها ،ظرفیــت تحویل حضوری

از مشــتریان برای تحویــل حضوری خودرو زمینــه افزایش ظرفیت

ایرانخودرو افزایش یافته است.
مشــتریانی که در جوار سایتهای اســتانی ایرانخودرو در سطح

متن اطالعیه صادر شده از سوی ایرانخودرو به این شرح است:

کشــور اســکان دارند نیز میتوانند با انتخاب روش تحویل حضوری،

با توجه به افزایش تولید کامل و عبور مســتقیم خودروها که سبب

نسبت به تسریع در تحویل خودرو اقدام کنند.

افزایش عرضه و تحویل به مشــتریان شــده و در راستای مدیریت و

بنابر این اطالعیه ،گروه صنعتی ایرانخودرو با هدف سرعت دادن

تحویــل حضوری را در دســتور کار قرار داده و با ایــن اقدام ،انتظار
مشتریان از زمان صدور سند تا تحویل خودرو کمتر میشود.
تولیــد امســال ایرانخودرو در بخش ســواری در ابتدای آبان ماه
بیش از  ۱۰۰هزار دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده که
میزان عرضه نیز به همین نسبت افزایش داشته است.

شماره  8۷2شنبه  21آبان ۱۴۰۱

3

هم گروه
در راستای تحقق اتحاد استراتژیک دو خودروساز محقق میشود

برنامه احداث پایگاه علمی بررسی کیفیت محصوالت ایرانخودرو و سایپا در مازندران

مدیرعاملگروهصنعتیایرانخودروازبرنامهاحداثپایگاهعلمیبررسیکیفیت

سمت سرمایهگذاران میگشاییم و ازفعاالن اقتصادی مازندران میخواهیم

خودروهای سایپا و ایرانخودرو درمازندران خبرداد و گفت :به طورحتم اجرای

در این حوزه با ایرانخودرو مشارکت کنند .وی با بیان اینکه افزایش تولید

این طرح درتوسعه صنعت خودروسازی منطقه بسیارتاثیرگذاراست.

مســتلزم سرمایه گذاری است ،یادآور شــد :برای افزایش تولید در سایت
مازندران نیازمند سرمایه گذاری به ویژه برای تولید میللنگ ،میلسوپاپ و

مهدی خطیبی درهمایش فرصتهای سرمایهگذاری مازندران درساری
که با حضور اســتاندار برگزار شــد ،با بیان اینکه در سال جاری پروژههای

شیشه سوالر هستیم .وی به ظرفیت صنایع دستی استان مازندران اشاره

متعددی را در دست اجرا داریم ،افزود :گروه صنعتی ایرانخودرو چند محور

کرد و گفت :گروه صنعتی ایرانخودرو با توجه به مسوولیت اجتماعی خود

را به عنوان فعالیتهای اصلی در کنار ســایر فعالیتها برای ســال جاری

استفاده از صنایع دستی استان ها را در دستور کار قرار داده است ،پیش از

تعریف کرده که دســتیابی به تیراژ تولید  ۷۵۰هزار دســتگاه از آن جمله

این از صنایع دستی زنان سرپرست خانواده استان سیستان و بلوچستان

است که از ابتدای امسال  ۳۷۶هزار دستگاه خودرو تولید شده که  ۱۰۶هزار
دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است .مدیرعامل ایرانخودرو
توســعه صنعت خودروسازی را موازی با پیشرفت صنعت کشور دانست و
گفت :این صنعت به اســتناد گزارشهای بانک مرکزی و نهادهای قانونی
کشــور نقش مهمی در توسعه کشــور دارد و هر زمان که توسعهای در این
صنعت صورت گرفته اثرگذاری آن در ســایر صنایع نیز مشهود بوده است.
خطیبی ضمن اشاره به برنامههای توسعه محصول در ایرانخودرو ،گفت:
محصول پروژه  TF۲۱خودرویی در کالس  Bاست که نمونه اولیه آن ساخته

شــده و به زودی تعدادی از آن برای انجام مراحل مختلف آزمون به تولید
خواهد رســید و پس از طی مراحل مختلف صحه گذاری ،در شهریور ماه
یرا نیز طبق
سال آینده آماده تولید انبوه خواهد شد .خطیبی اظهار کرد :ر 
برنامه زمانبندی ابتدای تابستان آینده وارد بازارخواهد شد .مدیرعاملگروه
صنعتی ایرانخودرو به برنامههای تحقیق و توسعه اشارهکرد وگفت :بودجه
پروژههای توسعهای ایرانخودرو حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان است که این
رقم برای توسعه صنعت خودروســازی اتفاقی تازه است .خطیبی افزود:
البته در حوزه خدمات پس از فروش نقصهایی داریم که دســتیاری به

استفاده شده اســت که میتوان در این مسیر برای ایجاد اشتغال در هنر
صنایع دستی استان مازندران نیز برنامهریزی کرد.
گفتنی است ،براساس مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد عالی
رشد استان مازندران ،همایش شناسایی و معرفی فرصتها و اولویتهای
ســرمایهگذاری در هفت ناحیه و همچنین همایش استانی فرصتهای
سرمایهگذاری حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال با محوریت فرمانداریهای
نواحــی با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی اســتان در
بخشهای مختلف برگزارمیشود.

ضرورت یک پارچه سازی دفاتر منطقه ای ایرانخودرو با هدف ارایه خدمات بهتر

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو در بازدید از دفتر منطقهای ساری ،بر

ســاری ،در این بازدید ،گزارشــی از اقدامات یک سال اخیر صورت گرفته

یکپارچهسازی دفاترمنطقه ای تاکید کرد.

در ایــن دفتر را در حوزه فروش و خدمات پــس از فروش ارایه کرد .در

مهدی خطیبی با حضور در دفتر منطقه ای ایرانخودرو در ســاری بر

ادامه مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از مرکز تجهیزات مدارس کشور

یکپارچه ســازی دفاتر منطقه ای برای ارایه خدمات بهتر به مشــتریان

بازدید کرد .وی در جریان این بازدید ،بر حمایت ایرانخودرو از برنامههای

و ذینفعــان تاکید کرد .همچنین اجرای پروژه تعمیرگاه مرکزی در دفتر

توسعه صنعت خودروسازی و قطعهسازی استان تاکید کرد .الزم به ذکر

منطقه ای ســاری و راه اندازی انبار منطقه ای در شــمال کشــور از دیگر

است ،دفتر منطقه ای ساری از سال  ۱۳۸۱به عنوان یکی از دفاتر  ۱۱گانه

تاکیدات مدیرعامل گروه صنعتی در این بازدید بود .با یکپارچه ســازی

شرکت ایرانخودرو ،به  ۴۹نمایندگی مجاز و  ۶۶فروشگاه قطعات یدکی

دفاتر منطقه ای شــرایط برای مشــارکت و حضور فعال شــرکت امداد

ایرانخودرو در استانهای مازندران ،گلستان و شهرستانهای دامغان و

خودرو ،ایســاکو و ساپکو برای ارایه خدمات مطلوب تر و سرعت بخشی

ارتقای رضایتمندی آنان است .همچنین با راه اندازی انبار قطعات یدکی

شاهرود خدمات ارایه می دهد .گفتنی است ،بابایی نماینده مردم ساری

به نیاز مشــتریان در حوزههای مختلف فروش ،خدمات پس از فروش

خودرو ،دفتر منطقه ای ســاری به عنوان پایلــوت تامین کننده قطعات

در مجلس شورای اسالمی و رییس فراکسیون کارگری ،نوبخت فرماندار

و دسترسی بهتر مشتریان به خدمات مورد نیاز فراهم خواهد شد .هدف

مورد نیاز نمایندگیهای مجاز و فروشــگاههای ایســاکو در شمال کشور

ساری ،غفاری مدیرعامل ساپکو ،دفتری قائم مقام ایساکو و نیک دهقان

از اجرای این طرح توســعهای ،تســریع در ارایه خدمات به مشتریان و

بــرای توزیع اقالم اقدام خواهد کرد .رحیم محمدی مدیر دفتر منطقه ای

مدیر ارتباطات ایرانخودرو ،دکتر خطیبی را در این بازدید همراهی کردند.

به میزبانی ایرانخودرو خراسان برگزار شد

سومین همایش هم اندیشی معاونان و مدیران منابع انسانی گروه صنعتی ایرانخودرو

ســومین همایش هم اندیشــی معاونان و مدیران منابع انسانی گروه

وی با اشاره به نقش نیروی انسانی متفکر و استراتژیک در افزایش

صنعتی ایرانخودرو پنج شــنبه  ۱۹آبان ماه در شــهر مشــهد مقدس به

بهرهوری گفت :نیروی انســانی توانمند ،پویا ،آگاه و دلسوز باید از مسیر

میزبانی شرکت ایرانخودرو خراسان برگزارشد.

آگاهی و تفکر عبور کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایرانخودرو خراسان ،در این همایش

مدیرعامل ایرانخودرو خراســان ،اهمیت دادن به خانواده را یکی از

که نایب رییس هیات مدیره و معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی

عوامل موثر بر ایجاد حس مســوولیت پذیــری و افزایش بهرهوری در

ایرانخودرو و مدیرعامل شــرکت ایرانخودرو خراســان حضور داشتند،

کارکنان دانست و در این خصوص گفت :باید برنامههای خانواده محور

اســتراتژیهای گروه صنعتی ایرانخودرو در حوزه منابع انسانی با هدف

مورد توجه بیشتری قرار بگیرد ،هر میزان احساس صمیمیت در محیط
کار و خانه بیشتر شــود حس مســوولیت پذیری و دلســوزی نیز در

ایجاد همافزایی تبیین شد.
نایب رییس هیات مدیره گروه صنعتی ایرانخودرو از  ۵۶هزار شاغل
گــروه صنعتی ایرانخــودرو به عنوان یک خانواده یاد کــرد و اظهار کرد:
هنر و وظیفه تمامی مدیران به خصوص مدیران و مســووالن حوزه منابع
انســانی ،گــوش دادن و توجه به رفتار کارکنان و رفــع نیازهای آن ها در
جهت پیشــبرد اهداف گروه صنعتی ایرانخودرو است .مهدی داداشی با
اشاره به همیشگی بودن رابطه اعضای خانواده گفت :جامعه بازنشستگان
گروه صنعتی ایرانخودرو در حال افزایش است و این قشر نیازمند توجه
بیشتری اســت .این رویکرد عالوه بر تقدیر از زحمات چند ساله قشر
بازنشسته منجر به تاثیر متقابل در کارکنان شاغل و ایجاد انگیزه میشود.
معاون توســعه منابع انســانی گــروه صنعتی ایرانخــودرو نیز طی
سخنانی ضمن تشــکر از میزبانی ایرانخودرو خراسان گفت :مهمترین
هدف از برگزاری این نشستها ،برقراری ارتباط بین مدیران منابع انسانی
و اشــتراک دانش در این حوزه اســت .علیاکبر مرادعباسی بیشترین
توجه به منابع انســانی در دوره مدیریت جدید گروه صنعتی ایرانخودرو
را حایز اهمیت خواند و حمایتهای خاص مدیران ارشــد گروه را بسیار
چشــم گیر دانســت .وی نیاز کنونی مدیران و مسووالن منابع انسانی را
آموزشهای تخصصی و به روز برشــمرد و اظهار امیدواری کرد ،به زودی
دورههای تخصصی ویژه همه مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار شود.
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کارکنان افزایش خواهد یافت.
معاون توســعه منابع انسانی گروه صنعتی ایرانخودرو از برنامههای

زاهدی فرد در انتها با تاکید بر جانشــین پروری در تمامی الیههای

دقیــق در خصوص جذب ،ارتقا و انتصاب کارکنان خبر داد و افزود :طرح

ســازمان اظهار کرد :یک مســوول میتواند با انتقال تجربه و دانش به

طبقه بندی در تمامی شــرکتهای گروه صنعتی که فاقد این سیســتم

نیروهای خود در موفقیت پایدار یک سازمان نقش پررنگی را ایفا کند.

هستند ،الزامی شده و در اکثر شرکتها نیز در حال اجراست.

رییــس اداره مطالعات و تعالی منابع انســانی ایرانخــودرو نیز به

مراد عباســی تغییر رویکــرد در جبران خدمــات و فرآیندهای منابع

عنوان دیگر ســخنران این همایش با اشــاره به چالشهای پیش روی

انسانی را بســیار مهم دانســت و اظهار کرد :جبران خدمات و پرداختی

حفظ ســرمایههای انســانی در صنعت ،از اجرای طرح افق در شرکت

به کارکنان در حــال حاضر در گروه صنعتی ایرانخودرو و شــرکتهای

ایرانخودرو خبر داد .محمد مهدی طباخی با اشاره به رویکردهای نوین

تابعه بیشتر به صورت مزد ثابت اســت که باید با اجرایی شدن سیستم

مدیریت منابع انسانی ،شناسایی و حفظ و نگهداشت نیرویهای کلیدی

مدیریت عملکرد این شیوه پرداخت در بلندمدت تغییر یافته و مزد مبتنی

در ســازمان را از نیازهای صنعت دانســت و گفت :در طرح افق بر اساس

بر ســطح عملکرد در کنار مزد ثابت ایجاد شــود .مدیرعامل ایرانخودرو

نظریههای علمی ،اســتانداردهای بین المللی و با توجه به شرایط بومی،

خراســان نیز در این همایش با تاکید بر جایگاه منابع انســانی در رشد

شــغلهای کلیدی سازمان شناســایی و در خصوص حفظ ،نگهداشت و

تعالی سازمان گفت :باید به استراتژیهای حوزه منابع انسانی توجه ویژه

ارتقای کارکنان شاغل در آن حوزه برنامه و طرحهایی ارایه شده است.

ای شــود و در اتاقهای فکر با برنامه ریــزی دقیق ،در راه تعالی نیروی

گفتنی اســت ،سومین همایش هم اندیشی معاونان و مدیران منابع

انسانی گام برداشت .بیژن زاهدی فرد ضمن اشاره به تاثیر مدیران منابع

انســانی گروه صنعتی ایرانخودرو با حضور بیش از  ۸۰فعال حوزه منابع

انسانی بر ایجاد تفکر استراتژیک در کارکنان ،بیان کرد :باید تمامی نیازهای

انسانی از  ۶۸شرکت تابعه گروه صنعتی برگزار شد و کارشناسان حوزههای

کارکنان مورد توجه باشد و با تمرکز بر رفتار کارکنان عالوه بر مباحث مالی و

مختلف به ارایه مقاالت و گزارشهای تخصصی حوزههای مربوط به منابع

معیشتی بر مباحث آموزشی ،روحی و روانی آنان نیز توجه کرد.

انسانی پرداختند.

هم گروه
چند انتصاب
با حکم مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو

پروژههای توســعهای و ایجاد تحول در مســیر رشد ساپکو شد.

همچنین در حکــم دیگری از

وی با بیان اینکه باید تمام تالش خود را برای انجام وظایف ملی

ســوی مدیرعامل گــروه صنعتی

و مردمــی خود به کار ببندیم ،اظهــار امیدواری کرد ،با کمک هم

ایرانخودرو ،عباس شــهریاری به

در حکمی از ســوی مدیرعامل

برای خوش نامی ،سربلندی و موفقیت ایرانخودرو تالش کنیم.

عنوان دیگر عضو غیرموظف هیات
مدیره شرکت ساپکو منصوب شده

بهروز غفاری سرپرست
شرکت ساپکو شد

گروه صنعتــی ایرانخودرو ،بهروز

گفتنی اســت ،غفاری دانشآموخته رشته مهندسی صنایع از

غفاری به عنوان سرپرست شرکت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

است.

طراحی مهندسی و تامین قطعات

اجرایی از ســازمان مدیریت صنعتی ،از مدیــران باتجربه صنعت

وی نیز دارای تجربیات متعدد مدیریتی در صنعت خودرو است

ایرانخودرو (ســاپکو) منصوب و

خودروی کشور بهشــمار میرود که دارای سوابق متعددی در این

و پیش از این به عنوان مدیرعامل شــرکت سازهگســتر ســایپا و

حوزه است.

معرفی شد.
در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شــرکت ســاپکو،
مدیرعامل و اعضــای هیات مدیره گروه صنعتــی ایرانخودرو از

مگاموتور سایپا فعالیت داشته است.

وی پیش از این مدیرعامل محورسازان ایرانخودرو ،مگاموتور
و سازهگستر سایپا و شرکت زامیاد بوده است.

امیر چراغعلی مدیرعامل یاپکو شد

تالشهای شــبانهروزی و بیوقفه عــادل پیرمحمدی ،مدیرعامل

مدیرعاملی شــرکت مهرکامپارس ایرانخــودرو و مدیرعاملی

در حکمی از ســوی مدیرعامل

ســابق ساپکو در راســتای تحقق اهداف تولید ایرانخودرو تقدیر

شرکت توسعه مهندسی و ســاخت واگنهای مسافری رهنورد در

گــروه صنعتی ایرانخــودرو امیر

کارنامه حرفهای وی به چشم میخورد.

چراغعلــی به عنــوان مدیرعامل و

کردند.
محمدرضا فیض بخــش رییس هیات مدیــره گروه صنعتی
ایرانخــودرو با بیــان اینکه در ایــن گروه صنعتــی برنامهها و
پروژههــای کوتاه ،میان و بلندمدت تعریف شــده اســت ،گفت:
برنامهها و پروژههای برخی شــرکتهای گروه از جمله ســاپکو

غفــاری پیــش از این نیــز مدیرعامل گــروه صنعتی قطعات

عضو هیات مدیــره گروه صنعتی

اتومبیل ایران (یاپکو) بوده است.

قطعــات اتومبیــل ایران(یاپکو)
منصوب و معرفی شد.

اعضای غیر موظف هیات مدیره ساپکو معرفی شدند

مدیرعامل جدیــد یاپکو دارای

در همین حال ،خطیبــی ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو

مدرک کارشناسی مدیریت صنعتی و سوابق متعدد حرفهای از جمله

وی ضمن اســتقبال از حســن انتخاب عــادل پیرمحمدی به

در حکم دیگری شهرام صالحی را به عنوان عضو غیرموظف هیات

مدیرعاملــی و عضویت هیات مدیره گروه ســرمایه گذاری کارکنان

عنوان قائم مقام مدیرعامل در امور پروژهها و پیگیریهای ویژه

مدیره شــرکت طراحی و مهندســی و تامین قطعات ایرانخودرو

ســایپا ،معاونت اداری و توسعه منابع انسانی گروه سایپا ،عضویت

نقش بسیار زیادی در پیشبرد اهداف گروه دارند.

گفت :ویژگیهای وی از جمله خســتگیناپذیر بودن ،تســلط به

(ساپکو) منصوب کرد.

در هیات مدیره شــرکت سایپا یدک ،معاونت اداری و توسعه منابع

شــهرام صالحــی هماکنون به

انســانی شرکت مگا موتور ،ریاست هیات مدیره شرکت پیشگامان

عنوان معاون سیستم جامع تولید

بازرگانی ستاره ،ریاســت هیات مدیره تجارت الکترونیک خودرو و

فیــض بخش ،با اشــاره به انتخــاب بهروز غفــاری به عنوان

فعالیــت دارد و بــا حفظ ســمت

عضویت در هیات مدیره طرح و ســامان کیش اســت .وی پیش

مدیرعامل ســاپکو ،بر اهمیت ســاختاری ،اقتصــادی و فنی این

به عنوان عضــو غیرموظف هیات

از این مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره شــرکت مبدل خودرو

شــرکت تاکید کرد و خواســتار برنامهریزی دقیــق برای اجرای

مدیره ساپکو منصوب شده است.

پاک از زیرمجموعههای یاپکو را بر عهده داشته است.

مســایل فنی به واســطه تجربه در بخشهای مختلف شرکت و
روابط عمومی باال میتواند در این بخش نیز موثر واقع شود.

طی یک سال آینده اجرایی میشود

صادرات  ۳۵۰۰دستگاه محصوالت ایرانخودرو به آذربایجان

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو از صادرات  ۳۵۰۰دســتگاه

اســت و تعداد زیادی از این محصوالت در خیابانهای این کشــور

خودروهــای تــارا اتوماتیک و دســتی ،دنا ،دناپــاس و دناپالس

به چشم میخورد.

توربوشــارژ اتوماتیک به کشــور آذربایجان طی یک سال آینده خبر

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو ،صادرات سودده را مهمترین

داد.

محور تعامالت تجاری در ســطح جهانی دانســت و گفت :مهمترین

مهــدی خطیبی در بازدید از ســایت تولیدی آذرکرون در منطقه

دستاورد ســفر به آذربایجان و مذاکره با طرف آذری ،اصالح قیمت

نفتچاله کشور آذربایجان در نشست با مدیران این سایت تولیدی،

محصــوالت و توافــق بر قیمت مــورد نظر ایرانخــودرو برای تحقق

بــه بررســی و راهکارهای رفع موانع موجود در توســعه صادرات و

سودآوری در صادرات محصوالت بوده است.
وی بــا بیان اینکه صــادرات به هر قیمتی را انجــام نمیدهیم،

مونتاژ محصوالت ایرانخودرو در این ســایت تولیدی پرداخت.

تصریــح کرد :فعالیت تجاری ســودآور از منظر هیــات مدیره گروه

وی با بیان اینکه در ســالهای گذشــته هفت هزار دستگاه از

صنعتی ایرانخودرو بســیار مورد تاکید اســت و طبــق رویکردهای

محصوالت ایرانخودرو به این کشور صادر شده ،گفت :با رفع موانع
و توســعه همکاریها ،طی یک ســال آینده  ۳۵۰۰دســتگاه خودرو
معادل  ۵۰درصد از صادرات کل ســالهای گذشته را به این کشور
صادر خواهیم کرد.

خطیبی با اشاره به رتبههای باالی فروش محصوالت ایرانخودرو
در بــازار آذربایجان و اســتقبال چشــمگیر مردم این کشــور گفت:
ســمند و دنا از خودروهای محبوب و مورد توجــه مردم آذربایجان

فعلــی ایرانخودرو نباید از ناحیه صادرات محصوالت متضرر شــود
و مبنــای فعالیت در این حوزه ســودآوری مناســب و تامین منافع
سهامداران است.

بررسی توسعه تعامالت با شرکتهای بزرگ روسیه
با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکتهای تجاری و صنعتی

این بازار وجود دارد.

روســیه در ایرانخــودرو ،راههای همکاری و تعامــل دو طرف مورد

وی بــا بیان ایــن که ایرانخودرو پیش از این با خودروی ســمند

بررسی قرار گرفت.

حضــور موفقی در بازار روســیه داشــته اســت و با توســعه و تولید

جمعی از مدیران و صاحبان شرکتهای بزرگ روسیه در حوزههای

محصوالت جدید شــاهد عرضه خودروهایی همچون تارا و دنا در این

صنعتی ،بازرگانی ،مخابرات ،بیمه ،امور بانکی ،نفت و گاز ،پتروشیمی

بــازار خواهیم بود ،گفــت :فرصتهای همکاری قابــل توجهی جهت

و قطعه ســازی با حضور در ایرانخودرو از سالنهای مختلف تولیدی

حضور شرکتهای زیرمجموعه این گروه صنعتی در کشور روسیه در

بازدید کردند .شرکتهای روســی پس از تحریمهای صورت گرفته

حوزههای غیرخودرویی نیز وجود دارد.
گفتنی است ،این هیات در قالب انجمن مدیران خرید و نمایندگان

از ســوی غرب تمایل دارند از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای
بــزرگ صنعتی مانند ایرانخودرو جهت تامین نیازهای بازار روســیه
استفاده کنند.
حبیب کراری ،مسوول فروش ایرانخودرو در بازار روسیه ،بالروس

و ارمنستان در نشست با مدیران شــرکتهای روسی گفت :ارزیابی
محصوالت ایرانخودرو در بازار روسیه انجام شده و با توجه به کیفیت
محصــوالت ،امکان رقابت و حضور موثر گروه صنعتی ایرانخودرو در

 230شــرکت صنعتی روسیه از سالنهای پرس ،بدنه سازی و مونتاژ
بازدیــد کردنــد و از نزدیک در جریان تولید محصــوالت ایرانخودرو
قرار گرفتند.
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هم گروه

خبر کوتاه
در شاخص رضایت مشتریان

و ارزیابی وزارت صمت در سال 1400

گیالنیها اول شدند

دفتر منطقه ای رشت در شاخص رضایت مشتریان و ارزیابی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت سال  1400درمیان  11دفترمنطقهای ایساکو

در کشور باالترین امتیاز و رتبه اول را کسب کرد.

مدیرعامل شرکت ایســاکو در نشستی که به منظور قدردانی از

مدیر و کارکنان دفتر منطقهای رشــت برگزار شد با بیان این مطلب
گفــت :نمایندگیها مجاز ایرانخودرو در اســتان گیــان ،اردبیل و
غرب اســتان مازندران تحت پوشــش دفتر منطقهای رشت قرار
دارند و ارزیابی شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران در سال

 1400از این نمایندگیها نشــاندهنده عملکرد مطلوبتر این ســه

استان در زمینه ارتقای رضایت مشتریان بوده و برآیند عملکرد این
نمایندگیها و تالش و پیگیری ســتودنی همکاران دفتر رشت در

نهایت عامل کسب رتبه یک توســط این دفتر در میان سایر دفاتر

منطقهای شرکت ایساکو شده اســت .بابک سالجقه گفت :دفاتر
منطقهای بازوهای اجرایی شرکت ایساکو در سراسر کشور و چشم
بینا و گوش شــنوای ما هســتند و انجام وظیفه خطیر همپوشانی

فعالیتهای شــرکت و هماهنگی بین نمایندگیهای هر منطقه با
دفتــر مرکزی در نهایت باعث ایجاد ارزش افزوده در حوزه خدمات

پس از فروش ایرانخودرو و ارتقای کیفیت خدمات خواهد شــد.

معاون شــبکه خدمات پس از فروش ایساکو نیز در این نشست
در خصوص دالیل موفقیت این دفتر در کســب باالترین امتیاز در

شاخص رضایت مشــتری ( ،)CSIاز عملکرد خوب کارکنان آن در

خصوص انجام امور مشــتریان و هماهنگی با دفتر مرکزی ایساکو
یــاد کرد و افزود :همدلی در کنار کارآزمودگی و تجربه ،باعث رشــد

هماهنگ این دفتر و نمایندگیهای تحت پوشــش آن بوده است.
ماشااله وردینی با اشــاره به ارتباط تعاملی و دوسویه این دفتر که

نتیجه آن اثربخشــی باال ،بهبود مســتمر و ارتقای کیفیت خدمات

خطیبی در بازدید از شرکت ایمن خودرو شرق تاکید کرد

تولید با کیفیت قطعات ایمنی و داخلیسازی کامل ایربگ

مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو دربازدید ازشرکت تولیدکننده قطعات
ایمنی خودرو ،بر تولید با کیفیت و همچنین داخلیســازی واحد کنترل

ایربگ درهمکاری با دانشبنیانها تاکید کرد.

مهدی خطیبی با بیان اینکه در گذشــته وابستگی صنعت خودروی
کشــور به واردات تجهیزات ایمنی خــودرو از جمله ایربگ و تحریمهای
اعمال شده سبب ایجاد چالش در خطوط تولید شده بود ،گفت :در حال
حاضر با همکاری شــرکتهای دانشبنیان بخش زیادی از مشــکالت
تامین رفع شده است.
وی تصریح کرد :شــرکتهای تامین کننده مانند ایمن خودرو شرق
باید برای داخلیســازی بخشهای دیگری از ایربگ مانند واحد کنترل

کارکنان ایمنخودرو شرق انجام میشود .وی با تاکید بر اینکه زیرساخت

برنامهریــزی کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن موفق به خودکفایی کامل

الزم برای تولید محصوالت ایمنی خودروهای جدید ایجاد شــده ،گفت :با

در ایــن قطعه مهم و راهبردی شــویم .خطیبی ضمــن تاکید بر اجرای

حمایــت و اعتماد مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو اقدامات الزم برای

برنامههای توسعه ظرفیتهای تولید در شرکت ایمن خودرو شرق ،گفت:

طراحی و تولید قطعات ایمنی خودروهای تارا و دنا پالس دارای چهار ایربگ

یرا و
این شرکت باید در زمینه قطعات ایمنی محصوالت جدید از جمله ر 

یرا و پروژه  TF۲۱نیز صورت خواهد گرفت.
انجام شده و برای خودروهای ر 

محصول پروژه  TF21آمادگی داشــته باشد .وی با بیان اینکه توانمندی

مدیرعامل شرکت ایمن خودرو شرق به نتایج عملکرد این مجموعه در حوزه

باالیی در بخش تحقیقات و مهندســی شرکت ایمن خودرو شرق وجود

فروش محصوالت اشاره کرد و گفت :در نیمه نخست امسال ۱۳۰۰ ،میلیارد

دارد ،اظهار کرد :همکاری با شــرکتهای دانشبنیان نیز در مسیر توسعه

تومان از محصوالت تولیدی به فروش رسید که این میزان تا پایان سال به

این شرکت راهگشا بوده و این همکاریها باید تعمیق یابد.

دو هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.

ایمن خودرو شرق در مسیر توسعه

مدیر عامل ایساکو از تعدادی از نمایندگیهای شهر بندرانزلی و رشت
بازدیــد کرد و از نزدیک بر نحو ه ارایه خدمــات در این نمایندگیها
نظارت و بررسی به عمل آورد.

برگزاری ششمین نشست کارگروه
همکاریهای مشترک ایرانخودرو و سایپا

ششــمین جلســه کارگروه مشــترک همکاریهای اســتراتژیک

ایرانخودرو و سایپا با حضور قائم مقام توسعه و تولید ایرانخودرو،

قائم مقام بازرگانی ســایپا و جمعی از معاونــان و مدیران این دو
مجموعه درسالن سمند شرکت ایرانخودرو برگزارشد.

هدف از برگزاری نشســتهای مشــترک و همــکاری این دو

خودروســاز بزرگ کشور ،اشــتراک گذاری تجربیات و دانش فنی

موجــود و هم افزایی در زمینههای مختلف کســب و کار و زنجیره
تامین اســت .بر اســاس مصوباتی که میان هر دو شرکت در حال
شــکل گیری بوده و در هیات مدیره دو خودروســاز مطرح شــده

اســت ،کارگروههای تخصصی در بخشهــای اقتصادی ،تولیدی،
زنجیره تامین ،فروش و صادرات محصوالت و ...تشکیل شده و در

آنها مجموعهای از پروژههای همکاری تعریف و میزان پیشــرفت

آنها در این کارگروه مشــترک تشریح میشود .در این جلسه نیز،
مجموعــهای از پروژهها در حوزههــای مختلف همکاری به ویژه در

خصوص تامین مشــترک قطعات از منابع داخلی و واردات برخی
قطعــات از جمله ورقهای خودرو و قطعات الکترونیکی ،تعریف و
گزارشهای پیشرفت و توســعه هریک ارایه و اقدامات و گامهای

بعدی شکل گرفت .گفتنی است ،در پی همکاریهای استراتژیک
دو خودروســاز ایرانخودرو و سایپا ،عالوه بر کاهش هزینه ،ارزش
افزوده بســیاری ناشــی از به اشــتراک گذاری تجربیات این دو

مجموعه صنعتی ایجاد میشود که ماحصل آن ،هم به نفع صنعت
خودروسازی و هم به نفع کشور است.

ماموریت محوله مدیرعامل گــروه صنعتی ایرانخودرو به این مجموعه

مدیرعامل شــرکت ایمن خودرو شرق (سهامی عام) نیز در این بازدید

اســت که در کوتاهترین زمان ممکن با ایجاد زیرســاختهای الزم اجرا

با بیــان اینکه با اجرای برنامههای توســعهای ،نیازهــای گروه صنعتی

خواهد شد ،گفت :در شرایط فعلی برای سرعت بخشی به تولید قطعات

ایرانخودرو در قطعات و تجهیزات ایمنی از جمله کیسه هوا و کمربند ایمنی

باکیفیت ،تعامل با شرکتهای دانش بنیان در این مجموعه در حال انجام

را تامین میکنیم ،گفت :این شــرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده این

است و همکاری خوبی با مراکز علمی و دانشگاهی شکل گرفته است.

قطعات و تجهیزات ،سهم قابل توجهی از نیاز ایرانخودرو را تامین میکند.
مسعود آهن فروش ادامه داد :در سالنهای مختلف تولیدی و تجهیزات
پیشرفته ،تولید و مونتاژ کیسه هوا ،کمربند ایمنی صندلیهای جلو و عقب،

میکند و در این مجموعه  ۵۰۰نفر نیروی انســانی به صورت مســتقیم

رادیو پخش و مولتی مدیا ،سنســور مانع عقب و سیستم کیلس توسط

مشغول کار هستند.

مدیر عامل این شرکت اعالم کرد

رشد خیره کننده ایرانخودرو دیزلیها

مقایسه تیراژتولید ایرانخودرو دیزل طی شش ماهه منتهی به شهریور

ماه  ۱۴۰۱نسبت مدت زمان مشــابه سال  ۱۳۹۹بیانگر رشد  ۴۰۰درصدی

تولید محصوالت این شرکت و توقف تولید خودروهای ناقص است.

بررسی روند افزایش تیراژ تولید در شرکت ایرانخودرو دیزل و پنج
شــرکت زیرمجموعه آن طی بازه زمانی شــش ماهه نخست سالهای
 ۱۳۹۹تا  ۱۴۰۱بیانگر رشدی تا  ۵۰۰درصد تیراژ تولید در این شرکتهاست.
مدیرعامــل ایرانخــودرو دیزل با اشــاره به محورهای هشــتگانه
برنامههای این شــرکت برای خروج از زیان انباشــته و حرکت به سمت
سودآوری با توقف تولید خودروهای ناقص ،گفت :آمارها نشان میدهد که
تیراژ تولید محصوالت ایرانخودرو دیزل طی شش ماهه نخست امسال
نسبت به سال گذشته در حالی به میزان ۲۲۰درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹
نزدیک به  ۴۰۰درصد رشد داشته است که این شرکت موفق شده در شش
ماهه نخست امسال رکورد تولید سال گذشته خود را بشکند.
جواد توسلی مهر ،با اشاره به روند تولید محصوالت ایرانخودرو دیزل
افزود :تیراژ تولید محصوالت این شرکت از  ۲۸۶۵دستگاه در سال ۹۱به
 ۲۵۳۶دستگاه ،در سال  ۹۲و  ۳۳۳۲دستگاه در سال  ۹۳رسید ،اما در
ســال  ۹۴این تیراژ با سیر نزولی به  ۲۱۹۲دستگاه و سپس با افزایش
نسبی به  ۳۲۳۲دستگاه در سال  ۹۵رسید.
به گفتــه وی موج دوم کاهــش تیراژ تولید محصــوالت این گروه
خودروسازی از سال  ۹۶و با تولید  ۱۲۵۸دستگاه خودرو رقم خورد و این
تیراژ در سال  ۹۷به  ۲۵۵۵دستگاه و در سال  ۹۸به  ۲۲۱۱دستگاه رسید.
مدیرعامــل ایرانخودرو دیزل ســال  ۹۹را آغــاز روند افزایش تیراژ
محصوالت این شــرکت دانســت و افزود :تیراژ تولیــد محصوالت این
شــرکت در ســال  ۹۹به  ۳۷۰۰دستگاه رسید و در سال  ۱۴۰۰با افزایش
حدود  ۹۰درصدی به  ۷۰۰۷دســتگاه افزایش یافت .این در حالی است
که تا پایان شــهریورماه ســال  ۱۴۰۱تیراژ تولید محصوالت این شرکت
نسبت به سال  ۱۴۰۰به میزان  ۹۰درصد افزایش یافته و امکان دستیابی
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الزم به ذکراست ،شرکت ایمن خودرو شرق در دو سایت در شهرهای
مشهد و بینالود در زمینه تولید قطعات ایمنی مورد نیاز ایرانخودرو فعالیت

بوده افزود :حاصل این تالشها ،عامل افزایش رضایت مشتریان از

نمایندگیهای این دفتر است .گفتنی است ،در حاشیه این نشست

وی با بیان اینکه داخلیســازی واحد کنتــرل ایربگ از تاکیدات و

به هدفگذاری تیراژ تولید  ۲۵هزار دســتگاه محصوالت این شرکت تا
پایان امسال با راهاندازی خط تولید کامیونت و همچنین گسترش تولید
کامیون کشندههای فوتون  H۵و آتامان فراهم خواهد شد.
وی همچنین از شکسته شدن رکورد تولید شش ماهه در دهه اخیر
و معادل کل تولید سال  ۱۴۰۰خبر داد و افزود :تیراژ تولید محصوالت این
شــرکت از  ۲۲۵۵دستگاه طی شش ماهه نخست سال گذشته با رشد
 ۲۲۰درصدی به  ۷۲۰۵دستگاه در پایان شهریور ماه امسال رسیده است،
همچنین رکورد باالترین تولید ماهانه در سوابق شرکت ایرانخودرو دیزل
با تولید  ۲۰۱۴دستگاه خودرو در شهریور ماه  ۱۴۰۱شکسته شده و سرانه
تولید در این گروه خودروســازی از  ۰.۲۶دســتگاه به نفر در شش ماهه
 ۱۳۹۱به  ۱.۳۴دستگاه به نفر در شش ماهه سال  ۱۴۰۱افزایش یافته و
هدفگذاری سرانه تولید تا پایان سال جاری چهار دستگاه به نفر است.
توسلی مهر با اشاره به افزایش تولید روزانه محصوالت این شرکت با
استفاده بهینه از ظرفیتها و زیرساختهای موجود برای پاسخگویی به
نیاز بازار گفت :میانگین تیراژ تولید روزانه محصوالت ایرانخودرو دیزل
در اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱به  ،۳۹خرداد به  ،۴۸شــهریور به ۹۵دســتگاه
رســیده و هدفگذاری رشد تیراژ تولید روزانه محصوالت ایرانخودرو به
 ۱۲۵دستگاه تا پایان سال محقق خواهد شد.

دایره خبر
به میزبانی ایرانخودرو خراسان برگزار شد

دومین دوره مسابقات ملی مهارت رانندگی لیفتراک

شرکت ایرانخودرو خراسان با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی گروه

صنعتی ایرانخودرو و سازمان فنی و حرفهای استان خراسان رضوی دومین

دوره مسابقات ملی مهارت رانندگی لیفتراک را برگزارکرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ایرانخودرو خراسان ،در راستای
توسعه منابع انســانی و ارتقای مهارت رانندگی لیفتراک و شناسایی
افراد ماهر ،دومین دوره مســابقات ملی مهــارت رانندگی لیفتراک
در شرکت ایرانخودرو خراســان برگزار شد .چهارشنبه  18آبان ماه،
مراســم افتتاحیه این رقابت ها با حضور تمامی شرکت کنندگان در
سالن آدیت شــرکت ایرانخودرو خراسان آغاز شد .در این دوره 51

رضوی ،نایب رییس هیات مدیره و معاون توسعه منابع انسانی گروه

راننــده لیفتراک از  27شــرکت صنعتی حوزه خودرو کشــور حضور

صنعتی ایرانخودرو و مدیرعامل شرکت ایرانخودرو خراسان نفرات

داشتند که در پایان همان روز طی مراسمی با حضور مدیرکل تعاون،

برتر معرفی و جوایز خود را دریافت کردند.

کار و رفاه اجتماعی ،مدیرکل ســازمان فنی حرفه ای استان خراسان

این مســابقه با توجه به اهمیت آمــوزش مهارتی و رعایت اصول

ایمنــی در کار به خصوص بــرای رانندگان لیفتراک بــا اهدافی از
جملــه اســتعدادیابی و ایجاد فرصت مناســب جهت شــکوفایی و
رقابت سالم در سطح شــرکتهای صنعتی حوزه خودروی سراسر
کشور برگزار شد.

در نشست مدیران کیفیت ایرانخودرو با رسانههای تخصصی حوزه خودرو به مناسبت روز ملی کیفیت تاکید شد

نتایج عینی طرح جهش کیفیت زیر ذرهبین خودرونویسان ایران

درنشست مدیران کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو با رسانههای تخصصی

میشود .مدیر تضمین کیفیت ایرانخودرو خاطرنشان کرد :تمامی ایرادات

حوزه خودرو ،فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها تشریح شد.

مشــاهده شــده در مراحل آزمــون ،در قالب گزارش در جلســات روزانه
کیفیت گروه صنعتی ایرانخودرو مطرح میشــود تا در راستای رفع آنها

رحیــم خادمی ،مدیر تضمیــن کیفیت گروه صنعتــی ایرانخودرو ،با

برنامهریزی و اقدام شود.

اشــاره به اینکه تدوین طرح تحول کیفیت از بهمن ماه سال گذشته آغاز
و در اســفند ماه به تمامی واحدها ابالغ شده است ،گفت :این طرح دارای

همچنین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIمحصوالت

ســه محور طراحی و عرضه خودروهای جدید بر اساس نقشه راه توسعه

تولیدی ایرانخودرو را روزانه نمونهبرداری و مورد ارزشــیابی قرار میدهد و

محصوالت جدید ،توقف تولید محصــوالت قدیمی و رفع عیوب مزمن و

براساس آخرین ارزشیابی انجام شده توسط شرکت ( ISQIمنتشر شده در
مهرماه  )۱۴۰۱در سبد کلی محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو  ۱۷درصد

کیفی سازی محصوالت تولیدی است.

بهبود نسبت به میانگین تولیدات سال  ۱۴۰۰گزارش شده است.

وی افزود :بر اساس این سه محور ۲۷۹ ،پروژه و برنامه تعریف شد که

وی با اشــاره به مزایای تولید خودرو با سیســتم فرمان برقی و حذف

شامل هفت پروژه توسعه محصولی ۷۳ ،پروژه بهبود محصولی و  ۱۹۹برنامه
بهبود زیرساختی است که تاکنون بیش از  ۷۳درصد از این پروژه ها محقق
شده است .وی با بیان این که هدف نهایی ما بهبود شاخصهای بیرونی و
مشتریمحور است ،به پروژههای مصوب محصوالت جدید در حوزه توسعه
محصول اشــاره و اظهار کرد :این پروژهها شــامل تولید خودروی ،TF۲۱
انطبــاق موتور  EF7پالس بر روی محصوالت فعلی ،پروژه تولید محصول
یرا و محصول هایما  8Sو  7Xو بهسازی پلتفرم
آریسان دو ،پروژه تولید ر 
( P۲۰۰پانوراما ،سقف دو رنگ ،گیربکس اتوماتیک) میشود.
وی در تعریــف کلــی از فرایند تولید خــودرو در ایرانخــودرو ،گفت:
مشــخصههای کیفی تعریف شده در هر یک از سالنهای تولیدی ،مانند

بدنه ،رنگ و مونتاژ توســط نفرات کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفته و پس
از تایید خودرو در هر ســالن تجاری ســازی و آماده تحویل به مشتریان
میشود .خادمی افزود :در مرحله بعد ،خودرو توسط ارزیابهای کیفیت،
نمونهبرداری میشود ،به این صورتکه براساس استانداردهای تعریف شده
نمونههای انتخاب شــده از خودروهای تولیدی به سالن ارزشیابی منتقل
شده و سپس بر اساس استاندارد تعریف شده ،ارزشیابی میشود.
وی ادامه داد :در سالن آدیت ،خودرو براساس استانداردهای مربوط به
صورت اســتاتیک و دینامیک (آزمون  ۵۰کیلومتر در بیرون از شرکت) گام
به گام بررســی شده و در انتها ،بر اساس ایرادات مشاهده شده نمرهدهی

با افتتاح دو نمایندگی جدید ایرانخودرو در استانهای گیالن و گلستان مجموعه نمایندگیهای ایساکو

به  654نمایندگی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی خدمات پس از فروش ایرانخودرو ،این شرکت با رویکرد تسهیل و تسریع
دسترســی مشــتریان به خدمات فروش و پس از فروش ،نمایندگی  3230را در شهرســتان آزادشهر
استان گلستان و نمایندگی  2923شهرستان رشت را افتتاح کرد.
بنابراین گزارش ،معاون خدمات پس از فروش ایرانخودرو گفت :این اقدام به منظور بهبود شاخص
سهولت دسترسی مشتریان به خدمات فروش و پس از فروش و ارتقای رضایت دارندگان محصوالت

در سرعتهای مختلف نسبت به فرمانهای هیدرولیک ،در خصوص بهبود
کیفی سیســتم فرمان خودرو تارا ،بیان کرد :با اعمال ویرایش نرم افزاری،
توانستیم فرمان برقی خودروی تارا اتومات را بهبود بخشیده و نسبت به قبل
تقویت کنیم .وی با اشاره به بهبود و ارتقای کیفیت قطعات تامینی ،گفت:
از طریق آدیت ســازندگان ،تعریف و اجــرای پروژههای کیفی ،بهروزآوری
و اســتقرار سیستمها و ابزارهای کیفی و ضد خطاسازی فرایندهای تولید
ســازندگان ،در حال دست یابی به استمرار تامین قطعات با کیفیت مورد
انتظار و یکنواخت هستیم.

اجرای طرحهای فروش ایرانخودرو

با هدف بهبود دسترسی مشتریان ایرانخودرو به خدمات فروش و پس از فروش

دو نمایندگی مجاز جدید به شبکه خدمات ایرانخودرو افزوده شد

هزینههای تعمیرات ،نگه داری و ســهولت کنترل خودرو توسط سرنشین

گــروه صنعتــی ایرانخودرو دو طرح فــروش فوقالعاده و پیش فروش یکســاله محصوالت خود را
برای ســه گروه متقاضیان عادی ،طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان طرح نوسازی

خودروهای فرسوده به اجرا گذاشت.

اجرای این طرحها از پنجشنبه  ۱۹آبانماه آغاز و به مدت چهار روز ،تا فردا یکشنبه  ۲2همین ماه
ادامه دارد .در طرح فروش فوقالعاده ،دو محصول ســورن پالس و پژو پارس ســال سفارشــی ELX
مجهز به موتور  XU۷Pعرضه میشود.
در طرح پیش فروش یکســاله نیز پنج محصول تارا دســتی و تارا اتوماتیک ،دناپالس توربوشارژ
دســتی با گیربکس شش ســرعته و فرمان برقی ،دناپالس توربوشــارژ اتوماتیک و راناپالس عرضه
خواهند شد.

ایرانخودرو از این خدمات صورت گرفته است.

طرح ویژه فروش محصول  ۲۰۷ایرانخودرو برای مادران

ماشــاله وردینی ادامه داد :در حال حاضر امتیاز نمایندگی جدید با توجه به نیازســنجی هر منطقه و
شهرســتان و احراز شرایط به متقاضیان اعطا میشود و با این رویکرد از ابتدای سال  1401تاکنون چهار

همچنيــن گروه صنعتی ایرانخودرو به منظور تکریم مادران و در راســتای اجرای طرح حمایت از

نمایندگی مجهز در شهرهای مختلف کشور آغاز به کار کرده است .وی تشریح کرد :تمام اقدامات بهبود

خانواده و جوانی جمعیت ،برنامه فروش ویژه مادران را از امروز شــنبه  ۲۱آبانماه به مدت ســه روز به

و توسعه و ارتقا در شرکت ایساکو به منظور افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش صورت

اجرا میگذارد .در این طرح پژو  ۲۰۷سقف فلزی مجهز به فرمان برقی عرضه میشود.

میگیرد و ایســاکو ســعی دارد با حفظ برتری  13ساله خود در میان تمام ارایه دهندگان خدمات پس
از فروش صنعت خودرو در کشور بهترین خدمات را به دارندگان محصوالت ایرانخودرو عرضه کند.
وردینی در پایان به اهمیت مراجعه به نمایندگیهای مجاز در زمانهای اعالم شده در دفترچه خودرو
اشاره کرد و گفت :خدمات ارایه شده در نمایندگیها دو ماه یا سه هزار کیلومتر گارانتی دارند.
گفتنی اســت ،با افتتاح این دو نمایندگیبرای حدود  80نفر در این اســتانها امکان اشــتغالزایی
فراهم شده است.

مادران واجد شــرایط میتوانند از امروز به مدت سه روز با مراجعه به سایت فروش ایرانخودرو به
نشانی  esale.ikco.irنسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.
در صورت باال بودن تعداد متقاضی نســبت به ظرفیت فروش ،برنامه قرعهکشــی روز چهارشــنبه
 ۲۵آبانماه با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت ،این طرح ویژه مادرانی است که فرزند دوم و یا بیشتر از آن ،از تاریخ  ۱۹آبان ۱۴۰۰
به بعد متولد شدهاند.
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گفتو گوی ویژه

در گفتوگو با حسین سلیمانی ،سرطراح و رییس اداره طراحی صنعتی مطرح شد

جسور و بیپروا در طراحی

ایرانخودرو در طراحی محصوالت جدید به شهامت و اعتماد به نفس رسیده است

سال  90زمانی بود که وارد صنعت خودروسازی شد و کارش را از مرکز تحقیقات سایپا آغاز کرد و از همان

به عنوان رییس اداره طراحی صنعتی در معاونت تحقیقات ،طراحی و تکوین محصول ایرانخودرو کارش

شاهین بود که به عنوان مسوول طراحی بدنه ( )Exterior Designآنجا نقش داشت .در سا لهای 95

را به شــکلی آکادمیک در دانشکده هنر و معماری دانشــگاه آزاد تهران دنبال کرد .گفتوگوی این هفته

زمان ایدههای خالقانه خود در این عرصه را ارایه کرد .نخســتین پروژه جدیاش در سایپا طراحی خودرو

و  96در پروژه طراحی خودرو کراساوور آریا ایفای نقش کرد و بعد از آن وارد شــرکت دانشبنیان جتکو
شــده و فعالیتش را به عنوان مسوول طراحی خودرو در گروه صنعتی ایرانخودرو آغاز کرد و سال 1400

را در شــرکت ادامه داد .حسین سلیمانی متولد ســال  1364تهران و از سال  83رشته طراحی صنعتی
یرا و  TF21اختصاص دارد .ماحصل این گفتوگوی
نشریه کارآمد به او به عنوان سرطراح دو محصول ر 

دو ساعته را در ادامه بخوانید.

اساسا آیا طراحی خودرو کار ساده ای است؟

قبل از هر چیز ما یک فرایند بنچمارک با خودروسازی جهان را داریم .حین

باید بگویم در کنار مســائل فنی و الزامهای استانداردی طراحی ،مبحث

اسکچ زدن در مورد رنگ و گرین بررسی کرده و شروع به چیدن پکیجینگ

و فلســفه زیباییشناسی آن اســت که موضوع پیچیدهای است .همچون

لیاوت میکنیم .در این مرحله به صورت رسمی با انتشار پکیجینگ لیاوت

مجسمهای که از مواد اولیه مختلفی تشکیل شده اما در کنار آن شاخصههای

(چگونگی جانمایی سرنشینان) سازمان را از آغاز جدی فرایند طراحی مطلع

مدرن مباحث هندسی نیز باید رعایت شود.

فاصله بین نقاشی و طراحی چیست؟ چون عدهای تصور میکنند که این

دو به هم شبیهند.

نویسان اخذ کنم .با توجه به اشتیاقی که به خودرو داشتم و عالقهام به هنر
من نیز اتوماتیکوار به سمت طراحی خودرو سوق پیدا کردم.

اولین اتود طراحی شــما چه زمانی بود؟ آیا در زمان تحصیل در دانشگاه

بود؟

میکنیم که به تایید مدیر پروژه میرسد .بعد از انتشار رندرهای دیجیتال از

خیلی قبلتر و حتی میتوان گفت از زمان دبستان ایدههایم در خصوص

نمای خودرو و بدنه و تایید آنها وارد مدلسازی سهبعدی Cas Modeling

طراحــی خودرو را ترســیم میکردم .قبل از دانشــگاه تجربههایی در حوزه

میشویم .با تکنیک  Clay Modelingمدل گلی خودرو در ابعاد دو پنجم یا

هنرهای تجســمی مثل نقاشی و خوشنویسی داشتم ،اما آن چه در درون

این اســتنباط به این دلیل اســت که در فضای ایران فرهنگ دیزاین جا

یک به یک میسازیم .این جا اولین ارتباط ما با بخشهای مهندسی شکل

من نسبت به باقی رشتههای هنرهای تجسمی پررنگتر بود طراحی خودرو

نیفتاده و طراحی نیز نتوانسته آنچنان که باید خود را بشناساند .برای مثال

میگیرد .بعد از تایید مدیریت پروژه داده الزم به واحدهای فنی و مهندسی

بود.

ازسختیهای رشته طراحی صنعتی بگویید.

مرحله اســکچ زدن که از مراحل اولیه و مهم است و به صورت دستی انجام

برای امکانسنجی و بررسیهای فنی ارایه میشود .به همین دلیل طراحی

میشود را بعضا نقاشــی قلمداد میکنند .همچنان که در مجسمهسازی یا

صنعتی یکی از نخستین بخشها در روشن شدن موتور پروژه است .در این

یک طراح باید از حیث مهارت در اســکچ دســتی بســیار قوی باشــد.

معماریهای بزرگ هم طرح از یک سری خط و خطوط اولیه روی کاغذ آغاز

مرحلــه از طراحی مدیران پروژه میخواهند به شــکل ملموس تری بدانند

همچنین در حوزه دانش تئوریک هنر و طراحی هم .دانشی که با تجربه و هر

میشود .هنوز آشنایی مردم با علم طراحی خودرو و فرایند آن کم است و به

یرا مشابهی
هیبت خودرو ،ابعاد و اندازه آن چگونه است .برای مثال خودرو ر 

پروژه جدید بیشتر تقویت میشود .مباحث گستردهای چون ترند طراحی

نظرم این وظیفه تیم دیزاین است که خود را معرفی و پرزنت کند.
فرایند طراحی ،چگونه پلهپله طی میشود؟

نداشته و مدیران پروژه میخواهند بدانند اندازه و طراحی ظاهری آن چگونه

یا مینیمالیسم ،میتوانند به طراح جهانبینی دهند .به شخصه زمانی بالغ بر

اســت؟ در ادامه وارد طراحی جزییاتی همچون چراغ یا اجزای نوری مطابق

 14ساعت را به مطالعه در حوزه هنر معماری ،جنبشهای هنری و طراحی

ما به عنــوان حلقهای از زنجیره کل تکوین محصــول از مراحل ابتدایی

با استایل ،استاندارد و قیمت مد نظر میشویم .مرحله دیتیل دیزاین زمانی

دســتی اختصاص میدادم .یک طراح خودرو اگر حداقل  10مدل یا مفهوم

این فراینــد تا تقریبا انتهای پروژه حضور داریم .ابتــدا دادههایی از فروش

اســت که سطوح با کیفیت انجام و تایید شده باشد .البته ما در فاز رندر دو

را دیزاین نکرده باشد نمیتوان او را طراح دانست .در کنار دانش مدلسازی

یا اســتراتژی به عنوان بخشهای باالدستی دریافت میکنیم .در نخستین

بعدی یک ســری از جزییات با اهمیت را اتود زدهایم .برای مثال بســیاری

ســهبعدی باید بدانیم جزییات چه نقشی در کل دارند .پس طراحی مقوله

قــدم برای تبدیل دادههای مهندســی به قالب دیزاین یک اســتیتمنت یا

تمایل دارند از بدو امر بدانند تناســب چــراغ با طرح ظاهری خودرو چگونه

زمانبری است و من به دلیل عالقهام با قدرت به این حوزه وارد شده و همه

بیانیه طراحی را ارایه و خواســت بخش مهندسی را به زبان طراحی ترجمه

است ،اما عمال امکانسنجی در این مرحله عمال دقیق نیست.

تمرکزم را صرفا روی آن گذاشــتم .البته آرزو میکردم روزهایم  50ســاعت

اصلیترین وظیفه مسوول طراحی چیست؟

میبود تا بیشتر به مطالعه مباحث و علوم مرتبط با طراحی خودرو و ابعاد

تبدیل میکنیم .ســپس همکاران بخش طراحی فرم در این مرحله شروع

این که هم جهت بودن و همسویی این مطالعات و فعالیتها را بررسی

آن میپرداختم.

به طراحی آزادانه اسکچ میکنند .به موازات آنها واحد پکیجینگ ارگونومی

کند .البته فرمان پروژه در دست مدیر پروژه است و تمامی واحدهای طراحی

میکنیم .این گونه موضوعــات ذهنی را با دانش خودمان به موضوع عینی

هم شروع به تحقیق و بررســی درخصوص اندازه و سایز استاندارد خودرو،

مراســتای اسکوپ توافق شدهای هستند که در سطوح باالدستی
صنعتی ه 

جانمایی سرنشــینان و زوایای دیــد راننده میکنند .گــروه دیگری نیز از

مدیریت ارشد و معاونت تحقیقات بسته شده است.

دانــش طراحی خودرو درایران با دنیا چقدرفاصله دارد و توان جوانان و

متخصصان ایران در این حوزه چگونه است؟

ما ابزار الزم این حوزه از خودروسازی را داریم ،اما مسیرمان طوالنی است.

از چه زمانی به طراحی خودرو عالقهمند شدید و چگونه شروع کردید؟

این دانش طراحی باید با پروژههای پرریسک ایجاد شود .چون این ریسک

عالقه به هنر اغلب از کودکی در درون فرد شکل گرفته و میتوان متوجه

کردن پیش برنده است .ما به منابع بسیاری در حوزه طراحی دسترسی داریم

بدنــه ،انعکاسها و ویژگیهایی آن و مبحث حجم در خودروســازی امروز

این عالقهمندی شــد .برای من هم اینگونه بود و در دوران مدرسه و مقطع

و در کنار بهرهمندی از ابزارهای ســختافزاری و نرمافزاری با کمک اینترنت

بپردازند .پس با شــروع پروژه چند واحد همزمان با هم کار میکنند .البته

راهنمایی توانســتم مدارک باالی خط و خوشنویســی را از انجمن خوش

دانش الزم را در اختیار داریم .موضوع اصلی این است که تیم طراحی نباید

زیرمجموعه طراحی فرم به مقوله رنگ و بافتهای جدید خواهند پرداخت .از
طرفی از همکاران مدلسازی سهبعدیمان میخواهیم که به بررسی سطوح

8

شماره  8۷2شنبه  21آبان ۱۴۰۱

راکد باشــد .چون پویایی و تحرک اســت که ما را به ســرعت به مقصدمان
میرساند .البته الزمه آن این است که استراتژی خودروساز تغییر نکند.

یرا و نقش آن در مســیر طراحی صنعت خودرو
ارزیابی شــما از پروژه ر 

چیست؟

بود .البته اینها جزیی از اصول پایهای طراحی است.

داریم و با توجه به محدودیت زمانی یک اشتباه کوچک جبران ناپذیر خواهد

خب شاید کسی این خطوط تیز در ظاهر خودرو را بپسندد.

بود .با این وجود با همه سختیها لذتبخش هم هست و تالش میکنیم

بله ،ســلیقهای است و کســانی هم به هیجان عالقه دارند ،اما سرطراح

با برنامهریزی درســت دقت خود را باال برده و بــا گروههای دیگر در تعامل

مرسدس بنز آقای واگنر میگوید :جاهایی که خودروسازهای دیگر آپشن یا

مداوم باشیم .همه اینها قطعا آموزنده است .اینکه در زمانی کوتاه بتوانیم

این پروژه تغییرات بسیاری در مسیر خود داشت .بعد از این که مسوولیت

شاخصهای را اضافه میکنند ما آن را حذف میکنیم ،زیرا باعث زیبایی ماندگار

به  70درصد خواستههایمان در پروژه برسیم رضایتبخش است .قطعا این

پروژه طراحی به من ســپرده شد با تاکید مدیریت ارشد تغییرات بنیادینی

خودرو شده و برندی بسیار قوی میسازد .بعد از گذشت  10تا  20سال از عمر

حجــم کاری خانوادههایمان را هم متاثر میکند ،اما این که کار تیمی بزرگی

در دیزاین خارجی خودرو شــکل گرفت و همه دوستان طراحی صنعتی در

محصول  ،شما به عنوان مخاطب با محصولی کالسیک مواجهید نه محصولی

را انجام میدهیم که اثرات درخور توجهی دارند برایم ارزشمند و لذتبخش

مدت زمان کوتاه کاری بزرگ را محقق کردند .این پروژه شروع بسیار قویای

کهنه و دمده و برای یک برند چه چیزی بهتر از این میتواند باشد؟ شاید ما

است .از طرفی همراهی و حمایت همه جانبه مدیر ارشد شرکت ،قائممقام

داشت و در مسیری گام گذاشتیم که مطابق با مسیر طراحی روز دنیاست .ما

از محصوالت قدیمی ایرادات فنی بگیریم ،اما ظاهر کالسیکشان همچنان

مدیر عامل ،معاونت مرکز یا مدیریت طراحی در این مسیر واقعا انگیزهبخش

در صنعت خودرو ایران چنین دورخیز خوبی برای رسیدن به طراحی در سطح

برای مخاطب زیباست و چه خوب است که خودروساز بتواند محصول خود را

است.

اول دنیا نداشــتیم .خوش بختانه در پروژه  TF21هم همین مسیر را رفتیم،

صرفا با فیسلیفت سالها زنده نگه دارد ،چون از نظر اقتصادی هم بسیار به

ســیر تحول صنعت خودروی کشورمان درحوزه طراحی را چگونه ارزیابی

میکنید؟

زیرا اســتراتژی ایرانخودرو در پروژه تغییر نکرده اســت .ثبات قدم و ثبات

صرفه است .در حال حاضر این سبک طراحی پورشه و فراری به نوعی ترند

در تصمیمگیریها باعث میشــود که تیم طراحی در این مسیر به سرعت و

غالب شده و حتی آئودی با سابقه دیزاین تهاجمیاش ،طراحیهای سیال و

به میزان پروژههایی که در این صنعت انجام شــده ،واقعا طراحی خیلی

با اطمینان گام بردارد .خوش بختانه تیم ما ریســکپذیری و جسارت خود

مشابه را پیش گرفته است .در طراحی جدیدترین محصول تمام الکترونیک

کندتر و کمتر پیشــرفت کرده اســت .گویی دیزاین در ته صف بوده و ما از 10

یرا نشــان داد .هرچند در ابتدا بســیاری نسبت به این مسیر و
را با پروژه ر 

شــرکت کیاموتورز هم میبینیم که با وجود معماری الکتریکی مدرن ظاهر

امتیاز دو واحد پیشــرفت داشتهایم .حتی برخی پروژهها ضد دیزاین بوده و

ریسکهای بزرگی که مدنظر داشتیم تردید داشتند .ما نوعی سرفیسینگ را

خودرو بسیار ساده ،مینی مال ،سیال و پویا است.

به برند خودروســاز لطمه زدهاند ،اما پروژههایی هم بوده که میشد در کنار

انتخاب کردیم که در خودروسازی روز دنیا بسیار جدید است و توانستیم در
یک ماه آن را به سرانجام برسانیم.

نکته این است ،پروژهای که باید در یک دوره زمانی مطلوب طی شود در

یک فورس زمانی محقق میشود .چقدر با این رویه موافقید؟

معتقدم به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل .یا باید با همه توان به سمت
ترند روز دنیا برویم یا روی تردمیل بدویم و در جای فعلی بمانیم .در مواقع

برای دستیابی به  DNAدرطراحی خودرو چه رویکردی باید داشته باشیم؟

پیشرفت تکنیکی در طراحی به حداقلها بسنده نکنند .به همین دلیل میزان

در ایــن خصوص مــا دو رویکرد داریم .رویکرد وابســته به کلیدواژهها و

پیشرفت طراحی را کم میدانم .من و همکارانم از ریسک استقبال میکنیم

رویکرد دوم وابســته به عناصر بصری .در طراحی خودرو میتوانیم به جای

و در تالشــیم پله به پله نادانستههایمان را رفع کنیم .چون با ریسکپذیری

تاکید بر جلوپنجره یا خط و سطوح خاصی روی بدنه بر سبک طراحی تمرکز

رو به جلو خواهیم رفت و ماندن در حاشــیه امن پیشرفتی نخواهد داشت.

کنیم .برای مثال محصوالت لکســوس مشابهتشان به دلیل تبعیت از یک

ما در زمان کوتاه این پروژه را به ســرانجام رساندیم ،اما نتیجهمان به شدت

فرمول دیزاین است.

حداکثری است و این حاصل ریســکپذیری است .بعضا طراحان ترجیح

فوریت باید اهداف مدنظرمان را اولویتبندی کنیم .شاید نتوانیم به صددرصد

میدهند که اتودهای ســاده بزنند تا از زمان و موعد مدنظر جا نمانند ،ولی

خواستهمان برسیم ،اما با یک درصد خطا رو به جلو حرکت کردهایم و حتی

من معتقدم باید ریسک کرد تا به پیش رفت حتی اگر نیاز به تالش هر یک

میبینیم که پروژه توانســته به میزان  70درصد برای ما آورده داشــته باشد.

ما در  24ســاعت از شبانهروز باشد .تاثیر طراحی در بلندمدت خود را نشان

اقدامی که باعث پویایی دانش میشود .پس باید ریسک را پذیرفت و پویایی

میدهــد .دیزاین قوی و زیبا بعد از گذشــت زمان همچنان با بیننده ارتباط

داشت تا پروژه به پروژه شاهد رشد تصاعدی باشیم.

برقرار میکند .به نظرم تنها پروژه رو به جلوی بزرگ در حوزه طراحی ظاهری

آیا استعدادهای جوان به شــما رجوع میکنند؟ طراحی صنعتی در این

نسل جوان را چگونه ارزیابی میکنید و دغدغهشان چیست؟

چندین سال ســابقه تدریس در حوزه طراحی صنعتی و طراحی خودرو
را داشــتم و ارتباط دوســویه خوبی بین من و عالقه مندان بوده و هســت.
بزرگترین حســرتم این است که فعال فرصت تدریس و ارتباط با این نسل
که اغلب دغدغهشــان ورود به بازار کار و خودروسازیهای معتبر یا پذیرش
در دانشــگاههای برتر دنیاســت به دلیل ضیق وقت ممکن نیســت .آنها
اغلب فقط ایدههایــی دارند ،اما محدود فکر میکننــد .درحالیکه صنعت

طراحی داخلی ،ارگونومــی ،حجمپردازی UI Design، UX Design ،پروژه

در حوزه طراحی واقعا کار به دلیل سرعت
و حجم پروژهها و محدویت زمانی نفسگیر است.
مدیریت ارشد مخصوصا بزرگوارانی که مرتبط با دیزاین
هستند یعنی آقایان خطیبی ،پورمجیب و رضاییمنش
افرادی هستند که خود از همه سریعتر حرکت میکنند و
در عین حال تیم را حمایت میکنند

خودروسازی نیازمند افرادی است که قالبهای ذهنی را شکسته و آوانگارد
باشند .جوانان بیشتر به فیسلیفت اهمیت میدهند و من تالش میکردم
آنها را تشــویق کنم که جور دیگــری ببینند .بهنظرم عالقهمندان به طراحی
خودرو باید ضمن توســعه نگرش خود و تفکر چنــد بعدی مباحث تئوری
دیزاین را هم مطالعه کنند.

ارزیابی این طیف از جامعه از طراحی در کشــورمان در مقایســه با دنیا

چیست؟

یرا بوده که فراتر از انتظار است.
ر 

نگاه مدیریت ارشد در حوزه فعالیتهای شما به چه صورت است؟

خوشبختانه هم مدیریت ارشــد و هم معاونت توسعه محصول نسبت
به این فضا و حوزه کاری شناخت الزم را دارند .آقای رضاییمنش ،معاونت
مرکز هم شناخت خوبی از ویژگی شخصیتی همکاران بخش دارند .با توجه
به مهجور بودن فرهنگ دیزاین در ایران این آگاهی واقعا ارزشمند است چون
باعث میشــود موانع و اشــکاالت در مسیر طراحی کم رنگ شده و سرعت
باالتر برود.

به عبارتی با دیدن تفاوتها میتوان خطی واحد را در یک سری محصول

دنبال کرد.

مهمترین خواســتههای یک طراح ارشــد خودرو از مدیریت ارشــد چه

میتواند باشد؟

مهم ترین خواسته هموار بودن مسیر کاری است .خوشبختانه این اتفاق

دقیقا .اتخاذ ( Design Identityهویت طراحی) براســاس کلید واژهها

برای تیم ما افتاده و با توجه به قابلیت و توانمان میتوانیم با ســرعت 200

و مفاهیم از اهمیت بیش تری برخوردار اســت؛ برای مثال تعبیه یک گریل

کیلومتر در ساعت حرکت کنیم .واقعا تشکر میکنم که این مسیر برای حرکت

عریض سرتاسری در جلوی خودرو یک کلیدواژه است که برای طراحیهایمان

ما هموار شــده و مدیران ارشــد این مهم را برایمان میسر کردهاند .امری که

یرا شــاخصه زاید نداشتیم .اینگونه آزادانه
رعایت میکنیم .ما در طراحی ر 

باعث شده کار برای من و همکارانم با همه فشردگی لذت بخش است .وقتی

است .زمان حضورم در پروژه شاهین با توجه به ارتباطم با فضای دانشگاه در

اتود زده و از طراحیهای عمودی ســنگین در جلوی خودرو مثل تعبیه جلو

مســیر کاری به عنوان اولویت اصلی و مهم هموار باشــد ما نیز موظفیم در

آن مقطع و جامعه طراحی صنعتی ،بازخوردهای مثبتی درخصوص پیشرفت

پنجرههــای کوچک یا خطوط و زوایای  45درجــه و تند روی بدنه اجتناب

مقابل ،خواستی که از ما انتظار میرود را برآورده کنیم .دیگر این که پیشنهاد

یرا بازخورد قشر جوان بهتر از قبل شده
به نظرم با دو پروژه شــاهین و ر 

در حوزه طراحی دریافت کردم .این نتایج مثبت را در خصوص خودرو ری را

کردیم .سطوح بدنه مینیمال و درعین حال ارگانیک بوده و از انرژی باالیی

میکنم خودروساز این امکان را برای طراحان فراهم کند که بتوانند از نزدیک

در طیف وسیعتری خواهیم داشت .البته میدانیم که ما همیشه بازخوردهای

برخوردار اســت .روندی که در پروژههای بعدی ادامه داشته و شاخصهای

در اتوشوهای معتبر حضور داشته باشند و به شکلی ملموس با طراحی روز

بصری افزوده شده هم در سطح گرافیک بوده و قابل تغییرند.

خودرو دنیا و محصوالت جدید این صنعت آَشنا شوند .بودن در این اتمسفر

منفیای به صورت ثابت داشــتهایم .به نظرم اینجا باید به ارتقای برندینگ
فکــر کرد .برای مثال ابعاد طراحی خودرو یــک محصول را صرفا در حد دو

تکیه بر کلیدواژه به چه معناست؟

دقیقه کلیپ نمایش ندهیم .چون اینگونه مخاطب درکی از تالش خودروساز

و اثرپذیری نزدیک بسیار اهمیت دارد.

یعنی پیروی از یک ســبک و مکتب و ایدهپــردازی مبتنی برآن .بعد از

چقدرسلیقه و خواست مردم را بررسی و درطراحیهایتان اعمال میکنید؟

طرفدار کدام سبک طراحی در کالس روز دنیا هستید؟

مدتی میتوان برند را مطابق با شــاخصهای مکتب تدوین کرد .خودروساز

بازار ایران تشــنه طراحی مدرن اســت .ما بیشتر از اینکه فعالیتمان

نباید طراحی اش به گرافیک محدود شود بلکه باید به دنبال مفاهیم عمیق

نزا پروژههایی را تعریف
منوط به فضای جامعه باشد در تالشیم به شکلی درو 

به شخصه طرفدار سبک پورشــه و فراری هستم .سبک هر دو خالص،

تری باشــد .به همین دلیل اســت که ما سبک نخست را انتخاب کرده ایم.

کنیــم .پس ما تمرکــز را بر دیزاین مدرن و ویژگیهای آن گذاشــتهایم .در

ســیال ،ارگانیک ،هنرمندانه و پویاســت .من موافــق دیزاین تهاجمی که از

تکیه بر یک شــاخصه بصری صرف به نوعی کاله برداری دیزاین اســت .ما

حال حاضر خواســت مشتری در دنیا داشــتن خودرو کراساوور یا خودرو

خطوط تیز بهره میگیرد نیســتم ،اما میتوان طراحی داینامیک داشت .در

یک ســری شــاخصه در طراحی مان داریم و در پروژه ری را و پروژه TF21

کممصرف است .چیزی که مدیریت استراتژی ،فروش ،طراحی محصول و

بین کراساوورها نیز پورشه ماکان را میپسندم که دارای طراحی بسیار ساده،

و پروژه دیگری که در دســت داریم مبانــی این موضوعات را برای دیزاین و

حتی صادرات به آن میپردازند .ترند دنیا را میشناســیم و دیزاینمان را بر

عضالنی ،پویا ،مدرن با جزییات طراحی هنرمندانه اســت .این سختترین

برند ایرانخودرو چیده ایم .خوش بختانه مخاطبان این حس را در طراحی

آن منطبق کردهایم چون میدانیم جامعه و مشتریان آن را خواهند پسندید.

نخواهد داشت.

سبک طراحی است که اتفاقا مورد پسند من است.

این نوع طراحی چه ویژگیهای درخور توجهی دارد؟

محصوالت جدیدمان میگیرند که این سری محصوالت با وجود تفاوتهایی

هدف و گام بلندی که دوست دارید در عرصه طراحی بردارید چیست؟

از یک خانواده هستند و ژن مشترکی دارند.

این که با کمک تیم طراحی خط ســیری که بــرای ایرانخودرو تعریف

کار کردن در ایرانخودرو را چگونه میبینید و چه احساسی دارید؟

یرا و  )TF21به بلوغ رســانده و
کردهایــم را در پنج محصول دیگر (به جز ر 

میشــود .چیزی که ایرانخودرو به شدت به آن نیاز دارد .اصالت در طراحی

در حوزه طراحی واقعا کار به دلیل ســرعت و حجم پروژهها و محدویت

این ســبک را به کمک همین تیم سی نفره به عالیترین درجاتش از حیث

یعنی محصول کراساوور شــبیه خودرو هاچ بک نباشــد .طراحی مبنی بر

زمانی نفسگیر است .مدیریت ارشد مخصوصا بزرگوارانی که مرتبط با دیزاین

پختگی و هنر برسانیم .این بلوغ و تکامل برایم لذتبخش است و تحقق آن

هویت نیز یعنی محصول ما معرف برند ما باشــد .این سبک طراحی ضمن

هســتند یعنی آقایان خطیبی ،پورمجیب و رضاییمنش افرادی هستند که

در صورتی است که مسیر طراحی هموار باشد .وجود این مسیر و ثبات قدم در

عالئم بصری ساده ،عضالنی و ارگانیک بوده و انرژی آن درونی است .خط و

خود از همه سریعتر حرکت میکنند و در عین حال تیم را حمایت میکنند.

آن باعث میشود طراحیهایی در مقایسه با بزرگ ترین خودروسازان جهانی

خطوط تیز در طراحی عالوه بر القای انرژی زاید و فیک ،خسته کننده خواهند

در حال حاضر ســه پروژه جدی را در حوزههای مختلف طراحی در دســت

حتی خودروسازان آلمانی هم داشته باشیم.

مهم ترین ویژگی خلوص دیزاین اســت که منجر به زیباییهای ماندگار
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گفت وگو
 ...ادامه از صفحه قبل

که البته در گرو استراتژی واحد و مستمر نیز هست.
بله دقیقا.

یرا یکی از جدیترین کارهای شماست .ارزیابی شما از بازخوردهایی که گرفتید چیست؟
ر 

همچنان منتظرم این خودرو وارد خیابانهای شهر شود و آن زمان بازخورد درست و واقعی را بگیرم .چون
یک رانینگ پروتو تایپ یا رندرهای دو بعدی با خودرو واقعی قطعا اختالف دارد و جزییات هنوز در آن لحاظ
یرا هنوز در موقعیتی که باید دیده نشده و اگر در رنگهای مختلف در خیابان دیده شود قضاوت
نشده است .ر 
واقعی خواهد شد .ترجیحا با ورود خودرو به بازار نظرات را رصد خواهم کرد.

اگر بخواهید محصول جدیدی را طراحی کنید در این مسیر چه کاستیهایی باید مرتفع شود؟

روایت دو دوست که یکدیگر را درایرانخودرو پیدا کردهاند

ما به نرمافزار و سختافزار و مباحث ارگونومی و  Clay Modellingدر طراحی خودرو کامال شناخت داریم.
بیشتر باید خودروهای روز را از نزدیک بینیم .این که فضای دیزاین یک خودرو را از نزدیک ببینیم با این که

به وقت بازنشستگی

عکس آن را ببینیم بســیار متفاوت اســت .این کم و کاستی هست .همان طور که اشاره کردم در اتوشوهای
مختلفی که در جهان برگزار میشــود ،الزم است خودروســازان حتما دیزاینرهای خود را به این نمایشگاهها
اعزام میکنند .به نظرم این کاســتی در صنعت خودروســازی ما هست که طراح ارتباط حسی و ملموسی با
خودروهای روز ندارند.

با چه تعداد از مدیران صنعت خودرو در حوزه طراحی ارتباط داشتید؟

به شخصه شناخت و رابطهای با مدیران این عرصه خیلی نزدیک نیست و بیشتر رابطه کاری داشتهام.
چقدر با طراحان ایرانی معتبر دنیا ارتباط دارید؟

با طراحان معتبر خودروسازی در جهان ارتباط نداشتهام ،اما همواره با دوستانم در خودروسازیهایی چون
پورشه ،آئودی ،مرسدس و  ...در ارتباط هستم .البته با دیزاینرهای خارجی هم در فضای مجازی ارتباط دارم
و طرحهایمان را به اشتراک گذاشته و تبادل نظر داریم.

آیا شما هم به حضور در یک شرکت معتبر خارجی فکر کردهاید؟

هر فردی به همه گزینههای پیش رویش در زندگی میاندیشد و آنها را سبک و سنگین میکند ،اما بعضا
شرایط مسیری را پیش روی شما قرار میدهد که در آن مسیر کانالیزه میشوید .پس بهتر است در مسیری
که قرار گرفتهایم بهترین خود باشیم.

کمی از فرزندانتان برای ما بگویید؟

دو فرزند دارم .پسرم محمد هادی که مقطع پیشدبستان را میگذراند و دخترم ریحانه که دو ساله است.
احتماال پسرتان هم به مقوله خودرو عالقه دارد؟

بله .بسیار .البته بیشتر به خودروهای سنگین و راهسازی عالقه دارد .به کمک همسرم که زمینه یادگیری
هنرهای تجســمی و مهارتهای مختلف را برای او فراهم کرده بیشتر به انجام کار دستی و تجسمی سوق
پیدا کرده است.

با توجه به حجم کاریتان میدانیم بیش ترین زمان شــما به کار در شرکت اختصاص دارد .اگر وقت آزاد

داشتید بیشتر به چه اموری میپرداختید؟

ما ظرف یک ماه باید پروژه ســنگینی را که به طراحی داخل و ظاهر خودرو اختصاص دارد را با کم ترین
اشتباه به سرانجام میرساندیم و من باید به تیم خودم ،مشاوران و مدیران پاسخ گو میبودم .به شخصه اگر
این فرصت را داشتم قطعا یک هفته به یک منطقه سرسبز میرفتم ،بدون اینکه به تلفن همراهم پاسخ گو
باشم .من در زمان ابتالیم به کرونا نیز باید در تماسهای کاری متعدد امور را هدایت میکردم.

همه ما بارها این جمله معروف را شنیدهایم که «هر چیزی جدیدش خوبه ،اما رفیق قدیمیاش ».رفیق
همان کســی اســت که در غم و شادی ،خوشی و ناخوشی بدون بهانه تراشی در کنارت است و تو را همان
طور که هســتی دربست قبول دارد و دوستت میدارد ،بیقید و شرط و بدون در نظر گرفتن موقعیتهای
مادی.
این دوســتیهای بدون توقع و براساس صداقت همیشــه پایدار و تا انسان زنده است در خاطر جانش
باقی میماند ،حتی اگر گذر ســالها دوری هم به آن بخورد از صداقت و صمیمیتش کم نمیشود ،درست
مانند دو دوســت و همکار ایرانخودرویی که پایه دوستی آنها از کودکی بنا شده ،اما در پی سالها از هم
بیخبر میمانند غافل از آن که هر دو در ایرانخودرو با هم همکارند و این حکایت دوستی اسرافیل داشاب
شــاغل در تاسیسات برق پرس و شــهیر حقجو از کارکنان مدیریت بدنه سازی است که مهمان تحریریه
کارآمد هستند و آمدهاند نقبی برگذشتههای دور بزنند و خاطراتی را به اشتراک بگذارند که شنیدنش ما را
به وجد میآورد و یقینا برای شما همراهان همیشگی کارآمد نیز خالی از لطف نیست.
داشــاب ،زاده محله شــیرگاه شهرستان سواد کوه اســت و حقجو اصالتا کرمانشــاهی و چندسالی در
شهرســتان سواد کوه بنابر شــغل پدر که نظامی بوده ،ساکن میشود و دوســتی این دو از همان روزهای
کودکی آغاز میشــود و با همان صمیمیت کودکانه در جان و روح آنان پیوند میخورد .ســال  69به علت
اتمام ماموریت پدر شــهیر ،آنان از ســوادکوه نقل مکان میکنند و این دو دوســت قدیمی ســالها از هم
بیخبر میمانند و تنها اثر باقی دوران کودکیشان یک کارت پستال با پشت نویس شهیر است که در دست
اسرافیل به یادگار میماند.
این دوری و بیخبری ادامه دارد تا این که آقای داشــاب که حاال سالهاست در ایرانخودرو کار میکند
به نامی آشــنا در فهرست همکارانی که برای بازنشســتگی اعالم میشود در یکی از کانالهای اطالع رسانی
شرکت برمیخورد و به فکر فرو میرود که شاید این دوست قدیمی خودش باشد.
او میگوید« :اول شــروع به تحقیق کردم و باالخره متوجه شدم که خود شهیر است .با او تماس گرفتم

پس احتماال این به بعد ازبازنشستگیتان موکول میشود .درکل آیا برنامهای برای بعد ازبازنشستگی دارید؟

و بــه محل کارش رفتم ،اما شــهیر مــرا به خاطر نمیآورد ».همین جا آقای حق جو در میان کالم دوســت

طی این سالها همواره به استودیو طراحی شخصی فکر کردهام و در این زمینه اقدام خواهم کرد.

قدیمیاش میآید و میگوید« :یک روز طول کشید تا اسرافیل و سایر دوستانم را به یاد بیاورم ،زیرا حافظه

به خودتان در زندگی چه نمره ای میدهید؟

م همراهم میشــد ریسک بیش تری کنیم .به دلیل
در کارم در ایرانخودرو نمره  15میدهم .خودم و تی 
حجم کار ما توانایی ریسک بیشتر را نداشتیم ،اما االن که فکر میکنم احساس میکنم بهتر بود آن قدمها
را برمیداشتیم.

یرا نقطه عطف درطراحی محصوالت ایرانخودرو بود .با چه موانعی دراین خصوص رو به رو بودید؟
طراحی ر 

ما در طراحی ری را چون اســتراتژی مشــخصی داشتیم و میدانستیم خواسته مان چیست ،بنابراین با
ســرعت شروع کردیم .شاید موارد فنی بودند که مانع محسوب میشود ،اما توانستیم با قوت به اهدف مان
برسیم و نتیجه بسیار خوبی بگیریم.
نظرتیم همراهتان چیست؟

آنهــا خوشحالنــد و اذعان دارند که تاکنون در این ســطح کاری در ایران نشــده اســت .عدهای هم
پیشنهادهایی از حیث طراحی و مسیر کار برای بهتر شدن دارند که درست هستند .در کل برآیند را بسیار مثبت
میبینم .قطعا در پروژههای آتی همان بدو امر نقدها را برطرف خواهیم کرد.
شما در تجربه این موانع را دیدید؟

بله .ما از آن چه آموختیم بهره خواهیم گرفت .پروژه ایرادات طراحی ندارد بلکه باگهایی کوچک در برخی
جزییات دارد و اگر نقدی از سوی تیممان هست برای رفع این باگ هاست.
برای پروژه آینده چه کردید؟

به جز پروژه  TF21پروژههای دیگری هم هست که تا زمان رسانهای شدن نمیتوانم نام ببرم.
در چه مرحلهای هستند؟

یک پروژه در مراحل امکان سنجی ،مدلسازی است و دیگری در فرایند استایل آن هستیم.
ارزیابیتان از چشمانداز طراحی خودرو در ایران چیست؟

این تیم  30نفره با دانش و قوی در طراحی صنعتی ایرانخودرو چشمانداز آتی را تبدیل به یک موقعیت
بسیار عالی برای صنعت خودروسازی کشور میکند .این تیم در صورت حرکت در همین مسیر باعث خواهند
شــد که آینده کل دانش طراحی در کشــور درخشان باشد .چون خودرو مبحثی بســیار پیچیده است و ما
یرا پایههای محکمی را تثبیت کنیم .در کنار نفرات بحث فرایند و رویکرد مهمتر است.
توانســتیم در پروژه ر 
پس با همین رویکرد این تیم میتواند به موفقیتهای بسیاری برسد.
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ضعیفی دارم ».آقای داشــاب در ادامه این گفت وگو به کارت پســتال دوران کودکی که حقجو به او داده
بود اشاره میکند و میگوید« :دست خط و پشت نویسی کارت را نشانش دادم و خاطرات دوران کودکی را
با هم مرور کردیم ».او در ادامه صحبتش میگوید«:دوستیهای دوران کودکی از پاکی و یک رنگی خاصی
برخوردار اســت و براساس منافع و مصالح نیست .بنابراین دوستیها محکمتر است حتی اگر زمان زیادی
از آن گذشــته باشــد ».اکنون آقا شهیر در آستانه بازنشستگی است ،اما آنها با هم قول و قرار گذاشتهاند
و میخواهند این ارتباط و دوســتی را دوباره از ســر بگیرند و رفت و آمد خانوادگی با یکدیگر داشته باشند
و به محله قدیمی دوران کودکی خود ســفر کنند و خاطرات دوران کودکی را از چمدان فراموشــی و خاک
خورده سالهای دوری بیرون آورده تا به قول خودشان کودک درونشان را جانی دوباره ببخشند و صفا و
صمیمیت به وقت کودکی را در کوچههای زندگی کنونی خود جاری کنند و بر همین مدار دوســتی به دنبال
سایر دوستان کودکی خود بگردند تا دوباره دور هم جمع شوند و گل بگویند وگل بشنوند.
این همه زیبایی همه در ســایه سپهر آبی ایرانخودرو شکل واقعی به خود گرفته است ،چرا که این خانه
بزرگ پهنهای بیکران است به وسعت ایران برای تک تک ما ایرانخودروییها .در پایان این گفت و گو آقای
حق جو میگوید« :پیدا کردن اسرافیل مقارن با پایان خدمتم در شرکت شدکه طعم شیرین بازنشستگی
را برایم دوچندان کرده است».

زالل

چگونه میتوان در نماز حضور قلب داشت؟

فهمیدن معانی الفاظ نماز

که خیال او به جای دیگری متوجه شــد ،آن را بازگرداند و

شخص نماز گزار با توجه به معانی و مفاهیم الفاظ نماز در

به معانی نماز دقت کند .البته این امر در ابتدا کمی سخت

حقیقت خدا را در قلب حاضر مییابد .اگر نمازگزار دقیقا معانی

جلوه میکند ،ولی آن چه مهم است ،آن است که به این امر

نماز را به قلب القا کند ،آن جاســت کــه اثر خودش را خواهد

توجه کند و تمرین کند که در اثر این تمرین کم کم ،حواس

گذاشــت و لذا امام صادق (ع) میفرماینــد :آن کس که دو

و خیال او به دستش خواهد آمد و با کمی اراده میتواند آن

رکعت نماز بخواند و بفهمد چه میگوید ،از نماز خارج نمیشود

را تا آخر نماز حفظ کند]9[.

مگر این که گناهان او بخشیده شده است]7[.

کم کردن از اشتغال به امور دنیوی

یاد مرگ و نماز وداع

از عوامــل دیگری که در حضور قلب در نماز تاثیر بســزایی

امام صــادق (ع) میفرمایند :هنگامی کــه نماز واجب را

دارد ،آن اســت که انســان در خارج از نماز دلش را از مشغول

میخوانی در وقتش بخوان ،مانند کسی که نماز وداع میخواند

شدن به دنیا حفظ کند و به اندازه نیاز متوجه امور دنیوی شود،

و میترسد که بعد از این دیگر توفیق نماز خواندن نیابد]8[.

زیرا وقتی انسان در طول روز دل خود را مدام به امور دنیوی و
اشتغاالت بیهوده مشغول میکند ،هنگام نماز هم آن افکار به او

دعا و طلب حضور قلب در نماز
تحصیــل حضور قلب بدون کمک و یــاری خداوند ممکن
نیســت ،لذا در نمازهای یومیه میخوانیم :ایاک نعبد و ایاک نستعین.
یعنــی اگر چه ما تو را عبادت میکنیم و لیکن در همین عبادت هم از تو
استعانت میجوییم و البته عوامل دیگری نیز ذکر شده که در مرتبه بعدی
قابل توجه هستند؛ مثال رعایت بعضی از مقدمات و مستحبات نماز مانند
استعمال بوی خوش ،هفت مرتبه تکبیر گفتن قبل از تکبیره االحرام ،نگاه
کردن به محل ســجده در حال قیام یا بستن چشمها در موارد ضروری،
نگاه بین دو پا در هنگام رکوع و در حال تشهد ،چسباندن دستها به بدن
در حال قیام و  ...البته حضور قلب کامل نیاز به رفع موانعی از جمله ترک

بخش
دوم

هجوم میآورند و نمیتواند خیال و فکر خود را در مقابل آنها
گناهان و ترک شتاب زدگی در نماز و  ...دارد که از گفتن آنها صرف نظر
میکنیم .این را نیز باید دوباره متذکر شــد که حضور قلب ،زمانی حاصل
میشــود که بر این شرایط مداومت و مراقبت داشــته باشیم وگرنه اثر
نخواهد کرد.

حفظ کند ]10[.به خاطر همین است که بزرگان میفرمایند قبل
از نماز دل را از هرچه به آن مشغول است باز دار و آن را رفع کن تا هنگام
نماز متوجه آن نشوی]11[.
پی نوشت:

تمرین و ممارست
یکــی از راههای مهــم برای کنترل افکار و خیــال و حضور قلب در
نماز ،تمرین و ممارســت به این امر اســت .انسان در نماز باید هر چه
مقدورش است ،فکر خود را حفظ کرده و به نماز توجه کند و هنگامی

[ .]7بحاراالنوار ،ج  ،1ص .240

[ .]8بحاراالنوار ،ج  ،83ص .232

[ .]9موســوی خمینی ،ســید روح هللا ،چهل حدیث ،موسسه نشر آثار امام ،چاپ بیست و
پنج ،ص .430

[ .]10نراقی ،مال احمد ،معراج السعاده ،انتشارات رشیدی ،بیتا ،ص .666 673
[ .]11امام خمینی ،سر الصلوه ،انتشارات پیام آزادی ،1360 ،ص .58

نهاد خانواده از منظر امام خمینی(ره) چه جایگاهی دارد؟
یکی از شــخصیتهایی که در زندگی خانوادگی بســیار

کرد که همســری بســیار خــوب برای همســر محبوب

موفق بوده ،امام خمینی(ره) است .چنین توفیقی از تولد تا

خود بود ،پدری وظیفهشــناس برای فرزندان ،پدربزرگی

رحلت همراه ایشان بود .بدیهی است تا قبل از بلوغ فکری،

محبوب برای نوهها .جالب اســت کــه بدانیم که احترام

داشــتن یک خانواده مطلوب ،موهبت اســت ،اما فضیلت

بــه خانــواده در آموزههــای اخالقی امــام(ره) تا آنجا

نیســت ،زیرا نوزاد ،کودک و نوجوان در مطلوب کردن زندگی

رفعت گرفتــه بود که وقتــی در روز  12بهمن هواپیمای

در خانواده نقــش «منفعل» را دارد ،اما پس از بلوغ فکری

حامــل امــام(ره) و همراهــان در فــرودگاه مهرآباد به

است که نقش فعال و ارادی را ایفا میکند .امام(ره) از حیث

زمین نشســت و میلیونها مشــتاق دیــدار انتظار دیدن

داشــتن پدر ،مادر ،برادران ،خواهــران و اقوام نزدیک ،این

ایشان را میکشــیدند ،امام به احترام برادر بزرگ خود

موهبت را داشت که منســوبین او خوشنام ،خوشاخالق،

از هواپیما بیــرون نیامدند تا باالخره آقای پســندیده را

دانــا و دارای ملکات اخالقی بودند .البته وقتی  4ماه و 22

راضــی کردند که ابتدا از هواپیما پیاده شــوند .همچنین

روز داشتند ،پدرشان شهید شد و خالء وجودی او را صاحبه

در روزهای سخت جنگ و آنهمه مشغولیتهای فکری

خانم عمه بزرگشــان که زنی بســیار مدیر و مدبر بود ،پر

بهعنــوان رهبر ،امام(ره) بهخوبی یادشــان بود که نقش

میکــرد .امام دایــهای به نام خاورخانم داشــت که از چند

مهمــی بهعنوان پدربزرگ هم دارند و اجازه میدادند نوه

جهت زنی شــگفت بود .زنی باســخاوت ،با عفت ،مهربان،

کوچکشان علی در اتاق کار ایشان بازی کند.
بههرحال بخشــی از توفیقات امام(ره) در راهبری این

اجتماعی ،همهفنحریف و سوارکاری قابل.
امام وقتی به سن  28سالگی رسید ،هنوز ازدواج نکرده

ملت و بسیاری از ملل مســلمان و محبوبیتی که در میان

بود که به پیشــنهاد دوستی به نام ســید احمد لواسانی از

آزادگان جهان کســب کردند ،مرهون وجود خانواده ایشان

خانم قدس ایران دختر آیتهللا ثقفی تهرانی خواســتگاری

بــود و توفیقات خانواده ،مرهون آشــنایی آنــان با قواعد

کرد و چهار بار با پاســخ منفی روبهرو شد ،ولی بار پنجم که

اخالقی اسالم.

آن دختر خوابهای خوبی دیده بود ،به ازدواج رضایت داد.

برای امام و خانوادهاش نیز ،جزء افراد بســیار خوشبخت در زندگی

آن دختر نازپرورده ،با مادربزرگ اشــرافی خود زندگی میکرد .وقتی

خصوصی محســوب میشــدند و این خوشبختی موجبی بود که در

ازدواج صورت گرفت ،آرامآرام عاشــق امام(ره) شد و به زندگی طلبگی

ســلوک اجتماعی جزء افرادی قرار گیرند که افکار ،گفتار و رفتار آنها

رضایت داد و در تمام طول زندگی حتی یکبار بین آنها مشــاجرهای

به نحو مثبت در جامعه اثر بگذارد که البته تاثیر شــخصیت و اندیشــه

جدی صورت نگرفت .البته گاهی پیش میآمد که باهم قهر میکردند،

امام(ره) زایندگی فزاینده دارد.

اما خیلی زود آشتی برقرار میشد.

اگــر بخواهیم علــت العلل توفیقــات و خوشبختی ایشــان و

با آمدن فرزندان که ســه دختر و سه پسر بودند ،زندگی خصوصی

خانوادهشــان را در یک جمله خالصه کنیم ،چنین میشود :همگی

ایــن زوج گرم و گرمتر میشــد( .البته دو فرزند در کودکی از دســت

به تناســبهایی با قواعد زندگی مبتنی بر اخالق دینی آشنا و عامل

رفتنــد ).با آمــدن عروسها ،دامادها و بعد نوهها و نتیجهها ،نشــاط

آن قواعــد بودند .والدین امــام نقش خود را خــوب ادا کردند .از

و پربــاری زندگی ســطح و عمق بیشتری گرفت .بــه هرحال امام و

تامین لقمه حالل و نیز آداب معاشــرتهای مبتنی بر دســتورات

خانواده ایشــان باوجود همه مشــکالتی که برای همه پیش میآید و

اخالقی شــرع .متقابــا امام به وظایف خــود بهگونهای عمل می

شــاید مهمترین نکتهای که امام(ره) در مورد خانواده
به آن توجه جدی داشتند این بود که نقش محوری در خانواده متعلق
به خانمها بهعنوان همســر و سپس به عنوان مادر است و این نقش،
خود را در جامعه نشــان خواهد داد .ایشان در این مورد بیاناتی دارند
که شــاید جامعترین آنها عبارات زیر باشــد« :نقش زن در جامعه
باالتر از نقش مرد است؛ برای اینکه بانوان عالوه بر اینکه خودشان
یک قشــر فعال در همه ابعاد هســتند ،قشــرهای فعال را در دامن
خودشــان تربیت می کنند .خدمت مادر بــه جامعه از خدمت معلم
باالتر است و از خدمت همهکس باالتر است و این امری است که انبیا
میخواســتند؛ میخواستند که بانوان قشــری باشند که آنها تربیت
کنند جامعه را( »...صحیفه امام ،ج ،14ص)197

شماره  8۷2شنبه  21آبان ۱۴۰۱

11

شبکه
گفت وگو با صاحب امتیاز نمایندگی 5052

از ایرانخودرو اعتبار میگیریم
عبدالحسین نقابی متولد فروردین  1356و اصالتا اهل اردکان یزد

است .او مدرک مهندســی مکانیک را از دانشگاه سمنان اخذ کرده

و صاحب امتیاز نمایندگی  5052شــهرری اســت .آن چه در ادامه
میخوانید حاصل گفتوگوی ما با اوســت که برای پاسخ به سواالت
مــا با متانت خاص خود عالوه بر پاســخهای کامل ،جامع و فنی با

بهرهمندی از داستانها و تمثیلهای زیبا در سخنانش فضای جلسه

را تلطیف کرد و در صحبت با کارکنان متوجه شــدیم ،این آرامش
در برخورد با مراجعهکننــدگان به نمایندگی نیز باعث ایجاد فضای
تعاملی ،آرام و دلچسب برای مشتریان شده است.

قدمت و تاریخچه نمایندگی شما به چه سالی برمیگردد؟

در روز چند دستگاه خودرو پذیرش میشود؟

امتیاز نمایندگی را در مرداد ماه سال  1386گرفتم و یک ماه بعد هم

تعداد پذیرش اینترنتی  16تاســت که با احتساب پذیرش حضوری و

اســت .منابع انســانی را باید دید ،باید به مشــکالت آنها توجه کرد و

مشتریان وفادار نمایندگی ،در مجموع  20دستگاه خودرو در روز پذیرش

بهدنبال رفع آنها بود .خرســندم که نگاه از باال به پایین ندارم و همواره

شروع فعالیت نمایندگی کلید خورد.

هر آغازی به طور حتم ســختیهایی دارد از دشواریهای راهاندازی

داریم.

مهمتریــن چالش مــن برای اخذ امتیاز نمایندگــی در آن زمان ،کم

چیست؟

نمایندگی بگویید؟

قدرتمندترین شاکله و ثروت هر سازمان ،نیروی انسانی آن مجموعه

یکی از خصوصیاتی که همکاران مجموعه شــما را با آن میشناســند

درکنارشــان هســتم .این جا به ایده همکاران توجه میشود ،به فعالیت
آنها بها میدهم و خدا را شکرگزارم که تاکنون حتی یک نفر از پرسنل
استخدامی این نمایندگی از ما جدا نشدهاند.

در کارنامه نمایندگی شما چه افتخاراتی ثبت شده است؟

سن بودنم در میان سایر متقاضیان بود ،در واقع با حدود  28سال سن،

تصــور میکنم مــرا به «صبوری» بشناســند ،چراکــه معموال تالش

پذیرش توانایی و تخصص من برای تصمیمگیرندگان در کمیســیونها

میکنم از قانون  20ثانیه در زندگی روزمرهام استفاده کنم .در این قانون

بزرگترین افتخارم این اســت که نماینده گروه صنعتی ایرانخودرو

ســاده انجام نشــد ،اما با وجود سابقه روشنی که از ســال  81به عنوان

در20ثانیــه اول قبل از صحبت کردن ،فقط باید فکــر کنیم که چگونه با

هســتم و به غیر از سالهای آغازین افتتاح مجموعه که به تجربه آموزی

کارشــناس فنی در نمایندگی  1097تاکسیرانی داشتم در نهایت پس از

مســاله پیش آمده مواجه شویم .همیشه صبوری و آرامش نتایج بهتری

و نظمدهی گذشت ،در  15ســال گذشته همواره در زمره نمایندگیهای

دو سال تالش این امتیاز به من اعطا شد.

به همراه دارد.

رتبه اول بودهایم.

ک سوال تکراری در تمام گفت و گوها؛ چرا نمایندگی ایرانخودرو؟
وی 

چقدر در برابر مشتری احساس تعهد میکنید؟

به جهت منحصــر به فرد بودن و برند بودن .از آنجایی که دوســت

حیات نمایندگی ما به مشتریان وابسته است و چه کسی هست که به

داشــتم برند معتبری باشــم ،بــا افتخار بــرای اخذ امتیــاز نمایندگی

این اهمیت واقف باشد و برای حفظ حیات خود متعهدانه عمل نکند؟ ما

کارکنــان ما در تمامی دورههای آموزشــی شــرکت ایســاکو حضور

ایرانخــودرو اقــدام کردم و االن هم خیلی خوشحالــم که مردم ما را

یا با ارایه خدمات خوب مشــتری را راضی و متقاعد میکنیم یا با نهایت

داشــتهاند ،اما خودم هر دوره آموزشــی که در آن حضــور مییابم را به

به اســم ایرانخودرو میشناســند .ما از ایرانخودرو اعتبار میگیریم و

توان تالش میکنیم خواسته حل نشده او را بشنویم و برطرف کنیم.

پرسنلم آموزش میدهم و منعکس میکنم.

میکوشیم این اعتبار را با ارایه خدمات باکیفیت روز به روز اعتال دهیم.
متراژ نمایندگی تان چقدر است؟

 1400متر مساحت نمایندگی است.

از امکانات موجود در نمایندگی برایمان بگویید؟

امروز پایداری در به روز بودن است .به همین دلیل در این نمایندگی
از امکانات و تجهیزات نوین ،کامال ایمن و مکانیزه اســتفاده میشود .ما
اینجا دو جک دو ستون ،چهار جایگاه مکانیکی ،دو جایگاه باتریسازی
و یک جایگاه چهارســتون برای جلوبندی و یک جایــگاه جلوبندی آزاد
داریم و فضای صافکاری و نقاشی ما 700متر است.

پرســنل شــما چه دورههای آموزشــی را گذارندهاند؟ برای آموزش

یعنی با مشتریان ناآرام چطور برخورد میکنید؟

کارکنان خود چه اقداماتی انجام میدهید؟

وجه تمایز نمایندگی شما نسبت به نمایندگیهای دیگر چیست؟

بــا مشــتری ناراضی با آرامــی صحبت میکنم .باید بــه جای تقابل

ارایهخدماتی فراتر از وظایف تعریف شــده اســت ،هم در فروش و

با مشــتری تعامل داشــته باشیم .رفتار من با مشــتری به او هم جهت

هم در خدمات پس از فروش .با نگاه تیز بینانه به خواســت مشتریان

میدهد ،کار راحتی نیست اما با صبوری بیشتر اوقات به نتیجه میرسد.

توجه میکنم ،نیازشــان را متوجه میشــوم و بهدنبال انجام امورشان

آیا خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

هستم.

فقط زمانی که مهمان داشــته باشــم در سالن حضور ندارم ،در سایر
اوقات همواره در کنار مشتریان هستم.

تاثیر گذارترین سخنی که در دوره کاریتان شنیدهاید؟

نقــش نمایندگیهای مجــاز را در جذب مشــتریان چگونه ارزیابی

میکنید؟

نمایندگی تابلو و ویترین شــرکت است و این ویترین باید به اندازهای
جذاب باشد که بتواند مشتریان را جذب کند .نمایندگی باید گوش شنوا و

هیچ موفقیتی اتقافی نیست.

چند پرسنل با چه تحصیالت و در چه حوزههای فعالیت دارد؟

آیا نقطهای که در آن ایستادهاید ،نقطه هدف است؟

چشــم بینای شرکت مادر باشد و خواستهای مشتریان را به درستی به

درمجمــوع  24نفــر پرســنل داریم کــه تحصیالتشــان دیپلم تا

حضــرت علی (ع) فرمودهاند :وای به حال کســی که امروزش مثل

آن منتقل و پاســخ درستی به مشتری منعکس کند .این نوع نیازسنجی

فوقلیسانس است.

دیروزش باشد .از خودم راضیام ،اما انسان آمده که به کمال برسد .اگر

چه تعداد دستگاه خودرو فروش دارید؟

روزی باشد و چیزی در آن نیاموزم ،در پایان روز به خودم بدهکارم .باید

بســتگی به بخشنامه فروش دارد ،به میزان ظرفیت تعریف شده از

به روز بود و هر لحظه در تالش.

و اعتبار دادن به آن ،اثربخش و تاثیرگذار خواهد بود.

صحبت پایانی ،اگر سخنی با مسووالن شرکت دارید لطفا بفرمایید.

حیات نمایندگی را در حیات شرکت میبینم ،بنابراین دوست دارم که

برای مشتریمداری چه اقداماتی انجام دادهاید؟

شرکت هم مرا ببیند .به نظرات من توجه شود و ترتیب اثر داده شود ،مثال

معروفیت یا موفقیت انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟

همواره هم درکنار پرسنل هستم و هم درکنار مشتریان؛ یعنی صدای

در رفع نقایص محصوالت تولید شــده اگر بنده نقطه نظری دارم و مطرح

هر دو را میشنوم و مدیریت میکنم .در واقع معتقدم با ایجاد محیطی

میکنم دوســت دارم رسیدگی شــود .من و همکارانم خط مقدم ارتباط

به نظر من موفقیت معتبرتر اســت .تا موفقیتی وجود نداشته باشد،

امن و آرام و فراهم کردن تســهیالت الزم برای همکاران ،میتوان باعث

با مشــتری هســتیم و توقع داریم که از تجربیات ما که حاصل ساعتها

تصویری از ما نخواهد بود .تا موفقیتی نباشــد ،هیچکس از معروفیت ما

ارتقای رضایت و افزایش حس مســوولیتپذیری در آنها شد و از این

برخورد مســتقیم با مشــتری اســت پیش از تولید محصوالت استفاده

یــاد نمیکند .حتی در صحبت از افراد معروف ،همگان از موفقیت آنها

طریق به مشتریانی راضی دست یافت.

طرف شرکت ،مشتریان میتوانند نمایندگی ما را انتخاب کنند ،اما میزان
تخصیص ظرفیت به نمایندگی ما پاسخگوی تقاضای منطقه  20نیست.

برای هم تعریف میکنند.

برای شما نیروی انسانی چه جایگاهی دارد؟

شــود .من و تالشهایم اگر به اندازه دیده شــود ،ایدههایم شــکوفاتر و
پیشبَرندهتر خواهد شد.

برترینهای نمایندگی
فنی ترین

حسین پیوســتگان کارشناس فنی :از ســال  87مشــغول خدمت در نمایندگیهای

عاطفه نقابی ،حسابدار و مسوول ارتباط با مشتریان :از سال  88در نمایندگی

ایرانخودرو هســتم .مدیر این نمایندگی مثل برادر در کنار ماســت .این قدر از بودن در این

حضور دارم .در مقوله شغلی احساس رضایت دارم .در بحث رضایتمندی مشتریان

نمایندگی خرسندم که تا وقتی بشود همین جا میمانم .با توجه به این که به طور مستقیم

نیز پاســخهایی که در نظرسنجیها از مشتریان دریافت میکنیم عمدتا نشان از

با مشتریان درارتباط هستم ،معتقدم برای افزایش رضایت مشتریان باید بهکیفیت قطعات

رضایت آنان دارد .انتظارم این است که نمایندگیها را بیشتر حمایت کنند و آنها

توجه زیادیکرد .درعین حال به عنوانکارشناس فنی ازآغازپذیرش تا ترخیص باید پاسخگو و درکنارمشتریان باشیم.
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را به معنای واقعی کلمه همراه و بازوی اجرایی ایرانخودرو بدانند .ما از دل و جان برای گروه تالش میکنیم.

آموزش حراست

تخلیهتلفنی

تماس تلفنی با اشخاص و گرفتن اطالعات مستقیما از آنها
در این روش از تخلیه تلفنی ،ابتدا پازلی تشکیل می شود که گاهی
برای تکمیل این پازل مدت ها زمان صرف می شــود .این پازل شامل

بخش
دوم

چیست؟

موارد زیر میشود.
موضوع
تشکیل کار گروههای مختلف(مانند بررسی افراد مختلفی که
ارزش سرمایه گذاری جهت تخلیه تلفنی را دارند).

حتیاالمکان از پاســخ گویی تلفن به وسیله کودکان جلوگیری
کنیم.
آموزشهــای الزم به کودکان و اعضای خانواده داده شــود که
به هیچ عنوان شــماره تلفن یا نشــانی را به هنــگام صحبت با تلفن
بازگو نکنند.
هرگونه اطالعات درون ســازمانی که دانســتن آن برای عموم
جایز نیست ،دارای ارزش است و نباید فاش شود.

تشکیل پازل و بررسی روند تکمیل پازل

دادن اطالعــات به تمــاس گیرنده را موکول بــه تماس تلفنی

طرح ســواالت مختلف برای پرســیدن از افــرادی که مد نظر

خودتــان کنید که ضمن اخذ شــماره تلفن و چک کــردن آن برقرار

قرار می گیرند.

خواهید کرد( .البته صرف اینکه تماس گیرنده ،به شــما شــمارهای

رجوع به بایگانی دقیق شان ،در خصوص موضوع و سابقه افراد

داد ،دلیل صحت او نیست لذا باید شماره داده شده را بررسی کنید).

جمــع آوری اطالعات آشــکار در خصــوص موضوعی که از

خــودداری از دادن شــماره تلفنهــای غیر عمومــی به افراد

طریق رســانههای جمعی و نوشــتاری در اختیار عموم جامعه قرار

ناشناس.

می گیرد.

در صورتی که تماس گیرنده به موارد ضعف شــما اشــاره کند،

هدف قرار دادن مرکز اصلی اداری و ســاختمانی و تشکیالتی

یا در صورت ندادن اطالعات تهدید به از دســت دادن شغل یا گزارش

موضوع
بررسی اطالعات موازی شامل اطالعات اولیه و مقدماتی راجع
به افــراد هدف ،اطالعات اولیــه و مقدماتی راجع بــه موضوع و نوع
درگیــری فرد هدف با موضوع ،پیدا کردن روش های اعتماد ســازی،
پیدا کردن سرنخ
استفاده از روانشناسی ارتباطات برای اخذ اطالعات

بــه ردههای باالتــر کند ،اعتنا نکنید و موضوع را با حراســت در میان
اجرایی را از همســر راننده آن رییس به بهانههای مختلف و با استفاده
از ســاده لوحیاش گرفتهانــد .مواردی مانند نیاز بــه تماس فوری با
همســر شما که موبایلش در دسترس نیســت و نیاز به شماره موبایل
رییسش داریم و...

بررسی شــخصیت افراد؛ مانند ترسو بودن یا نوع زبان و لهجه

راه  های مبارزه با تخلیه تلفنی و تلفن های مشکوک

طرف و...

کم کردن صحبت با تلفن

نحوه ورود به بحث
نوع پوشــش(با عناوین مختلف و مراجع مهم کشــوری) مثل
نهاد ریاســت جمهوری ،قوه قضاییه ،اداره اطالعات ،دیوان محاسبات
و...
به عنوان مثال گاهی برای رســیدن به شــماره موبایل رییس یک
دستگاه اجرایی ،ابتدا کارمندان آن دستگاه و خانواده رییس را بررسی
می کنند و مواردی اتفاق افتاده که شــماره موبایل رییس یک دستگاه

هنــگام اســتفاده از تلفن به ایــن موضوع بیندیشــیم که نفر
سومی در حال شنیدن مکالمه است.
تا کسی را نشناختیم و اطمینان حاصل نکردیم به هیچ سوالی
پاسخ ندهیم.
هیــچ گونه مســائل و اطالعات طبقه بندی شــده را به صورت
تلفنی بازگو نکنیم.

بگذارید.
بعضی وقتها تماس گیرنده ،اتفاق مدنظر را به صورتی تعریف
میکند تا مخاطب تحریک شده و اطالعات جزئیتری بدهد.
اگر فردی تماس گرفته و اطالعات آشــکاری راجع به موضوع
دارد ،دلیل صاحب نظر بودن او نیست ،پس به او اعتماد نکنید.
جاســوسها از عالقه نیروهای یک ســازمان در جهت راه اندازی
کار سازمانهای دیگر اســتفاده کرده و در ساعات غیر اداری تماس
گرفته ،خود را مسوول سازمان دیگر معرفی میکنند ،پس با سوال و
جواب زیرکانه ادعای او را بررسی کنید.
اســاس تخلیه تلفنی بر غفلت و فریب است ،مواظب غفلت خود و
فریبکاری دشمن باشید.
آگاه باشــید ،زنگ تلفن همیشه زنگ خبر نیست ،بلکه گاهی زنگ
خطر است.

مرکز حراست ایرانخودرو

آب یعنی زندگی ...
سدهای پنج گانه تهران با  90میلیون متر مکعب کاهش ذخایر مواجه است.
آیا میدانید:
پدیده جهانی تغییر اقلیم ،بیشتر کشورهای جهان را با خشکسالی مواجه کرده است.
خشکسالی ایران وارد سومین سال پیاپی شده است.
محدودیت منابع آب جدی است.
در تهران روزانه سه میلیارد و  200میلیون لیتر آب مصرف میشود که فراتر از گنجایش دریاچه چیتگر است.
خشکسالیهای متوالی و کمبود آب کشور در  54سال گذشته بیسابقه بوده است.
گذر از پاییز خشک تهران با مدیریت مصرف آب امکان پذیر است.
راهکارها
هنگام خرید فرآیندهای مبتنی بر آب مانند تجهیزات موجود در سالنهای تولیدی به میزان مصرف انرژی به ویژه
آب آن توجه شود.
رفع نشتیهای پنهان و آشکار تجهیزاتی همچون شیرآالت ،فالش تانک سرویسهای بهداشتی ،کولرهای آبی و...
را جدی بگیرید.
شناسایی به موقع و رفع نشتیهای آشکار و پنهان سیستمهای انتقال ،توزیع و مصرف آب را جدی بگیرید.
هنگام وضو گرفتن ،شستن دست و صورت ،مسواک زدن و ...از باز نگه داشتن شیر آب خودداری کنید.
در شرایط فعلی کمبود آب از شستن محوطه و آبیاری بی رویه فضای سبز اجتناب کنید.

کوتاهسخن
ما در حــال نابود کردن خودمان به دســت خودمان
هســتیم و ظاهرا ابعاد این نابــودی تدریجی آنقدر
بزرگ بوده که در آن غرق شــدهایم و به همین دلیل
باورش نکردهایم .ایران روزبهروز خشکتر میشود و
اینها همه ،تقصیر ماست.

اداره بهینه سازی مصرف انرژی
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کودک و نوجوان

هستی یعقوب ،فرزند همکار:

سی (مادر):
فریبا عبا
هســتی پا
ی موفقیت
برا
ک دوست
ی او مثل ی
به پا
ودم .آرزویم
کنارش بــ
در
یــری همه
ت بــه خ
عاقب
چههاست.
ب

دیگر با مادرم
مبارزهنمیکنم

هســتی ،فرزند همکار علیرضا یعقوب ،شــاغل در ســالن رنگ  ،۳متولــد دوم دی ماه

 ،1387دانش آموز پای ه هشــتم و تک فرزند است .او توانسته در کنار خانواده ورزشیاش

عالقهمندیهای خود را در رشته کاراته دنبال کند و تا نایب قهرمانی کشوری هم پیش برود.

گفت و گوی این هفته ما به این نوجوان سخت کوش ورزش کار اختصاص دارد.

سبک کیوکوشین کنترلی است؟

ورزش را از چه زمانی شروع کردی؟
از پنج سالگی فعالیتهای ورزشیام را شروع کردم .دو سال در
رشــتههای ژیمناستیک ،کوهنوردی و اسکیت کار کردم و االن شش
ســال است که در رشــته ورزشی کاراته ،ســبک کیوکوشین فعالیت
میکنم.

چطور آن قدر زود وارد دنیای ورزش شدی؟

حرفهای رشــته کوهنوردی را دنبال میکند و مادرم بوکسور است.
چرا رشته کاراته را انتخاب کردی؟

کردن این رشــته شرایط روحی و جسمی خودم را ارتقا میدهم.

چه چیزی رشته کاراته را برایت از دیگر رشتههای ورزشی متفاوت

آسیبدیدگی دارد.

تا به حال دچار آسیبی شــدهای که از انتخاب این سبک و رشته

ورزشی پشیمان شوی؟
است.

کرده است؟

خودمان محافظت کنیم.

در حال حاضر کمربندت چه رنگی است؟

یک خاطره ورزشی؟

شهریور ماه امســال نایب قهرمان کشور شدم و سال گذشته نیز
در رده نوجوانان هم در رشــته کاتا و هم رشته کومیته قهرمان استان
شــدم .شهریور  ۹۸هم مقام سوم اســتانی را در رده سنی نوجوانان
به دست آوردم.

تمریناتت چگونه است؟

بــرای دو و مبارزه تمرین میکنیم کــه اغلب تمریناتمان در فضای
باز انجام میشود.

عضو باشــگاه خاصی هستی یا به صورت آزاد در مسابقات شرکت

میکنی؟

عضو باشــگاه احرار هستم و به صورت آزاد هم شرکت میکنم.

بچهها جون تولدتون مبارک

سبحان اسدی
 5ساله

محمد مهدی علی
نجفی  11 -ساله
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چه آرزویی برای همکاران پدرت در ایرانخودرو داری؟

شکســت و بــا اینکه ضربه دردناکــی بود ،اما خندیــدم و تصمیم

خیر ،اما دوســت دارم از بخشهای مختلف ایرانخودرو بازدید

اســت ،مادرم به ســرم ضربه زد و من نتوانســتم دفاع کنم .سرم

دوســت داری در آینده چه رشــته تحصیلی را دنبال کنی و چه

کاره شوی؟

تا به حال به شرکت ایرانخودرو آمدهای؟

کنم .همچنین دوســت دارم شرایط مسابقات ورزشی برای فرزندان
همکاران هم به وجود آید و من در آن شــرکت کنم.
فکر میکنی محل کار پدرت چه شکلی باشد؟

ایرانخــودرو شــرکت خیلــی بزرگــی اســت .کارخانههــا و
نمایندگیهای وابســته زیادی دارد .به نظرم باید جای خیلی باحال
و هیجانانگیزی باشد.

به نظرم هر دوی اینها مکمل یکدیگر هســتند و الزم و ملزومند،
ولی عالقه من بیشتر به ورزش است.

نظرت درباره تولید ملی و تولید خودروی ایرانی چیســت؟

تولید ملی باعث ســربلندی همه مردم کشور است .به نظرم اگر

بزرگترین آرزوی ورزشیات؟

ایرانخــودرو محصوالت بیشتر ،جدیدتــر و متفاوتتری تولید کند

قهرمان المپیک شوم.

وقتــی در ســال  ۲۰۲۰برای اولیــن بار کاراتــه وارد ورزشهای

المپیک شد ،مسابقات را دنبال میکردی؟

بــه طور حرفهای ســه روز در هفته و روزهای جمعــه با مربیام

چه پیشنهادی برای ایرانخودرو داری؟

دوست دارم به عنوان اسپانســر از فرزندان کارکنان حمایت کند.

کار میکنــد و این ورزش از نظر تکنیکی با کاراته بســیار متفاوت

به نظرت درس و ورزش روی هم اثر میگذارند؟

مقام سوم کشوری را کسب کردم .سال  ۱۴۰۰در دو مسابقه جداگانه

دوست دارم.

برای همه شان آرزوی صحت و سالمت دارم.

مربی کاراته شوم.

قهو های.

شرکت بســیار بزرگ و موفقی اســت .من ایرانخودرو را خیلی

خوبی برای پیشرفت دارند.

دوســت دارم در پایه نهم رشــته تربیت بدنــی را انتخاب کنم و

تا به حال چه مقامهایی در مســابقات کاراته کسب کردهای؟

نظرت درباره شرکت ایرانخودرو؟

چه فرزندان ورزشکار و چه ســایر فرزندان همکاران که پتانســیل

گرفتــم بعد از آن دیگر هیچ وقت با مادرم مبارزه نکنم.

این رشــته به مــا یاد میدهد کــه چگونه در مقابــل خطرات از
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خیــر ،ســبک کیوکوشــین آزاد اســت و  ۹۰درصد هــم امکان

با مادرم گاهی داخــل رینگ مبارزه میکردیم .چون مادرم بوکس

عالقه خاصــی به ورزشهای رزمی دارم و میدانســتم با دنبال

حلما احمدی
 2ساله

است و آرزو دارم بتوانم در آن شرکت کنم.

بله چند بار پایم شکســته ،اما عالقهام به کاراته چند برابر شــده

با تشــویق پدر و مــادرم که هر دو ورزشکارنــد .پدرم به صورت

علیرضا
یعقوب
ســ
(پدر):
عی کرد
م بــا و
ق
ت
گ
برد
ذاش
ن هسـ
ــتن و
ـتی به
م
کا

ن
و
های
تفریحـ
ورزشی
ـی و ه
م
چن
ی
ن حم
دخترم
ایت او،
را برای
رســید
ن
ب
ه
یاری
کنم .برا
هدفش
ی هست
ی
و
ه
آرزو
م ه
ی موفقی
بچ هها
توس
ال
م
ت
ی
م 
یکنم.

آن زمان کاراته کار میکردم و مسابقات را هم دنبال میکردم؛ به
نظرم این رشته ورزشی جای پیشرفت زیادی دارد.
بزرگترین حسرت ورزشیات؟

باعث غرور و افتخار بیشتر میشــود.آرزو دارم ایرانخودرو همیشه
ماندگار و سرافرازباشد.

محصول ایرانخودرویی مورد عالقهات؟

دنا پالس.

سخن پایانی؟

از شــما که که وقت گذاشــتید با من گفت و گــو کردید ،ممنونم.

تا االن برای مسابقات جهانی اسپانیا ،بلغارستان و ترکیه انتخاب

دوســت دارم تمامی همســن و ســاالنم الاقل یک رشته ورزشی را

شــدهام .به علت زیــاد بودن هزینهها و حمایت نکردن فدراســیون

دنبــال کنند ،چــون ورزش باعث ســامتی روح و جــان هر فردی

کاراته نتوانســتم شرکت کنم .البته مسابقات ترکیه هنوز برگزار نشده

میشود.

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

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

محمدپارسا
سلطانینژاد  3 -ساله

مهرسا حسنی
 4ساله

وانیا مومنی
 5ساله

یاسین پارسایی

محمدامید رضوانی

محمدامین و ابوالفضل عنایتیخوب

سالمت

فواید

جویدن
مناسب غذا

جویدن غذا ممکن اســت کار سادهای به نظر برسد ،اما همین کار ساده
تاثیــرات فراوانی بر عملکرد بدن میگــذارد ،زیرا در زمان جویدن مواد

مغذی بیشتری جذب بدن خواهد شد و تغییرات زیادی در بدن ایجاد

میکند و باعث افزایش ســامت بدن خواهد شد .فرآیند جویدن غذا و
ترکیب آن با بزاق باعث جذب همه مواد مغذی مورد نیاز به راحتترین

مســائل را حل میکنند ،اطالعات را بهتر دریافت کرده و بهتر تصمیم
میگیرنــد ،اما افرادی که غذا را خــوب نمیجوند ،با یادگیری کلمات
مشــکل دارنــد و در حافظه و یادگیری آنها اختــال یا کندی وجود
دارد.

آرامــی و به طور کامل بجوید؛ یعنی تقریبا هر لقمه را  ۳۲بار بجوید .در
ادامه به برخی فواید مهم جویدن زیاد غذا میپردازیم.
جلوگیری از اضافه وزن

اگــر غذا را خیلــی تند بجوید و ببلعید ،سیســتم گوارش نامتعادل
باعث رفالکس اسید ،انقباضات شکم و نفخ میشود .اگر غذا را خیلی
دیر یا خیلی زود بجوید ،مشــکالت گوارشی زیادتر خواهند شد .توصیه

اســت و در نتیجه شما کمتر غذا میخورید و مغز سریعتر فرمان سیر

 ۳۰دقیقــه قبل و بعد از غذا آب بنوشــید .دقیقا بعــد از وعده غذایی

شدن را میدهد .آرام غذا خوردن و جویدن با دقت ،باعث کنترل اشتها

قهوه ننوشید؛ میوه و شــیرینیجات هم بعد از وعده غذایی نخورید تا

و جلوگیری از پرخوری ،تســریع در ســوخت و ســاز ،افزایش سرعت

گوارشتان نیز بهبود پیدا کند.

جریان خون در شکم و در نهایت جلوگیری از اضافه وزن خواهد شد.

مکانیزم مبارزه با استرس

جویدن باعــث افزایش قدرت حافظه و توانایی ذهنی میشــود؛
جریان خون را باال میبرد ،اکسیژن رسانی به مغز را افزایش میدهد

و غذا را میجوید ،ریلکس میشــوید و اســتخوانهای قویتری نیز

و وضعیــت ذهنی بهتری را به همراه مــیآورد .افرادی که خوب غذا

خواهید داشــت ،پس میتوانید حتی با جویدن چیزی مانند آدامس

را میجوند ،توجه و هوشــیاری بیشتری دارند ،راحتتر مشکالت و

هم با استرس مبارزه کنید که قطعا کمک کننده خواهد بود.

عالیم و راههــــای درمــــان

راههای تشخیص

کار باشد .علت هم این است که انتقال اکسیژن به بخشهای مختلف
مغز با جویدن افزایش پیدا میکند.
بهبود تکلم در کودکان

را به زبان بیاورند .قســمت فک آنها نیز پیشــرفتهتر عمل میکند،
لب آنهــا نیز ماهیچه قــوی تری خواهد داشــت که همه
زبــان و ِ
ایــن موارد؛ در تکلم خوب موثر اســت .اگر دیرتــر از زمانی که باید
بــه کودکان غــذای جامد بدهید ،ممکن اســت در قدرت تکلم آنها
مشکل ایجاد کند.

بخش
دوم

خون در افرادی که از اریتورســیتوز اولیه رنج میبرند پایین است،

اصــاح رژیــم غذایی :حتمــا از مــواد مغــذی ،میوه و

اما برعکس ،در بیمارانی که دچار اریتروسیتوز ثانویه هستند شاهد

ســبزیجات ،غذاهای کمچرب و پروتئیــن در رژیم غذایی خود

این هستیم که سطح  EPOباالیی دارند.

استفاده کنیم.

آزمایش مغز استخوان

تشخیص این بیماری با صرف دانستن عالئم و نشانهها میسر

روشهای درمانی

نخواهد بود ،چراکه پلیســیتمی عمال با چشــم غیرمســلح قابل
تشــخیص نیســت .بنابراین برای تشــخیص این بیماری پزشک

جویدن زیاد میتواند راهی برای تمرکز بهتر و افزایش توجه در محل

آنها راحتتر انجام میشــود و بهتر میتوانند صحبت کنند و کلمات

جویدن یک راه عالی برای کاهش هورمون اســترس اســت و یک

غلظــت خـــــون

تمرکز بهتر

وقتــی که کودکان شــروع به غذا خوردن میکننــد؛ حرکت زبان

رفتار مبارزه با استرس محسوب میشود .وقتی که شما استرس دارید

بیماران تشخیص داد.

جذب شود.

میشــود و نمیتواند غذا را به طور متعادل خرد کند و بشکند و همین

هر چه قدر جویدن غذا طوالنیتر باشد ،تمام کردن آن نیز طوالنیتر

بــا انجام برخی از آزمایشهای خون میتوان غلظت خون را در

چیز از داخل دهان شــروع میشود و به حرکت جویدن بستگی دارد.
امتزاج غذای جویده شــده با بزاق باعث میشــود که مواد غذایی بهتر

کارشناسان بهداشــت و تغذیه این است که در کنار خوب جویدن غذا،

عملکرد بهتر بدن

تنها اندامهایی نیســتند که باعث جذب مواد مغذی میشــوند .همه
این اتفــاق جادویی زمانی رخ میدهد که غذا با بزاق ترکیب شــده و

مشکالت گوارشی

حالت ممکن میشــود؛ به خاطر همین بســیار مهم است که غذا را به

جذب بهتر مواد مغذی
اعضــای بدن مانند کبد و معده مواد مغذی را دریافت میکنند ،اما

سیگار نکشیم.
از محیطهای آلوده دوری کنیم.
مایعات زیاد بنوشیم.

مانند بیشتر بیماریها ،روشهــای مختلفی هم برای درمان

ورزش روزانه را به هیچ وجه فراموش نکنیم .سعی کنیم با

پلیسیتمی وجود دارد .بسته به شرایط بیمار ،سطح بیماری ،سن،

انجام حرکات ورزشی مناسب ،جریان خون خود را بهبود بخشیده

آزمایــش خــون  :CBCتعــداد گلبولهای قرمز و ســفید،

عوامل زمینهای و مواردی از این دســت پزشــک از روش درمانی

و از احتمــال ایجــاد لختههــای خونی جلوگیری کنیــم .معموال

پالکتهــا ،مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش شــمارش

اســتفاده میکند .همچنین خودمان نیــز میتوانیم با به کار بردن

متخصصان توصیه میکنند که حرکات کششی و منظم برای پا و

کامل خون ( )CBCمحاسبه میشوند.

برخــی روشها از پس بیمــاری برآمده و تا حــدودی آن را مهار

مچ پا باید در اولویت باشد!

آزمایشهای زیر را تجویز میکند:

آزمایش خون اریتروپویتین ( :)EPOســطح اریتروپویتین

کنیم؛ از جمله:

اهدای خون

شماره  8۷2شنبه  21آبان ۱۴۰۱
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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

مدیر مسوول :محمود نیک دهقان

سخنران :حجت االسالم ابوالقاسمی
مداح :علی نوشآبادی

سردبیر :فاطمه الیقفرد

زمان :دوشنبه  23آبان  ،۱۴۰۱ساعت  ۷صبح
مکان :نمازخانه جامع شهدای ایرانخودرو

صاحب امتیاز :گروه صنعتی ایرانخودرو

اعضای تحریریه :مهنــاز میناوند ،معصومه عبدی خان،

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

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

مدیریت ،بسیج و انجمن اسالمی کارکنان

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

ارتباط بیواسطه کارکنان با مدیر عامل

صدای همکار

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

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

سختی کار

عده ای از همکاران در تماس با صدای همکار پرســیده اند ،ورودی

سال  82هستیم و پیمانکار پارکهای صنعتی بودیم که االن ایسیکویی

شدیم آیا سختی کار ما از سوی بیمه تایید شده است؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری:

بیمهتکمیلی

صبحانه که عموما فاسدشدنیاند ،دارای تاریخ انقضای کوتاه هستند،

برخی از همــکاران در تماس با صدای همکار عنوان کرده اند ،کلینیک

از پرســنلی که مشــتری بوفهاند نظر سنجی نشــده و هر اجناسی که

پاسخشان این است که قراردادی با بیمه پارسیان ندارند.

خرید از بوفه ،ورودی رستورانها بسته است و جانشینی برای روزهای

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

خودشان میخواهند شــارژ میکنند ،در طول روز برای تهیه اجناس و
مرخصی متصدی بوفه وجود ندارد .لطفا رسیدگی کنید.

پاسخ مدیریت پیشگیری ،درمان و رفاه:

پاسخ تعاونی مصرف:

ســختی کار در زمان بازنشستگی لحاظ خواهد شد .درخصوص تایید

در خصوص مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه گر اطالعرسانی

سخت و زیان آوری شرکت مذکور با مراجع ذیصالح مکاتبات صورت

از طریــق ســایت  https://www.parsianinsurance.irصــورت

غرفههــای فروش اقــام خوراکــی و مایحتاج ضــروری کارکنان

پذیرفته است.

میپذیرد و پیرو استعالم صورت گرفته مرکز مذکور در حال فعالیت

مدیریتهای تولیدی از ســنوات گذشــته دایر اســت و مسووالن

بوده و نسبت به ارایه خدمات آن الین اقدام میکند.

فــروش غرفهها نیز از کارکنان معاونت تولید خودرو هســتند ،این

سرویس ایاب وذهاب

جمعی ازهمکاران درتماس با ما عنوان کرده اند ،فاز 2اندیشــه در

ورودی شهرک راه آهن ساعت شش بعدازظهر ایستگاه ندارد ،در حالی
که تمام شیفتها در این ورودی ایستگاه دارد؟ علت چیست؟

پاسخ اداره پشتیبانی منابع انسانی:

درحالی است که شــرکت تعاونی مصرف صرفا تامین کننده اقالم

تعاونیمصرف

جمعــی از همکاران در تماس با صدای همکار درخواســت کرده اند،

تعداد اقساط اجناس قابل عرضه از سوی تعاونی مصرف بیشتر شود.

است و ســفارشگذاریهای انجام شده براســاس استقبال و نیاز
مشــتریان انجام میشــود ،ولی باتوجه به رویکــرد تعاملی تعاونی
مصرف با هم یاری معاونت تولید خودرو برنامههای متعددی برای

پاسخ تعاونی مصرف:

افزایش روزافزون امکانات رفاهی کارکنان گران قدر تدوین شــده

مســیر فاز  2اندیشــه سرویسهای ســاعت  18:15در باکس

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

است به نحوی که تنوع کاالها ،قیمتهای مناسب و سهولت در رفع

مســیر مســتقیم و با تعداد تجهیز کمتر نســبت به سایر تایمها

این در حالی است که برنامهریزیهای متعددی برای افزایش و بهبود

نیازهای ضــروری کارکنان از جمله این برنامه هاســت .از این رو

تعریف شــده و مســلما همانند ســایر تایمها نخواهــد بود ،ولی

خدمات جاری در دست مطالعه و برنامهریزی است.

طی ماه گذشــته تاکنون اقدامات چشمگیری برای این امور انجام

واحد حملونقل در ســال قبل طی درخواســت همکاران ایستگاه
ســر خیابان گلستان را با مســیر تربیت معلم (جایگاه  )221در
ســاعت خروجــی اضافــه کاری تعریف کــرده و در حال حاضر
همکاران ســاکن در شهرک راه آهن در فواصل  300تا  600متری
ســه ایســتگاه فعال دارند( .انتهای بلوار یاس فاز  ،2سر خیابان
گلستان و ایستگاه تربیت معلم)

برخی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند ،تعاونی مصرف در

خصوص ســاماندهی بوفههای شرکت اطالعیههایی را در کانا لهای

داخلی منتشــر کرد .با این وجود تعداد زیادی بوفه در داخل شرکت
با امکانات یک مینی ســوپر یا مینی کافی شاپ در گوشه سالنهای

غذاخوری پرســنل در سالنهای تولیدی وجود دارد که دارای نواقصی
است؛ ازجمله فروشــندهها متعهد به حضور به موقع نیستند ،اجناس

متنــوع و متعدد دیگری نیز برای تامین اقــام لبنیاتی و صبحانه،
ســاندویچهای ســرد ،انواع تنقــات ،انواع نوشــیدنیها ،کیکها،
بیســکویتها ،اقالم بهداشتی و ...در دستور کار است .لذا استقبال
خرید از غرفهها توســط کارکنان موجب تسریع در انجام برنامهها و
رونق و تنوع و گسترش خدمات روزافزون میشود.

#

هشتگ
مهدی امیری نژاد

از مدیریت تولید قطعات پرسی:

از مادرم تشکر میکنم اگر او نبود من
هم وجود نداشتم و بعد از پدرم که مدیر
خانواده است و در تربیت من نقش

نخســتیـــــن
تشکــر تـــــان
از کیســـــت؟

سازندهای داشته است.
امیر جماعت ملک از مدیریت تولید قطعات پرسی:
از خداوند به خاطر تمام نعمتهایی که به من داده
تشکر میکنم و بعد از پدر و مادرم بابت تمام محبتها
و زحمتهایی که برای من کشیدند .از وقتی که خودم
صاحب فرزند شدم دیدم نسبت به پدر و مادرم تغییر
کرده و بیشتر قدردان آنان هستم.

از همسرم تشکر میکنم ،زیرا تمام امورات
زندگیمان را به بهترین شکل ممکن اداره
میکند .همچنین از مدیرعامل بابت تبدیل
وضعیت پیمان کاران و اهدای هدایای نقدی و
بن کاال به کارکنان تشکر میکنم.

محمد علی چراغلو از مدیریت تولید قطعات پرسی:
بدون اغراق از خداوند متعال ،زیرا هرچه دارم از او دارم .توجه و عنایت
اهلبیت (ع) را در زندگیام حس میکنم .بعد از مدیرعامل محترم
شرکت ،تشکر و قدردانی میکنم ،زیرا ارتباط صمیمانهای با کارکنان
دارد و به مسائل معیشتی کارکنان توجه دارد و در زندگی شخصیام از
همسرم به خاطر همراهی و درک باال سپاس گزاری میکنم.

اکبر پور ایمان از مدیریت تولید قطعات پرسی:

مهدی یحیی زاده از مدیریت تولید قطعات پرسی:

با وجودی که پدر و مادرم در قید حیات نیستند
ابتدا از آنها تشکر میکنم .از همسر مهربانم،
تمام تالش خود را برای کیفیت بهتر زندگی
میکند و همیشه همراهم در زندگی است.
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علیرضا عزیزی ازمدیریت تولید قطعات پرسی:

شکرگزار خداوند هستم به خاطر این که همیشه

سپاسگزارم .با وجود آن که بیماری خاص دارد
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شــده که در صورت استقبال و تمایل پرســنل محترم ،برنامههای

هوایم را دارد و دعاهایم را استجابت و مرا یاری
میکند .همین طور از پدر و مادرم که مرا به این جا
رساندند؛ به ویژه مادرم که مدیون او هستم و هرگز
نمیتوانم محبتهایش را جبران کنم.

