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پیشخوان خبر

تمجید رییس ایدرو از تحقق فرامین 

ریاست جمهوری در ایران خودرو

علی نبوی، دســتاورد عبور مستقیم 
و توقــف تولید ناقص را بســیار مهم و 
ماحصل تــاش و زحمت و هماهنگی 
فــراوان ارزیابــی و اظهار کرد: شــاید 
بیــان این موضوع ســاده باشــد، اما 
برنامه ریزی زنجیره طوالنی و عظیمی 
که در فرآیند تولید ایران خودرو دخالت 
داشــته و شاخص های مدیریت خاصی الزم دارد که ایران خودرو گامی 

جلوتر از دستور رییس جمهوری حرکت کرده است. 
وی با بیان این که یک سال است تیم مدیریت جدید مستقر شده 
است، به دستاوردهای اخیر ایران خودرو اشاره کرد و گفت: در خصوص 
تعهدات معوق نیز اقدامات موثری شده است و بسیاری از مواردی که 
جزء انتظارات و توقعات مردم و مسووالن بوده به خوبی پیش رفته و 

برنامه ها محقق شده است. 
معــاون وزیــر صمت، مــوردی کــه در دســتورات هشــت بندی 
رییس جمهور دیده می شــود و به طور کامل به اجرا نرسیده را موضوع 
واگذاری خودروســازان عنوان کرد و گفت: از اســفندماه سال گذشته 
اقدامات عملیاتی انجام شده، اما متاسفانه فضای صنعت خودرو اجازه 
نمی دهد که تصمیمات اقتصادی اتخاذ شــود و به همین ســبب این 

موضوع مقداری زمان بر شده و واگذاری را دچار وقفه کرده است. 
وی علت ایــن موضوع را ضرورت فراهم ســازی برخــی الزامات 
دانست که به صورت کامل انجام نشده است و گفت: باید اجازه دهیم 
بنگاه محصول خود را به صورت اقتصادی قیمت گذاری کند و از مرحله 

قیمت گذاری دستوری عبور کنیم. 
معاون وزیر صمت عرضه خودرو در بورس کاال را یکی از مســیرهای 
عبور از قیمت گذاری دســتوری برشــمرد و گفــت: هم زمانی افزایش 
قیمت خودرو در بازار بــا عرضه در بورس کاال، رابطه علت و معلولی به 
شمار نمی رود و افزایش قیمت بازار به دالیل دیگری از جمله افزایش 

قیمت دالر بوده است. 
وی تصریــح کرد: فضای فعالیت اقتصادی برای بنگاه اقتصادی به 
طور کامل شــکل نگرفته است تا شرایط برای خصوصی سازی واقعی 

ایجاد شود، اما اقدامات الزم در حال اجراست. 
نبوی با بیان این که در شرایطی که ایران خودرو به دنبال ثبت رکورد 
تاریخی تولید در زمستان اســت باید تمرکز مدیران مجموعه بر تحقق 
اهداف ترسیم شده باشد، افزود: کار مدیران ایران خودرو بسیار سخت 
اســت و به جز ســختی های فنی که کار صنعتی دارد، باید ماحظات 

جانبی را نیز در نظر داشته باشند.
وی بــا تاکید بر این کــه به عنوان نماینده دولــت، حداقل دخالت 
را در تصمیــم گیری بنــگاه اقتصــادی داریم، خطاب بــه مدیرعامل 
ایران خودرو گفت: شما مدیران اجرایی منتخب هستید و باید براساس 

تصمیم گیری های فنی و کارشناســی مسایل را مدیریت کنید و نتایج 
این تصمیم گیری ها نیز قابل مشاهده است. 

نبوی عبور از رکورد ســال گذشــته طی ۹ ماهه امســال، طراحی و 
توســعه محصول و ارتقای کیفیت را از دســتاوردهای مهم مدیرعامل 
ایران خودرو دانســت و گفت: باید فضای عمومی صنعت کشــور را به 
آرامش برســانیم، تیم مدیریتی، کارشناســی و اجرایی صنعت خودرو 

این توان را دارند که به اهداف تعیین شده کشور برسند. 
وی تصریح کرد: مجموعه مدیریتی صنعت خودرو همواره یک سر 
و گردن از صنایع کشور باالتر بوده اند، به گونه ای که بسیاری از مباحث 
تضمین کیفیت برای نخســتین بار در صنعت خودرو پایه گذاری و از 
ســایر کشورها الگوبرداری و در ایران خودرو بومی سازی شده است و 
در حال حاضر نیز همین ویژگی های مدیریتی حاکم اســت و با توجه 
به پیچیدگی های صنعت خودرو نسبت به سایر صنایع قوی تر است. 

رییــس هیات عامل ایدرو علت وجود هجمه باال برای این صنعت 
را ملــی بودن آن دانســت و گفــت: فضای فعالیــت صنعت خودرو 
مدیریت نشــده و متاســفانه این هجمه ها به ســمت بنگاه تولیدی 

هدایت می شود. 
وی با اشــاره به اظهــارات مدیرعامل ایران خــودرو مبنی بر عدم 
مخالفت بــا واردات خودرو، تاکید کرد: اعتقاد وزارت صمت هم این 
است که واردات مشکلی برای خودروساز به وجود نمی آورد و عوامل 

مشــکل ساز را باید در جای دیگری جست و جو کرد.
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حدود یک ســال است که دکتر خطیبی برمسند مدیرعاملی گروه صنعتی ایران خودرو تکیه زده 
اســت و با درایت و راهبری خود عالوه بر موفقیت های روز افزون، نشاط، انگیزه، پویایی و امید 
بــه آینده را برای این گروه صنعتی به ارمغان آورده اســت. در پیچ و خم های عرصه صنعت به 
ویژه فراز و فرودهایی که به انحای مختلف پیش روی صنعت خودروســازی بوده و هجمه های 
گاه و بــی گاه، حــذف خودروهای ناقص از چرخه تولید که با یک تصمیم مصمم و جســورانه او 
پرونده اش برای همیشه در ایران خودرو بسته شده، عالوه بر  ایجاد تولید پایدار، ارتقای کیفیت، 
افزایش تیراژ و دســتاوردهای مالی زیادی به همراه داشته است. طراحی خودروهای به روز و 
مدرن، رکوردزنی های پی در پی، توجه به بازارهای صادراتی، بهبود شــرایط پرسنلی و معیشتی 
کارکنان، توجه به جایگاه بانوان همکار همه و همه نشان از حال خوب این روزهای گروه صنعتی 
ایران خودرو دارد که در پی اتخاذ و تبیین سیاســت های صحیح و مدبرانه، راهبری های صادقانه 
و تعهد و مســاعی بی وقفه و شــبانه روزی مرد اول ایران خودرو و البتــه تالش و هماهنگی و 

مسوولیت پذیری تک تک مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی حاصل آمده است. این میزان 
رشد و پیشرفت حتی از نگاه تیزبین مقامات و مسووالن کشوری مغفول نمانده است و در حالی 
که هنوز چند هفته تا یک ســاله شــدن عمر مدیریتی مهدی خطیبی در بزرگ ترین خودروســاز 
خاورمیانه باقی مانده، چهارشنبه گذشته معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو در بازدید 
از ایران خودرو  و طی نشســتی با مدیران ارشد زبان به تحســین این گروه صنعتی گشود و از  

اقدامات دکتر خطیبی تمجید کرد.
رییس هیات عامل ایدرو با اشــاره به بازدید کامال ســرزده رییس جمهوری و اظهار نارضایتی 
ایشان درخصوص وضعیت تولید خودرو ناقص که منجر به ابالغ دستور هشت بندی شد، تصریح 
کرد: جای خوش حالی دارد که بســیاری از بندها اجرا شــده و خودروهای کف با وجود این که 
تاکید شده بود براساس شرایط تولید امکان توقف تولیدات دو هفته در پارکینگ ها وجود دارد، 
امروز به جایی رسیده که حتی یک خودرو ناقص هم از خط تولید ایران خودرو خارج نمی شود.

بــرای دیدن عکس هــای بیش تر
کنیــد. اســکن  را  آرکــد  کیــو 
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زمستان پربار و بی سابقه ای در تولید و عرضه 

محصوالت ایران خودرو رقم می خورد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو  
نیز در این نشســت تولیــد باثبات، در 
تیــراژ بــاال و به صــورت کامل را ســه 
شــاخص اصلی تولید در ســال ۱۴۰۱ 
دانســت و اعام کرد: به دنبال افزایش 
تیراژ هستیم و با کمک تمامی همکاران 
در زنجیره تامین و تولید، با تولید بیش 
از ۲۰۰ هزار دســتگاه خودرو، زمســتان پربار و بی سابقه ای را در تاریخ 

ایران خودرو رقم می زنیم.
مهــدی خطیبی با تاکید بر تولید با تیراژ باال و با شــرایط باثبات و 
پایدار در ایران خودرو، تصریح کرد: در سنوات گذشته سهم خودروهای 
داخلــی از کل تولید به اندازه فعلــی نبوده و اگر در مقعطی تیراژ تولید 
ســاالنه به ۷۰۰ هزار دســتگاه رســیده، روزانه بیش از هزار دستگاه به 

صورت مونتاژی در کنار تیراژ قابل توجه وانت تولید می شده است.
خطیبی در پاســخ بــه اظهار نظر برخــی افراد مبنی بر محاســبه 
خودروهای تکمیل شــده به عنوان آمار تولید امسال، با بیان این که در 
بهمن ماه سال گذشــته بیش از ۸۲ هزار خودرو ناقص در پارکینگ ها 
متوقف بود و امسال را نیز با ۶۰ هزار خودرو ناقص آغاز کردیم، تصریح 
کرد: تولید کامل امســال با تولید کامل ســال گذشته مقایسه می شود 
ضمن این که آمار ســال گذشته نیز نشــان می دهد ۳۹ هزار دستگاه 

خودرو ناقص از سال قبل تر به سال گذشته منتقل شده بود.
مدیرعامــل ایران خــودرو تصور راحت بودن تکمیــل خودرو ناقص 
نســبت به تولید کامل را نادرســت خواند و گفت: کامل کردن بسیاری 
از محصوالت ناقص به خصوص در ســایت تولیــدی تبریز با توجه به 

حساسیت مسایل کیفی، با سختی زیادی همراه بوده است.
وی با اشــاره به اظهارات وزیر صمــت مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت خودرو بــا قیمت های ثابت ســال ۱۴۰۰، تصریح کرد: افزایش 
هزینه  مواد اولیه و نهاده های تولید ۶۹۰۰ میلیارد تومانی و دستمزد اگر 
به قیمت ســال ۱۴۰۰ به صورت ثابت درنظر گرفته شــود، ایران خودرو 
امســال به میزان ۴۴ درصد نســبت به ســال۱۴۰۰ اقتصادی تر اداره 

می شود.
وی افــزود: حتــی در صورت عدم محاســبه هزینه مــواد اولیه و 
دســتمزد، بیــش از ۱۴ درصد ایران خــودرو را اقتصادی تــر مدیریت 
می کنیم که ناشــی از صرفه جویی بیــش از ۲۱۰۰ میلیارد تومانی عبور 

مستقیم و ۸۲۰۰ میلیارد تومانی تغییر ترکیب تولید است.
مدیرعامل ایران خودرو با اشــاره به تعهدات معوق نیز اظهار کرد: در 
صورتی که نســبت معوقات را با برنامه تولید سال مقایسه کنیم، اعداد 
قابل توجهی حاصل می شــود که نشان از مدیریت اقتصادی مجموعه 

است.
وی ضمــن انتقاد از قیمت گذاری دســتوری، گفــت: در حالی که 
ایران خودرو ســهم تعدادی باالی ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارد، سهم 

آن از نقدینگی حاصل از فروش تنها ۳۹ درصد است.
خطیبی افزایــش قیمت بازار به دلیل عرضــه در بورس کاال را غیر 
واقعی خواند و گفت: افزایش قیمت به دالیل دیگری از جمله تغییر در 

شاخص های کان اقتصادی صورت گرفته است.
وی در زمینه توســعه محصــول نیز اظهار کرد: در پــروژه TF۲۱ با 
تعریف زمان ۱۸ ماهه از مرحله طراحی تا تجاری سازی محصول رکورد 
جدیــدی را رقــم خواهیم زد و با توجه به اســتفاده از تجهیزات برخی 
خطــوط فعلی و قدیمــی، صرفه جویی قابل توجهــی در زمینه تجهیز 

خطوط تولید خواهیم داشت.
خطیبی از ساخته شدن نمونه صنعتی ری را و ارسال برای آزمون های 
مختلف خبر داد و گفت: این محصول که طراحی آن برای تولید نسخه 
برقی نیز پیش بینی شده است در زمان مقرر که نیمه سال آینده است 

عرضه خواهد شد.
وی همچنین از رونمایی خط تولید موتور ارتقا یافته طی هفته آینده 
خبــر داد و گفت: به زودی دو محصول دیگر نیز با همکاری شــرکای 
خارجی گروه صنعتی ایران خودرو به سبد تولیدی این مجموعه اضافه 

خواهد شد.
خطیبی افزود: در توســعه حوزه برق و الکترونیک هدف این است 

که ایران خودرو پس از ســال ها کارفرما شــده و به این ترتیب دستور 
نقشه به ایران خودرو بازمی گردد.

وی صادرات امســال را دارای دو شاخصه مهم دانست و از بازگشت 
به بازارهای گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر صادرات ایران خودرو 
زیان ده نیست و نحوه محاسبه قیمت تمام شده اصاح شده و تکلیف 
پرداخت و دریافت وجه نیز مشــخص است و صادرات به صورت کاما 
اقتصــادی صورت می گیرد، در حوزه صــادرات قطعات ریخته گری نیز 

رشد سه برابری را تجربه کرده ایم.

مدیران ارشد بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه اعالم کردند:
حال خوب ایران خودرو در روزهای رکوردزنی و پایداری تولید

اعضای هیات مدیره، قائم مقام ها و 
مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو 
نیز در نشســت با معاون وزیر صمت، 
ضمن قدردانــی از تاش های بی وقفه 
مدیرعامــل، صداقت و ســرعت باالی 
تصمیم گیری را از مشخصات بارز وی 

دانستند.
قائم مقــام هماهنگی و نظارت ایران خــودرو، تولید را خط مقدم 
جبهه جنگ اقتصادی دانســت و گفت: دشمن نیز بیش ترین حمله را 
به خط مقدم دارد، اما کارکنان ایران خودرو در این ســنگر ایستاده اند 
و با تاش و کار شــبانه روزی و بی وقفه از اســتقال صنعت کشــور 

دفاع می کنند. 
مهدی داداشی افزود: تولید و توسعه در ایران خودرو شتاب گرفته و 

دستاوردهای بسیاری در یک سال اخیر کسب شده است. 
وی ادامه داد: همه ما ایران خودرویی ها به بودن در این شــرکت و 
ایفای نقش موثر در صنعت کشــور به خود می بالیم و کســب رضایت 
مشتریان و ذی نفعان نیز برای مجموعه دستاورد بزرگی است که برای 

آن شبانه روز تاش می کنیم.

ایران خودرو جمعه ها هم فعال است

قائم مقام توسعه و تولید نیز در این 
نشســت با بیان این که وجود شرایط 
فعلی در ایران خــودرو مرهون درایت و 
مدیریت مدبرانه آقای خطیبی اســت، 
گفت: ایجاد توســعه متــوازن در گروه 
صنعتــی ایران خودرو در حــوزه تامین 
و تولیــد اهمیت باالیــی دارد، کارکنان 
روزهــای تعطیل پایان هفته و یا تعطیات رســمی در محل کار حاضر 
شــده اند و به این معنی اســت که ایران خودرویی ها هم قسم شده اند 
کــه هیچ فرصت تولیــدی را از دســت ندهند و در راســتای فرامین 
رییس جمهــوری اهداف را دنبال کنند. کیانوش پورمجیب با اشــاره به 
دستاوردهای عبور مســتقیم گفت: سیاست عبور مستقیم باعث شده 
کــه گلوگاه های تولید و تامین خود را نشــان دهد و در حال حاضر به  
دنبال ظرفیت ســازی گلوگاه ها و دســتیابی به اهداف بلندتری برای 
تولیــد هســتیم. وی از ایجاد تــوازن در تامین و تولید با اســتفاده از 
ظرفیت های شــرکت های گروه صنعتی ایران خــودرو خبر داد و گفت: 
تامین و تدارک برخی قطعات گلوگاهی و مهم را به شــرکت های گروه 
سپرده ایم، از جمله شرکت ایپکو به مدار تامین EMS و شرکت جتکو 
به ظرفیت تامین نودهای شــبکه افزوده شــده و تامین فرمان برقی 
و رینگ آلومینیومی نیز توســط شــرکت های گروه برنامه ریزی شده 
اســت. پورمجیــب از برنامه ریزی برای جلوگیــری از ایجاد توقفات 
مقطعی ناشی از عدم تامین در خطوط تولید خبر داد و گفت: مکانیزم 
ســفارش گذاری قطعات را بهبود بخشیده  ایم و برای از دست ندادن 
ظرفیت تامین و تولید نســبت به نگه داری قطعات بحرانی در شــبکه 

اقدام کرده ایم تا جلوی افت تولید را بگیریم. 
وی رضایــت کارکنــان را عامل مهمی در تحقق اهداف دانســت و 
تصریح کرد: مدیرعامل گروه محبوب ترین فرد در مجموعه اســت که 
با توجه ویژه به کارکنان و قدردانی از تاش های آنان توانســته امید به 

آینده را در میان کارگران افزایش دهد. 
قائم مقــام تامین و تولید تصریح کرد: بــه همین جهت عاوه بر 

افزایش تولید، شــاخص های کیفیت نیز در تمامی بخش ها بیش از 
۴۰ درصد افزایش یافته است، از سوی دیگر برای صادرات محصوالت 
نیز افق های روشــنی پیــش رو داریم که در تاش بــرای تحقق آن 

هستیم.  
وی با بیان این کــه تنوع محصوالت جدید و اقتصادی کردن تولید 
در دســتور کار است و بهبود شــاخص های تعهدات به مشتریان نیز از 
راهبردهای ایران خودرو است، تصریح کرد: با اراده و راهبری مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، تحقق اهداف در تمامی زمینه ها به خوبی و 

با جدیت دنبال می شود. 

پروژه های مهم ایران خودرو در راهند

قائم مقام توسعه محصول، کیفیت 
و پروژه هــای ایران خــودرو نیز در این 
نشســت، ضمن قدردانی از مدیرعامل 
گــروه و حمایت هــای وزارت صمت، 
از تولیــد انبوه دو محصــول دناپاس 
با موتــور جدید و تارای ســال در ایام 
مبارک دهه فجر خبر داد و گفت: تولید 
دناپاس بــا امکانات جدید و قوای محرکه جدیــد اتفاق بزرگی برای 
صنعت خودرو کشــور در شرایط تحریم اســت، رونمایی و تولید انبوه 

موتور این خودرو هفته آینده انجام خواهد شد.
عــادل پیرمحمــدی با بیان این کــه موتور جدیــد ۲۴۰ نیوتن متر 
گشــتاور است که براســاس طراحی  و تولید قطعات اصلی میل لنگ، 
یاتاقان ها، شاتون، پیســتون، میل بادامک، سرسیلندر، منیفولد هوای 
ورودی، منیفولد دود خروجی به کاتالیست، سیستم EMS، توربوشارژ 
و سیســتم خنک کاری و... با تاش شــبانه روزی در مرکز تحقیقات 
ایران خودرو، مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو )ایپکو(، ساپکو، زنجیره 

تامین قطعه سازان و کارخانه موتورسازی به تولید انبوه رسیده است.
قائــم مقام ایران خودرو گفت: این موتور مجهز به توربو شــارژ و دو
CVVT  دود و هواســت که دستاورد بزرگی در زمان تحریم ها به شمار 
می رود، موتور جدید ایران خودرو عاوه بر داشــتن عملکرد و بازده باال 
نسبت به موتورهای فعلی از مصرف سوخت کم تری نیز برخوردار است.

پیرمحمدی تصریح کرد: از طریق شــرکت جتکــو و ایپکو در حال 
طراحی خودرو برقی نیز هستیم که شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه 

نیز خواهیم بود.

امنیت روانی دستاورد مهم یک سال اخیر ایران خودرو

دیــزل  ایران خــودرو  مدیرعامــل 
نیــز گفــت: بخــش اعظــم موفقیت 
ایران خــودرو به واســطه حضور آقای 
خطیبی اســت که با صداقت و تفویض 
اختیــارات، نقش راهبــری را به خوبی 

ایفا کرده اند. 
بــاالی  ســرعت  و  جســارت  وی 
مدیرعامل گروه در تصمیم گیری را زمینه حصول دســتاوردهای مهمی 
در ایران خودرو دیزل برشمرد و گفت: با تصمیم ایشان توانستیم عاوه 
بر بازنشســتگی نیروهای واجد شــرایط نسبت به جذب نیروی جوان 

اقدام کنیم که این موضوع رشد سه برابری تولید را فراهم کرد. 
توســلی مهر وجود امنیت روانی در محیــط کار را یکی از حوزه های 
مهم تولید اقتصادی دانســت و گفت: به دلیل وجود شــرایط پایدار در 
تولیــد و امنیت روانی میان کارکنان، تولید به خوبی پیش می رود و به 
دلیل اعتماد مشــتریان از دریافت به موقع محصوالت، اعداد قراردادها 
بــا ســازمان ها و ارگان های مختلف برای ســبد محصــوالت تولیدی 

ایران خودرو دیزل رو به افزایش است. 
گفتنی اســت، در این جلســه گزارش مفصلی از اقدامات صورت 
گرفته در گروه صنعتی ایران خودرو طی یک ســال گذشته و در عین 
حــال جزییات تحقق فرامین هشــت ماده ای ریاســت جمهوری در 

بازدید سرزده از گروه صنعتی ایران خودرو ارایه شد.
معاون وزیر صمت به همراه مدیرعامل و مدیران ارشد گروه صنعتی 
ایران خــودرو، از خطوط تولید و بخش هــای مختلف مرکز تحقیقات، 

طراحی و تکوین محصول شرکت بازدید کرد.



شماره 88۱    شنبه 2۴ دی 4۱۴۰۱

دایره خبر

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعالم این که صادرات به روســیه 
آغاز شده است، گفت: تا پایان امسال حدود دو هزار دستگاه تارا و دنا به 

بازار روسیه صادر خواهیم کرد.
مهدی خطیبی در مراســم تبیین توانمندی های بانوان گروه صنعتی 
ایران خودرو که به مناســبت میاد باسعادت حضرت فاطمه )س( و با 
حضور جمعی از بانوان شاغل در رسانه های بین المللی برگزار شد، عنوان 
کــرد: اگر امروز ایران خودرو از منظر شــاخص های کمی و کیفی رشــد 
قابــل ماحظه ای کرده و در جایگاهی به مراتب باالتر از ســال قبل قرار 
گرفته اســت، قطعا همکاران ما که زنان، مادران و دختران این سرزمین 
هستند، در تحقق آن نقش برجسته ای داشته اند. وی با بیان این که در 
گروه صنعتی ایران خودرو بخش مهمی از اقدامات توسط بانوان در حال 
انجام اســت، گفت: این بانوان با توانمندی و انرژی که صرف می کنند، 
مسوولیت های خود را به بهترین نحو انجام می دهند. خطیبی ادامه داد: 
در ثبــت رکوردهای مختلف در حوزه فعالیت ایران خودرو در بخش های 
تولیــد، فروش، تحویل، کیفیت، صادرات، توجه به شــرکت های دانش 
بنیان و... نیز موفق عمل کرده ایم و قطعا ســهم مهمی از این موفقیت و 

به سرانجام رساندن آن را مرهون بانوان همکار در این مجموعه هستیم.  
وی در تشــریح عملکرد حوزه صادرات و حضور در بازارهای بین المللی، 
با اشــاره به برنامه صادرات ۳۵۰۰ دستگاهی به آذربایجان تصریح کرد: 
این تعداد برابر با ۵۰ درصد کل خودروهایی اســت که طی چند ســال 
اخیر به این کشــور صادر شده اســت. خطیبی با اشاره به تنوع بخشی 

به سبد محصوالت صادراتی به کشور آذربایجان، بیان کرد: خودروی دنا 
به ســبد محصوالت صادراتی افزوده شده و خودروهای تارا و سورن نیز 
به صورت مونتاژی به این کشــور صادر خواهند شــد.  وی هم چنین با 
اشــاره به افزایش صادرات خودرو به روسیه، اظهار کرد: در سال جاری، 
ایران خودرو با ۲۱ شرکت از زیر مجموعه های خود در نمایشگاه خودروی 
مسکو حضور یافت و موفق به کسب توسعه بازار خوبی متعاقب حضور 
در این نمایشگاه شــد. به ویژه در بخش مربوط به قطعات خودروهای 
ســنگین و موتــور، ایران خودرو می تواند به خوبی عمــل کرده و حضور 
موثری در کشور روسیه داشته باشد. گفتنی است، در ابتدای این مراسم 
کــه قائم مقام تامین و تولید ایران خودرو نیز حضور داشــت، از خطوط 
تولید و مرکز تحقیقات ایران خودرو و دســتاوردها و محصوالت جدید، 
بازدید شــد. هم چنین در حاشیه این بازدید، از برخی بانوان تاشگر در 
عرصه تولید ایران خودرو تشــکر و قدردانی به عمل آمد. در همین حال 
نمایندگان رســانه های خارجی مســتقر در ایران از نزدیک با فعالیت 
برخی بانوان شــاغل و تاثیرگــذار بر فرآیندهای تولیــد گروه صنعتی 

ایران خودرو آشنا شده و از بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

دکتر خطیبی خبر داد

جوالن دنا و تارا در خیابان های روسیه

گــروه صنعتی ایران خودرو 21 د ی ماه موفق به عبور از مرز تولید نیم 
میلیون دستگاه خودرو سواری و تجاری سنگین و نیمه سنگین شد. 
آبی پوشــان جــاده مخصوص از ابتدای ســال تــا ۲۱ دی ماه با 
افزایش ۴۵ درصدی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته، از مرز 
تولید ۵۰۰ هزار دســتگاه انواع خودرو سواری و تجاری عبور کردند و 
به این ترتیب به هدف تعیین شده برای تولید امسال و تحقق فرمان 
رییس جمهــوری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تیــراژ تولید خودرو 

نزدیک تر شدند. 
براساس این گزارش، طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سه ماهه 
پایانی ســال تیراژ تولید به بیش از ۲۰۰ هزار دســتگاه هدف گذاری 

شده است و تولید عبور مستقیم به عنوان یکی از دستاوردهای مهم 
ایران خودرو در تحقق اهداف تولید ارزیابی می شود.

روند تولید در ایران خودرو شــتاب گرفتــه و در تولید هفتگی نیز 
رکوردهای جدیدی به ثبت رســیده است، به گونه ای که در هفته ۴۲ 
سال جاری، بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو تولید شده که از 

هفته ۴۰ سال ۱۳۹۹ تاکنون بی سابقه بوده است.
در حــال حاضر عــاوه بر تولید، صدور فاکتور و اســناد خودرو از 
ابتدای امسال تا ۲۱ دی ماه افزایش ۴۳ درصدی را تجربه کرده و در 
شــاخص عرضه خودرو به مشتریان نیز در همین بازه زمانی رشد ۴۱ 

درصدی به ثبت رسیده است.

گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه امســال با تولید خودروی 
ســواری به صورت عبور مستقیم و از شهریورماه سال جاری با تولید 
محصــوالت تجاری و ســنگین به شــکل عبور مســتقیم، موفق به 
افزایش کیفیت محصوالت تولیدی، ارتقای رضایتمندی مشــتریان، 
صرفــه جویی بیش از دوهــزار و صد میلیارد تومانی و نیز ســرمایه 

گذاری در بخش تحقیق و توسعه شده است.
حذف خودرو ناقص از فرآیند تولید، یکی از فرامین هشــت گانه 
رییس جمهوری در بازدید ســرزده از ایران خودرو بود که این مهم با 
برنامه ریزی های صورت گرفته محقق شــده و دســتاوردهای آن نیز 

قابل مشاهده و اندازه گیری است. 

افزایش تیراژ تولید دستاورد عبور مستقیم 

تولید ایران خودرو از مرز نیم میلیون دستگاه گذشت

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو ضمــن تاکید بر حضور موثر و 
مسووالنه بانوان در سنگر خانواده و اقتصاد و تولید کشور گفت: دلیل 
اصلی سرآمد بودن ایران خودرو، وجود نیروی انسانی توانمند است که 

در این میان نقش زنان بسیار برجسته و پررنگ است.
مهدی خطیبی، در مراسم گرامی داشت روز زن که صبح چهارشنبه 
گذشته در آستانه والدت حضرت فاطمه)س( در سالن همایش های 
شــرکت ســاپکو برگزار شــد، خطاب به بانوان اظهار کرد: امیدواریم 
هر روز که می گذرد موفق تر از قبل، نخســت در خانواده و ســپس در 

اجتماع به صورت فعال و موثر حضور داشته باشید. 
وی بــا بیان این که بدون تردید نقــش موثر بانوان در موفقیت های 
گروه صنعتی ایران خودرو برکسی پوشیده نیست، اظهار کرد: طی چند 
ماه گذشــته، بانــوان در ایفای نقش خود به عنــوان فعال اقتصادی و 
تولیدی در ایران خودرو موفق تر از گذشته عمل کرده اند و رویکرد فعلی 

ایران خودرو حمایت از بانوان توانمند و فعال است.
وی با اشاره به نقش بانوان به عنوان مادر در خانواده، بر توانمندی 
بــاالی آنان در مدیریــت دو حوزه خانواده و محیــط کار تاکید کرد و 
گفت: حدود دو هزار نفر همکار زن در ســایت مرکزی و شرکت های 

تابعه ایران خودرو مشغول کار هستند.
خطیبی بــه تخصیص مزایا و حمایت های ســازمانی ایران خودرو 
فراتر از قوانین موجود کار اشــاره کرد و گفت: طرح پایش ســامت 

بانوان نیز با جدیت دنبال و اجرا خواهد شد.
وی هم چنین از ایجاد بانک اطاعاتی بانوان شــاغل مستعد برای 
تصدی مســوولیت های اجرایی خبر داد و گفــت: ایجاد این بانک از 
اقدامات مهمی اســت که باید عملیاتی شــود تا بتوانیم در مشــاغل 
مدیریتــی و مناصب مدیریتی و مســوولیتی بیش تــر از حضور زنان 

بهره مند شویم.
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو اظهار امیــدواری کرد، با 
انجــام این اقدامــات، بتوان بیش از پیش موفق بــوده و به اهداف 
عالیــه گروه از جمله اهــداف کمی، کیفی، تولیــد، تحویل، صادرات 

و... دست یابیم.

وی با اشاره به این که هرگز نباید حاشیه ها موجب ایجاد دلسردی 
شود، گفت: در مواجهه با حاشیه ها و موانع، باید استوارتر و شاداب تر 

به مسیرمان ادامه دهیم.
خطیبی با بیان این که افزایش فشــارها نشان دهنده این است که 
موفق عمل می کنیم، گفت: اقدامات و دســتاوردها از جمله افزایش 
نرخ رشــد تولید، ارتقای کیفیت محصوالت، افزایش صادرات، توجه 
به شــرکت های دانش بنیان، اشــتغال آفرینی و... در چندماهه اخیر 
بی نظیر اســت و با این که در مســیر پیش رو ســنگ اندازی و مانع 
تراشــی هم می شود، اما وظیفه ما این است که با تمام توان و تاش 

و البته امیدوار، به راه خود را ادامه دهیم.
وی بــا بیان این که در خصوص افزایش تولید، کیفیت محصوالت، 
صادرات و... ما به زبان آمار صحبت می کنیم، تاکید کرد: نمی توان در 
این زمینه اظهارنظرهای غیرکارشناسی کرد، بلکه باید با اطاع از آمار 

و شاخص ها صحبت کرد. 
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خــودرو در پایان اظهار کرد: در فصل 
زمســتان امسال با وجود تمام سختی های موجود از جمله تحریم ها، 
با کمک شما و همه همکاران مان، آمار تولیدی را رقم خواهیم زد که در 

طول تاریخ ایران خودرو بی سابقه خواهد بود. 
گفتنی اســت، در پایان این مراسم از بانوان برگزیده گروه صنعتی 

ایران خودرو تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

تقدیر دکتر خطیبی از بانوانی که در سنگر خانواده و تولید کشور فعالیت  می کنند

تاکید بر نقش زنان در موفقیت های گروه صنعتی ایران خودرو
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میز خبر

در مقایسه با ۱۲ ماهه سال قبل 

ایساکو هم 9 ماهه رکورد زد
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایســاکو( در پایان 
آذرماه امســال رکورد عرضه قطعات یدکــی و ارایه خدمات پس از 
فروش در حوزه وارانتی سال 1۴۰۰ را پشت سر گذاشت تا با این رشد 
چشم گیر، دسترسی مشتریان و دارندگان محصوالت ایران خودرو به 

خدمات باکیفیت و قطعات اصلی را بیش از پیش ممکن سازد.
مدیرعامل ایساکو درخصوص گذر از رکورد عرضه قطعات یدکی 
گفت: این شــرکت در حالی از ارزش عرضه قطعات یدکی ســال 
قبل گذر کرد که در ۹ ماهه امســال ضمن تحقق برنامه فروش ۱۰۱ 
درصدی، رشــد ۴۷ درصدی در تعداد قطعه فروش رفته نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته را نیز به ثبت رسانده است.
بابک ساجقه ادامه داد: افزایش روزافزون سهم بازار که نتیجه 
آن بهبود دسترسی مشــتریان به قطعات اصلی و ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضــا در بازار قطعات و لوازم یدکی اســت، باعث ایجاد 
رابطه  برد- برد بین مشــتریان و شرکت می شــود و با این رویکرد، 
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو به صورت مستمر در 
راســتای بهبود و ارتقای دسترســی ذی نفعان به قطعات کوشش 

می کند. 
وی درباره خدمات ارایه شــده در شبکه خدمات پس از فروش 

نیز تشــریح کرد: شرکت ایســاکو با توســعه کمی و کیفی شبکه 
خدمــات پس از فروش در کشــور موفق شــد، در ۹ ماهه ابتدایی 
سال جاری به حدود ۱.۹ میلیون مشتری گروه صنعتی ایران خودرو 
در نمایندگی های مجاز خدمات وارانتی )غیرگارانتی( ارایه دهد که 
ایــن رقم تقریبا معادل تمامی پذیرش هــای غیرگارانتی در ۱۲ ماه 

سال گذشته است.
ساجقه یادآور شد: استفاده مشتریان از خدمات پس از فروش 
در مدتی که خودرو دارای گارانتی است، یکی از فرهنگ سازی های 
مهمی است که در صنعت خودرو کشور روزبه روز بیش تر جا می افتد 
و مراجعه مشــتریان بــه نمایندگی های مجــاز در دوران وارانتی، 
نشانگر وفاداری دارندگان محصوالت ایران خودرو به شبکه خدمات 

پس از فروش و یکی از دستاوردهای مهم مجموعه است.
وی ادامه داد: دارنــدگان محصوالت ایران خودرو در حال حاضر 
بیش از گذشــته به اهمیت مراجعه به نمایندگی های مجاز آگاهند 
و ایــن اطمینان در آن ها ایجاد شــده که وجــود ابزار مخصوص در 
نمایندگی ها، کارشناســان و اســتادکاران مجــرب و آموزش دیده، 
رعایت اســتانداردهای تعمیراتی، اســتفاده از قطعــات باکیفیت و 
اســتاندارد، تضمین قطعات و خدمات ارایه شده و در نهایت نظارت 

دقیق بر شــبکه خدمات پس از فروش توســط نهادهای مرتبط در 
داخــل و خارج مجموعــه، بیش از پیش زمینه ســاز ارایه خدماتی 
باکیفیــت و متمایز در حوزه خدمات پس از فــروش ایران خودرو 

شده است.
گفتنی اســت، شــرکت ایســاکو عاوه بــر تاش در راســتای 
افزایــش عرضه قطعات یدکی اصلی و باکیفیت، در مســیر اجرای 
مســوولیت های اجتماعی خــود نیز اقدامات مهمــی در خصوص 
فرهنگ سازی و اطاع رسانی خرید قطعات اصلی و مشکات ناشی 
از به کارگیری قطعات تقلبــی، بی کیفیت و غیر اصل صورت داده و 
با کشــف چندین مرکز تولید، توزیع و فروش قطعات، بسته بندی، 
هولوگرام و نشان تقلبی، دست ســودجویانی که جان و مال مردم 
را بــه بازی گرفته بودند، با کمــک مراجع قضایی از این بازار کوتاه 

کرده است.
همچنین این مجموعه با اطاع رسانی در خصوص مسایل ناشی 
از اســتفاده از قطعات غیراصل باعث شــد دارنــدگان محصوالت 
ایران خودرو، بیش از پیش نســبت به مزایــای خرید لوازم یدکی 
اصل از نمایندگی ها و فروشــگاه های مجاز ایساکو آگاه و نسبت به 

تهیه این محصوالت ترغیب شوند.

معــاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو گفــت: افزایش رضایت 
مشــتریان در زمان تحویل از ۷2.۴ درصد در فروردین ماه سال 1۴۰1 
به ۷۴.۹ درصد در نیمه آذرماه و بهبود شــاخص ســالمت خودرو در 
زمان تحویل در نیمه اول آذرماه امســال به میزان ۴1 درصد نسبت به 

فروردین از دستاوردهای طرح تحول کیفیت به شمار می رود.
ســهراب برفروشــان، ضمن تشریح دســتاوردهای ۹ ماهه طرح 
تحول کیفیــت ایران خودرو و برنامه های کیفی آینــده، با بیان این که 
گروه صنعتی ایران خودرو در راستای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
و کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان، استقرار و اجرای کامل طرح 
جامع کیفیت و تولید را با تمرکز بر ســه محور در دســتور کار قرار داده 
اســت، عنوان کرد: این سه محور شــامل طراحی و عرضه خودروهای 
جدید براســاس نقشه راه توســعه محصوالت، توقف تولید محصوالت 
قدیمــی و رفع عیوب مزمن و کیفی ســازی محصوالت تولیدی فعلی 

است.
وی تحلیل روند شــاخص های کیفی محصوالت تولیدی در ۹ ماهه 
ســال ۱۴۰۱ را موید کارایی و اثربخشی اقدامات تعریف شده در طرح 
تحول کیفیت این شــرکت دانســت و خاطرنشــان کرد: طرح تحول 
کیفیت از بهمن ماه ســال گذشــته و در قالــب ۲۷۹ برنامه کیفی در 

ایران خودرو طرح ریزی و اجرایی شده است.
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو افزود: در همین راستا نیز 
دســتاوردهای چشــم گیری تا انتهای آذرماه حاصل شده که از جمله 
آن ها تحقــق برنامه جمع آوری خودروهای کف و ماندگار در مهرماه در 
سطح گروه صنعتی ایران خودرو، تحقق و تداوم تولید بدون کسری در 
تمامی محصوالت از خردادماه امسال و بهبودی معادل ۱۲ درصدی در 
شاخص ارزش یابی محصوالت آبان ماه ۱۴۰۱ بر اساس گزارش شرکت 

ISQI نسبت به میانگین عملکرد آبان ماه سال ۱۴۰۰ است.
وی در ادامه اظهار کرد: در شاخص رضایتمندی مشتریان )CSI( با 
کسب امتیاز ۶۸۷ در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شاهد 
 )IQS( ۲۴ امتیاز بهبود هســتیم و نیز در شاخص ایرادات اظهار شده
بــا ۴۰ نمره بهبود در مرداد ماه ۱۴۰۱ نســبت به بهمن۱۴۰۰، امتیاز ۲۷۰ 

کسب شده است.

برفروشان با بیان این که در حوزه رضایت مشتریان از فرایند فروش 
با کســب امتیاز رضایت ۷۲۱ ضمن رشــد ۵۷ امتیازی نسبت به امتیاز 
رضایت در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰، ۳۰ امتیاز باالتر از متوسط رضایت 
از خدمات فروش صنعت کسب شده است، گفت: هم چنین در شاخص 
کیفیت تحویل خودرو به مشــتری )HO( با ۲۸ امتیاز بهبود نســبت به 

امتیاز کسب شده در پایان سال ۱۴۰۰، امتیاز ۷۴۱ به دست آمده است.
وی بیان کرد: اعام و جاری ســازی طرح ویژه تضمین کیفی موتور 
و گیربکــس خودروهای تارا در بازه شــش ماهه پس از تحویل، بهبود 
در ســبد محصول و فرایندهای تولید و ساخت و ایجاد QR Code بر 
روی اســناد و خودرو و حذف فیزیکی کارت گارانتی و ارایه خدمات به 
طور سیســتمی از دیگر اقدامات و دستاوردهای صورت گرفته متعاقب 

تعریف و اجرای طرح تحول کیفیت ایران خودرو به شمار می رود.
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که در راســتای 
تداوم و دســت یابی به اهداف راهبردی کیفیت در چشم انداز این گروه 
خودروسازی و تحقق مهم ترین رســالت سازمان؛ یعنی جلب رضایت 

مشــتریان، پروژه هــای متعددی در دســتور کار آینده گــروه صنعتی 
قرار گرفتــه، گفت: از جمله این پروژه ها می تــوان به تعریف و اجرای 
پروژه های محصوالت جدید در سبد محصوالت از جمله TF۲۱ و ری را 
و ارتقا و بهبود سیســتم گارانتی بر مبنای اتصال مستقیم نمایندگی به 

سازنده اشاره کرد.
وی در ادامــه عنوان کرد: به ســازی وضعیت لجســتیکی و تغذیه 
خطوط با تمرکز بر ســالن های تولید موتــور )Kitting(، اجرای طرح 
ویژه تضمین کیفی موتور و گیربکس خودروهای هایما در بازه شــش 
ماهه پس از تحویل و جاری سازی کامل ۵S در محیط های تولیدی و 
ستادی، تدوین طرح های آزمون سطح قطعه به سطح سیستم با تمرکز 
بر پروژه های جدید، اســتقرار و اجــرای نظام نامه کیفیت در قطعات و 
مجموعه های خرید خارج، اجرای طرح +PDS برای محصوالت گروه 
هایما و ســورن پاس و برنامه ریزی و تامیــن رنگ های متنوع برای 
محصوالت با فام های جدید از دیگر پروژه های آتی و در دستور کار این 

گروه صنعتی محسوب می شود.

در ۹ ماهه سال جاری محقق شد

افزایش رضایت مشتریان در زمان تحویل خودرو
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خبر کوتاه

چتر کیفیت ایران خودرو از جاده 
مخصوص تا جاده اسالمشهر

در ادامــه طرح تحــول کیفی محصــوالت تولیدی گــروه صنعتی 
ایران خــودرو و بــه منظــور یک پارچه ســازی نظارت هــای کیفی، 
محصوالت ایران خودرو دیــزل در دامنه ارزش یابی معاونت کیفیت 

ایران خودرو قرار گرفتند.
معــاون کیفیت گروه صنعتی ایران خــودرو در این باره گفت: در 

جلســات هفتگی که با حضور قائم مقام کیفیت، محصول و پروژه ها 

و همچنین مدیران ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو برگزار می شود، 

وضعیت کیفی محصوالت در شاخص های مختلف مورد ارزیابی قرار 

می گیرد و در راستای ارتقای کیفیت، اقدامات اصاحی تعریف و در 

کوتاه ترین زمان ممکن نســبت به رفع ایرادات اقدام می شــود. وی 

تصریح کرد: نتایج به دست آمده در شاخص های مختلف در ۹ ماهه 

امسال نشان دهنده اثربخشی اقدامات و ارتقای کیفیت محصوالت 

تولیدی اســت. برفروشان از نظارت ها و برنامه های بهبود کیفیت در 

کل زنجیره تولید به صورت مســتمر خبر داد و گفت: افزون بر این، 

با توجه به اهمیت و حساســیت موتــور و قوای محرکه خودرو برای 

مشــتریان، ارزیابی ها و نظارت های ویژه و اختصاصی در این حوزه 

صورت می گیرد و هم چنین اجرای طرح ویژه کیفیت خودروهای تارا 

و هایما برای اولین بار نشــان دهنده اراده گروه صنعتی ایران خودرو 

جهــت تضمین کیفیــت موتور و قوای محرکه خودرو اســت. وی با 

تاکیــد بر یک پارچه ســازی کیفیت محصــوالت ایران خودرو گفت: 

در راســتای سیاســت گذاری و راهبردهای تدوین شــده و با توجه 

به الزامــات کیفی تولید، محصوالت ایران خودرو دیزل نیز به ســبد 

ارزش یابی کیفیت محصوالت ایران خودرو افزوده شده اند و بر همین 

اســاس محصوالت تولیدی این شــرکت نیز توسط کیفیت مرکزی 

ایران خــودرو مــورد ارزش یابــی دوره ای قرار گرفته و بــرای بهبود 

کیفیت آن اقدام می شــود. معاون کیفیت ایران خودرو با بیان این که 

تحلیــل نتایج ارزیابی کیفی محصــوالت ایران خودرو دیزل با حضور 

مدیران ارشد این شرکت صورت می گیرد، تصریح کرد: با یک پارچه 

سازی نظارت های کیفی در مســیر ارتقای کیفیت محصوالت گروه 

گام برمی داریــم. وی از ارزش یابی کیفی محصــوالت ایران خودرو 

دیزل شــامل خودروهای تجاری نیمه ســنگین و ســنگین، کشنده 

و اتوبــوس خبــر داد و گفت: خدمات پس از فــروش و نحوه ارایه 

خدمات به مشــتریان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو دیزل نیز 

مورد پایش قرار می گیرند و با ارزیابی شــکایات و اصاح فرآیندها 

نسبت به افزایش رضایت مشتریان در شبکه اقدام می شود. وی در 

پایان گفــت: با توجه به راهبردهای کیفی گروه صنعتی ایران خودرو 

برای ارتقای کیفیت محصوالت، ارایه تضمین کیفیت مطلوب به تمام 

محصوالت و خدمات در سرلوحه فعالیت ها قرار دارد.

تجارت الکترونیک تعاونی   اعتبار برگزار می کند

جشنواره  خرید کارت زندگی
جشــنواره  خرید کارت زندگی برای کارکنان گروه، هم زمان با 
ایام والدت با ســعادت حضرت زهرا)س( »روز زن« و حضرت 

علی)ع( »روز مرد« برگزار می شود. 
به گزارش مدیریت ارتباطات تعاونی اعتبار، ۱۴ هدیه کارت زندگی 

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالــی ویژه  خرید با کارت زندگی بــه افرادی که در بازه 

زمانی ۲۲ دی ماه تا ۱۵ بهمن از هر یک از پذیرنده های اینترنتی و یا 

فروشگاه های طرف قرارداد خرید انجام دهند به قید قرعه اهدا خواهد 

شــد. کارت زندگی، یک کارت اعتباری دائمی است که در هر یک از 

شــعب و باجه های تعاونی اعتبار واقع در شرکت های گروه برای اعضا 

صادر می شــود. ســقف اعتبار این کارت ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با قابلیت 

خرید از صدها فروشــگاه طرف قرارداد در سراســر کشــور با امکان 

بازپرداخت اقســاط تا ۲۴ ماه که با پرداخت اقســاط، همان مبلغ به 

اعتبار دارنده  کارت اضافه شــده و این فرایند تکرار پذیر است. اعضا 

می توانند برای آگاهی از فهرست پذیرندگان به سایت تعاونی اعتبار به 

نشانی www.ikcu.com مراجعه کنند.

اخبار

معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصــول ایران خودرو از عرضه تارا 
اتوماتیک در تیپ V۴ با ســطح تجهیزات ایمنی و رفاهی باالتر نسبت 
به نســخه فعلی و اعمال تغییرات در ظاهر محصول برای به روزرسانی و 

تطابق با جدیدترین ترندهای روز طراحی در بهمن ماه خبر داد.
محســن رضایی منش تصریح کرد: تارا اتوماتیک V۴ از پیشــرانه 
TU۵P بهینه شــده بهره می برد که موتوری ۱.۶ لیتری چهار ســیلندر 
تنفــس طبیعی بوده که قادر به تولید ۱۱۳ اســب بخــار قدرت و ۱۴۴ 
نیوتن متر گشــتاور اســت و نیروی تولیدی موتور توســط گیربکس 
اتوماتیک شش ســرعته )۶AT( با قابلیت تعویض دنده ها به صورت 
تیپ ترونیک به چرخ های جلو منتقل می شود که این گیربکس دارای 
دو روش رانندگی اســپرت و برفی هم بوده که با کلیدهای تعبیه شده 

کنار شیفتر دنده می توان آن ها را انتخاب کرد.
وی در خصوص تغییرات تارا اتوماتیک V۴ نســبت به نسخه فعلی 
بیــان کرد: این خــودرو دارای در صندوق عقب با قابلیت باز شــدن با 
حرکت پا )Kick Sensor(، گرم کن صندلی های راننده و سرنشــین 
جلــو، تودوزی متفــاوت بــرای صندلی ها، تنظیم جلــو و عقب برقی 
صندلی راننده، دوربین دنده عقــب داینامیک، چراغ آفتاب گیر راننده، 
چراغ محفظه داشــبورد است و از چراغ خوشامدگویی درهای جلو )در 
زیــر رودری ها( بهره می برد که به محض باز شــدن درها، روی زمین، 
جلوی پا راننده و سرنشــین را روشن می کند. رضایی منش افزود: تارا 
اتوماتیک V۴ به آیینه الکتروکرومیک مجهز شــده و ضمن استفاده از 
دستگیره های سقفی تاشــو برای درهای عقب، دستگیره سقفی تاشو 
ســمت جلو راســت که در تارا اتوماتیک فعلی وجود نداشــت در این 
خودرو تعبیه شــده است. وی با بیان این که کلیدهای شیشه باالبرها 
از کنســول میانی تارا اتوماتیک V۴ به رودری ها منتقل شده و به  این 
ترتیب طرح رودری ها در هر چهار در تغییر کرده و به موجب آن طراحی 
کنسول میانی نیز تغییر کرده است، افزود: با توجه به حذف کلیدهای 
شیشــه باالبر از کنسول میانی، در هر طرف کنسول یک موبایل باکس 

به جای آن به تارا اتوماتیک V۴ اضافه شده است. 
بــه گفته رضایی منش، در تارا اتوماتیــک V۴ پارچه جدیدی برای 
ســقف کاذب در نظر گرفته شــده و طرح کنسول سقفی آن نیز نسبت 
به نسخه فعلی متمایز شده و در این قسمت یک جا عینکی هم تعبیه 
شده است و برای راحتی بیش تر سرنشینان در کابین تارا اتوماتیک به 
ویژه در ردیف عقب، یک زیر آرنجی دو جالیوانی را به صورت تاشــو در 
پشتی صندلی های عقب تعبیه و در پشت آیینه های جانبی نیز دو عدد 

توییتر برای بهبود سیستم بلندگو خودرو اضافه شده است.

وی با بیان این که تغییرات تارا اتوماتیک V۴ نسبت به نسخه فعلی 
در طراحی کابین محدود نمی شــود، تصریح کرد: ایران خودرو با هدف 
به روزرســانی ظاهری تــارا اتوماتیک V۴ چراغ هــای عقب با گرافیک 
جدیــدی را بر روی این خودرو نصب کــرده که ضمن بهبود در کیفیت 
نورهای آن، زیبایی جدیدی به خودرو بخشــیده اســت و عاوه بر آن 

آنتن کوسه ای نیز جایگزین آنتن میله ای این خودرو شده است.
معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو اظهار کرد: 
تارا اتوماتیک تیپ V۴ در مجموع دارای امکانات ایمنی و رفاهی بسیار 
کاملی شــامل چهار کیسه ایمنی هوا، سیســتم ترمز ضد قفل، توزیع 
الکترونیکی نیروی ترمز و سیستم کنترل پایداری الکترونیکی، سیستم 
ضد ســرقت، سنســور دنده عقب، سیستم پایش فشــار باد تایرها، 
کروز کنترل، سنســور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت 
دکمــه ای، ایزوفیکس، فرمان برقی دارای کلیدهای کنترلی، شیشــه 
باالبرهای برقی، آیینه های جانبی برقی، سیستم تهویه دستی با تنظیم 
دریچه هــا به صورت الکترونیکی، دوربین دنــده عقب داینامیک، آیینه 
 ،USB الکتروکرومیک، نمایشــگر مالتی مدیای هفت اینچی با ورودی
بلوتوث و قابلیت نمایش اطاعات تلفن همراه، آیینه های جانبی تاشــو 
برقی، ســانروف برقی، صندلی راننده با قابلیت تنظیم به صورت برقی، 
صندلی سرنشــین با قابلیت تنظیــم در دو جهت به صورت برقی و دو 
جهت دستی، گرم کن صندلی های جلو، چراغ خوشامدگویی و سنسور 
پا برای باز شدن صندوق عقب بوده که کامل ترین و لوکس ترین سدان 
تولیدی در داخل ایران اســت. این خودرو با اتکا به چنین تجهیزاتی به 
خوبی توانایی رقابت با خودروهای هم رده وارداتی را دارد. رضایی منش 
با اشاره به برنامه تولید این محصول در بهمن ماه، تصریح کرد: می توان 
پیش بینی کرد که اولین عرضه نســخه لوکس تر تارا اتوماتیک به بازار در 
اواخر ســال جاری یا اوایل ســال آینده خواهد بود. رضایی منش تاکید 
کرد: ایران خودرو نوین مطابق با خواســته مشتریان خود گام برمی دارد 
و محصوالتــی مطابق با نیاز آن هــا و قابل رقابت در بازارهای صادراتی را 

عرضه می کند و تارا اتوماتیک V۴ نیز نتیجه چنین رویکردی است.

معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو خبر داد

تارا اتوماتیک V4 ،لوکس ترین سدان ایرانی در راه است

به دنبال موافقت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر اعزام خانواده های معظم 
شهدای ایران خودرو به سفر زیارتی کربالی معلی و انجام این سفر معنوی، جمعی از این 

خانواده های معزز  از  این اقدام خداپسندانه دکتر خطیبی تقدیر و تشکر کردند. 
در بخشــی از تقدیرنامه ای که خانواده شــهدای ایران خودرو برای مدیرعامل ارسال 
کرده اند، آمده اســت: » از حضرتعالی و همکاران شــریف و مسوولیت پذیرتان که با 
تاش فراوان و انگیزه معنوی شرایط اعزام جمعی از خانواده شهدا به عتبات عالیات به 
ویژه پابوســی حضرت سیدالشهدا)ع( را فراهم آوردید صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل 
آورده و با تمام وجود آرزو می نماییم، لبخند رضایت الهی که فراتر از بهشت است نصیب 
شما مدیران ارزشمند و خدوم گردد.« گفتنی است، نخستین کاروان زیارتی خانواده های 
معظم شــهدای ایران خودرو شــامل ۶۹ نفر از این عزیزان با موافقت مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو و هماهنگی های الزم از سوی معاونت های توسعه منابع انسانی و 

مالی به کربای معلی و نجف اشرف مشرف شد.

تقدیر خانواده معظم شهدای ایران خودرو از دکتر خطیبی
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خبر کوتاه

هم گروه

تعاونی مصرف کارکنان گروه صنعتی 
ایران خودرو برگزار می کند

جشنواره میالد نور تا نور

تعاونی مصرف کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد: این 
تعاونی به مناســبت میالد فرخنده حضــرت فاطمه الزهرا )س( 
)گرامی داشت مقام مادر و روز زن( و میالد با سعادت حضرت 
علــی ابن ابی طالب )ع( )گرامی داشــت مقام پدر و روز مرد( 

جشنواره میالد نور تا نور را برگزار می کند.
در این جشــنواره کــه از ۱۹ دی تا ۱۶ بهمــن ادامه دارد انواع 
کاالها و خدمات متنوع در فروشــگاه تعاونی بــه کارکنان گروه 
صنعتی ایران خودرو عرضه می شود. از جمله کاالهای ارایه شده 
در این جشــنواره می توان به انواع لوازم خانگی برقی و دســتی 
آشپزخانه و انواع وســایل خرده ریز آشپزخانه اشاره کرد. انواع 
عطر، ادکلن، لوازم بهداشــتی و آرایشــی آقایــان و بانوان نیز با 
۱۰درصد تخفیف ویژه، اقســاط بدون بهره و بدون پیش پرداخت 

به صورت چهار ماهه و کسر از حقوق عرضه می شوند. 
همچنیــن انواع محصوالت چــرم طبیعی آقایــان و بانوان، 
شامل، کیف، کفش، کاپشــن، کمربند، ست چرم و... به صورت 
اقســاط ۱۰ ماهه، بدون پیش پرداخت و بــدون بهره، به صورت 
کســر از حقوق ماهانه است. )خرید کاالها به صورت حواله ای و 
از طریق شعب منتخب اســت.( همکاران می توانند برای کسب 
اطاعــات بیش تــر و بهره مندی از امکانــات و مزایای مذکور به 

صورت حضوری به فروشگاه تعاونی مصرف مراجعه کنند. 

اقدامات موثر ایران خودرو خراسان 
در مصرف بهینه انرژی

شــركت ایران خودرو خراســان در راســتای ایفــای وظایف و 
مســوولیت های اجتماعی و در مســیر مصرف بهینه انرژی در 
دومین برنامه مشاركتی با شــركت گاز استان خراسان رضوی 

حضوری فعال دارد.
ایــن مشــاركت كــه بــا همراهــی و همــكاری كاركنان و 
خانواده هایشان در پویش »نور همدلی« دنبال می شود، كاهش 
مصرف صنعتی و خانگی گاز را به ویژه در ماه های سرد سال به 
همراه داشته و می تواند به عنوان الگویی برای سایر شركت های 

صنعتی این استان در مدیریت صحیح انرژی بدل شود.

بازدید دانشجویان دانشکده هنر 
دانشگاه شاهد از ایران خودرو

استادان و دانشجویان ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه 
شاهد با حضور در ایران خودرو از سالن های مختلف تولید بازدید 

کردند.
چهارشنبه گذشــته، ۲۵ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد 
این دانشگاه از سالن های بدنه سازی، موتورسازی، مونتاژ و موزه 
ایران خــودرو بازدید و در جریــان آن اطاعات الزم درخصوص 

روند تولید را از کارشناسان دریافت کردند.

16 دی ماه ۷6 نقطه آغاز مجموعه ای شد که امروز به نام اختصاری ایپکو 
و با عنوان شــرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو شــناخته 
می شود. برخی می گویند »25 سالگی آغاز بزرگسالی است«. 25 سال از 
این تاریخ می گذرد و در طلیعه آغاز ســالی دیگر، پرسنل و مدیران شرکت 
ایپکو به پاسداشت دستاوردهای گذشــته، نشست صمیمانه ای را برگزار 

کردند.
مهدی رجبعلی در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره اعضای 
هیات موســس شرکت ایپکو گفت: در ابتدا الزم دیدم از کسانی که برای 
این مجموعه زحمت کشــیدند و این مجموعــه را ایجاد کردند، یاد کنیم. 
برخی از آن ها االن در قید حیات نیستند؛ از جمله آقای دکتر علی روحانی 
از تیم هیات موسس که به تازگی از بین ما رفتند، ان شاءهللا روح همگی 
شــاد باشــد. بزرگان دیگری نیز بودند که زحمت کشــیدند، امیدوارم که 

سامت باشند.
وی افزود: در جلسه این هفته هیات مدیره ایران خودرو آقای مهندس 
پورمجیب نکته ای را گفتند که وقتی ایپکو تشکیل شد، تقریبا در مجموعه 
ایران خودرو معدود افرادی بودند که می خواستند یک ساختار این چنینی 
ایجاد شــود، ولی این ممارســت و ادامه دادن و تاش همه همکاران و 
مدیران به عنوان یک تیم و یک خانواده، باعث شد که در حال حاضر یکی 
از نقاط قوت ایران خودرو در صنعت و در مقابل رقیبان ایپکو باشد. هرچند 
که ما اعتقاد داریم مجموعه سایپا و دیگر خودروسازان داخلی جز رقبای 

ما نیستند و هیچ وقت با این دید با آن ها برخورد نکرده ایم.
مدیرعامل ایپکو با اشاره به روند جذب همکاران در این شرکت، افزود: 
از همان ابتدا که خاطرم هست اکثر دانشجو بودیم. رییس رده باالی من، 
هم کاســی و سال باالیی و همکارم، سال پایینی من بود. جذب نیرو در 
ایپکو به این صورت است که دانشجویان اکثرا پایان نامه های تعریف شده 
در ایپکو را انتخاب می کنند، بعد از مدتی که با ایشــان تطابق پیدا کردیم، 

فرآیند ادامه همکاری صورت می گیرد.
وی فرهنگ ایپکو را نقطه قوت این شــرکت دانســت و خاطرنشان 
کرد: فرهنگی که درون ایپکو وجود دارد، نقطه قوت آن اســت، این که ما 
صبر نمی کنیم که کسی تکلیفی را تعیین کند، تا کاری انجام دهیم. فکر 
می کنیم و آن چه تکلیف مان است را انجام می دهیم. در این مسیر قائل 
به جایگاه و رتبه سازمانی نیستیم و چندان نگاه سلسله مراتبی نداریم، با 
لحاظ این که فعالیت ها سازماندهی نشده و بی قید و بند نیست. یعنی 

هر کسی هر جایی می بیند کاری به زمین مانده، کمک می کند و به خاطر 
همین روحیه از همه دوستان تشکر و قدردانی می کنم.

رجبعلی اظهار کرد: بارها گفتم و امروز هم تکرار می کنم خانواده ایپکو 
را در ایــن فضا، این دیوارها، قرارداد شــرکتی و غیره نمی بینم. خیلی از 
دوستان هســتند که دیگر در مجموعه ما نیستند، ولی هر زمانی که الزم 

باشد، کافی است به آن ها اطاع بدهیم و به کمک ما می آیند.
وی ایپکو را تجلی این شعر سعدی دانست که

»به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم« 
و ادامــه داد: یعنی هرگز ننشســتیم و بگوییم کــه حاال هیچ اتفاقی 
نیفتاده، این طور نیســت. در راهی که شــاید انتهایش برای ما مشخص 
نیست با حول و قوه الهی کار را شروع می کنیم و حرکت می کنیم که اکثرا 
نتیجه بخش بوده و در همین هفته گذشــته توانستیم تاییدیه هیبرید را 
از ایران خودرو بگیریم. تاشــی که از سال های ۸۵ و ۸۶ آغاز شده، امروز 

تاییدیه آغاز آن را گرفتیم. هر چند در این مسیر در ابتدای راه قرار داریم.
مدیرعامل ایپکو در پایان اظهار کرد: ۲۵ سال از آغاز این حرکت گذشت. 
ان شاءهللا روزی جشن گذشت یک قرن و یکصد سالگی ایپکو را بگیریم. 
آن روز ما نیســتیم و امیدوارم در آن روز یادی بخیر و نیکی از ما و همه 

دوستان شود.
گفتنی است، در این مراســم صمیمانه ضمن اعام جوایز مسابقات 
ورزشــی و خانوادگی، تنی چند از همکاران خاطرات شادی را به اشتراک 

گذاشتند. 

در مراسم بیست و پنجمین سالگرد تاسیس ایپکو مدیرعامل این شرکت مطرح کرد:

ربع قرن ممارست و پویایی در ایپکو

به مناســبت روز هوای پاک، نشست هم اندیشی و آموزشی محیط زیست 
گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا با حضور معاون مدیرکل و رییس محیط 
زیست شهرســتان تهران و مسووالن محیط زیست شرکت  ایران خودرو و 
ساپیا و شرکت های تابعه چهارشنبه 2۰ دی ماه، در سالن کنفرانس معاونت 

تولید خودرو برگزارشد.
در این جلســه معاون مدیر کل و رییس محیط زیســت شهرســتان 
تهران، با اشــاره به اهمیت حفظ محیط زیســت در سطح جامعه گفت: 
محیط زیست به عنوان زیربنای توسعه و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی اهمیت فراوانی دارد و حفظ آن مورد مطالبه جدی مردم است 

و مسووالن واحدهای تولیدی نیز به این امر مهم توجه دارند.
دکتــر رحمتی به اقدامات ایران خودرو و توجه ویژه به محیط زیســت 
اشــاره کرد و گفت: در مجموعه عظیم ایران خودرو فعالیت ها و اقدامات 
ارزشــمندی برای حفظ محیط زیست انجام  شــده  است که پیاده سازی 
اصــول مدیریت پســماند، راه اندازی سیســتم های تصفیه خانه مرکزی 
فاضاب و اجرای طرح های مدیریت مصرف آب از آن جمله است. چنین 
دستاوردهایی همچنین می تواند به عنوان مشخصه  صنعت سبز در کشور 
معرفی شود. وی ادامه داد: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست، تعامل 
و همکاری با شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی است، به گونه ای که پس 
از شناسایی مسائل محیط زیستی این واحدها و با تاکید بر رعایت قوانین 

و مقررات محیط زیستی، برای رفع آن ها همکاری می کنیم.
معاون مدیرکل و رییس محیط زیســت شهرســتان تهران گفت: از 
برگزاری جلســات هم اندیشــی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک 
با هدف تبادل آخرین دســتاوردهای علمی و فناوری روز دنیا اســتقبال 

می کنیم تا فعاالن بخش صنعت با این دســتاوردها بیش تر آشنا شوند 
و بهبود مســتمر محیط زیستی را در فعالیت ها و در فرآیندهای عملیاتی 
خود به کار گیرند. وی در خصوص رویکرد »مدیریت سبز«، استفاده بهینه 
از منابع پایه ای شــامل آب، هوا و خاک را به عنوان اصول مهم حفاظت 
از محیط زیســت مورد تاکید قرار دارد و ادامه داد: در این مفهوم، اصل بر 
حداکثر بهره وری است و همکاران در بخش های صنعتی تولیدی می توانند 
با اصاح فرایندها و سیســتم های خود به سمت کاهش مصرف از منابع 
حرکت کنند. رحمتی ادامه داد: از دیگر اهداف اصلی تشکیل این جلسه، 
آشنا کردن همکاران شرکت های خودروساز با ساختارها و فرایندهای نوین 
در حوزه مدیریت محیط زیســت بوده است. الزم به یادآوری است، دوره 
آموزشی مدیریت سبز با همکاری اداره محیط زیست شرکت ایران خودرو 
و بــا حضور روســا و کارشناســان ذیربط در شــرکت های گروه صنعتی 
ایران خودرو و سایپا در سالن کنفرانس معاونت تولید خودرو برگزار شد و 

مورد استقبال حاضران نیز قرار گرفت.

ایران خودرو میزبان نشست زیست محیطی خودروسازان
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نیرو و راستی

کوتاه و بریده

درجشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو

      پیکان قهرمان داژبال  شد

نفرات برتر جشنواره ورزشی کارکنان  ایران خودرو در رشته 
داژبال بانوان معرفی شدند.

جشنواره ورزشــی کارکنان ایران خودرو در رشته داژبال 
ادامــه یافــت و تیم پیکان توانســت در جمــع هفت تیم 

شــرکت کننده، به مقام قهرمانی دست پیدا کند.
در ایــن رقابت ها، تیم هایی از ایســیکو، کیفیت، پیکان 
الف، ایســاکو ۱، پیکان ب، ایســاکو ۲ و مهندسی حضور 
داشــتند که در نهایــت پیکان با ترکیب افســانه فرهادی، 
نفیســه اســدی، زهرا صبوری، معصومه رحیمــی و بهناز 

عربی به قهرمانی رسید.
همچنیــن تیم واحد کیفیت با ترکیب ترانه رجبی، آرزو 
واحدی، ســمیه زینعلی نیکو، زهــرا زارعی و مریم نوروزی 
توانســت مقام نایــب قهرمانی را قطعی کنــد و در نهایت 
ایســاکو با ترکیب الهام بابایی ترکمان، ندا احمدی، پروانه 
شــکیبایی، صدیقــه محجــوب و علیه بابایی به ســومی 

بسنده کرد.

برترین های رشته آمادگی 
جسمانی بانوان ایران خودرو 

معرفی شدند
برترین ورزش کاران جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو 

در رشته آمادگی جسمانی بانوان معرفی شدند.
در ادامــه جشــنواره ورزشــی کارکنــان ایران خودرو، 
برترین های رشــته آمادگی جســمانی در بخــش بانوان 

معرفی شدند.
در رده ســنی الف)زیر۳۷ ســال(، عنوان قهرمانی به 
زهرا سبحان صدر از شرکت ایسیکو رسید و مهناز محمدی 
از معاونت مالی و پگاه اعایی از شرکت ایسیکو به ترتیب 

مقام  های دوم و سوم را از آن خود کردند.
همچنین در رده ســنی ب )۳۸ تا ۴۴ ســال(، سمیه 
بهزادپور از ایســاکو موفق شــد، مقام اول را کســب کند. 
مریم غفاری از شــرکت ایســیکو به نایب قهرمانی رسید 
و مقام ســوم به هانیــه ملک ازمعاونــت تولید قطعات و 

تعلق گرفت. مجموعه ها 
در رده ســنی ج)باالی ۴۵ سال(، افســانه فرهادی از 
باشــگاه پیکان مقــام اول را به دســت آورد، زهرا نوعی از 
شرکت ایســیکو در جایگاه دوم ایســتاد و ژیا کاظمی از 

مرکز تحقیقات مقام سوم را از آن خود کرد.

پیکانی ها در اولین بازی خود در جام حذفی مقابل استقالل خوزستان قرار گرفتند و به 
برد دیرهنگام، اما مهمی رسیدند.

با تصمیم مجتبی حســینی، چند بازیکن ثابــت تیم فوتبال پیکان در نیمه اول روی 
نیمکت نشســتند و این تیم با ترکیب دگرگون شــده مقابل اســتقال خوزستان قرار 
گرفــت. بــا این حال آن ها در نیمه اول نیز موقعیت های خوبی برای گلزنی به دســت 
آوردند که با بدشانســی تبدیل به گل نشد. با شــروع نیمه دوم، حسینی تغییراتی در 
تیمش انجام داد و با آوردن ابراهیم صالحی و شرزود تمیروف به زمین، فشار را برای 
باز کردن دروازه حریف بیش از قبل کرد. در نهایت نیز، در دقیقه ۹۴ تمیروف از پاس 
ابراهیم صالحی نهایت اســتفاده را برد و  توانست دروازه استقال را باز کند و پیکان را 
به برد خوبی در جام حذفی برساند. شاگردان حسینی نیز به مانند دیگر تیم های لیگ 
برتری، توانستند حریف لیگ یکی خود را از پیش رو بردارند تا یکی از تیم های حاضر 

در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشند.

در ششمین دوره مســابقات قهرمانی تیراندازی کارگران استان تهران، 
تیم ایران خودرو به مقام نخست رسید.

در چارچوب ششــمین دوره مســابقات تیراندازی قهرمانی کارگران 
استان تهران که در دو بخش تپانچه و تفنگ بادی ماده ۱۰ متر در محل 
سالن تیراندازی شــرکت محورسازان برگزار شــد، تیم ایران خودرو با 
حضور ۱۷ورزش کار، بار دیگر درخشید. در بخش انفرادی تفنگ بانوان، 

فاطمه میرلو مقام دوم و مریم قره خانی مقام سوم را کسب کردند. 

در بخش انفرادی تفنگ آقایان نیز، سید سهراب یزدان پرست مقام 
ســوم را کســب کرد. همچنین در بخش تیمی، ایران خودرو موفق به 

کسب عنوان قهرمانی شد. 
گفتنی اســت، در این دوره از مسابقات بیش از ۶۰ تیرانداز در قالب 
۱۲ تیم از شرکت ها و سازمان ها شرکت داشتند که در روز ۱۹ دی دست 
به اســلحه بردند و در نهایت ایران خودرو برای ســومین ســال پیاپی 

قهرمان این دوره از مسابقات شد.

صعودفوتبالیست های پیکان با گل 4+90 شرزود

قهرمانی ایران خودرو در مسابقات تیراندازی استان تهران

هفته هفدهم مســابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران 
چهارشــنبه 21 دی با هفت دیدار در شهرهای گرگان، رامسر، تهران )دو 

مسابقه(، مشهد، یزد و رفسنجان پی گیری شد.
در نخســتین دیدار این هفته از رقابت هــا، تیم های پیکان تهران و 
راه یاب ملل مریوان از ساعت ۱۴ در سالن فدراسیون والیبال به مصاف 
یکدیگر رفتند و شــاگردان پیمان اکبری با شکست نماینده مریوان به 

دوازدهمین برد خود در این مسابقات دست یافتند. 
تیم راه یاب در ســت نخســت این مســابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی 
رســید، اما در سه ســت بعدی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ 
بــر ۱۲ نتیجه را به پیــکان واگذار کرد تا دهمیــن ناکامی خود در این 

فصل را تجربه کند. 
ایــن بازی از ســاعت ۱۴ با ســوت آقای داوود نافعی آغاز شــد و 
خودروسازان در حالی که ست نخست را واگذار کرده بودند در نهایت با 

نتیجه سه بر یک به پیروزی رسیدند.
پیکانی ها با کســب سه امتیاز این مسابقه، ۳۸ امتیازی شدند تا 
در رتبــه دوم جدول قرار گیرند. عباس امانی و مســعود یزدان پناه 
ناظــران فنی و داوری این مســابقه بودند که به مــدت ۱۱۵ دقیقه 

طول کشــید. داوود نافعی و ســجاد خان بابازاده نیز داوران اول و 
دوم این دیدار بودند و رضا رضایی بازیکن شــماره ۲۰ پیکان کارت 

زرد دریافت کرد.
تیم والیبال پیکان در دیدار هفته هجدهم میزبان فوالد سیرجان و 

پس از آن در گرگان به مصاف تیم پاس خواهد رفت.

پیکانی ها  انتقام دور رفت را از مریوانی ها گرفتند 

پیکان روی دور برد
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استفتا از مقام معظم رهبری مدظله العالی 

زالل

و من کام له )علیه السام( کان یوصی به أصحابه:
الصاة:

َاِة َو َحاِفُظوا َعَلْیَها َو اْســَتْکِثُروا  »َتَعاَهُدوا َأْمــَر الصَّ
َها »کاَنْت َعَلــى اْلُمْؤِمِنیَن ِکتابًا  ُبوا ِبَهــا، َفِإنَّ ِمْنَهــا َو َتَقرَّ
اِر ِحیَن ُسِئُلوا:  َمْوُقوتًا«؛ َأاَل َتْسَمُعوَن ِإَلى َجَواِب َأْهِل النَّ
یَن«؛ َو  »ما َســَلَکُکْم ِفی َسَقَر؟ قاُلوا َلْم َنُک ِمَن اْلُمَصلِّ
َبِق، َو  ُنوَب َحتَّ اْلَوَرِق َو ُتْطِلُقَها ِإْطَاَق الرِّ َهــا َلَتُحتُّ الذُّ ِإنَّ
ِة َتُکوُن  ِه )صلی هللا علیه وآله( ِباْلَحمَّ َهَها َرُســوُل اللَّ َشــبَّ
ْیَلِة  ُجِل، َفُهَو َیْغَتِســُل ِمْنَها ِفــی اْلَیْوِم َو اللَّ َعَلى َباِب الرَّ
َرِن. َو َقْد  اٍت، َفَما َعَسى َأْن َیْبَقى َعَلْیِه ِمَن الدَّ َخْمَس َمرَّ
ُلُهْم َعْنَها  ِذیَن اَل َتْشــغَ َها ِرَجاٌل ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن الَّ َعَرَف َحقَّ
ُه  ُة َعْیٍن ِمْن َوَلــٍد َو اَل َماٍل، َیُقوُل اللَّ ِزیَنــُة َمَتاٍع َو اَل ُقرَّ
ِه َو  ُســْبَحاَنُه: »ِرجاٌل ال ُتْلِهیِهْم ِتجاَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذْکِر اللَّ
ِه )صلی هللا  اِة َو ِإیتاِء الزَّکاِة«؛ َو َکاَن َرُسوُل اللَّ ِإقاِم الصَّ
ِة، ِلَقْوِل  ْبِشــیِر َلُه ِباْلَجنَّ َاِة َبْعَد التَّ علیه وآله( َنِصبًا ِبالصَّ
ــاِة َو اْصَطِبْر َعَلْیها«،  ِه ُســْبَحاَنُه »َو ْأُمْر َأْهَلَک ِبالصَّ اللَّ

ُر[ َعَلْیَها َنْفَســُه.« َفَکاَن َیْأُمُر ِبَها َأْهَلُه َو َیْصِبُر ]ُیَصبِّ
نهج البالغه - خطبه 1۹۹ 

حضرت علی )ع( به یاران خود سفارش مى کند:
»امــر نماز را مراعات کنید و به حفظ آن بکوشــید و 
بســیار به جاى آورید و بدان به خداى تقرب جویید که 
نماز فریضه اى اســت بر مومنان که حتما باید در وقت 
خــود آن را به جاى آرند. آیا به پاســخ دوزخیان گوش 
فرا نمى دهید، در آن هنگام، که از ایشــان مى پرسند: 
»چه چیز شــما را به جهنم کشاند گویند ما از نمازگزاران 

نبودیم.«
نماز گناهان را مى ریزد، آن ســان که برگ درختان 

مــى ریزد و بند گناهان از گناه کاران مى گشــاید آن ســان که بند از 
کسى بگشایند. رسول هللا )ص( نماز را به چشمه آب گرم تشبیه کرده 
که بر در ســراى کســى باشد و او هر روز و هر شب پنج بار خود را در 

آن بشــوید. پس دیگر چرکى بر تن او باقى نمى ماند.
حق نماز را مردان مومنى شــناخته اند کــه آنان را زیور متاع هاى 
این جهانى، از نماز، به کار دیگر مشــغول نمى دارد و نه فرزندان شان 
و اموال شــان که نور دیدگان ایشــانند. خداى ســبحان مى فرماید: 
مردانــى که هیچ تجارت و خرید و فروختى از یاد خدا و نمازگزاردن و 

دادن زکات بازشان ندارد.
پیامبر )ص( با آن که مژده بهشتش داده بودند، خود را براى نماز 
به رنج مى افکند. زیرا، خداى ســبحان گفته بود، که کسان خود را به 
نماز فرمان ده و خود در آن کار پاى بیفشــر. پیامبر کســان خود را به 

نمــاز فرمان مى داد و خود در آن تحمل رنج مى فرمود.«
جلوه تاریخ درشرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، ج 5، ص53

از سخنان آن حضرت )ع( که یاران خود را به آن سفارش مى کرد 
این خطبه با عبارت »تعاهدوا امر الصاة و حافظوا علیها و اســتکثروا 
منها...« )نگه دار کار نماز باشــید و بر آن مراقبت کنید و بســیار نماز 

بگذارید...( شــروع مى شــود ]ابن ابى الحدید ضمن توضیح درباره 
لغــات و اصطاحــات دو مبحث درباره اخبار و آثار نقل شــده درباره 
نماز و فضیلت آن و اخبار نقل شــده درباره زکات و صدقه و فضیلت 
آن آورده اســت که براى تبرک و تیمن از هر مورد به ترجمه یکى دو 

روایت قناعت مى شود.[
بدان کــه در مورد فضیلت نماز چندان روایت شــده اســت که از 
شــمارش آن ناتوانیم و اگر در آن مــورد چیزى جز تکرار آن در قرآن 
مجیــد و تاکید و توصیه بســیار در آن نمى بود همــان اندکى از آیات 
براى بیان فضیلت آن کافى بود و پیامبر )ص( فرموده اســت: »نماز 
ستون اســتوار دین اســت. هرکس آن را ترک کند بدون تردید دین 
را ویران کرده اســت.« نیز آن حضرت)ص( فرموده اند: »رایت ایمان، 
نماز اســت هرکس دل خویش براى آن فــارغ گرداند و به حدود آن 

قیام کند همو مومن است.«
ام ســلمه گوید: »پیامبر )ص( با ما ســخن مــى گفت و ما با او 
ســخن مى گفتیم، ولى همین که وقت نماز فرا مى رسید گویى او ما 

را نمى شناخت و ما او را نمى شناختیم.«
در خبر آمده اســت که هرگاه کارى رسول خدا )ص( را اندوهگین 
مى ســاخت به نماز پناه مى برد. مردى به رسول خدا )ص(گفت: دعا 
فرماى تا خداوند دوســتى با تو را در بهشــت به مــن ارزانى فرماید. 

رســول)ص( فرمود: »اینک براى اجابت دعاى خود با 
سجده هاى بسیار مرا یارى ده.«

اهمیت نماز صبح

ْیِل َوُقْرآَن  ْمِس ِإَلٰى َغَسِق اللَّ َاَة ِلُدُلوِک الشَّ َأِقِم الصَّ
اْلَفْجِرۖ  ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َکاَن َمْشُهوًدا

آیه ۷8 سوره اسراء

نمــاز را از زوال خورشــید )هنگام ظهــر( تا نهایت 
تاریکی شب ]= نیمه شــب [ برپا دار و همچنین قرآن 
فجــر ]= نماز صبح [ را چــرا که قرآن فجر، مشــهود 

)فرشتگان شب و روز( است!
نماز در بین اعمال عبادی جایگاه ویژه ای دارد برای 
همیــن اهمیت به نماز به ویژه نماز اول وقت و رعایت 
آداب و شــرایط آن تاثیری اساسی در سیر و سلوک و 

طی مسیر کمال ایفا می کند.
از امام صادق)ع( پرســیدند که چرا کسانی که در 
آخــر زمان زندگــی می کنند رزق و روزی شــان تنگ 
اســت؟ فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشــان 

قضاست.
مردی بــه خدمت امــام صادق)ع( آمــد و عرضه 
داشــت: من مرتکب گناهی شــده ام. امام صادق )ع( 
فرمود: خدا می بخشــد. آن شــخص عرضه داشــت: 
گناهی که مرتکب شــده ام خیلی بزرگ اســت. امام 
فرمــود: اگر به اندازه کوه باشــد خدا می بخشــد. آن 
شــخص عرضه داشت: گناهی که مرتکب شده ام خیلی 
بزرگ تر اســت. امــام فرمود: مگر چــه گناهی مرتکب 
شــده ای؟ وآن شخص به شــرح ماجرا پرداخت. پس 
از اتمام ســخن امام رو به آن مرد کرد و فرمود: خدا می بخشــد، من 

ترسیدم که نماز صبح را قضا کرده باشی!
همچنیــن مرحــوم آیــت هللا حاج شــیخ حســنعلی اصفهانی 
)معــروف به نخودکی( در وصیت خود بــه فرزندش می گوید: اگر 
آدمــی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد، ولی یک بار نماز صبح 
از او فــوت شــود، نتیجــه آن چهل روز عبادت بــی ارزش )نابود( 

خواهد شد.
ابوجعفر شــامى گوید: مردى در شــام که نامــش هلقام بن أبى 
هلقام بود براى من حدیث کرد که خدمت حضرت موســى بن جعفر 
)ع( رفتــم، به او عرض کردم: فدایت شــوم یک دعاى جامعى براى 
دنیا و آخرت به من بیاموز که کوتاه باشــد، فرمود: پس از نماز صبح 
َه َو َأْسَأُلُه  ِه َاْلَعِظیِم َو ِبَحْمِدِه َأْسَتْغِفُر َاللَّ تا آفتاب زدن بگو: »ُسْبَحاَن َاللَّ
ِمْن َفْضِلِه.«هلقام گوید: مــن از همه فامیلم حالم بدتر بود )و در اثر 
خواندن این دعا( از مردى ندانســته به من ارثى رسید که من گمان 
نداشــتم میان من و آن مرد خویشــاوندى باشد و اکنون من از تمام 
فامیلم زندگانی ام بهتر است و این نیست جز به واسطه آن دعایى که 

آقایم حضرت موسى- ابن جعفر )ع( به من آموخت.
 اصول کافی / ترجمه مصطفوی؛ ج ۴ ص 33۰

کیفیت ادای الفاظ نماز

اهمیت و جایگاه اهمیت و جایگاه 
نـمـــــــــازنـمـــــــــاز

ادای الفاظ نماز چگونه باید باشد؟ اگر هنگام ذکر فقط لب ها تکان بخورد، کفایت می کند؟
در نماز، واجب است کلمات به گونه ای ادا شوند که قرائت بر آن صدق کند، از این رو قرائت قلبی، یعنی گذراندن کلمات 
در قلب و یا ِصرف حرکت لب بدون تلفظ آن ها، کافی نیست؛ نشانه صدق قرائت این است که نمازگزار )در صورتی که دچار 

سنگینی گوش یا سر و صدای محیط نباشد(، بتواند آن چه را که می خواند و بر زبان جاری می کند، بشنود.
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مسابقات قرآنی

چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
در ایران خودرو برگزار شددر ایران خودرو برگزار شد

چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گروه صنعتی 
ایران خودرو پس از وقفه ای سه ســاله به دلیل محدودیت های 

ناشی از کرونا، برگزار شد. 
این مسابقات با استقبال پرشور کارکنان و فرزندان و همسران 

آنان در پنج رشته روز جمعه ۱۶ دی ماه برگزار شد.
رییس انجمن اسامی کارکنان ایران خودرو در این باره گفت: 
پس از وقفه ســه ســاله به خاطر بیماری کرونا که مسابقات در 
فضای مجازی برگزار می شد، امسال مسابقات مجددا به صورت 
حضوری برگزار شــد که اســتقبال خوبی هم از این دوره صورت 
گرفته به طوری که فقط ۱۲۰۰ نفر از فرزندان و همســران کارکنان 
گــروه صنعتی ایران خودرو ثبت نام کردند و در مجموع ۲۱۰۰ نفر 

در محل مسابقات حضور داشتند. 
مرتضی حاجی حســینی ادامه داد: این مســابقات با حضور 
داوران مطــرح و بین المللی مســابقات با توجه به رده ســنی و 
تحصیلی در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، تحقیق و اذان برگزار 

و نفرات برتر معرفی شدند.
وی هدف از برگزاری مســابقات قرآنی را بســط و گسترش 

فرهنگ قرآنی دانست و گفت: ایجاد آرامش در محیط خانوادگی 
کارکنان با توســل به آموزش های دینی و قرآنی دنبال می شــود 
و هرچقــدر بــا این برنامه ها بــه ارتقا و آرامــش روانی و ذهنی 
خانواده هــا کمک کنیــم قطعا اثرات مطلوب آن بــه همکاران و 

محیط کار منتقل خواهد شد.
رییس انجمن اســامی کارکنــان ایران خودرو بــا تقدیر از 

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو گفت: حمایت ها و توجه 
خاصــی از طرف مدیرعامــل گروه صنعتی بــرای برگزاری بهتر 
این مســابقات صورت گرفته است همچنین مدیریت های حوزه 
مدیرعامل، حراست و آموزش و ادارات انجمن و بسیج کارکنان 
ایران خودرو، به ویژه رابطــان محترم فرهنگی همکاری ویژه ای 
برای برگزاری بهتر این مســابقه داشتند که جای تقدیر و تشکر 

دارد.
حاجــی حســینی افــزود: در زمــان برگزاری مســابقات 
برنامه ها و مســابقات متنوعی برای افراد شــرکت کننده در 
نظر گرفته شــد که می توان به غرفه های سرگرمی و مشاوره 
خانواده اشــاره کرد، عاوه بر آن برنامه مســابقه تیراندازی، 
دارت، تنیــس روی میز، نقاشــی، فوتبال دســتی و پرتاب 
حلقــه نیز انجام شــد که مورد اســتقبال فرزنــدان کارکنان 

قرارگرفت.
گفتنی اســت، دیگــر غرفه هــای موجود در این مســابقات 
غرفه های فرهنگی همچون مشاوره خانواده، طب سنتی و عرضه 

محصوالت فرهنگی بود.

بحــــــران مصـــــــرف بحــــــران مصـــــــرف 

گـــــــــــــازگـــــــــــــاز  
هر فرد ایرانی حدود

۶ برابر 
متوسط مصرف دنیا

گاز مصرف می کند

تنظیم دمای محیط 
در دمای استاندارد 

 18 تا 21 
درجه سانتیگراد 

بستن دریچه 
کانال های کولر

زیرا گرمای محیط از راه این 
کانال ها خارج می شود

اداره بهینه سازی مصرف انرژی
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 چگونه از برگزاری این آزمون مطلع شدید؟
در سالن های مختلف و از طریق مسووالن سالن به ما اطاع رسانی 

شد.
 این رقابت در چه زمینه ای و با چه هدفی برگزار شد؟

این رقابت به منظور ارزیابی میزان مهارت شرکت کنندگان در پنج 
رشــته جوش کاری، نقطه جوش Co۲، شناســایی ایراد و نقص روی 
بدنه، تنظیم رگاژ در ها و صاف کاری بدنه برگزار شد. رقابتی که عاوه 
بر انگیزه بخشــی به کارکنان می توانــد نقاط ضعف و قوت آن ها برای 

آموزش و ارتقای مهارت شان را شناسایی کند. 
 نحوه برگزاری این رقابت در چند مرحله و به چه شکل بود؟

شــرکت کنندگان در ایــن رقابت  طــی دو بخش تئــوری و عملی 
ارزیابــی شــدند. در بخش تئوری آن که به مقولــه IKPS اختصاص 
داشت شــاخص های مرتبط با هر مهارت و دســتورالعمل های کاری 
ویژه آن در ســالن های تولیدی مورد ســنجش و ارزیابی قرار گرفت. 
همچنیــن موارد جزیی تــری در خصوص ایمنی و نحوه اســتفاده از 
تجهیزات، ســرعت و شــیوه انجام کار نیز در آزمون تئوری به شــکل 
کتبی سنجیده شد. در آزمون عملی نیز در هر مهارت، نفرات نخست 
به مرحلــه بعد راه پیدا کردند. در نهایت بیــن افراد برتر که من هم 
جزء آن ها بودم، آزمون نهایی برگزار شد و من توانستم از بین ۱۲ نفر 
باالترین معدل کل را برای مجموع پنج مهارت کسب کنم. البته قطعا 
افراد مستعدتری بین همکاران تولید هستند که می توانند از من بهتر 

باشند، اما شاید این همکاران از این آزمون مطلع نبوده اند. 
 کیفیت آزمون چطور بود؟

به نظرم این رقابت از سطح کیفی خوبی برخوردار بود. به ویژه این 
که افراد ممتحن که از همکاران خودمان بودند نیز از دانش خوبی در 

خصوص هر یک از این مهارت ها برخوردار بودند. 
 کمی از خودتان و عالیق تان برای خوانندگان نشریه بگویید. 

خــب از نوجوانی در اوقات فراغتــم در محیط های کاری مختلفی 
همچون کابینت ســازی، یخچال ســازی، مکانیکی بوده ام و توانستم 
بسیار بیاموزم. از طرفی تجربه کار با چوب را هم داشتم و به ویژه به 
منبت و معرق کاری عاقه مند بودم. یادم هســت در مقطع راهنمایی 
توانســتم یک تابلو معرق که نقشــه کامــل ایران بــود را تهیه کنم. 
این عاقه  بــه تجربه کارهای مختلف به ویژه ســاختن هم تا همین 
لحظه ادامه داشــته و باعث شده در مدت حضورم در ایران خودرو در 

پروژه های مختلفی حضور داشته باشم. 
 در همان زمان نوجوانی مشوقی هم داشتید؟

در کل از کودکی به کار با دســت عاقه داشــتم و این عاقه زیادم 
به یادگیری یک فن، بیش تر ذاتی بوده اســت. اغلب آن چه آموختم 
خودآموختــه بوده اســت، برای مثال خوش نویســی و خطاطی را تا 
حدی به شــکل خودآموز آموختم. فردی هســتم کــه با دیدن و نگاه 
کردن می توانم فرایند یک کار را بیاموزم و نیاز آن چنانی به گذراندن 
دوره های آموزشی مرتبط ندارم. در کل شوق بسیاری برای فراگیری 

و آموختن دارم. 
 در خانــواده  کســانی بوده اند که به خلق آثار هنری عالقه داشــته 

باشند؟
آن چه در خانواده و یا بین من و برادرانم مشــترک است بیش تر 
عاقه مندی به حوزه مهندســی است. به نظرم در خانواده هایی با چند 
فرزند پســر، فرزندان به نوعی دنباله رو برادر بزرگ تر می شوند. برادر 
ارشــد من هم به دلیل عاقه اش به مهندســی وارد رشــته مهندسی 
الکترونیک شــد و ما برادران دیگر هم رشــته های فنی و مهندسی را 
دنبال کردیم و البته من چون بیش تر به ساخت و مراحل تولید عاقه 

دارم این رشته را در دانشگاه دنبال کردم. 
 از فعالیت هایتان در شرکت بگویید. 

از ســال ۸۵ تا ۹۳ در بدنه سازی تندر بودم و با همکاران مهندسی 
در پروژه وانت تندر مشــارکت داشتم و مسوولیت طراحی و ساخت 
هنگل و قالب باری را برعهده داشــتم. این جا من از طریق فیلم های 
آموزشــی و کاربردی که مــد نظرمان بود، بخشــی از کار را به عهده 
گرفته و توانســتیم الگوی مدنظر را پیاده ســازی کنیم. در بدنه تندر 
هــم با ارایه پیشــنهادهای مختلــف یا حضــور در پروژه های متعدد 
مواردی که نیازمند ســاخت بود را انجام می دادم. در بدنه ســازی دنا 
هم توانســتیم اقداماتی که در تندر پیاده سازی کرده بودیم به شکلی 
 Rework پیشــرفته تر در این سالن اجرا کنیم. یکی از عایقم انجام
یا دوباره کاری روی بدنه ای اســت که دچار نقص شــده باشد. یکی از 
کارهایم در شــرکت هم طراحی و نصب تجهیزات الزم برای باشگاه 
بدن ســازی بدنه پنج بود که توانســتیم به کمک تعدادی از دوستان 
آن جا را راه اندازی کنیم. سال ۸۶ هم در سالن بدنه تندر دستگاه های 
بدن ســازی را طراحی و ســاختیم. در امور خانه هم به قولی به دلیل 
همین دســت به آچار بودن ترجیح می دهم با توجه به تسلطم به کار 

با چوب و آهن، خودم اســبابی از این جنس را بســازم چون مقرون 
به صرفه نیز هســت، مثا با تهیه چوب و طراحــی آن مبل راحتی و 

تخت خواب برای خانه ام ساختم.
 کارگاهی هم در اختیار دارید؟

خیر، اما به دلیل تســلطم به تجهیزات نجاری و آهنگری، می توانم 
در کارگاه افراد دیگر کارهایم را انجام دهم.

 نظر همسر یا فرزندتان چیست؟
خــب بعضا این عاقه زیادم به ســاختن هر چیز بــا انتقاد آن ها 
مواجه می شود، اما من از ساختن واقعا لذت می برم و تاش می کنم 
با فراهم کردن مواد خام آن چه را که می توانم خودم بسازم. برخاف 
دیگــران که ترجیح می دهند امور مربوط به خانه و ســاختمان محل 
ســکونت خود را به دیگران بسپارند، معتقدم اگر شما بتوانید خودتان 
نسبت به تعمیرات منزل اقدام کنید، دلسوزانه تر و  با دقت آن را انجام 
خواهید داد. عاوه بر شــوق به ساختن و صرفه جویی در هزینه ها در 
کل معتقدم کار و تاش باعث پویایی و بیش تر شدن حس زندگی در 
انسان می شود. در پاســخ به همسرم نیز همیشه همین را می گویم. 
البته آرتین پســر سیزده ساله ام روحیه مرا ندارد. او همچون هم سن 
و سال هایش عاقه اش بیش تر به موبایل یا فناوری دیجیتال است. 

 درکنار این ها، عالقه مندی خاص دیگری هم دارید؟
همیشه به سفر و دیدن آثار باستانی این سرزمین عاقه داشته ام. 
یکی از عایق اصلی ام هم مقوله سینماســت. می توانم بگویم بسیاری 
از فیلم های کاســیک دنیــا را دیده ام و این هنــر را همچنان دنبال 
می کنــم. البته به دلیل مشــغله کاری فرصت کمی برای پرداختن به 
آن یا مطالعه کتب مورد عاقه ام دارم. مدتی را به یادگیری هیپنوتیزم 
پرداختم و این رشــته را بــه این دلیل دنبال کردم تــا بتوانم ضمن 
شــناخت درست خودم نقاط ضعفم را هم شناسایی کنم. ویژگی این 
رشــته برای من این بود که نســبت به عملکردم در جزییات زندگی 

آگاه تر بودم. 
 میانه تان با ورزش چگونه است؟

در ۱۰ ســالگی به رشــته رزمی تکواندو می پرداختم. بعدتر رشته 
ورزشــی فول کنتاکت که از رشته های کیک بوکســینگ بود را دنبال 
کردم و در ادامه به بدن سازی روی آوردم، اما در حال حاضر به دلیل 

مشغله زیاد کم تر به آن می پردازم.
 به خودتان در زندگی چه نمره ای می دهید؟

۱۹. چون همیشه در حد توان خودم تاشم را در همه مقاطع زندگی 
کرده ام و برای بهبود شــرایط زندگی و همچنیــن ارتباط با همکارانم 

سعی کرده ام آن چه درست و بهینه است انجام دهم.  
 برنامه تان بعد از بازنشستگی؟

با توجه بــه عاقه ام به کارهای چوبی می توانــم به منبت و معرق 
بپردازم. از طرفی با توجه به مهارتم در خصوص کار با فلز می توانم به 
تولیدات محصوالتی مثل سرویس خواب، مبلمان یا میز تلویزیون هم 
فکر کنم. این را هم بگویم که چندوقتی اســت چرخ خیاطی صنعتی 
هم تهیــه کرده ام که برای دوخت و دوز چرم و پارچه مبل مناســب 
است. بســیاری از دوستانم معتقدند من می توانم با توجه به تسلطی 

که به ساخت دارم در حوزه دکوراسیون فعالیت کنم. 
 آینده شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای حرکت کردن یک کشتی به سمت جلو نیاز به نیروی محرکه 
قوی است. این نیروی محرکه در یک سازمان صنعتی، نیروی جوانی 
است که استعداد و شوق را هم زمان داشته باشد. جذب نیروی مستعد 
واقعــا می تواند جلو برنده باشــد. بهره مندی از توانمندی و اســتعداد 
کارکنان در کنار اولویت بخشــی به ضوابط می تواند بســیار در پیشبرد 
و پیشــرفت شرکت موثر باشــد. قطعا شایسته ساالری، شوق آفرینی، 
ضابطه مند بودن و به کارگیری افراد متناســب با تجربه و توانایی شان 
می تواند به رشد شرکت ایران خودرو همچون هر سازمان موفق دیگر 
کمــک کند. به نظرم یکی از عوامل مهم در ارزیابی عملکرد ســازمان 

بررسی خروجی ها و بازخوردهای بخش های مختلف آن است.  
 حرف پایانی؟ 

ما یــک بار به دنیا می آییم و زندگی می کنیــم. دیروز را نمی توان 
برگرداند، در مورد آینده هم نمی توان با قطعیت چیزی گفت، پس در 
حال باید زندگی کرد. به همین دلیل همیشه سعی کرده ام به بهترین 
شــکل و تا رسیدن به نتیجه نهایی کارهایم را انجام دهم، چون خودم 

از آن لذت می برم. 

چهره ها

شوق 
ساختن

متولد بهمن سال 135۹ تهران و اصالتا از خطه آذربایجان است. دارای سه برادر و دو خواهر و فرزند چهارم خانواده. از شهریور 
ماه سال 138۰ با مدرک دیپلم وارد ایران خودرو شده و کارش را از قسمت درب سازی سمند در سالن شاتل آغاز کرده است 
و تیرماه سال بعد نیز تبدیل وضعیت شده است. بعدها طی سال های 86 تا 88 فوق دیپلم تعمیرات مکانیکی را اخذ کرده، اما 
با توجه به عالقه همیشــگی اش به طراحی و ساخت، تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی در رشته مکانیک گرایش ساخت و 
تولید دانشگاه علوم و فنون قزوین ادامه داده است. می گوید: » آچار فرانسه لقبی است که همکاران مرا با آن خطاب می کنند، 

چون همیشه تالش کرده ام که کارهای مختلف را تجربه کرده و آن ها را به سرانجام برسانم.« 
محمود علیزاده از همکاران قســمت پیش مونتاژ بدنه ســازی دنا مهمان این هفته صفحه چهره هاست. او توانسته در دومین 
دوره مســابقات مدارس مهارت ویژه پرسنل شــاغل در مدیریت بدنه خودرو رتبه نخست را کسب کند. رقابتی که با همکاری 
مدیریت آموزش و توسعه کارکنان و مدیریت بدنه خودرو در میان پرسنل تولیدی سه شیفت کاری برگزار شد. گفت وگوی ما 

با او را در ادامه بخوانید.

محمود علی زاده از بدنه سازی دنا 
 قهرمان دومین دوره مسابقات مدارس 

مهارت مدیریت بدنه سازی
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هومن شریفی نیا، صاحب امتیاز نمایندگی ۱۰۲۵ ایران خودرو:

100 سال با خودروسازی

شبکه

 از شروع کارتان و سابقه نمایندگی برایمان بگویید.
پــدر و پدر بزرگم هــر دو در زمینه خودرو فعالیت داشــتند و در واقع 
ســابقه ۱۰۰ ســاله خانوادگی ما هم زمان با ورود نخســتین خودروهای 
وارداتی به ایران، زمینه ســاز عاقه من به حوزه خودرو شد. پدرم از سال 
۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ مدیر خط تولید کارخانه خودروسازی شورولت در شرکت 
ایران ماشــین واقع در خرمشــهر بود و من از همان سال ها با سن و سال 
کمی که داشتم در محوطه کارخانه بازی می کردم و این باعث شد از سنین 

نوجوانی در کف کارخانه با تولید و تعمیرات خودرو آشنا شوم. 
 چه شد به فکر دریافت امتیاز نمایندگی ایران خودرو افتادید؟

شــروع همکاری ما با شــرکت ایران خودرو از ســال ۱۳۴۱ هم زمان با 
تاسیس این شرکت توسط برادران خیامی در خیابان سعدی تهران صورت 
گرفت. در آن زمان ایران ناسیونال در زمینه ارایه خدمات به خودروهای سنگین 
فعالیت داشت و با طراحی و تولید اتوبوس و مینی بوس به مدت ۱۰ سال 
اولین خودروساز در حوزه خودروهای سنگین بود. سال ۱۳۴۱ بنیان گذاران 
ایران خــودرو، اقدام به ادغام خط تولید کارخانه ایران ناســیونال با اتوبوس، 
کامیون و کامیونت بنز کردند و برای ارایه طراحی جدیدی از خودروهای دیزل 
مجبور به واردات شاسی آن از آلمان شدند و این شاسی ها از همان مسیری 
می آمد که خودروهای کارخانه شورولت وارد می شد و این باب آشنایی پدرم 
با آن ها شد و هنگام جذب نمایندگی به پدر من هم در راستای خدمات رسانی 
به خودروها پیشنهاد همکاری داده شد و او هم با توجه به تخصص و عاقه 
خود آن را پذیرفت. هم زمان با این موضوع خط تولید خودرو هانتر معروف به 
پیکان وارد ایران شد و با ورود پیکان همکاری ما با ایران خودرو سمت و سوی 
مشخص تری گرفت و اولین پیکان نیز توسط نمایندگی ما در اردیبهشت سال 

۱۳۴۶ به قیمت ۱۵ هزار و ۸۱۷ تومان فروخته شد. 
 از چالش هایی که در مسیر تاسیس نمایندگی داشتید برایمان بگویید. 
نقطه تمایز شرکت ایران ناسیونال وقت با سایر کارخانه ها رعایت انسجام 
در فــروش، تامین قطعه و ارایه خدمات پس از فروش بود و اهمیت این 
موضوع در گام اول منجر به تاسیس۳۰ نمایندگی با تمامی استانداردهای 
جهانی در تهران و حدود ۷۰ نمایندگی با امکانات وسیع در مراکز استان ها 
شــد و عما ارایه خدمات پس از فروش به پیــکان با ۱۰۰ نمایندگی آغاز 
شد و اتفاقا شــماره گذاری کد نمایندگی ها نیز با سر شماره ۱۰۰۰ مربوط به 
همان زمان اســت و کد نمایندگی ۱۰۲۵، از همان زمان برای ما باقی مانده 
است. خوب است بدانید تا قبل از شکل گیری این شبکه خدمات سراسری، 
هیچ وقت شبکه به این شکل برای ارایه خدمات به خودروها در ایران تعریف 
نشده بود. این روند ادامه داشت تا این که در سال ۵۷ قیمت پیکان از ۱۸ 

هزار و ۵۱۷ تومان در سال ۴۶ به ۴۰ هزار و ۳۱۰ تومان رسید. 
 با توجه به این اتقاق نمایندگی شما چطور به فعالیت خود ادامه داد؟

نمایندگی  ما در آن سال ها به دلیل آغاز جنگ باوجود کاهش فروش 
و رکود در کار همچنان به فعالیت خود ادامه داد، اما در سال ۷۱ با تغییر 
در سیاست های کلی گروه صنعتی ایران خودرو و بازگشت فروش خودرو 
به نمایندگی ها با جان تازه ای کار خود را آغاز کردیم. من هم که از رشــد 
فعالیــت نمایندگی ایران خودرو خوش حال شــده بودم، در حالی که در 
کشــور فرانسه زندگی می کردم به ایران بازگشتم. در آن مقطع به واسطه 
مشکات ناشی از جنگ و رشــد تورم، قیمت پیکان به ۹۷۴ هزار تومان 
رســیده بود و هر نمایندگی پنج حواله خودرو در اختیار داشت، اما همین 
تعداد هم به فروش نمی رســید تا این که مــن در کنار بعضی همکاران 
پرسابقه، پیشنهادهایی را در رابطه با نحوه فروش و اصاح قیمت ها مطرح 
کردیم و بعد از آن نمایندگی ها با توزیع خودرو به قیمت ۹۷۴ هزار تومان 

مجدد احیا شدند. 

 از متراژ و امکانات نمایندگی تان برایمان بگویید؟ 
این نمایندگی در فضایی به متراژ ۱۴۵۵ مترمربع بنا شده و متشکل از 
بخش های مختلف فروش و خدمات پس از فروش و ۱۰ جایگاه شامل 
چهار جایگاه خدمات مکانیکی، دو جایگاه خدمات برق کاری، جلوبندی، 
صاف کاری و نقاشی است. ضمن این که مدرن ترین تجهیزات را در اختیار 
داریم؛ به عنوان مثال برای خودروهایی که دچار تصادف سنگین شده اند 
از شاسی کشی دیجیتال، برای تعویض قطعات از دستگاه جوش نقطه زن 
و در خدمات صاف کاری و نقاشی خودرو برای این که رنگ واقعی خودرو 
به دســت آید از کوره رنگ اســتفاده می کنیم و تقریبا تعمیرات در این 
نمایندگی به صورت شــبه کارخانه ای انجام می شــود تا تاثیری در افت 

قیمت و فروش خودرو ایجاد نکند.
 چه تعداد فروش خودرو دارید؟ 

فروش خودرو ما میانگین بین۱۴۰ تا ۱۵۰ دستگاه در ماه است.
 چه تعداد خودرو در روز پذیرش می کنید؟ 

به طور متوســط روزانه بین ۳۰ تا ۳۵ دســتگاه پذیرش خودرو داریم 
و چون پایلــوت تمامی خودروهای ایران خودرو هســتیم همه خدمات 

خودرویی در این نمایندگی قابل ارایه به مشتریان است. 
 در نمایندگی تان چه تعداد پرسنل دارید و نحوه استخدام پرسنل در 

این نمایندگی چطور است؟
در حال حاضر تعداد پرســنل۴۰ نفر اســت و سعی کرده ایم پرسنل را 
بــا همین تعداد ثابت نگه داریم. تاکنون با همکارانی که خودمان آموزش 
داده ایم خداحافظی نکرده ایم مگر این که خودشان به هر دلیلی نخواسته 

باشند با ما کار کنند. 
 نگاه تان به نیروی انسانی چیست و برای حفظ نیروی انسانی خود چه 

اقداماتی انجام داده اید؟ 
سال گذشــته برای حفظ نیروی کار خود ســه نوبت افزایش حقوق 
داشــتیم و برای سال جدید هم باید در این زمینه تجدید نظر کلی کنیم، 
زیرا واقفم که شرایط معیشتی در حال حاضر بسیار دشوار است و کارکنان 
ما با تاش برای مشتریان روز و عمرشان را در این نمایندگی می گذرانند و 

من خودم را در برابر آن ها مسوول می دانم.
 یکی از خصوصیاتی که همکاران و مجموعه شما را با آن می شناسند؟

صاحب امتیاز نمایندگی 1۰25 که جــزو اولین نمایندگی های ایران خودرو 
اســت، متولد ســال 1333 در محله وحدت اســالمی تهران است و در 
حوزه های اقتصاد، سیاست و مدیریت تحصیل کرده است. آن چه در همان 
برخورد اول با هومن شــریفی نیا به ذهن متبادر می شــود اصالت، وقار و 
آرامش اوســت؛ اصالتی که نشات گرفته از پرورش در خانواده ای منضبط، 
سنتی و در عین حال مذهبی است. وی همچون بسیاری از صاحبان امتیاز 
موفــق نمایندگی های ایران خودرو، تجربه کارآفرینــی و عمران را هم در 
کارنامه کاری خود دارد. آن چه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گوی ما با 

صاحب امتیاز این نمایندگی ایران خودرو است.

شــاید باور این موضوع سخت باشد، اما من تک تک پرسنل را مثل 
بچه های خودم می دانم و جوری برخورد می کنم که آن ها هم حس یک 

پدر را به من داشته باشند.
 از دغدغه ها و چالش های خود به عنوان صاحب امتیاز نمایندگی بگویید.

چالش های موجود بیش تر ناشی از وضعیت اقتصادی است. چالش 
دیگر هم در بحث نظرسنجی از مردم در زمینه میزان رضایتمندی از خدمات 
نمایندگی هاســت. برای نمایندگی ها مهم اســت که حد نصاب شاخص 
رضایتمندی مشــتری را دریافت کنند، اما ســواالت این نظرسنجی ها به 
گونه ای است که حق مطلب را در خصوص خدمات ارایه شده به مشتریان 
ادا نمی کند. ســواالت باید از چارچوب و کلیشــه خارج شود و به گونه ای 
پرســیده شوند که واقعا بتوان بر اساس آن از مشتریان نیازسنجی کرد و 

جانب انصاف هم در مورد نمایندگی در آن رعایت شود.
 چقدر در برابر مشتری احساس تعهد دارید و برای مشتری مداری چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
تا جایی که از دســت مان برآمده شــرایط مناسبی برای مشتری به 
وجود آورده ایم و همگی ســعی کرده ایم بهترین نسخه از ارایه خدمات و 

شخصیت باشیم.
 آیا خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

از ســاعات اولیــه تا انتهای روز در نمایندگی حضــور دارم و ۹۹ درصد 
مشــتریان مرا می شناســند و خیلی زیاد با هم در ارتباط هســتیم. اگر 
مشــکلی هم داشته باشند مطرح می کنند و ما آن را تا حد توان برطرف 
می کنیم. البته دوســت دارم رضایت مشــتری در مواقعی که خودم هم 

حضور ندارم جلب شود و اغلب چنین است.
 مهم ترین خواسته مشتریان از یک نمایندگی چیست؟ 

مشتری جدا از ارایه خدمات، انتظارش از یک نمایندگی روی باز است و 
اغلب دوست دارند باالی سر کار باشند و تعمیرکار را از نزدیک مشاهده کنند.

 تاثیرگذارترین سخنی که در دوره کاری تان شنیده اید؟
اعتقــاد به صاحب حق بودن و این که حق به حق دار می رســد کمک 
زیادی به کارم کرده است. من واقعا معتقدم از هر دست بدهی از همان 

دست می گیری.
 محبوبیت یا معروفیت، انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟

قطعا محبوبیت چون معروفیت دارای دو بعد مثبت و منفی است، اما 
محبوبیت وجه منفی ندارد.

 ایده آل تان برای نمایندگی چیست؟
همیشه ایده آلم اصاح فرآیندها بوده نه گذاشتن و رفتن. دوست دارم 
این نمایندگی را به مدرن تریــن نمایندگی در خاورمیانه تبدیل کنم، ولی 
برای این کار نیاز است که مدتی در جای دیگری به کارمان ادامه دهیم و 
هماهنگی این مساله کار ساده ای نیست و نیاز به هماهنگی های زیاد دارد. 

 در کارنامه نمایندگی تان چه افتخاراتی دارید؟
هم زمان با نمایندگی ایران خودرو به واسطه حضور مستقیم در تولید 
و ارایه خدمات پس از فروش و ارتباط مســتقیم با تولیدکنندگان خودرو 
از دانش و اعتبار خوبی در حوزه های مختلف خودرو برخوردار هســتیم و 
از این که می توانیم حاصل این تجربیات را برای خدمت هم وطنان به کار 

گیریم خوش حالیم.
 و اما سخن پایانی با مدیران ایران خودرو و ایساکو؟

معتقدم تمام نمایندگی ها باید نگاه کانی به عنوان کار خود داشــته 
باشــند. نمایندگی یعنی مجموعه ای مشتمل بر ارایه خدمات فروش و 
پس از فروش به مشتریان که هیچ بخش کار آن از هیچ قسمت دیگر 
جدا نیست. این که ما در قسمت صاف کاری به شکل ِصرف یا در بخش 
مکانیکی یا در فروش به تنهایی قوی باشیم، کافی نیست. ما باید تمام 
بخش های یک مرکز خدماتی را هم زمان با هم رشــد بدهیم و در همه 
زمینه ها قوی باشیم تا بشود نام مان را نمایندگی گذاشت. با این رویکرد 
اســت که می شــود با افتخار برآمده از نام ایران خودرو و تاش یکایک 
ما همیشــه در اوج ماند و درخشید. از مدیر عامل فعلی و محترم گروه 
صنعتــی ایران خودرو هم بابت توجه به تجربیات ما که عمر و جوانی مان 
را در ایران خودرو گذاشــته ایم، سپاس گزارم و امیدوارم این همراهی ها به 
صورت روزافزون باعث رشد گروهی شود که با عشق بنیان گذاشته شده و 

هدف اصلی آن ایجاد رفاه برای ایرانیان است. 



به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســیکو، حســین محمدی 
مدیرعامــل این شــرکت در این همایش، با اشــاره بــه اهمیت 
و جایــگاه شــرکت ایســیکو در زنجیــره تامین و تولید شــرکت 
ایران خــودرو گفــت: دکتــر خطیبــی مدیرعامــل گــروه صنعتی 
ایران خودرو در جریان بازدید از نمایشــگاه دستاوردهای فناورانه 
شــرکت ایســیکو، در دفترچه یادبود نمایشــگاه دو جمله کلیدی 
را یــادآوری کردنــد؛ نکته اول »این که ایســیکو یکی از مهم ترین 
شــرکت های گروه صنعتــی ایران خودرو اســت.« و دوم این که 
»بدون تردید هرگونه توســعه در گروه منوط به رشــد و توســعه 
این شــرکت است.« این نکات برای شرکت ایســیکو بسیار حائز 

است.  اهمیت 
محمدی با بیان این که رســالت اصلی شــرکت ایســیکو ارایه 
خدمــت به گــروه صنعتــی ایران خودرو اســت، گفت: شــرکت 
ایســیکو به عنوان یک شــرکت پیشــرو و برتــر در حوزه خدمات 
لجســتیک باید بازارهای متعددی را در سطح کشور کسب کند، به 
همین دلیل به شناســایی بازارهــای خارج از گروه اقدام کرده و 
قراردادهای مهمی با شــرکت های بزرگی  مانند دیجی کاال، ماموت 

است.  شده  منعقد  سایپایدک  و 
وی بــا ذکر این نکته که با توجه به نزدیک شــدن به ماه های 
پایانی ســال و تعهداتی که شــرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش 
تولیــد و تحویل خودرو به مشــتری دارد، رســالت ایســیکو در 
حوزه هــای حمــل قطعه، حمل بدنــه، حمل محصول ســنگین تر 
خواهد شــد، تاکیــد کرد: از شــرکای تجاری و پیمــان کاران نیز 

انتظار می رود این شــرکت ها در حوزه های فناورانه زیرساخت های 
خــود را تقویت کنند و خــود را رقیب یکدیگر نداننــد، بلکه با هم 
همپوشــانی داشــته و همگی در راســتای هدف مشــترک گروه 

حرکت کنند.  ایران خودرو  صنعتی 
محمدی با بیان این که یکی از مســایل مهم در شرکت ایسیکو 
کیفیت اســت، افزود:کیفیت در ســاختار ایســیکو تعریف شــده 
و یکــی از موارد انتخــاب پیمانــکاران برتر نیز توجه بــه کیفیتی 
اســت که آن ها ارایه می کنند. انتظار ما این اســت که شرکت های 

پیمان کار برای مقوله کیفیت اهمیت بیش تری قائل شــوند.
محمدی با بیان این که شــرکت ایســیکو مســیر رشــد خود را 
خوب آغاز کرده اســت و قدم های بلندی در راســتای تبدیل شدن 
به یک شــرکت هوشــمند پیشــرفته با نگرش فناورانه برداشــته 
اســت، گفت: در نمایشگاه دســتاوردهای فناورانه شرکت ایسیکو 
آن چــه در معرض دید همگان قرار گرفت این بود که این شــرکت 
همکاری هــای خود را با شــرکت های دانش بنیان آغاز کرده و این 

در راستای شعار ســال و فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی با اشــاره به این مطلب که جایگاه ایســیکو امروز در گروه 
صنعتــی ایران خــودرو قابل قیاس با گذشــته نیســت، افزود: در 
گذشــته به شــرکت ایســیکو به عنوان شــرکتی که صرفا در حوزه 
خدمات صنعتی و در بخش کوچکی از حمل و نقل فعالیت می کرد 
نگریســته می شــد، اما هم اکنون استراتژی شــرکت ایران خودرو 
بر این اســت که تمام مقوله لجســتیک به ایســیکو منتقل شود. 
محمــدی افزود: این اراده در مدیریت ارشــد ایران خــودر متبلور 

است که لجســتیک شرکت ایران خودرو در شرکت ایسیکو متمرکز 
شــود و شرکت ایسیکو از ۳PL به ۴PL تغییر پیدا کند. البته این 

میســر نمی شود مگر این که همت مان افزون شود. 
در بخــش دیگــری از ایــن همایش حســین رافعــی مدیر 
امور قراردادهای شــرکت ایســیکو نیز اهداف ایــن همایش را 
معرفــی و تقدیر از عملکــرد پیمان کاران و تامیــن کنندگان برتر، 
افزایــش رضایتمندی و حس وفاداری در پیمــان کاران و تامین 
کننــدگان، ایجاد انگیزه و تاثیر مثبت در عملکرد آتی برای ســایر 
پیمان کاران و تامین کنندگان و افزایش اهمیت و هدفمندســازی 

ارزش یابی های عملکرد پیمان کاران و تامین کنندگان برشــمرد.
رافعی یادآور شــد: از میان ۱۲۵ پیمان کار حائز شرایط بررسی، 
۹ پیمان کار مشــمول تندیس، ۱۷ پیمان کار مشــمول رضایت نامه 
و ۹ پیمان کار مشــمول گواهی نامه شــدند کــه در خاتمه از آن ها 

آمد.  عمل  به  تقدیر 

به مناسبت سال روز تاسیس شرکت ایسیکو 

پیمان کاران برتر ایسیکو معرفی شدندپیمان کاران برتر ایسیکو معرفی شدند

مدیرعامل ایسیکو: 
شرکت ایسیکو مسیر رشد خود را خوب آغاز 

کرده است و قدم های بلندی در راستای تبدیل 
شدن به یک شرکت هوشمند پیشرفته با 

نگرش فناورانه برداشته است

چهارمین همایش تقدیر از پیمان کاران برتر شرکت ایسیکو با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران 
و کارکنان شــرکت ایسیکو به منظور معرفی و تقدیر از پیمان کاران و تامین کنندگان برتر در سالن اجتماعات 

شرکت ساپکو برگزار شد. 

اطالع رسانی
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 شروع ورزش در دوران کرونا
یســنا درباره ورودش به دنیای کاراته می گوید: »اولین بار با دوســتم 
که ســال ها ورزش کاراته انجام می داد، به باشگاهش رفتیم. بعد از دیدن 
تمرین های کاراته، به این ورزش عاقه مند شدم. مبارزه ها و کاتاها بسیار 

برایم جذاب بودند. به همین دلیل ورزش کاراته را شروع کردم.«
مهرســا هم با دیدن فعالیت های ورزشــی خواهرش کاراته را شروع 
می کنــد. بعد از مدتی، تصمیم می گیرد با دوســتش به رشــته تکواندو 
بپــردازد. بــا وجود این کــه تا کمربند ســبز تکواندو را ادامــه داده بود و 
مقام هــای زیادی آورده بود، به دلیل عاقه بــه کاراته، این ورزش را از نو 
شــروع می کند. آن هــا کاراته را در دوران همه گیری کرونا شــروع کردند 
و برخی مســابقات اولیه شــان در پایان این دوره بوده اســت، ولی چون 
تعداد شــرکت کنندگان در مســابقات کم بوده، آن ها توانســتند در همان 
مســابقات ابتدایی مقام های برتر را به دســت آورند و با انگیزه مضاعف 
برای مسابقات کشــوری برنامه ریزی کردند. آن ها دو سال است که این 

ورزش را در سبک شوتوکان دنبال می کنند و کمربند نارنجی دارند.
 کسب مدال ها و مقام های برتر

به محض شــروع ورزش کاراته، این دو خواهر در مســابقات شرکت 
کردند. مقام دوم قهرمانی کشــور به مناسبت بزرگداشت روز معلم سال 
۱۴۰۱، مقام اول قهرمانی کشــور در رده ســنی نونهاالن فراسبکی شهریور 
۱۴۰۱، مقام سوم قهرمانی کشور در بخش نونهاالن در رشته کاتا سال ۱۴۰۰، 
مقام ســوم قهرمانی کشور در رده ســنی نونهاالن در رشته کومیته سال 
۱۴۰۰، مقام اول قهرمانی کشور در رده سنی نونهاالن به مناسبت دهه فجر 
سال ۱۴۰۰ از جمله مقام هایی است که یسنا در کاراته کسب کرده است. 
مهرسا هم در مســابقات بین المللی که مهرماه ۱۴۰۱در کاردشت برگزار 
شده بود، مدال طا در رشته کاتا و نقره را در کومیته به دست آورده است.

 کاتا یا کومیته؟
غالبــا برای افرادی که به طور حرفه ای به کاراته مشــغول هســتند، 
شــرایطی پیش می آید تا بین کومیته و کاتا یک رشــته را انتخاب کنند. 
یســنا بیش تر در زمینه کاتا فعال است و عاقه مندی مهرسا به کومیته 
بیش تر است. هرچند هر دو تجربه مسابقه در هر دو رشته را دارند و در 
هر دو رشته مقام هایی کسب کرده اند. یسنا می گوید: »من کاتا را بسیار 
دوســت دارم. کاتا مثل یک هنری اســت که مقاومت بدنی و تمرکز مرا 
محک می زند. در کاتــا باید تمام حواس بر محکم بودن و صحیح بودن 
آن باشد.« مهرسا هم می گوید: »کومیته قدرت بدنی مرا نشان می دهد. 

عاوه بر آن، برای به هدف زدن ضربه، نیازمند تمرکز باالیی است.«
 انتخاب مربی و باشگاه

یسنا در خصوص انتخاب مربی پیشنهاد می کند:»برای شروع کاراته 
اول باید تحقیق کرد و در انتخاب مربی هوشــمندانه عمل کرد. ســوابق 
ورزشی مربی را بررسی کرد و از این که سابقه شرکت در مسابقه داشته 
اســت، دان چند است، مدرک مربیگری دارد یا خیر، مطمئن شد. مربی 
خوب باید با قوانین مسابقه آشنا و به روز باشد. باشگاه ورزشی که در آن 
کاراته انجام می دهید نیز باید مجهز به وســایل الزم باشد. سالن ستون 
نداشته باشد تا هنگام تمرین ورزش کار با آن برخورد نکند. بعد از شروع 
کاراته باید صبور بود و تحمل داشت. چون یک راه طوالنی و سخت پیش 
روی یک کاراته کا اســت. امکان آسیب دیدن و زخمی شدن وجود دارد. 
بعد از شکســت نباید سرخورده شد. هر شکست راهی را برای پیروزی 

و پیشرفت باز می کند.«
 الگوی ورزشی

یسنا و مهرسا مربی کاراته خود را یک الگوی خوب در زمینه ورزشی 
و زندگی فردی می دانند. حمایت ها و انرژی خوب مربی خود را دوســت 
دارنــد و می گویند، هیچ گاه در مســابقات و تمرین پشــت ما را خالی 
نمی کند. این که بسیار با اخاق، صبور و مسوولیت پذیر است، یک الگوی 

خوب برایمان است.
 کاراته و سبک زندگی

حدود دو ســال اســت که کاراته به یک ســبک زندگی برای این دو 
خواهر تبدیل شده است. از آن ها درباره تاثیر کاراته بر زندگی فردی شان 
می پرســیم، بر این باورند که کاراته آن ها را در مواجهه با مشکات زندگی 
بسیار کمک کرده است. به این دلیل که فکرشان را باز کرده و باعث شده 

است تا در بدترین شرایط بهترین تصمیم ها را بگیرند.
 عرصه نمایش و تئاتر

به دلیل فعالیت مادر دخترها در زمینه های فرهنگی، آن ها از کودکی 
وارد دنیای تئاتر شدند. در فرهنگ ســراها در اجرای تئاترهای مذهبی 
شــرکت کرده اند. در فیلم ها و مستندهایی در شبکه های افق و البرز نیز 
کار کرده اند. یسنا تجربه بازی در برابر دوربین را نیز دارد و بسیار به آن 
عاقه مند است. این روزها پیشنهادهایی هم برای بازی دارد. او می گوید: 
»ورزش و تئاتــر، دو عاقه من در زندگی هســتند. این دو حرفه به من 
کمک کرده اند تا تجربه های خوبی کســب کنم، اما دو اولویت اصلی من 
در زندگی ورزش و درس هســتند. متاســفانه این روزها کمی از فضای 

تئاتر فاصله گرفته ام.«
آن هــا با تیم تئاتر خود در برنامه عصر جدید، در مرحله اول شــرکت 
کردند. پس از شــیوع کرونا، چند نفر از دوستان شان به این همه گیری 
دچار شــدند و نتوانســتند این رقابت را ادامه دهند. متاســفانه یکی از 
دوستان شان را نیز از دست داده اند. یسنا می گوید: »بدترین حس دنیا 
این است که بهترین دوست و همکارت را به طور ناگهانی از دست بدهی. 
اما چه می شــود کرد؟ باید با تمام نامایمات ادامه داد و شاید با تکمیل 

کار بتوانیم روحش را شاد کنیم.«
 ایفای اولین نقش

اولین نقشــی که یســنا بازی کرده، بســیار احساســی بوده است و 
آن نقــش دختری بوده که پدرش را از دســت داده اســت. می گوید:» 
اولین تجربه همیشــه استرس آور است و من هم در اولین نقشم بسیار 
اســترس داشــتم، اما به دلیل ایــن که مادرم کنارم بود و مرا تشــویق 
می کرد توانست این اضطراب را کنترل کنم.« او همچنین نقش حضرت 

سکینه)س( را در یک نمایش مذهبی اجرا کرده است.
 جذابیت های ایران خودرو

یسنا در یکی از مسابقات قرآنی ایران خودرو، شرکت کرده و مقام آورده 
اســت. او می گوید: »ورود به ایران خودرو تجربه جالبی است. پدر ما نزدیک 
به ۲۰ سال است که در این شرکت بزرگ کار می کند، اما متاسفانه تا به حال 
نتوانستیم از مراحل ساخت خودرو و بخش های مختلف ایران خودرو دیدن 
کنیم. اگر شرایط ایمنی و ورود به شرکت ایران خودرو برای کودکان و نوجوانان 
آماده شــود، دیدن مراحل مختلف تولید خودرو و آشنایی با تکنولوژی های 
جدید بســیار برای ما جذاب هســتند.« مهرســا هم در ادامه صحبت های 
خواهرش می گوید:» ایران خودرو یک خانواده بزرگ است که با این که مورد 
تحریم قرار گرفتیم، با تاش و کوشش همه کارکنان زحمت کش خود افتخار 
آفرید و باعث افزایش ســرمایه کشور شــد. اگر مدیران ارشد ایران خودرو، 
زمینه هــای حمایت همه جانبه بیش تری از فرزنــدان کارکنان در زمینه های 
ورزشــی و تحصیلی فراهم آورد که تشویقی باشد، ما هم متقابا برای جبران 

زحمات و حمایت هایشان تاش خواهیم کرد.«
 هایما، خودروی ایده آل

خــودروی مورد عاقه آن ها هایما اســت. یســنا می گویــد: »هایما 
خودروی شــیک، زیبا و ایده آلی است. هم به روز است و هم نسبت به 
ســایر خودروهای تولید شده در ایران، قدرتمندتر است و توانایی رقابت 

با خودروهای جهانی را دارد.«

کودک و نوجوان

این سفر فقط راهنمای فرزندان هستند.سختی آخرش قشنگ است. پدر و مادرها در موفقیت یک سفر است، نه یک مقصد. هر کار همیشــه نصیحتم بــه بچه ها این اســت که نیست/کسی را که کاهل بود، گنج نیست از آرزوهــا بلند /که اندر جهان، ســود بی رنج  چو کوشش نباشــد، تن زورمند / نیارد سر زهرا قربانی)مادر(: یسنا و مهرســا، فرزندان همکارمان محمد صراف پور شاغل در مدیریت 
بازرســی و نظارت هستند. یسنا متولد 88 و دانش آموز پایه هشتم و مهرسا 
متولد ۹1 دانش آموز پایه پنجم عالوه بر کســب مدال های رنگارنگ کشوری 
و اســتانی آن هم در رشــته کاراته در عرصه هنر هم موفق بوده اند و رشــته 
تئاتــر و نمایش را با عالقه دنبال می کنند. هفته پیش گفت و گویی با این دو 
خواهرداشتیم و از عالقه مندی ها و فعالیت های مختلف شان در دنیای ورزش 
و هنر پرسیدیم. آن چه در پی می آید حاصل این گپ و گفت صمیمانه است.

گفت و گو با یسنا و مهرسا صراف فرزندان همکار

کاراته، درس و نمایش کاراته، درس و نمایش 

عکس های باکیفیت از دلبندان تان را تا پایان وقت اداری روزهای سه شنبه هر هفته به همراه تصویر کارت کارکنانی خودتان و شناسنامه کودک بچه ها جون تولدتون مبارک

به پیام رسان ایتا به شماره 09102296933 ارسال کنید. تماس تلفنی برای پی گیری : روزهای سه شنبه و چهارشنبه با شماره تلفن  28470

آناهید فاح اهورا شیرازی

یلدا چراغلو

سامیار طجرلو

کارن عزیز زاده مشفق

شاهکار جهانی

عطیه یاسین پرست

دیانا طایی

میثم داداشی

سامان قنبری

کسرا جمشیدی

رادمهر معصومیان

میثم بوستانی

احمد رضا آبک

آریا جوکار

دنیا رمضانی

هومان حسینی

زینب شهبازیان

مهرسا مختاری

امیر رضا رمضانی

آوینا سولقانی

باران تشت زر

ویهان خادمیان

محمد صراف پور )پدر( : 

این موفقیت ها و کســب مقام ها بی شــک 

حاصل پشــتکار و تاش خود بچه هاســت. 

دوســت دارم از همســرم بابــت زحمــات 

بی دریغش تشکر کنم. همچنین از مدیرعامل 

محترم گروه صنعتــی ایران خودرو و تمامی 

همکاران ایران خودرو تشکر ویژه دارم.
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مثبت باشیم

کار گروهی را 
فراموش نکنید

فروردین
باوجود این که ظاهر شما سخت به نظر می رسد، اما وقتی حقایق واقعی را 
درمی یابید، آماده اید که مسیر خود را تغییر دهید. خوش بینی شما عامل 
مهمی است که دیگران از این که شما را در افکارشان سهیم کنند پشیمان 
نشــوند. پس آگاهانه راه خود را انتخاب کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد 

گفت وگوهای واقعی ایجاد کنید.
اردیبهشت

شــما بین دو راهی قرار گرفته اید، بین مســائل جدید و تازه و موضوعات 
قدیمی. حتی اگر خودتان هم متوجه نشوید، ولی مشکات و سختی های 
گذشته مثل وزنه سنگینی است که به پایتان بسته شده است. چند روزی 
صبر کنید و ســپس قبل از گرفتن تصمیــم نهایی دوباره نظریه های خود 

را بررسی کنید.
خرداد

رخ دادهای مثبت اخیر ممکن اســت آن قدر که آرزویش را می کنید دوام 
نیاورند،  اما شــما می توانید از آن ها برای این که حوادث مهمی  را به وجود 
آورید اســتفاده کنید. رویکرد شما برای موقعیت های جدید کاما گزیده و 
مناسب اســت. نتایج کارها و فعالیت هایی که آغاز کرده بودید، تعجب و 

خوش حالی شما را به همراه دارد.
تیر

االن زمان آن اســت که با همکاران تان تصمیم بگیریــد که توان تان را با 
هم روی یک کار واحد بگذارید تا بهتر به نتیجه برسید. شما خیلی راحت 
می توانیــد با دیگران ارتباط برقرار کنید و کارها را تا حصول بهترین نتیجه 

ادامه دهید. بی تردید دســتاورد این کار تیمی عاوه بر کســب تجربه های 
ارزشمند یک دوره کاری بی نظیری خواهد بود.

مرداد

حس و حال شــما خیلی ســریع تغییر می کند، هر فکری که در ســرتان 
می پرورانید به وجود آورنده حرکتی می شود که با عمل قبلی شما سراسر 
متفاوت است. اگرچه شخصی شما را تحت فشار قرار می دهد که سریع تر 
یــک تصمیم ثابت بگیرید، اما االن اصا این کار الزم نیســت. کمی صبر 
کنیــد، این کمک تان می کند که امکان گرفتــن عاقانه ترین تصمیمات را 

داشته باشید.
شهریور

در حال حاضر ممکن است نخواهید افکارتان را فقط برای خود نگه دارید، 
اما این احتماال بهترین سیاســتی اســت که فعــا می توانید اتخاذ کنید. 
زمانی که اجازه می دهید احساســی از شما جدا شود، پنجره های دل تان 
باز شــده و تمام رازها و اســرارتان بیرون ریخته می شوند، حتی اگرفکر 
می کنید که می دانید حد و مرز آن کجاست، اما خوددار باشید و اسرارتان 

را برای خودتان حفظ کنید.
مهر

ممکن اســت این روزها ســردرگم باشــید. به خاطر این کــه در مخمصه 
جدیدی گیر افتاده اید و ترجیح می دهید که وضعیت را به عقب بازگردانید، 
اما ماندن در گذشــته سودی ندارد زمانی که آینده به سرعت در حال جلو 
آمدن است. قبول این واقعیت که زندگی شما در حال تغییر است، اولین 

گام به سمت بازیافتن امنیت است.

آبان
در شــرایط فعلی می خواهید کاری را بــرای اولین بار انجام دهید و برای 
همین مشــتاق، ولی نگرانیــد. ترجیح می دهید، دربــاره موقعیت کنونی 
بیش تر بدانید و برای این مســوولیت جدید، مهارت هایی که الزم اســت 
را یــاد گرفته و تمریــن کنید، ولی زمــان کافی برای ایــن کار ندارید. با 
ترس هایتان مواجهه شــوید و تا جایی که امکان دارد از روی ترتیب و به 

قاعده جلو بروید.
آذر

آن قــدر تند کار می کنید که انــگار در یک لحظه در دو جا حضور دارید! 
این ســرعت آن قدر زیاد اســت که مانع شما شــده و اجازه نمی دهد 
دمــی بیاســایید. ولی در نهایت به نفع تان اســت. با وجــود این اگر تا 
مدتــی هم اتفاق تــازه ای رخ نداد، ناامید نشــوید و همچنان به تاش 

خود ادامه دهید.
دی

با وجود همه نامایمات پیش رو، این هفته می توانید ذهن آشفته خود را 
ســامان دهید. خیال پردازی های شما زیاد است که بد نیست،  اما نباید 
دور از دســترس و کاما غیر واقعی باشد. چشــم انداز رویاهایتان را از 
دســت ندهید، آن ها می توانند در این روزها که یک تغییر اساسی پیش 

رو دارید شما را از نظر روحی تغذیه و تامین کنند.
بهمن

وقتی خوب نمی توانید احساســات درونی تان را بیان کنید، ادامه ارتباط 
برایتان مشــکل می شــود، اما کلمه هــای صحیح در مواقــع بحرانی به 
یاریتان می آیند و شما را مطمئن می کنند که به هدف تان خواهید رسید. 
حرف هایــی را که می خواهید بزنید تا جایــی که می توانید خاصه کنید، 

سپس به دیگران اجازه پاسخ بدهید.
اسفند

بــه دلیل پیغام های درهــم و برهم و پیچیده ای که تــا به حال دریافت 
کرده اید گیج و آشــفته شده اید. برای یک لحظه همه چیز از هم پاشیده 
می شود، ســپس فقط چند دقیقه بعد اوضاع به حالت اول بازمی گردد. 
باوجود این که در تاش برای رفع ایرادها هســتید، ولی احتماال مشکلی 
به وجود خواهد آمد. برای رفع هرچه ســریع تر و سنجیده مشکل پیش 

آمده حتما از دوستان صمیمی و نزدیکان تان کمک و یاری بخواهید.

آموزش حراست

متاســفانه برخی از جریانات هدفمند خبری توســط بنگاه های 
ســخن پراکنی و با اســتفاده از شــیوه های مختلف خبرسازی از 
جمله »به نقــل از فان خبرگزاری یا روزنامه« یــا »به گفته منابع 
آگاه« یــا »منبعی که نخواســت نامش فاش شــود«، همیشــه به 
نحوی خود را از انگ و برچســب »شــایعه سازی« یا دروغ پراکنی 
خاص می کنند. در این شــرایط، مســوولیت یک رسانه متعهد در 
برابر شایعه مشــخص می شود. مســوولیت اجتماعی رسانه ها در 
جوامــع مختلف به دلیل تفاوت »خط قرمــز مطبوعات« با یکدیگر 
متفاوت اســت. با این حال در جوامع دموکراتیک ســعی می شود 
با اســتفاده از قوانین صنفی، کیفیت مسوولیت اجتماعی و صنفی 
خبرنگاران در برابر شــایعه تبیین شــود. اغلب دیده می شود که در 
این کشورها مســاله مقابله خبرنگاران با شــایعه و شایعه پراکنی 
همچون اصول دموکراســی رعایت شــده و جدی گرفته می شود و 
بــرای آن همچون امنیت ملی و تمامیت ارضی کشــور ارزش قائل 
هســتند، ولی در کشــورهای غیردموکراتیک، اصل شایعه و شایعه 
پراکنی از اصول اساســی دوام و بقای این گونه حکومت هاســت و 
اگر گاهی روزنامه نگاران در صدد خنثی ســازی و افشای اصل خبر 

باشند با مشکل روبه رو می شوند. باید به این مساله توجه داشت که 
اگر رسانه متعهد نسبت به جریان های فکری مخالف و موافق وضع 
موجود جامعه آگاه و هوشیار نباشد، در انعکاس اخباری که هدفمند 
و مغرضانه به سوی او ارســال می شود، دچار قضاوت اشتباه شده 
و ناخواســته وسیله ای برای رسیدن شــایعه سازان به اهداف شان 

می شود.
پایان سخن

اشــاعه دادن اخبار بی اســاس و شــایعات در بین مردم، به هر 
نحو، امر ناپسندی بوده و باعث آسیب های روانی و اجتماعی متعدد 
می شــود. قرآن کریم در آیه ۱۹ ســوره نور می فرماید: »کسانی که 
دوست می دارند زشتی ها در میان اهل ایمان شایع شود، برای آنان 
در ایــن جهان و آخرت عذابی دردناک خواهد بود و خداوند می داند 
و شما نمی دانید.« از سوی دیگر، یکی از آموزه های اخاقی اسام 
این اســت که هر فرد مســلمانی بکوشد از هرگونه رفتار و کرداری 
که امکان بــد گمانی و ضربه پذیری را برای وی و یا جامعه فراهم 
می آورد، اجتناب کند. پس با شــنیدن هر خبری از منابع ناموثق به 
صحت آن کاما اعتماد نکنیم و با تعمق، مطالعه و تحقیق به کشف 

حقیقت ماجرا اقدام کنیم. 
با این کار ضمن آن که خودمان را از خطا در اطمینان نابجا مصون 
داشــته ایم، کاغ شایعه را ناکام می گذاریم. همچنین با باور نکردن 
برخی شــایعات هدفمند و مخرب، در گناه سوء ظن به انسان های 
دیگر شــریک نمی شویم. قرآن کریم، گرویدگان به حق را از زیادی 
گمان ها بر حذر داشــته و بعضی از پندارهای شخصی و سوء ظن ها 
را گنــاه می داند، چرا کــه افراد مومن و متعهــد و صدیق هرگز از 
گمان ها پیروی نکرده و اگر به چیزی یقین نداشــته باشند، به زبان 
نمی آورند.)آیه ۱۲ ســوره حجرات( همچنین امیرالمومنین علی)ع( 
فرمود: »میان حق و باطل، جز چهار انگشــت فاصله نیســت؛ باطل 
آن اســت که بگویی شــنیدم و حق آن اســت که بگویی دیدم.« به 
خاطر داشته باشیم که کمبود آگاهی، نقش مهمی در ترویج شایعه 
دارد. امام صادق )ع( فرمود: »از جمله نشانه حقیقت تو این است 
کــه اندازه گفتارت از مرز علم و اطاع تو تجاوز نکند.« لذا ضرورت 
ارتقــای بینــش و آگاهی عمومی که با مطالعــات هدفمند از منابع 

معتبر صورت می پذیرد، بیش از پیش نمایان می شود.
مرکز حراست ایران خودرو

بخش
آخر

 از یک کالغ تا چهل کالغ 

شایعه، آفت نامرئی
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صدای همکار

نشانی: تهران، کیلومتر1۴جاده مخصوص کرج )شهید لشگری(، ورودی 5 ایران خودرو، مدیریت ارتباطات و 

امور بین الملل، بخش انتشارات - شماره مرکز پیامک: 3۰۰۰3۰33

صاحب امتیاز : گروه صنعتی ایران خودرو
مدیر مسوول: محمود نیک دهقان

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

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

طراح گرافیک : سید جعفر ذهنی
عکس: هادی ذهبی

هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

 ارتباط بی واسطه کارکنان با مدیر عامل
سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به شماره تلفن ۰۹1۰22۹۷11۰ در فضای مجازی شامل پیام رسان های سروش، بله، ایتا 

و آی گپ و همچنین سیستم دریچه فعال است و همکاران گروه صنعتی می توانند از این طریق بی واسطه با مدیرعامل خود در ارتباط باشند.

سیستم برودتی مدیریت بدنه 
 جمعی از همکاران بدنه ســازی در تماس با صدای همکار عنوان 
کرده انــد، با وجود بــرودت هوا، تردد بعضی از پرســنل از بدنه ۴به 
رخت کن بدنه 6 که مســیرکوتاهی هم نیســت بدون کاپشن صورت 
می گیرد. توزیع کاپشن حداقل هر چهار سال یک بار باید صورت بگیرد 

که این اتفاق نیفتاده است! لطفا به این موضوع رسیدگی کنید.
پاسخ مدیریت تولید: 

طبق رویه اجرایی، کاپشن به نفراتی که محل کار آن ها خارج از سالن 
است مانند نفرات کیفی بین سالن و نفرات داخل سالن که ایستگاه 
کاری آن ها در معرض باد و سرماســت، تعلق می گیرد. شــایان ذکر 
اســت، به علــت بیماری کرونــا و جلوگیری از شــیوع آن نفرات به 
رخت کنی بدنه ۶ انتقال یافته اند لذا با توجه به شرایط کنونی پی گیر 

جابه جایی نفرات به رخت کنی بدنه ۴ هستیم.
حق مسکن 

 تعداد زیادی از همکاران در تماس با ما پرســیده اند، چرا معوقه 
حق مســکن که از 55۰ هزار تومان به 65۰ هزارتومان افزایش یافته، 

تاکنون پرداخت نشده است؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

مبلــغ ۶۵۰ هزار تومان کمک هزینه مســکن از آذر ماه پرداخت و 
معوقات آن نیز پرداخت خواهد شد.

سختی کار
 گروهی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، دوســال است 
که به ما وعده داده اند که به ســرگروه ها سختی کار تعلق می گیرد، اما 

تاکنون اقدامی صورت نگرفته، علت چیست؟ 
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

تمام اقدامات الزم جهت سختی کار سرگروه ها انجام و به زودی 
اطاع رسانی خواهد شد.

سبد کاال
  آن دســته از همکارانی که در دی ماه امسال باز نشسته می شوند 
در تماس با صدای همکار پرســیده اند، آیا بن هدایا آخر سال به آنان 

تعلق می گیرد؟ 
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

هم چون گذشته، ســبد کاالی اســفند ماه فقط به بازنشستگان 
بهمن و اسفند ماه سال جاری تخصیص می یابد.

راه اندازی بوفه
 جمعی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، ســالن شاتل 
رستوران دنا فاقد بوفه است. لطفا ترتیبی برای راه اندازی یک بوفه در 

این سالن اتخاذ کنید.

پاسخ شرکت تعاونی مصرف: 
درخواســت راه اندازی، ایجاد و فعالیت غرفه های تامین اقام و 
مایحتاج ضروری کارکنان در داخل سالن های غذاخوری شرکت باید 
از سوی معاونت مربوطه به شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ارسال 
و ارجاع شــود و پس از آن بررسی های الزم، هماهنگی های اداری و 
تامین تجهیزات و اقام انجام شــود. لذا در خصوص ایجاد غرفه در 
ســالن های دیگر فعا به صورت رسمی درخواستی به این مجموعه 

ارسال نشده است.

ماسک فیلتردار
 گروهــی از همکاران ســالن بدنه ســازی ۴ در تماس با صدای 
همکار خواستار تخصیص ماسک فیلتر دار به کارکنان این سالن شده  
و عنوان کرده اند هوای این ســالن آلوده است و ما وسیله حفاظتی 

نداریم. 
پاسخ از طرف مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه: 

طبــق بــرآورد اســتاندارد ســاالنه تجهیزات حفاظــت فردی 
در پروســه بدنه ســازی برای جوش کاران اســتفاده از ماســک 
ســوپاپ دار N۹۵ تعیین شده اســت. نظارت بر توزیع و استفاده 
در بازدیــد ادواری هرکمیتــه HSE بررســی شــده و مغایرت ها 

می شود. پی گیری 

به مناسبت ظهور پرسرور حضرت ولی عصر )عج( 
مراسم زیارت عاشورا

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

سخنران: حجت االسالم فتحعلی زاده

مداح: کربالیی مرتضی خانعلی

زمان: دوشنبه 26 دی ماه 1۴۰1، ساعت ۷ صبح

مکان: نمازخانه جامع شهدای ایران خودرو

مدیریت، بسیج و انجمن اسامی کارکنان

 در پی یکی از ســواالت همکاران مبنی بر دور ریز غذا و نان که 
در صدای همکار نشــریه شــماره ۸۷۹ به چاپ رسید، جناب آقای 
فیض بخش رییس محترم هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو 
 طــی نامــه ای تاکیــد کردند، »مطلبــی که همــکاران درخصوص 
بســته بندی نان، ســطل تفکیک بطری، سطل تفکیک پاستیک و 
کاغذ و در یک کام بهینه مصرف کردن را بیان کرده اند، جدی و مهم 
تلقی کنید و راه کار برایشــان پیدا نمایید. مسوولیت اسراف در این 
موارد و پس از اعام همکاران، به دوش شما و همکاران تان گذارده 

شده است. منتظر تدبیر و اقدام فوری و بلند مدت شما هستم.«
 و معاونت توســعه منابع انســانی در راســتای ایــن تاکیدات 
اقدامات صورت گرفته و در حال انجام را به شرح زیر اعام کرد:

پیرو نامه شــماره ۱۴۰۱۵۴۶۴۷۰ رییــس محترم هیات مدیره 
گــروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر رســیدگی به گزارش اعامی 
همــکاران محترم در هفتــه نامه کارآمد در خصــوص جلوگیری 
از اســراف نان، جداسازی ســطل های زباله خشک و تر همچنین 
جلوگیــری از دوریز غــذای اضافه موارد زیر بــه حضورتان تقدیم 

می شود:
 به منظور جلوگیری از دورریز و اسراف نان، حوزه برون سپاری 

براساس مستندات و شواهد در خصوص دورریز نان اقدامات الزم 
را از ابتدای سال تاکنون براســاس بررسی های میدانی و جلسات 
متعدد بــا متولیان ذیربط انجام داده که منجر به نتایج زیر شــده 

است:
 غیر فعال شدن پیش فرض ســفارش گذاری اقام همراه 
غذای اول و ســوم )نان، نوشیدنی، ماســت( پرسنل ستادی کل 
شرکت و تعدادی از پرسنل ستادی شاغل در معاونت های تولید. 
بــا توجه به توضیحات فوق اقدام مذکــور از آبان ۱۴۰۱ انجام و 
تاکنون حدود شش هزار بسته نان توسط پرسنل سفارش گذاری 
نشــده اســت که این امر منجر به جلوگیری از اســراف و دورریز 

نان شده و به تبع آن کاهش هزینه را نیز به همراه داشته است.
ضمنــا مقدمات اصاحــات زیر انجام و در تمامی شــرکت در 

دست اقدام است.
 غیرفعــال کردن پیش فرض ســفارش گذاری نان و اقام 

همراه غذای دوم و پنجم برای پرسنل ستادی کل شرکت. 
 غیرفعــال کردن پیش فرض ســفارش گذاری نان و اقام 
همراه غذای )اول تا پنجم( برای تمامی پرســنل شــرکت اعم از 

ستادی، پشتیبانی و تولید. 

شایان ذکر است، در صورت محقق شدن این امر شاهد کاهش 
چشم گیر اسراف و دورریز نان خواهیم بود.

 بــه منظور جلوگیــری از اســراف غذای اضافی پرســنل 
مکاتبــات زیــاد و جلســات متعددی در ســطوح پشــتیبانی و 
واحدهای اجرایی و همچنین جلســات متعددی در قالب کمیته 
تغذیه صورت پذیرفته که ســفارش گذاری اضافی غذا از ســوی 
همکاران پشــتیبانی مورد تاییــد قرار گرفته اســت. لذا با توجه 
به پیشــنهادهای ارایه شــده مبنی برکاهش دسترســی پرسنل 
واحدهای پشــتیبانی در خصوص سفارش گذاری غذای گروهی 
و همچنین جلســات متعدد با همکاران محترم سیســتم ها برای 
لینک کارت ســاعت با سیستم سفارش گذاری غذا جهت کنترل 
و اصاح ســفارش گذاری گروهی به منظور سامان دهی و بهبود 
فرایند، زیر ســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری در دست 

بررسی و اقدام است.
 سطل های زباله به جهت تفکیک مواد غذایی خشک و  تر در 
تمامی ساختمان های ستادی، تولیدی و رستوران های سطح شرکت 
به تفکیک تعبیه شــده اســت و در بازدیدهای ادواری به مکان های 

جدید نیز تخصیص داده خواهد شد.

چند گام موثر برای جلوگیری از  اسراف نان

راه اندازی واحد کشیک شب بیمه و مددکاری 
مدیریت پیشــگیری، درمان و رفاه طی اطاعیه ای اعام کرد: پیرو درخواســت های مکرر همکاران مبنی برحضور نمایندگان واحد بیمه و مددکاری در ســاعت های غیر اداری و ایام 
تعطیات جهت پاســخ گویی و افزایش رضایتمندی پرســنل، واحد کشیک بیمه و مددکاری از ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱ در ساختمان مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه راه اندازی شد. همکاران 
محترم می توانند درخواست های خود را طی تماس با تلفن ۲۲۹۹۹ مطرح کنند. تلفن مذکور در روزهای کاری از ساعت ۱۸ تا ۸ صبح روز بعد و به صورت ۲۴ ساعته در تعطیات رسمی 

و قراردادی فعال است. شایان ذکر است، روال پاسخ گویی در وقت اداری کمافی السابق انجام می شود. 


