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پیشخوان خبر

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از برنامه سال آینده خبر داد

EFP پرچم دار قدرت در ایران خودرو

صنعتــی  گــروه  دهــم  قــرار  در 
ایران خــودرو و در آییــن معرفــی و 
تولید انبوه ایــن موتور جدید و پلتفرم 
بومی بــرق و الکترونیک که با حضور 
علی اکبــر کریمــی، عضو کمیســیون 
قناتی،  امیرحســین  و معادن،  صنایع 
معــاون توســعه صنایع حمــل و نقل 
ایدرو و محمدعلی تیموری، مدیرعامل ســایپا برگزار شــد، مدیرعامل 
 EFP گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به این که اســتفاده از موتور
در دناپالس توربوشــارژ آغاز شده و تا ســال آینده دست کم ۳۵ درصد 
محصوالت این گروه صنعتی به موتور مذکور مجهز خواهند شد، افزود: 
موتورجدید EFP نســبت به موتور قبلی از حدود ۲۵ نیوتن متر گشتاور 
و ۱۵ اســب بخار بیش تر برخوردار بوده و دارای وزن و مصرف ســوخت 

۱۰ درصد کم تر است.
دکتر خطیبی با بیان این که در مرحله نخست، استفاده از موتور ارتقا 
یافته و جدید EFP در خودرو دنا پالس توربو آغاز شــده و این موتور تا 
اوایل ســال آینده در خودرو تارا و تا شهریور ماه ۱۴۰۲ در خودرو ری را به 
کار گرفته می شود، تصریح کرد: تولید و بهره برداری از موتور سه استوانه 

نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: از ابتدای امسال قول دادیم تا در قالب برنامه »قرار« هر 
ماه شاهد رونمایی از محصوالت جدید ایران خودرو باشیم و در قرار دهم 
و ۲۷ دی ماه امســال شــاهد معرفی و تولید انبوه موتوری کامال جدید 
و ارتقا یافته در خانواده EF۷ به همراه بومی ســازی پلتفرم های برق و 

الکترونیک هستیم. 
مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو با بیان ایــن که موتور از نظر 
تعــدادی دو پنجم و از نظر وزن و اهمیت بیش از ۶۰ درصد ماژول های 
خودرو را شامل می شود، افزود: اکنون گروه صنعتی ایران خودرو در سه 
گروه موتور شــامل EF،XU و TU در تولید محصوالت خود اســتفاده 
می کند که ســهم موتورهای EF۷ از این تولید حدود ۲۵ درصد اســت، 
همچنیــن حق مالکیت معنوی و طراحــی موتور جدید EFP متعلق به 

شرکت ایران خودرو است.

خطیبی با اشــاره به برخی مشــخصات موتور جدیــد ایران خودرو، 
تصریح کرد: همه قطعات اصلی و شکل دهنده این موتور تغییر کرده و 
امیدواریم با اســتفاده از آن شاهد عرضه محصوالت جدید ایران خودرو 

باکیفیت بهتر باشیم.

فشار قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشــاره به روند رو به افزایش 
تولید و عرضه محصوالت این گروه خودروســازی، افزود: امسال نسبت 
به ســال گذشته شاهد رشــد ۱۵۰ هزار دســتگاهی تولید کامل خودرو 
هستیم و به همین تعداد میزان تحویل و صدور فاکتور محصوالت برای 
مشــتریان افزایش یافته اســت، اما آن چه اکنون بیش از هر موضوع 
دیگری صنعت خودرو را آزار می دهد، موضوع قیمت گذاری دســتوری 

خودرو است که متاسفانه با استفاده از واژه انحصار توجیه می شود.
خطیبی با بیان این که با ۳۸ درصد سهم نسبی ریالی که ایران خودرو 
و ســایپا از بازار خودرو دارند، باید در مفهوم انحصاری بودن بازار خودرو 
بازنگری صورت گیرد، افزود: طی چند سال اخیر به دلیل قیمت گذاری 

دســتوری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان طی پنج سال از جیب 
خودروسازان رفته و باید ببینیم که این پول عاید 

چه افراد یا گروه هایی شده است.
مدیرعامــل ایران خودرو افــزود: این 

در حالی اســت که بــا در نظر گرفتن 
ســهام داران ایران خــودرو در ســهام 
عدالــت و بورس حدود یــک چهارم 

مردم ســهام دار ایران خودرو هستند و 
باید مشخص شود که چرا باید بخشی 
از قیمت واقعی خودرو از ســهام آن ها 

کسر و عاید برخی گروه ها شود؟
 ۹۰ مــاده  بــه  اشــاره  بــا  وی 
سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون 
اساســی، افزود: بر اساس این ماده 

دولت مکلف به جبران زیان ناشــی از 

 آرش راهبر، روزنامه نگار
در میانه هوای آلوده تهران و لحاف خاکســتری ســنگینی که روی تن پایتخت گسترده شده، نمایش یک دســتاورد صنعتی و فناورانه می تواند 
کورسویی از امید برای رسیدن به روزهای آبی و پاک بسازد. عصر سه شنبه گذشته در جاده مخصوص و در سالن همایش های ساپکو، ایران خودرو 
از آغاز تولید انبوه پیشرانه جدید خود خبر داد و موتور بهینه سازی شده به نام EFP را در معرض دید مقامات صنعتی کشور و خبرنگاران قرار داد.

موتور خودرو اساســا یکی از نمادهای توســعه  و پیشــرفت صنعت خودروسازی است و شمار کشــورهایی که توان طراحی و تولید پیشرانه 
درون سوز با بهره وری مناسب را دارند زیاد نیست. عصر سه شنبه و در خفقان هوای آلوده تهران، به نمایش گذاشتن یک پیشرانه جدید با هدف 
باال بردن راندمان و کاهش آالیندگی، قطعا خبر مهمی برای صنعت ایران بود. مراسمی که البته فرصت خوبی برای مدیران خودروساز و نماینده 

مجلس به وجود آورد تا درباره وجوه مهم دیگر این صنعت و بازار فروش خودرو و بورس کاال نیز تیترهای مهمی را بیان کنند.
در حاشــیه مراسم نیز نمایشــگاه کوچکی از موتور جدید ایران خودرو به همراه نمونه ای از دنا پالس که این موتور را روی آن نصب کرده بودند 
و همچنین متعلقات و تجهیزات مخصوص خودروهای برقی آینده، در ســالن جنبی برگزار شــده بود که مهمانان به صورت عینی این محصول 

صنعتی جدید و امکانات پیرامونی آن را مالحظه کنند.

قیمت گذاری دستوری برای بنگاه هاست و باید سازمان برنامه و بودجه 
و حسابرسی به عنوان متولیان اصلی تکلیف اجرایی شدن این قانون در 
صنعت خودرو را روشــن کنند، ما نیز با جدیت این موضوع را پی گیری 
می کنیم و متعهد و هم قســم به رعایت منافع ســهام داران طبق قانون 
تجارت هســتیم که هر گونه اقدامی بر خالف منافع ســهام داران را منع 

کرده است.
مدیــر عامل گروه صنعتــی ایران خودرو، افــزود: در زمینه تحقیق و 
توســعه، امسال یک میلیارد دالر بودجه تعریف کردیم، اما این پول باید 
چگونه تامین شود و این تفکر که ایران خودرو و سایپا باید زیان ده باشند 

از کجا شکل گرفته است؟
خطیبــی تصریح کــرد: از ۳۵۰ هــزار میلیارد تومان زیان ناشــی از 
قیمت گذاری دســتوری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی مالیات از 
جیب دولت رفته اســت، با این وجود هر وقت که می خواهیم نسبت به 
قیمت گذاری دستوری انتقاد کنیم با مطرح کردن موضوع انحصار از آن 

جلوگیری می کنند.

بورس کاال به واقعی شدن قیمت خودرو کمک می کند

عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی  نیز در این 
آیین گفت: هیــچ تولید کننده ای قادر 
بــه ادامه تولیــد با زیان نیســت و در 
ایــن چارچوب عرضه خودرو در بورس 
می تواند به حذف سفته بازی و واقعی 

شدن قیمت خودرو کمک کند.
علی اکبر کریمی افزود: تولید موتور یکی از گلوگاه های صنعت خودرو 
است و گروه صنعتی ایران خودرو با تولید موتور جدید EFP گام مثبت و 

ارزشمندی در جهت بهبود کیفیت محصوالت خود برداشته است.
وی گفت: تولید موتور و طراحی پلتفرم نیازمند هزینه سنگینی است 
و شــرط تامین این هزینــه تولید در تیراژ باالســت و تولید مثال چند 
صدهزار موتور اقتصادی نخواهد بود و باید تولید میلیونی موتور را شاهد 

باشیم تا امکان رقابت داشته باشد.
کریمی افزود: صنعت خودرو با ســه چالش اصلی مواجه است که 
نخستین عرصه در بخش تولید است، با توجه به نیاز کشور به خودرو و 
نقش خودروهای سواری و سنگین در زندگی مردم تعداد تولید خودرو 
بسیار اهمیت دارد و اکنون خودرو حلقه مهمی در زنجیره اقتصاد کشور 
اســت و اگر صادرات آن توســعه یابد می تواند به کاالی مهمی در سبد 

صادراتی کشور تبدیل شود.
کریمی، تقاضای موثر ساالنه کشــور به خودرو را حدود یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار دســتگاه اعالم کرد و افزود: عالوه بر این، ســاالنه چند هزار 
دســتگاه خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده نیاز است این در 
حالی است که تجربه قبلی نشان داده صنعت خودرو کشور قادر به تولید 
ســاالنه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دســتگاه خودرو است، اما در چند سال 
اخیر به دلیل تحریم های غرب و شــیوع کرونا 

تیراژ تولید خودرو کاهش یافت.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، افزود: از سال 
گذشته تا امسال شاهد رشد خوبی در 
تولید خودرو بودیم به نحوی که به گفته 
وزیر صمت، امســال کشورمان باالترین 
نرخ رشــد تولید خودرو در جهان را داشته 

است.
کریمــی چالــش دوم را کیفیت و 
مطالبه بحق مردم دانســت و افزود: 
همان طور که اعتقاد داریم باید از تولید 
داخلی حمایت شود تا به تولید کننده 
امکان افزایــش تولید حتی با کیفیت 
پایین داده شــود و در ادامه این کیفیت 

برای دیدن عکس های بیش تر
کیــو آرکــد را اســکن کنید.

– دهم # قرار 
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ارتقــا یابد، باید تولیدکننــدگان نیز حداکثر تالش خــود را برای ارتقای 
کیفیت و بهبود جایگاه محصوالت خود در بازار داخلی و بازارهای جهانی 
به کار گیرند تا طی یک زمان بندی مشخص به کاالهای باکیفیت دست 
یابیم. وی افزود: این که در شــرایط تحریم میزان داخلی سازی برخی 
خودروهــا به ۷۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته کار کمی نیســت، همچنین 
عالوه بر بهبود کیفیت، ایران خودرو و ســایپا طی امسال و سال آینده ۱۲ 

محصول جدید را به بازار عرضه می کنند.

بن بست قیمت گذاری دستوری 

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای  اسالمی موضوع 
قیمت گذاری را چالش ســوم صنعت خــودرو قلمداد کرد و گفت: همه 
تالش تولیدکنندگان کاال و خدمات بر آن است که سود متعارفی از تولید 
و عرضه محصوالت داشــته باشند و در صنعت خودرو نیز، خودروسازان 
با بالغ بر هزار قطعه ســاز و چندین شــرکت خودروســازی باید بتوانند 
محصوالت خود را با قیمت تمام شــده واقعی و ســود متعارف به بازار 
عرضه کنند، بر این اساس حدود ۲۰ میلیون سهام دار ایران خودرو یا هر 
بنگاه اقتصادی دیگر برای تداوم تولید باید ســود داشته باشند تا دولت 

نیز بتواند از این سود مالیات بگیرد.
کریمی با اشــاره به کاهش نرخ مالیــات تولیدکننده در بودجه های 
ســنواتی، افزود: در بودجه ســال جاری نرخ مالیات واحدهای تولیدی 
از  ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته و امســال هم پیشنهاد داده ایم تا نرخ 
مالیــات واحدهای تولیدی هفت درصد دیگــر کاهش یافته و فرصت 

سرمایه گذاری و نوسازی ماشین آالت بنگاه های تولیدی فراهم شود.
وی بــا بیان این که قیمت گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن ســود 
منصفانه و با زیان منطقی نیســت، گفت: هیــچ تولید کننده ای قادر به 
ادامه تولید با زیان نیســت و در این چارچــوب عرضه خودرو در بورس 
می تواند به حذف ســفته بازی و واقعی شــدن قیمــت خودرو کمک 
کند و در این مســیر شــورای رقابت نیز باید به وظیفه اصلی خود برای 

قیمت گذاری کاالهای انحصاری بازگردد.
کریمی با تاکید بر ضرورت همکاری ایران خودرو و ســایپا، افزود: به 
دلیل حجم محدود بازار خودرو کشورمان و جلوگیری از رشد هزینه تمام 
شده، خودروســازان نباید کارهای هزینه بر و تکراری داشته باشند بلکه 
باید در تعامل و همکاری با یکدیگر هزینه ها را کاهش دهند. متاســفانه 
اکنون نامهربانی هایی نسبت به صنعت خودرو وجود دارد، اما کمیسیون 
صنایع ســعی کرده همواره حامی صنعت خودرو باشد و رشد و بالندگی 

صنعت خودرو با واقعی شدن قیمت ها را وظیفه خود می داند.

جزییات نقشه راه توسعه موتور و پلتفرم برق و الکترونیک ایران خودرو

مدیرعامل ایپکو نیز در این مراســم 
اظهار کــرد: در آســتانه ۲۵ ســالگی 
تاســیس شــرکت تحقیــق طراحی و 
تولید موتور ایران خودرو )ایپکو( نســل 
جدید پیشــرانه EF پالس در دو مدل 
تنفــس طبیعی با نام )+EFP )EF و 

)+TCP )TC رونمایی شده است.
مهــدی رجبعلی افزود: تمام کشــورهای جهان رونــد کاهش تولید 
دی اکســیدکربن و گازهــای گل خانه ای را در پیــش گرفته اند و صنعت 
خودروســازی دنیا نیز مشــمول حرکت به سمت تولید خودروهایی کم 
آالینده تر می شــود، حال برخی از خودروســازان بیش تر در زمینه برقی 
ســازی تمرکز می کنند و برخی دیگر نیز توسعه خودروهای هیبریدی و 

پالگین هیبریدی را در دستور کار خود دارند.
وی افــزود: برخی دیگر از خودروســازان دنیا نیــز به کاهش حجم 
پیشرانه ها، استفاده از توربوشارژ و همچنین تولید پیشرانه هایی سازگار 
با سوخت های جایگزین مانند گاز طبیعی اعم از CNG و LPG و حتی 

هیدروژن اقدام کرده اند.

اقدامات ایران خودرو برای کاهش مصرف سوخت و آالیند گی ها 

مدیرعامــل ایپکو در ادامه گفت: در ایران هم اســتاندارد ملی ۴۲۴۱ 
سال هاســت که برای خودروها تنظیم شــده و ســال به سال مطابق با 
اســتانداردهای روز دنیا تغییر می کند، از این جهت خودروسازان داخلی 
نیز مجبور به توسعه موتورهای کم مصرف تر و حرکت در مسیری مشابه 

با خودروسازان جهانی هستند.
وی تصریح کرد: ایران خودرو برای رســیدن به این هدف سه برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را تدوین کرده که در برنامه کوتاه مدت 
ابتدا تولید پیشــرانه هایی که مصرف بیش تری داشــتند را کاهش داده 
و بیش تــر روی تولید موتورهایی با مصــرف پایین تر تمرکز کرده بود، از 
این رو تولید پیشــرانه خانواده XU را کاهش داد و ســپس متوقف و 
نســخه به روز آن یعنی XU۷ پالس را معرفی کرد و بیش تر روی تولید 
پیشــرانه های TU۵ و EF۷ تمرکز کرده و تولید خودروهای پایه گازسوز 

را افزایش داده است.
رجبعلــی در ادامــه گفت: راهبرد میــان مدت ایران خــودرو، ارتقا ی 
پیشــرانه های موجود بود و نسخه بهینه شــده و ارتقا یافته دو پیشرانه 
XU۷P و همچنیــن TU۵P را رونمایــی کــرده و آن را در محصوالت 
تولیــدی خود اســتفاده می کند. آخرین مرحله به روزرســانی و ارتقای 
پیشرانه های ایران خودرو مربوط به خانواده موتور محبوب EF۷ بوده که 

نسخه ارتقا یافته و بهینه شده آن یعنی EF پالس رونمایی شد.
مدیرعامل ایپکو تصریح کرد: در ادامه ایران خودرو قصد دارد، خانواده 
پیشــرانه های سه ســیلندر خود موســوم به IK۳  را در سال ۱۴۰۳ به 
تولید انبوه برســاند که یقینا کمک شایانی به کاهش مصرف سوخت و 
آالیندگی می کند، ضمن این که نســبت به تولید خودروهای الکتریکی 

نیز اقدام می کند.
رجبعلی، تاکیــد کرد: به موازات، توســعه خودروهای میکروهیبرید 
و ســپس هیبریدی در دســتور کار ایران خودرو قرار دارد و توسعه پیدا 
می کند. وی گفت: پیشــرانه EF پالس قرار اســت ابتدا روی دناپالس 
توربوشــارژ جدید نصب شــود که تولید آن از اواخر امسال آغاز شده و 
ســپس در اوایل ســال آینده روی تارا نیز نصب خواهد شد و در ادامه 
ایران خودرو قصد دارد، پیشــرانه EF پالس توربو را نیز روی کراس اوور 
K۱۲۵ یا همان ری را در ســال ۱۴۰۲ هم زمان با آغاز تولید انبوه آن یعنی 

در شهریور ماه نصب کند.
رجبعلی تصریح کرد: پیشــرانه EF پالس در نوع تنفس طبیعی هم 
قرار است روی خودروی سورن پالس و همچنین دنا و دناپالس معمولی 
نصب شــود و به طور کلی جایگزین پیشــرانه های EF۷ و TC۷ فعلی 
خواهد شــد. مدیرعامل ایپکو با بیان این کــه ایران خودرو در خصوص 
توســعه موتور EF پالس اهداف مهمی را دنبال کرده، اظهار کرد: مصرف 
ســوخت موتور EFP در مدل تنفس طبیعی NA و توربو TC نسبت به 
نسخه های قبلی حدود یک لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش یافته، ضمن 
این که این موتورها به صورت پایه قادر به پاس کردن استاندارد آالیندگی 
یورو پنج بوده و به سادگی قابلیت ارتقا و پاس کردن استاندارد آالیندگی 

یورو شش را بدون وارد شدن لطمه ای به عمر و دوام موتور دارند.
وی تاکید کــرد: قطعات موتور EF پالس با این که هیچ اشــتراکی 
بــا موتور EF۷ قدیمی ندارد، ولی به نحوی طراحی شــده اســت که با 
امکانــات تولیدی موجود و با تغییرات اندک خطوط تولید فعلی قابلیت 

تولید داشته باشد.

مشخصات موتور EFP در مدل تنفس طبیعی  

مدیرعامل شــرکت تحقیق طراحی و تولیــد موتور ایران خودرو اظهار 
کرد: موتور EFP در نســخه تنفس طبیعی چندان افزایش توانی نسبت 
به موتور EF۷ نداشته و ایران خودرو بیش تر در این موتور روی افزایش 
دوام، کاهش مصرف ســوخت و آالیندگی آن تمرکز کرده اســت. موتور 
EFP قادر به تولید ۱۱۵ اســب بخار قدرت و ۱۵۳ نیوتن متر گشــتاور 
اســت. این موتور قرار اســت که روی سورن پالس و همچنین دنا و دنا 

پالس معمولی نصب شود.

مشخصات موتور +EF توربو 

رجبعلی بیان کرد: موتور +EF توربوشــارژ یا همــان +TC افزایش 
بسیار خوبی در زمینه توان و گشتاور داشته است.

به گفته وی، توان این موتور ۱۰ کیلووات که معادل ۱۳ اسب بخار بوده 
نســبت به موتور TC۷ بیش تر شده و در زمینه گشتاور نیز افزایش ۲۵ 
نیوتن متری را تجربه کرده اســت، بدین ترتیب این موتور قادر به تولید 
حدود ۱۶۳ اسب بخار قدرت و ۲۴۰ نیوتن متر گشتاور بوده و این میزان 
گشــتاور را در دور پایین تر یعنی از ۱۷۵۰ در اختیار راننده قرار می دهد که 
ســبب بهبود شــتاب گیری اولیه و ثانویه، بهبود حس رانندگی، کاهش 

استهالک و مصرف سوخت می شود.

  EF7 با EFP تفاوت های موتور

مدیرعامــل ایپکو اظهار کرد: دور کار کرد درجا و آرام موتور EF پالس 
هــم از ۸۵۰ بــه ۶۵۰ دور بر دقیقه کاهش یافته کــه این موضوع نیز به 

کاهش مصرف سوخت و آالیندگی کمک زیادی می کند.
وی با بیــان این که وزن مجموعه لنــگ و لغزنده موتور EF پالس 
بیش از یک کیلوگرم نســبت به موتــور EF۷ و TC۷  قدیمی کاهش 
یافته اســت، افزود: در زمینه کاهش اصطکاک اقداماتی در زمینه بهبود 
گرانــروی روغن، کاهــش اصطکاک رینگ ها و پوشــش DLC انجام 
شده اســت، در زمینه بهبود احتراق هم بهبود سامانه زمان بندی متغیر 
ســوپاپ  ها  CVVT دوگانه، افزایش شــدت اغتشــاش جریان داخل 
محفظه احتراق، محرک برقی دریچه هدر رو توربوشارژ برای کاهش لگ 
توربو، چند راهه دود ورق کاری، بهبود سامانه تهویه بخارات روغن و ... را 
انجام شده است همچنین سامانه خنک کننده موتور مجهز به هواگیری 

خودکار شده است.
وی در پایان اشاره کرد: قطعات اصلی موتور EFP شامل میل لنگ، 
یاتاقان ها، شاتون، پیســتون، میل بادامک، سرسیلندر، منیفولد هوای 
ورودی، منیفولد دود خروجی، سیستم توربوشارژ، سیستم خنک کننده 
و … آن کامــال متفاوت از EF۷ و TC۷ بــوده که این قطعات با هدف 
کاهش مصرف سوخت و آالیندگی و افزایش راندمان در مرکز تحقیقات 
ایران خودرو و مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو )ایپکو( طراحی شــده 
و با همکاری خوب شــرکت ساپکو و زنجیره تامین، تولید انبوه آن آغاز 

شده است.

رونمایی از پلتفرم بومی برق و الکترونیک ایران خودرو

پلتفرم بومــی بــرق و الکترونیک 
ایران خــودرو نیز بــرای اســتفاده در 
محصــوالت آتی و جــاری ایران خودرو 

رونمایی شد. 
ایــن پلتفرم بومی تمامــا در داخل 
ایران و توسط شرکت جتکو با همکاری 
مرکــز تحقیقــات و توســعه محصول 

ایران خودرو طراحی شده است. 
حســن محمدقاســمی، مدیرعامل جتکو، در خصوص شبکه برق و 
الکترونیک بومی ایران خودرو اظهار کرد: شرکت جتکو بازوی تکنولوژیکی 
ایران خودرو بوده و در راســتای برطرف کردن گلوگاه های تولید نسبت به 
توســعه و رونمایی این پلتفرم با مالکیت معنــوی ایران خودرو و تحت 

مدیریت این شرکت اقدام کرده است. 
وی افزود: این پلتفرم برق و الکترونیک بومی در سال جاری تولید و 
در ابتدا روی خودرو دنا پالس جدید با موتور EFP توربو نصب می شود. 
محمدقاسمی با بیان این که این پلتفرم جدید قرار است روی دیگر 
محصوالت ایران خودرو اعم از تارا، کــراس اوور K۱۲۵ یا ری را و خودرو 
TF۲۱ نصب شــود و طی یک تا یک و نیم سال آینده روی محصوالت 
فعلی این شرکت نیز تعریف خواهد شد، تاکید کرد: این پلتفرم منطبق 
بــر نیازهای تکنولوژیکی محصوالت ایران خودرو و مشــخصات تعریف 

شده در محصوالت این شرکت تا ۱۰ سال آینده خواهد بود. 
وی تولید پلتفرم بومی بــرق و الکترونیک را موجب ارتقای کیفیت 
محصوالت ایران خودرو، یک نواختی کیفیت و کاهش واریانت های برق 
و الکترونیک و محدود شدن همه محصوالت به یک معماری و ساختار 
الکترونیک یک پارچه، کاهش قیمت تمام شــده، روان سازی تولید و از 

همه مهم تر صاحب نقشه شدن ایران خودرو دانست. 
مدیرعامــل جتکو بیان کرد: ۴۰ تا ۴۵ درصد نوآوری های خودروهای 
روز دنیــا در زمینه بــرق و الکترونیک بوده که با معرفــی این پلتفرم، 
ایران خودرو نیز فضای توسعه و نوآوری  قابل توجهی با حداقل هزینه و 

زمان در محصوالت آتی خود خواهد داشت. 
محمد قاســمی در پایان اظهار کرد: پلتفرم بومی برق و الکترونیک 
ایران خــودرو موجب ساده ســازی ارایه خدمات پــس از فروش برای 
شرکت و همچنین تامین ساده تر قطعات برای مشتری می شود که در 
نهایت کاهش هزینه برای خودروساز و افزایش رضایت برای مشتریان 

را در پی دارد.
گفتنی اســت، خط تولید انبوه موتور جدید ایران خودرو به صورت 
ویدئوکنفرانس توســط مدیرعامل این گــروه صنعتی به بهره برداری 

رسید.
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دایره خبر

به دنبال بیانیه جمعی از فعاالن رسانه ای حوزه اقتصاد و صنعت خودرو 
و با هماهنگی های صورت گرفته از ســوی ســه خودرو ساز بزرگ کشور، 
ایران خودرو، سای پا و بهمن خودرو، میزگرد تخصصی »تبیین و بررسی اثرات 
عرضه خودرو در بورس کاال« دوشنبه گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و جمعی از اصحاب رسانه های تخصصی حوزه بورس در محل دانشکده 

اقتصاد دانشگاه عالمه برگزار شد.
 وزیــر امور اقتصادی و دارایی طی ســخنانی تاکید کــرد: موافقت این 
وزارت خانه با واگذاری صنایع خودروســازی، مشروط به ارایه برنامه بلند 

مدت اصالح این صنعت توسط وزارت صمت است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی، با یادآوری این که سیاست گذاری 
بازار خودرو با وزارت صمت اســت، اظهار کرد: ما در توافق با وزارت صمت، 
تاکید کردیم که موافقت وزارت اقتصاد با واگذاری ســهام دولت در صنایع 
خودروســازی مشروط بر ارایه یک برنامه بلندمدت اصالحی برای صنعت 

مذکور از سوی آن وزارت خانه است.
وی با بیان این که ممکن است برخی اقدامات موردی و موضعی در مورد 
صنعت خودرو، به طور موقت، »خوب« ارزیابی شود، افزود: مهم این است 
که مساله بلندمدت زنجیره تولید، قطعه سازی و واردات خودرو یک پارچه 
و بــا در نظر گرفتن هم زمان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یک 

سند جامع دیده شود.
خاندوزی گفت: در این ســند باید از هم اکنون، برای پنج ســال آینده، 
یک برنامه مدونی ثبت شود که سیاست گذاری صنعت خودرو به چه نحو 

خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر غیر از این باشد، یا اصوال، سرمایه گذار برای خرید 
بلوک مثال ۱۴ درصدی دولت در خودروسازها پا جلو نمی گذارد، یا در صورت 
خرید، همواره این دغدغه با او همراه اســت که نمی داند دولت سال بعد، 
چگونــه می خواهد با او رفتار کند و آیا یک قاعده غافل گیر کننده ای وضع 

خواهد کرد؟
خاندوزی عنوان کرد: البته این احتمال هم هست که یک باره مدیریت به 
دست یک جریانی بیفتد که بتواند هر قیمتی را به مردم تحمیل کند، چون 
در سمت دیگر، عده ای از تداوم شدیدتر قیمت گذاری دستوری و ابالغی و 

نوعی رهاشدگی در بازار نگرانند.
وزیــر اقتصاد افــزود: برای این که به این دو ســوی افــراط و تفریط 
نیفتیم، باید با ارایه برنامه مدونی بگوییم، در پنج ســال آینده می خواهیم 

سیاست گذاری در صنعت خودرو را به چه نحوی پیش ببریم.
وی تصریــح کرد: این قولی بوده که دوســتان وزارت صمت داده اند که 
هم زمــان با اولین واگــذاری، برنامه مدونی برای اصــالح صنعت خودرو 
ارایه دهند تا به سرنوشــت بقیه خصوصی سازی هایمان دچار نشویم و با 
گذشت پنج سال دیگر، ناچار از پس گرفتن آن نشویم یا خود خریدار نگوید 

عطایش را به لقایش بخشیدم.
خاندوزی تاکید کرد: ما نمی توانیم برای همیشــه از روشی که در حال 
حاضر برای عرضه خودروها در بورس کاال به کار گرفته ایم، اســتفاده کنیم، 
چرا که این مدل، به هر حال، به عده ای، مجالی برای جوالن و کسب سود 
بی قاعده و حساب و کتاب، از محل خرید خودرو در بازار سرمایه و فروش 

آن در بازار آزاد می دهد.

وزیر اقتصاد گفت: من تاکید کردم و از وزیر صمت هم خواستم که این 
طرح اصالحی را به طور رســمی اعالم کنید که تبدیل به تعهد روشن دولت 
برای پنج سال آینده شود تا اگر زمانی، سیاست گذار خواست از آن تخطی 
کند، ناچار از ارایه توجیه کارشناسی شود و به این راحتی نتواند در هر شش 

ماه، تغییر فرمان بدهد.
خاندوزی با بیان این که به هر حال در شــرایط فعلی، عرضه خودرو در 
بورس کاال، بهترین کار اســت، تصریح کرد: در حــال حاضر خود ما واقعا 
نمی دانیم که یک سال دیگر هم باید همین مسیر را ادامه دهیم یا خیر و 
چه بسا، با کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و ارزبری و 
اصالح ساختار مالکیتی و ... پنج سال دیگر در یک نقطه تعادلی بهینه تری 
باشیم که نیازی نباشد از ساز و کار فعلی برای فروش استفاده کنیم؛ اتفاقی 

که امیدوارم با همکاری وزارت صمت به زودی محقق شود.

جلوگیری از زیان۲۸۰۰ میلیارد تومانی با عرضه خودرو در بورس کاال

مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این میز گرد، با اشــاره به 
این که با توجه به محدودیت های موجود در صنعت خودرو، در حال حاضر 
هیچ راه حل ممکنی بهتر از عرضه خودرو در بورس کاال نیســت، گفت: با 
عرضه امروز، بیش از ۳۶ هزار دستگاه خودرو از محصوالت ایران خودرو در 
بورس کاال عرضه شــده است که به معنای جلوگیری از زیان ۲۸۰۰ میلیارد 
تومانی شــده و تقریبا به همین میزان نیز زیان انباشته سال قبل کاهش 

یافته است.
مهدی خطیبی، با بیان این که امروز مهم ترین مســاله ای که در صنعت 
خــودرو با آن مواجه هســتیم، قیمت گذاری اســت، گفت: چــرا باید در 
قیمت گذاری خودرو دخالت شــود و چرا شورای رقابت، سازمان حمایت 
و مصوبه ســران قوا، ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری خودرو ایفای نقش 

می کنند؟ 
وی با اشــاره به این که برخی عنوان می کنند که بازار خودرو انحصاری 
است، اظهار کرد: امروزه در صنعت خودرو، ۳۸ درصد از نظر ریالی و بیش 
از ۱۲ درصد از نظر تعدادی، سهم بازار متعلق به خودروسازان غیر ایران خودرو 
و ســایپا بوده و واردات خودرو نیز شکل گرفته است و با توجه به شاخص 
هرفیندال یا سایر شاخص ها آیا در حال حاضر می توانیم بگوییم این بازار 

انحصاری است؟
وی تصریح کرد: با عنوان انحصار، قیمت گذاری دستوری در خودروسازی 
انجام می شود که باید با آن به صورت ریشه ای برخورد شود و جا دارد نخبگان 
اقتصادی و جوامع دانشگاهی به این موضوع ورود کرده و این موضوع را در 

قالب پروژه بررسی کنند.
به گفته مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، امروزه بازیگران بسیاری در 
عرصه صنعت خودرو وجود دارد و با تاکید بر انحصاری بودن این صنعت، در 

واقع خودروسازان بخش خصوصی را نادیده می گیریم.
وی با اشــاره به این که به راحتی می توانیم ثابت کنیم که بیش از ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان طی پنج سال گذشته از جیب خودروسازان، سهام داران 
و دولت خارج شــده اســت، عنوان کرد: باید بررسی شود که این منابع به 
کجا رفته است، یک چهارم جمعیت ایران از طریق بورس و سهام عدالت، 
سهام دار ایران خودرو هستند، یعنی ســود و زیان این خودروساز به آن ها 
ارتباط پیدا می کند و ما باید مشــخص کنیم که دقیقا از منافع کدام مردم 

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت ارایه برنامه اصالح بلندمدت توسط وزارت صمت:

عرضه خودرو در بورس کاال زیر ذره بین استادان اقتصاد خبر کوتاه
به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات اثربخش مطرح شد

درخواست مدیرعامل ایران خودرو از 
استادان دانشگاه و اقتصاددانان 

به دنبال سخنان اخیر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
مبنی بر ضرورت تبیین دیدگاه های صاحب نظران و 

کارشناسان اقتصادی در راستای نحوه عرضه خودرو و کنترل 
قیمت ها در بازار، جمعی از فعاالن رسانه ای حوزه اقتصاد 

و صنعت خودرو در بیانیه ای اعالم کردند: با توجه به فضای 
ملتهب حاکم بر بازار خودرو کشور، الزم است تا استادان 

دانشگاه، صاحب نظران و اقتصاددانان، با تبیین راهکارهای 
اثربخش و اظهارنظر در زمینه سامان دهی بازار و روند عرضه و 
تقاضا، مسووالن ذیربط را برای تصمیم گیری صحیح و عادالنه 

همراهی و یاری کنند.
در این بیانیه آمده اســت: در حال حاضــر عرضه خودرو به 
صورت قرعه کشــی و یا طرح های دیگــری از این قبیل، تنها به 
رونق بازار داللی و واســطه گری کمک می کند و رانت و فســاد 
گســترده ای را به نفع ســودجویان ایجاد می کند که در حقیقت 
به زیان مصرف کننده واقعی اســت و رشد پی درپی قیمت ها در 

سطح بازار را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده اســت، در عین حال نمی توان روند 
فزاینده رشــد نرخ ارز را در افزایش قیمت ها بی تاثیر دانســت 
و در شــرایط کنونی که اراده ای برای آزادســازی قیمت خودرو 
وجود ندارد، عرضه محصوالت خودروسازان از طریق بورس کاال 
تنها راه حلی اســت که می تواند قیمت کارخانه را به قیمت بازار 
نزدیک کند و فضا را به نفع خریداران و مصرف کنندگان واقعی 

تغییر دهد.
در بخش دیگری از این بیانیه به این موضوع اشاره شده است 
که عرضه خودرو در بورس کاال به ســرعت معضل قیمت گذاری 
را برطرف و زمینه کاهش زیان انباشــته خودروسازان را فراهم 
خواهد کرد، زیرا در شــرایط فعلی و عرضــه خودرو به صورت 
قرعه کشــی، نه تنها ســود حاصل از افزایش قیمت ها در سطح 
بازار به نفع خودروســاز نیست، بلکه سرمایه خریداران واقعی و 

سهام داران به جیب دالالن و واسطه ها سرازیر می شود.
در ادامه آمده اســت، در شــرایط فعلی تجمیع دیدگاه های 
صاحب نظــران اقتصادی در زمینه نحــوه عرضه و قیمت گذاری 
خودروهــای داخلی راه گشــا خواهد بود، زیــرا در حال حاضر 
اختالف قیمت کارخانه و بــازار برخی از محصوالت به بیش از 
دوبرابر رســیده و این بدان معناست که خودروساز یک چمدان 
پول نقد معــادل ارزش خودرو و حتی باالتر را در صندوق عقب 

خودرو قرار داده و تحویل مشتری می دهد.
در همین حال به این موضوع اشــاره شــده، در شرایطی که 
تولید برخــی از خودروها با زیان همراه اســت، نمی توان انتظار 
داشــت این ســود هنگفت به جیب دالالن و واســطه ها سرازیر 
شود و در مقابل خودروساز برای پرداخت بدهی به قطعه سازان، 
اجرای طرح های توسعه  محصول و دیگر برنامه های خودکفایی با 
مشــکالت نقدینگی مواجه نباشد. از سوی دیگر به نظر می رسد، 
التهاب قیمت ها در بازار هیچ ارتباطی به عرضه خودرو در بورس 
کاال نــدارد و بــه طور حتــم افزایش قیمت ارزهــای خارجی و 
شکل گیری انتظارات تورمی نقش یک به یک، خطی و مستقیم 
در افزایش قیمت خودرو در سطح بازار دارد و ارتباط دادن آن به 

عرضه خودرو در بورس کاال یک اشتباه تحلیلی است.
در چنین شرایطی نیازمند دیدگاه های اقتصاددانان مبتنی بر 
مولفه های علم اقتصاد هســتیم و به همین منظور فعاالن رسانه 
در راستای شفاف سازی و کمک به بهبود اقتصاد کشور و فضای 
حاکم بر بــازار خودرو، پذیرای نظارت و دیدگاه های اســتادان 

دانشگاه و اقتصاددانان خواهند بود.
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دایره خبر

صحبت می کنیم؟ زیرا یک چهارم آن ها ســهام دار هستند و آمار چهار ماه 
قبل که حاکی از آن است که بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب آن ها 
خارج شده، باید مشخص شــود کجا رفته است؛ از مدیران ارشد سازمان 
بازرسی کل کشور درخواســت کرده ام به این موضوع ورود و شفاف سازی 

کنند. 
خطیبی با بیان این که تا زمانی که مجبور و مکلف به فروش زیر قیمت 
تمام شده هستیم، زیان دهی خودروسازان استمرار خواهد یافت، گفت: روز 
گذشته، حدود ۱۰ میلیون نفر برای خرید خودرو در طرح فروش فوق العاده 
ثبت نام کرده اند، این در حالی اســت که شیشــه ای تر و شفاف تر از گروه 
صنعتی ایران خودرو در اطالع رســانی و ارایه اطالعات به بازار و مردم وجود 
ندارد و به همین دلیل بازار به خوبی از قیمت تمام شده محصوالت ما آگاه 
است و در این شرایط بدیهی است که این حجم از استقبال صورت می گیرد.

وی با اشــاره به این که تکلیف ماده ۹۰ سیاست اجرایی اصل ۴۴ باید 
مشخص شود، اظهار کرد: به طور واضح مشخص شده است که در صورتی 
که به بنگاه اقتصادی، فروش زیر قیمت تمام شده تکلیف شود، باید جبران 
زیان صورت گیرد؛ راهکار و آیین نامه نیز برای این موضوع مشخص شده 
است و سازمان حسابرسی، سازمان برنامه و اداره کل تسویه دیون دولتی 
ســه سازمان و مرجعی هستند که باید به این موضوع ورود کرده و تعیین 

تکلیف کنند. 
خطیبی تصریح کرد: خواهش ما این است که به این موضوع رسیدگی 
شــود، زیرا به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مکلف و موظف 

بــه حفظ و حراســت از منافــع اقتصادی 
سهام داران و امانت دار آن ها هستم.

مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو 
با بیان این که امــروز مردم خودرویی که در 
بازار ۶۰۰ میلیون تومان عرضه می شود را در 
بورس کاال به احتساب عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده و... حدود ۱۸۰ میلیون تومان 
کم تر خریــداری می کنند، گفــت: لذا هم 
خودروساز و هم مردم و هم دولت به دلیل 
اخذ عــوارض و درآمد، از این فرایند رضایت 
دارند و مشخص نیست به چه دلیل در این 

فرایند سنگ اندازی می شود.
وی تصریح کرد: از وزیر اقتصاد و رییس 

سازمان بورس خواهش می کنم در این زمینه پافشاری و استقامت الزم را 
داشته باشند، ایران خودرو تا جایی که بتواند و موضوعات آیین نامه ای اجازه 
دهد، پای سیاست عرضه خودرو در بورس کاال ایستاده و مکلف است از هر 

امکانی برای کاهش زیان انباشته خود بهره ببرد.
خطیبی در ادامه در پاســخ به موارد مطروحه از ســوی کارشناســان 
این نشســت در زمینه مالکیت خودروســازان، افزایش عرضه و ادغام دو 
خودروساز ایران خودرو و سایپا، با اشاره به این که امسال باوجود تمام تضاد 
و تعارض منافع موجود، به طور مشخص ۲۸ درصد سهام ایران خودرو غیر 
از بورس، متعلق به یک یا دو بنگاه اقتصادی است، بیان کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود ۱۴۵ هزار دســتگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش تحویل صورت گرفته اســت، در حقیقت به احتساب خودروهای 
پالک شده آماده تحویل و خودروهای آماده پالک شدن، تاکنون ۷۲ درصد 

از هدف تولید ۷۵۰ هزار دستگاهی امسال را پوشش داده ایم.
وی با اشاره به این که در حال حاضر رقم تولید خودروسازان حدود یک 
میلیون دستگاه است، خاطرنشان کرد: تولید امسال ایران خودرو نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است.

قرعه کشی خودرو بزرگ ترین التاری ملی است

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: امیدواریم بتوانیم این 
چالش و معضل قیمت گذاری که سال هاســت گریبان گیر مردم و تولید 

کننده است را حل کنیم و این صنعت را توسعه دهیم.
مجید عشــقی افزود: صنعت خودرو حدود چهار درصد ارزش بازار را در 
دســت دارد، اما ۲۰ درصد ارزش معامالت را به خود اختصاص داده و این 

نشان از عالقه مندی سرمایه گذاران به این صنعت است.
وی بــا بیان این که این صنعت شــبیه بیماری اســت که عارضه های 
مختلفــی دارد، تصریح کرد: از قیمت گذاری دســتوری تا مقیاس تولید، 
چالش های مالی، مدیریت و مالکیت دولتی این صنعت را طی سال های 
متمادی ضعیف کرده اســت، انباشت زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی یقینا 

قابل ادامه نبود و این صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با یک توقف 
تلخ مواجه می شد. 

رییس سازمان بورس اظهار کرد: در طرح اخیر فروش ایران خودرو یک 
التاری ملی رخ داد؛ از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، حدود ۷۲ میلیون نفر 
نتوانستند در قرعه کشی شرکت کنند و از ۱۳ میلیون نفری که می توانستند 
شرکت کنند بیش از ۹ میلیون نفر در یک التاری بی هدف شرکت کردند! ۹ 

میلیون نفر برای ۲۰ هزار خودرو!
عشقی بیان کرد: اگر فرایند عرضه خودرو چند ماه دیگر ادامه یابد البته 
به شرط افزایش عرضه ها و نظم پیدا کردن آن صورت بگیرد، خود سازوکار 
بازار، پاسخ همه انتقادات را می دهد اگر کسی از قیمت های پایه در برخی 
خودروها دفاعی دارد، ما می شــنویم. قیمت های پایه در برخی خودروها 
صحیح نیســت و همین امر باعث افزایش رقابت ها می شود که میانگین 

متعارف رقابت باید پنج درصد باشد.

قطعا روش قرعه کشی محکوم به شکست است

رییس ســازمان بورس در ادامه این میزگرد اظهار کرد: در یک ســال 
گذشته تصمیم به واگذاری دو خودروساز گرفتیم، اما با این ساختار مالی 
و با این چشم انداز چه کسی در این صنعت سرمایه گذاری می کند؟ ما در 
ســازمان بورس با همکاری خوب وزارت اقتصاد، صمت، خودروسازان و 

بورس کاال، روند ورود خودرو به بورس کاال را شروع کردیم.
وی گفــت: معموال هر کاالیی که یک بازار ســنتی داشــته وقتی 
وارد بــورس کاال می شــود، دچــار فراز 
و فــرودی می شــود کــه بارهــا تجربه 
کردیم، در خصوص ســیمان و ماجرای 
قطعــی برق همه به خاطــر دارند که چه 
فشــارهایی وارد شــد، اما در یک ســال 
گذشته با کم ترین نوسان قیمت سیمان 
در بورس کاال عرضه شده و ثبات به بازار 
آمد. خودرو نیز به شــرط عرضه منظم و 

پرحجم پاسخ مشتریان را خواهد داد.

بورس کاال نقش قیمت گذاری ندارد، بلکه 

زمینه رقابت را مهیا می کند

حامد ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاال نیز در این میزگرد تخصصی گفت: با همین ســه درصد فروش 
ایران خودرو در بورس کاال، ۱۴ تومان EPS آن افزایش پیدا کرده است. 
ایــن پول قبال کجــا بود؟ در جیب دالالن خــودرو می رفت؛ بورس کاال 
مانند زمین مسابقه ای اســت که اجازه می دهد فعاالن مختلف در آن 

رقابت کنند و خودش نقشی در قیمت گذاری ندارد.
وی ادامــه داد: حــدود ۳۴ هزار دســتگاه در بــورس کاال فروخته 
شــده که عایدی آن حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده اســت و 
متناســب با این مقدار عرضه، بالغ بر ۱۰ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از 

رانت جلوگیری شده است.
ســلطانی نژاد تصریح کرد: فروش خودرو در بورس کاال حدود چهار 
هزار میلیارد تومان به نفع خریداران بوده اســت و دولت از این فروش 
حدود ۵۴۰ میلیارد تومان کسب مالیات کرده است و اعداد گویاست که 

باالگرفتن مخالفت با حذف این رانت به چه علت است.

چرا ماده ۹۰ اصل ۴۴ مبنی بر جبران خسارت تولیدکنندگان ناشی از 

قیمت گذاری دستوری اجرا نمی شود؟

جمشید ایمانی، رییس هیات مدیره بهمن خودرو نیز تصریح کرد: 
حتی ســازمان حمایــت در خصوص قیمت گذاری به قانونی اســتناد 
می کنــد که صرفا مربوط به کاالهای اساســی اســت. در حال حاضر 
قیمت اصال دســت خودروساز نیســت؛ چرا که به صورت تکلیفی، ۷۰ 
درصد عرضه به جوانی جمعیت و نوســازی اختصاص پیدا کرده است. 
پیشنهاد من این است که این دو قانون تکلیفی، شش ماه تا یک سال 

تعلیق شود تا بازار با عرضه صددرصدی به تعادل برسد.
وی گفت: با وجود قیمت گذاری دستوری نه تنها امکان سرمایه گذاری 
از بین رفت، بلکه امکان نوسازی و بازسازی نیز وجود نداشت. ۱۱ سال 
قیمت گذاری دستوری تداوم یافت و اگر این رویه ادامه  می یافت، باعث 
تعطیلی خودروسازها می شد. زیان های به بار آمده باعث شده تا تامین 

همین میزان تولید فعلی نیز با مشکل مواجه شود.

خبر کوتاه
 با تالش های شرکت ساپکو محقق شد

دستاوردهای جدید ایران خودرو در 
زمینه خودکفایی روا ن سازها و آنتن 

بال کوسه ای
شرکت طراحی مهندســی و تامین قطعات ایران خودرو موفق به 
داخلی سازی ۹۰ درصدی روغن پمپ خالء ماشین کاری سرسیلندر 

)Rietschle( شد.
در راســتای توسعه و تعمیق ســاخت داخل مواد اولیه، به 
عنــوان یکی از گلوگاه های تولید و به منظور قطع وابســتگی به 
بیگانگان که در سرلوحه برنامه ها و سیاست های گروه صنعتی 
ایران خودرو و شــرکت ســاپکو قرار دارد، داخلی  سازی روغن 
پمپ خالء ماشین کاری سرسیلندر مصرفی در تجهیزات کمک 
تولیدی، در دســتور کار قــرار گرفت و خودکفایــی با عمق ۹۰ 
درصدی در تولید این روغن، خط تولید ایران خودرو را از تامین 

خارجی آن بی نیاز کرد.
روغن پمپ خالء ماشین کاری سرسیلندر، با درجه تصفیه باال 
و فرموالســیون پایدار، عالوه بر روان کاری و محافظت کنندگی، 

نقش موثری برای ایجاد خالء در پمپ های وکیوم دارد.
با توجه به اعالم نیاز ایران خودرو مبنی بر تامین ساالنه ۳۰۰ 
لیتر روغن پمپ خالء برای استفاده در سالن های ماشین کاری 
سرســیلندر در خطوط موتورســازی، این پروژه در اواخر ســال 
۱۳۹۹آغــاز و با تدوین طرح آزمون و جســت وجوی شــرکت 
داوطلب بــرای تولید داخل این محصول، مراحل نمونه برداری 
از خط تولید سازنده و تست های آزمایشگاهی برای مقایسه با 
نتایج آزمون های نمونه خارجی انجام شد و شرکت نفت بهران، 
روغن بهران کمپرسور VDL۱۰۰ را به عنوان روغن معادل با توجه 
به مشــخصات فنی روغــن خارجی مذکور پیشــنهاد کرد. این 
روغن پس از اخذ تاییدیه تست های آزمایشگاهی و کاربری در 

شهریورماه سال ۱۴۰۱به خط تولید پیوست.
پیش بینی می شــود، این پروژه زمینه ســاز کاهش ارزبری 

ساالنه پنج هزار یورو باشد.
همچنین در راســتای ارتقای سطح کیفی، بصری خودرو های 
جدید و رشد و توسعه توانمندی های علمی، مهندسی، داخلی سازی 

آنتن بال کوسه ای خودرو در شرکت ساپکو محقق شد.
در راســتای ارتقای ســطح کیفی، محصوالت جدید گروه 
صنعتــی ایران خودرو، رشــد و توســعه توانمندی های علمی، 
مهندســی، کاهش وابســتگی بــه واردات و همچنین کاهش 
هزینه های ناشــی از تاخیر در انتقال ارز، شــرکت ســاپکو به 
تعریف پروژه داخلی سازی آنتن بال کوسه ای خودرو اقدام کرد 
و با هم یاری شرکت پارس خاوران موفق شد، خودکفایی کامل 
در تولید آنتن بال کوســه ای خودرو دناپالس با قابلیت دریافت 

امواج رادیویی را محقق کند.
این موفقیت در حالی اســت که مراحل آفالین و آنالین و بچ 
متد تولید آنتن بال کوســه ای خودرو تارای سال نیز با همکاری 
شــرکت دناکو در ســال ۱۴۰۱ تحقق یافته اســت و پیش بینی 

می شود تولید انبوه آن از سال آینده صورت گیرد.
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفتــه، تولید آنتن بال 
کوســه ای پروژه تارا متصل، با قابلیت های ویــژه از جمله توان 
دریافت امواج مخابراتی و موقعیت یابی نیز در سال آتی مدنظر 
قرار گرفته و از نقاط قوت این آنتن الهام گرفته از بالچه کوســه، 
می توان به تنوع رنگ، اســتحکام باال و نیز مقاومت در برابر نور 

شدید آفتاب اشاره کرد.
پیش بینی می شود، داخلی ســازی آنتن بال کوسه ای، نقش 
بســزایی در کاهش هزینه های ناشــی از تاخیر در انتقال ارز و 
واردات و همچنیــن خــواب خــط تولید و افزایــش روند تولید 

محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو ایفا کند.
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میز خبر

هفته گذشته شهردار تهران با حضور در ایران خودرو و بازدید از خطوط 
تولید در نشســتی با مدیرعامل و مدیران ارشد گفت: در شرایطی که 
شــرکت بزرگی مانند ایران خودرو با ایــن عظمت و دارای نیروهای 
متخصص، متعهد و باغیرت، محصوالت متنوع و باکیفیتی در جهت 
اهداف عالی نظام جمهوری اســالمی ایران تولید می کند، ضرورتی 

برای خرید از کشورها و شرکت های خارجی وجود ندارد.
علیرضا زاکانی، با اشــاره به نیاز شهرداری تهران به مشارکت این 
شــرکت در نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: مهم ترین 
چالش فعلی ناوگان فرسودگی آن است به طوری که امروز در سطح 

شهر تهران و کالن شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستیم.
وی ادامه داد: تهران در حمل و نقل عمومی به ۵۰ هزار دستگاه 
تاکســی، ۲۵هزار ون و شــش هزار اتوبوس نیاز دارد در حالی که 

در شــرایط فعلی ۷۰ درصد ون ها، ۶۰ درصد تاکســی ها و حدود ۹۰ درصد 
اتوبوس های موجود فرســوده هســتند و بایــد در کوتاه ترین زمان ممکن 
گام های اساســی برای نوســازی برداشته شود. شــهردار تهران بازدید از 
ایران خودرو و گزارش اقدامات صورت گرفته در این شرکت طی یک سال 
گذشــته را فراتر از تصور دانســت و گفت: باید به مدیرعامل این شــرکت 
تبریــک گفت و با غرور، اطمینان و اعتماد به صنعت داخلی تکیه کرده و با 
افتخار از محصوالت ایران خودرو در جهت رفاه و آســایش مردم اســتفاده 
کنیم. وی با بیان این که آینده درخشــانی در انتظار ایران اســت، تصریح 
کرد: با تکیه بر توانمندی داخلــی و همت کارکنان ایران خودرو، گره حمل 
و نقــل عمومی تهــران را باز خواهیم کرد تا مردم از رفاه و آســایش الزم 
بهره مند شود. زاکانی با بیان  این که روند فوق العاده پیشرفت در ایران خودرو 
با خالقیت و تحول اساســی همراه بوده اســت، ادامه داد: ســیر توسعه و 
پیشــرفت در ایران خودرو مشــخص و هدف گذاری شده است و در مسیر 
خودکفایی و استقالل اقتصادی گام برمی دارد که آثار و برکات ویژه ای برای 
ما خواهد داشت. شهردار تهران به تفاهم نامه همکاری با ایران خودرو اشاره و 
بیان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک با تشکیل کارگروه مشترک برای تفاهم 
همکاری در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به نتیجه مطلوب برسیم تا 

کالف سردرگم حمل و نقل تهران به همت ایران خودرو باز شود.

وی با اشاره به آمادگی شــهرداری تهران برای راه اندازی شرکت حمل 
ونقــل ایران خودرو در ناوگان حمل و نقــل عمومی عنوان کرد: ایران خودرو 
در ارایه خدمات به مردم پیشــتاز است و عالوه بر تامین ناوگان می تواند با 
راه اندازی شــرکت حمل و نقل، به صورت مستقیم خدمت خود را به مردم 

ارایه دهد و شهرداری از این طرح استقبال می کند.

آمادگی ایران خودرو برای نوسازی تاکسی های تهران در برنامه پنج ساله

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این نشســت از آمادگی برای 
نوســازی نــاوگان حمل و نقل عمومــی خبر داد و عنوان کــرد: با همکاری 
مشــترک میان ایران خودرو و شهرداری تهران در برنامه ای پنج ساله، امکان 

نوسازی تمامی تاکسی های تهران فراهم خواهد شد.
مهــدی خطیبی با تاکیــد بر این که با راه اندازی شــرکت تاکســی رانی 
ایران خودرو، بهترین محصوالت و خدمات را به مردم ارایه خواهیم کرد، گفت: 
در صورت راه اندازی شرکت تاکســی رانی فقط خودروهای اتوماتیک عرضه 
خواهد شــد و در ادامه نیز با ایجاد زیرساخت های الزم، خودروهای برقی را 
وارد ناوگان خواهیم کرد. وی گفت: در چهار دهه اخیر تولید خودرو با کسری 
قطعه به عنوان یک باور غلط در صنعت خودروســازی رایج شــده بود که در 

خردادماه امسال این روند به طور کامل متوقف شد.
خطیبی ضمن قدردانی از حضور گرم و حمایت گرایانه شــهردار تهران در 

ایران خودرو اظهار کرد: این شــرکت متعهد به خدمت رسانی بهتر به 
مردم در زمینه تامیــن خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی اعم 
از تاکســی، ون، اتوبوس و مینی بوس است که در این مسیر آماده 

هرگونه همکاری با شهرداری برای نوسازی ناوگان است. 
وی تولید عبور مســتقیم را یکی از اقدامات مهم و موثر صنعت 
خودرو کشــور در سال های اخیر برشمرد و اظهار کرد: تولید در حال 
حاضر با ثبات و پایدار و همراه با ســطح قابل توجه ســاخت داخل 
دنبال می شود. خطیبی با بیان این که خودرو در کوتاه ترین زمان پس 
از تولید وارد بازار می شــود، گفت: امروز به برکت تولید خودرو کامل، 
خودرو پس از گذشــت ۱۵ روز از تولید و طی فرایند شــماره گذاری 
تحویل مشــتریان می شود و از دیگر سو، تولید عبور مستقیم سبب 
افزایــش کیفیت و صرفه جویی مالی قابل توجهی از ابتدای خرداد 
امســال تا پایان آبان ماه شــده اســت. وی ســودآوری و فروش با قیمت 
اقتصادی را دو شــاخص مهم برای صادرات ایران خودرو دانست و تصریح 
کرد: امروز در کنار رشــد ۳۰۰ درصدی صادرات قطعات یدکی و ریخته گری، 
عرضه محصــوالت ایران خودرو به بازارهای هدف مانند ونزوئال، آذربایجان و 
ارمنســتان سودآور شده و همچنین بر همین اســاس، برای صادرات رانا به 
صورت مونتاژی به بازار شــاخ آفریقا در همین راســتا برنامه ریزی می شود. 
مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو مهم ترین مشــکل صنعت خودرو را 
موضوع قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: آن چه در چند سال اخیر این صنعت 
را آزار داد قیمت گذاری دستوری با اطالق عنوان انحصار بود که انتظار می رود 
نهادهای تصمیم گیر مرتبط برای حل این معضل اقدام کنند. وی ادامه داد: 
در این شرایط بورس می تواند کمک کند تا مشتری واقعی محصول مورد نیاز 

خود را در یک فضای رقابتی و سالم با قیمتی کم تر از بازار خریداری کند.
خطیبی در پایان اظهار امیدواری کرد، با حمایت، همکاری و تعامل بهتر 
نتیجه بازدید شــهردار تهران از ایران خودرو به سرافرازی و سربلندی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران و مردم شریف ختم شود.
گفتنی است، در پایان این نشست، شهردار تهران از خطوط تولید و مرکز 
تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو بازدید کرد و از نزدیک در 

جریان آخرین دستاوردهای شرکت قرار گرفت.

 تقدیر شهرداری تهران از مشارکت ایران خودرو در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

زاکانی:خالق و فوق العاده مثل ایران خودرویی ها

اولین عرضه پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک ایران خودرو دیزل
شــرکت ایران خودرو دیزل از اولین عرضه محصــول پیکاپ فوتون 

بنزینی اتوماتیک از امروز شنبه اول بهمن ماه خبر داد.
پــس از اســتقبال بی نظیر مشــتریان از رونمایی پیــکاپ فوتون 
اتوماتیک در ماه گذشــته، اولین عرضه این خودرو،  شــنبه یکم بهمن 
۱۴۰۱ راس ســاعت ۱۰ صبــح و از طریــق ســایت فــروش اینترنتی 

محصوالت ایران خودرو دیزل به نشانی esale.ikd.ir آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو دیزل، پیکاپ فوتون اتوماتیک 
در این طرح به صورت قیمت قطعی و با موعد تحویل اسفندماه و در دو 

رنگ مشکی و سفید به مشتریان عرضه خواهد شد.
در ایــن طرح فروش برای رعایت حقوق خریــداران، هر کد ملی 
صرفا قادر به ثبت ســفارش درخواســت خرید یک خودرو اســت و 
خریداران نباید ســابقه خرید محصول پیکاپ از شرکت ایران خودرو 
دیزل در یک ســال گذشــته را داشته باشــند. دارا بودن گواهی نامه 

رانندگی و ۱۸ سال سن از دیگر شرایط این طرح فروش است.
پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک به پیشــرانه ای با فناوری بورگوارد، 
مجهز به سامانه توربوشــارژ است که می تواند ۲۴۰ اسب بخار و ۳۶۰ 

نیوتن متر گشــتاور تولید کند که این مشــخصات باعث شده تا این 
محصول ایران خودرو دیزل به عنــوان قدرتمندترین پیکاپ دو کابین 

بنزینی در بازار ایران شناخته شود. 
ایــن خودرو عالوه بــر مجهز بودن به سیســتم های ایمنی رفاهی 
و هوشــمند پیشــرفته، مجهز بــه گیربکس معــروف ZF اتوماتیک 
هشــت دنده است و با طراحی داخلی بســیار زیبای خود مورد توجه 
عالقه مندان قرار گرفته اســت.  قابلیت دو دیفرانسیل ۴WD و زنجیر 

موتور از دیگر ویژگی های مهم این محصول است.

مدیران ارشــد گروه صنعتی ایران خودرو و مدیران و مسووالن دانشگاه 
جامــع امام حســین )ع(، طــی نشســتی درخصوص عقد قــرارداد و 
اجرایی سازی تفاهم نامه منعقد شده در زمینه بهره مندی از توان دانشگاه 

در مسیر توسعه صنعت خودرو بحث و تبادل نظر کردند.  
در این نشســت كــه با حضور مدیــران عامل و دیگر مدیران ارشــد 
شركت های تابعه ایران خودرو برگزار شد، اجرای تفاهم نامه و عقد قرارداد 
با دانشــگاه جامع امام حسین )ع( بررسی و راهكارهای اجرایی آن مورد 
بحث قرار گرفت. براســاس این گزارش، در تعامل دوســویه با دانشگاه، 
همكاری در موضوعات مختلف از جمله توســعه محصول، منابع انسانی، 
لجســتیک، IT، ارتباطــات و تحقیقات موتور در دســتور كار قرار دارد و 
با توجــه به بازدیدهای صورت گرفته مدیران گــروه صنعتی ایران خودرو 
از قســمت ها و موسسات مختلف این دانشــگاه و امكان بهره برداری از 
این ظرفیت ها و آزمایشــگاه های مجهز و به روز تست موتور، بستر اجرای 

پروژه های توسعه ای ایران خودرو در زمان كوتاه تری فراهم خواهد شد.  
همچنیــن با توجه بــه برنامه هــای ایران خودرو در توســعه و تولید 

محصوالت جدید و وجود بســترهای همكاری در دانشگاه، فرایند توسعه 
و تكوین محصوالت با سرعت بیش تری پیش خواهد رفت.  

این گــزارش می افزاید، در راســتای اجرای تفاهم نامه و بررســی 
نیازمندی های شرکت های ایران خودرو در حوزه های مختلف و هماهنگی 
برای تســریع در اجرای بهتر پروژه های مشــترک، جلســات مشترك 
تشكیل می شــود. دانشگاه جامع امام حســین )ع( با توجه به ظرفیت 
و توانمنــدی در حوزه هــای مختلــف از جمله منابع انســانی، ارتباطات 
اجتماعی، شبکه های اجتماعی، آینده پژوهی و دارابودن زیرساخت های 
ارتباطــات نویــن و آزمایشــگاه های فنی و مهندســی می تواند خدمات 

مناسبی را برای رفع نیاز گروه صنعتی ایران خودرو ارایه دهد.
 با توجــه به تاکیدات مقام معظم رهبــری در خصوص جهاد تبیین، 
این دانشــگاه از امکانات و زیرساخت های الزم مانند نیروی انسانی در 
سراسر کشور برخوردار است و می تواند خدمات مورد نیاز گروه صنعتی 

ایران خودرو در حوزه اطالع رسانی و ارتباطات را ارایه دهد.  
در این نشست، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، با توجه به پیشرفت 
های حــوزه صنعت خــودرو به خصــوص در ایران خــودرو و توانمندی 
این شــرکت در طراحی و توســعه محصوالت جدید، برای اجرای طرح 

مشترک جهت روشنگری و اطالع رسانی اعالم آمادگی کرد.
همچنیــن در خصوص ایجاد تونل باد در مركز تحقیقات ایران خودرو 
و بهــره مندی از تــوان و تجربیات متخصصان دانشــگاه در حوزه  IT و 
همــكاری الزم در خصوص خودكفایــی مواد پلیمری، همــكاری برای 
ایجاد پژوهشــکده و ساخت ربات های صنعتی و... تفاهم و مقرر شد در 
خصوص توسعه محصول پیشــنهادهای دانشگاه امام حسین)ع( و تیم 

مربوطه معرفی و اعالم شود.

پی گیری اجرای تفاهم نامه ایران خودرو و دانشگاه جامع امام حسین )ع(

آمادگی برای اقدامات موثر در مسیر توسعه صنعتی و جهاد تبیین
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اعضای کارگروه توســعه فناوری های اقتصاد چرخشــی و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری از شــرکت ایسیکو و محل 

جمع آوری ضایعات شرکت ایران خودرو بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســیکو، سه شنبه گذشته ۱۵ نفر 
از اعضای شــرکت های دانش بنیان که عضو کارگروه توسعه فناوری های 
اقتصاد چرخشــی و محیط زیســت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری نیز هســتند از محل دریافت، نگهداشــت و تحویل اقالم راکد 
و ضایعات غیرتولیدی شــرکت ایران خودرو بازدید کرده و از نزدیک در 
جریان فرایند، نگهداری و فروش ضایعات غیرتولیدی این شرکت قرار 

گرفتند.
در این بازدید، احمد بیرانوند رییس مرکز نوآوری ایسیکو با بیان این 
مطلب که شرکت ایسیکو از ایجاد زیرساخت های جدید، ارتقای فناوری 
و تجاری ســازی در زمینه حمل و نقل، لجستیک و دیگر خدمات مورد 
نیاز استقبال می کند، گفت: این شرکت به منظور دست یابی به ایده های 
خالق و فناوری های روز دنیا، همکاری خود با شرکت های دانش بنیان را 
همچون گذشته دنبال می کند. رییس مرکز نوآوری ایسیکو با تاکید بر این 
نکته که هدف ما همکاری بیش تر با شرکت های دانش بنیان است، گفت: 
حتی  شرکت های دانش بنیان می توانند با یکدیگر کنسرسیوم تشکیل 
داده و با ارایه طرح های اقتصادی و علمی به صورت مشارکتی با ایسیکو 
همکاری کنند و مطمئن باشــند ما تا پایان اجرایی شدن این طرح ها در 

کنار آن ها خواهیم بود.
بیرانوند تاکید کرد: شــرکت ایســیکو شعار ســال»تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین« را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در 
زمینه های متعدد با شــرکت های دانش بنیان همکاری دارد و چنین 

جلساتی تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

تبدیل اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی 

در ادامه این نشســت دکتر قاســم عــرب رییس کارگروه توســعه 
فناوری های اقتصاد چرخشــی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با ذکر این نکته که اقتصاد چرخشــی روشی نوین و 
نوآورانه ای است که به ماندگاری منابع، مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده 
منجر می شود، گفت: این نوع از اقتصاد که مقابل اقتصاد خطی قرار دارد 

از پایداری در تولید و مصرف حمایت می کند.
وی ضمن قدردانی از شــرکت ایســیکو که همکاری با شرکت های 
دانش بنیان را در دســتور کار خود قرار داده است، اظهار امیدواری کرد، 

این مدل از همکاری در دیگر شرکت های صنعتی نیز آغاز شود.
در پایــان این جلســه شــرکت های دانش بنیان حاضر در جلســه 
ایده ها، نقطه نظرات و برنامه های مشارکتی خود را در قالب گزارشی از 

توانمندی ها و دستاوردهای خود ارایه کردند.

در بازدید اعضای کارگروه توسعه و فناوری های اقتصاد چرخشی و محیط زیست ریاست جمهوری عنوان شد

خبر کوتاهدرهای ایسیکو به روی شرکت های دانش بنیان باز است

هم گروه

مدیرعامل شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو گفت: این شرکت 
بــه عنوان یکی از برنــد های معتبر تولید کننــده محور های خودرو، 
براساس سیاست های کالن گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر توسعه 
حداکثری بهره وری منابع و امکانات و با تالش جهادی و همدلی تمامی 
کارکنان خود و اجرای دقیق برنامه های استراتژیک سازمان، توانست 

طی ۱۰ ماهه امسال از رکورد تولید سال گذشته عبور کند.
حمیدرضا باریک بین افزود: محورســازان ایران خــودرو در ادامه 
روند افزایش تولید، در بیســت و هشــتم دی ماه موفق به ثبت رکورد 
تولید ۷۴۶ هزار و ۶۰۳ عدد محصول شــد که بر این اســاس رکورد 
تولید ۱۲ ماهه ســال ۱۴۰۰ شکسته شد. وی تاکید کرد: اصالح و بهبود 
فرآیندهای درون سازمانی و حمایت مدیران عامل گروه صنعتی ایران 
خودرو، شرکت گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو و ساپکو را 
از جملــه مهم ترین عوامل تاثیرگذار در ثبــت این رکورد عنوان کرد و 
گفت: حذف موانع تولید، بازنگری و بهبود در نحوه PM دســتگاه ها و 

تجهیزات از دیگر عوامل کسب این موفقیت است. مدیرعامل شرکت 
صنعتی محورسازان ایران خودرو ابراز امیدواری کرد، با انجام پروژه ها 
و برنامه های اســتراتژیک تعریف شده به زودی شاهد افزایش تیراژ 
تولید و توسعه ســبد محصوالت جدید در راستای تحقق برنامه های 

کالن توسعه محصول گروه خودروسازی ایران خودرو باشیم.

عبور از رکورد تولید سال گذشته در ۱0 ماهه امسال

سریال رکوردزنی ایران خودرویی ها به محورسازان رسید

در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش 31 درصدی شکایات سایت های تولیدی خودرو از مغایرت های بسته بندی قطعات
 )CRM( نظرسنجی  شش ماهه کمیته مشــترک تحقیقاتی لجستیک
ســاپکو در نیمه نخست ســال ۱4۰۱،  نشــان از کاهش 3۱ درصدی 
شکایات )VOC( ســایت های تولیدی به عنوان دســتاورد اقدامات 

اصالحی امور لجستیک، نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
در راســتای كاهش ریســك به روز مغایرت موجودی و اســنادی 
قطعات با منشا بســته بندی و در ضمن آن تکریم مشتریان در حوزه 
تولید خودرو، کمیته  مشــترک تحقیقاتی لجســتیک ساپکو، آمایش 
دوره ای از شــکایت های سایت های تولیدی ایران خودرو را در دستور 
کار قرار داده و با اخذ و بررســی شکایات های مشتریان و نیز انجام 
نظرســنجی، آمار میزان رضایت ســایت های تولیدی خودرو از نحوه 

بسته بندی قطعات، در شش ماهه نخست امسال را اعالم کرد.
بر اســاس این آمار، گروهی متشــکل از نمایندگان امور لجستیک 
ســاپکو و ایران خودرو با بازنگری دستورالعمل کنترل و نظارت اجرای 

پارامترهای لجستیکی و سپس ابالغ به تامین كنندگان قطعات و در پی 
آن، با برگزاری  هفتگی جلسات میدانی، پی گیری ارایه اقدام اصالحی 
نظیر كاوركشــی مناســب و استفاده از نایلون ســالم و شفاف توسط 
تامین كنندگان و نیز صدور نامه اخطار در صورت اهمال تامین کنندگان 
در رفع عیوب بسته بندی، موفق به کاهش مغایرت های بسته بندی ۲۴ 
تامین کننده از جمله شــرکت قالب های صنعتی ایران خودرو و شرکت 
مهرکام  پــارس در زنجیره تامین و به دنبــال آن، کاهش ۳۱ درصدی 
شــکایات )voc( دریافتی از ســایت های تولید خــودرو در مجموعه 

صنعتی ایران خودرو شدند.
گفتنی اســت، مجموع اقدامات انجام شــده در این حوزه، کاهش 
مغایرت  ها در بســته بندی قطعات را در پی داشــته  و نقش بسزایی 
در حفــظ كیفیت و كمیت قطعات، پیش گیری از  بروز حادثه مالی و 

جانی و توقف خط تولید ایفا خواهد کرد.

ایران خودرو در اطالعیه ای تاکید کرد:

تعهدات دنا پالس دستی بورس کاالیی 
به موقع و حتی زودتر تحویل می شود

ایران خودرو در اطالعیه ای بر تحویل به موقع دناپالس عرضه شده 
در بورس کاال تاکید کرد.

متن این اطالعیه به شــرح  زیر اســت: در پی انتشار اخبار 
نادرســت در برخی رســانه ها و شــبکه های اجتماعی مبنی بر 
تاخیــر در تحویــل دناپالس های عرضه شــده در بورس کاال، 
تاکید می شــود این موضوع صحت نداشــته و تمامی تعهدات 
در موعــد مقــرر انجام خواهد شــد. این اطالعیــه می افزاید، 
شــرکت ایران خودرو در تحویل تمامی تعهدات ایجاد شــده از 
طریق بورس کاال به موقع عمل کرده و حتی زودتر از موعد نیز 
خودروها تحویل خریداران شــده است. تحویل خودروهای دنا 
پالس هایی که اخیرا به تعداد ۱۰ هزار دســتگاه عرضه شده نیز 
به زودی آغاز خواهد شــد و تا قبل از پایان اسفند همه تعهدات 
این خودرو طبق موعد تعیین شــده  تحویل خواهند شد. گفتنی 
است، متن یکی از قراردادهای مشتریان که موعد تحویل آن به 
علت اشــتباه اپراتور سیستم، ۹۵ روزه درج شده در شبکه های 

اجتماعی دست به دست شده است.
بــا توجه به این کــه فروش در بــورس کاال تجربه جدید در 
عرضه محصوالت اســت، پس از دریافــت اطالعات از بورس 
کاال و در حین ورود اطالعات به سیســتم ایران خودرو، خطای 
اپراتــور منجربه درج اطالعات نادرســت موعد تحویل محصول 

شده است.

اهدای خون، اهدای زندگی
مدیریت پیشــگیری، درمان و رفاه طــی اطالعیه ای اعالم 
كرد، اكیپ ســازمان انتقال خون از شــنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۱ 
تا ۱۲ همین ماه در محل رســتوران آریســان جنب ساختمان 
مركزی مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه )پدر( استقرار یافته 
اســت. همكاران محترم در صورت تمایل به شركت در این امر 
خداپسندانه می توانند برای اهدای خون با همراه داشتن كارت 

ملی از ساعت ۹ تا ۱۶ به مكان اعالم شده مراجعه  كنند. 

دیدار مدیرعامل ایکیدو با بانوان 
همکار به مناسبت بزرگداشت روز زن

به مناســبت والدت باســعادت حضرت صدیقه طاهره)س( و 
بزرگ داشت روز زن، مدیرعامل شرکت ایکیدو با بانوان همکار 

در سالن کنفرانس دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی ایکیدو، در این دیدار احمد رویایی، 
مدیرعامل این شرکت در سخنانی ضمن تبریک والدت حضرت 
زهرا)س( به نقش و جایگاه زن در جامعه اشــاره و از تالش و 

همکاری بانوان همکار قدردانی کرد.
در پایان به رسم یادبود هدیه ای از سوی مدیرعامل به بانوان 

اهدا شد.
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تیم والیبال پیکان طی دیداری دشوار و حساس پاس گرگان را شکست داد. 
 هفته نوزدهم مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر مردان 
کشور چهارشــنبه ۲۸ دی با هفت دیدار در شــهرهای گرگان، اردکان، 

تهران )دو دیدار(، رامسر، مریوان و مشهد پی گیری  شد.
تیم والیبال پیکان در دیداری خارج از خانه مهمان پاس گرگان بود. 
پیکانی ها در این بازی طی یک رقابت دشــوار و نفس گیر موفق شدند 
با نتیجه ســه بر یک از سد رقیب ســخت کوش خود عبور کرده و سه 

امتیاز ارزشمند خارج از خانه کسب کنند. 
این بازی حســاس با حضور تماشاگران پرشمار گرگانی دنبال شد و 
خودروسازان در گیم های اول، دوم و چهارم با نتایج ۲۳-۲۵، ۲۴-۲۶ و 
۲۵- ۲۳پیروز میدان بودند و گیم سوم را با نتیجه ۲۵-۱۶ واگذار کردند. 
با شکست هراز آمل در بازی هم زمان شاگردان اکبری یک گام دیگر به 
صدر جدول نزدیک شدند و این فرصت را خواهند داشت که با پیروزی 

در بازی رو در روی هفته بیست و یکم مقابل این تیم به صدر برسند.

اصال کم نیاوردیم

ســرمربی تیــم والیبال پس از پیروزی ســه بر یک تیــم والیبال 
پیــکان مقابل پاس گرگان گفت: تیم های پاس و پیکان بازی خوب و 

جنگنده ای از خود به نمایش گذاشتند.
پیمان اکبری ادامــه داد: گرگانی ها با توجه به حمایت هواداران 
خود، نســبت به بازی رفت عملکرد بهتری داشــته و نشــان دادند 
که پیشــرفت چشــم گیری كرده اند. بــه بازیکنان تیمــم که خیلی 
خوب جنگیدند و در لحظات ســخت بازی کــم نیاوردند هم تبریک 
می گویم. خوش حالم که توانســتیم این بازی را با برد پشــت ســر 

بگذاریم.
سرمربی تیم والیبال پیکان خاطرنشان کرد: در بعد فنی، ما امروز 
عملکرد خوبی در دفاع روی تور داشــتیم و با سرویس های هدفمند 
توانســتیم به نتیجه دلخواه برسیم. در کل از عملکرد تیمم راضی ام و 

با تمام توان پا به بازی بعد می گذاریم.

نیرو و راستی

کوتاه و بریده

9 بازیکن پیکان به اردوی تیم 
ملی فوتسال دعوت شدند 

با اعالم ســرمربی تیم ملی فوتسال، ۹ بازیکن از تیم پیکان 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

با نظر فروزان ســلیمانی ســرمربی تیم ملی فوتســال 
بانوان ایران، فهرســت بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم 
ملی اعالم شــد که در این فهرســت نــام ۹ بازیکن از تیم 

پیکان به چشم می خورد.
فرشــته کریمی، فرزانه توســلی، مارال ترکمان، مهتاب 
بنایی، فاطمه تراهی، ســحر زمانی فرد، زیبا افروغ، فاطمه 
اعتدادی و مهدیه محمودی نیا، ۹ بازیکنی هستند که با نظر 
کادرفنــی تیم ملی به اردوی این تیم دعوت شــدند و باید 

خود را به کادرفنی تیم ملی معرفی کنند.
تیــم ملی فوتســال بانوان ایــران در تورنمنــت کافا با 
تیم های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان رقابت خواهد 
کــرد. این رقابت ها از پنجم تا یــازده بهمن ماه به میزبانی 

شهر تاشکند در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد.

پیکانی ها فاتح دربی 
خودروسازان

هفته ســیزدهم لیــگ برتر والیبال بانوان بــا پیروزی تیم 
پیکان تهران مقابل سایپا به پایان رسید.

تیم والیبــال بانوان پیکان جمعه ۲۳ دی ماه در ســالن 
والیبال مجموعه ورزشی آزادی مهمان سایپا بود که در نهایت 
برنده دربی حســاس تهران شد و شاگردان نیلوفر رشیدی 
با نتیجه ســه بر یک فاتح دربی خودروســازان شدند. تیم 
والیبال پیکان در دربی خودروسازان در ست های اول، دوم و 
چهــارم به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به 
برتری رســید و ست سوم را با نتیجه ۲۹ بر ۲۷ واگذار کرد 

تا دختران والیبالیست پیکان فاتح این دوئل جذاب شوند.

هافبک پیکان زیر تیغ جراح رفت
هافبک مصــدوم تیم فوتبال پیکان زانــوی خود را به تیغ 

جراح سپرد.
مجتبی حقدوســت هافبک باتجربه خودروســازان که در 
جریان بازی تیمش مقابل سپاهان در هفته چهاردهم لیگ برتر 
دچار پارگی رباط صلیبی شده بود، اقدامات پزشکی را آغاز کرده 
است. حقدوست که انگیزه زیادی برای بازگشت به فوتبال دارد، 
چند روزی زیر نظر پزشکان برای کاهش تورم زانوی خود اقدام 
کرد و حاال پای خود را به تیغ جراحان ســپرده اســت. او این 
روزها دوران نقاهت بعد از جراحی را سپری می کند و امیدوار 

است در آینده ای نزدیک بتواند به فوتبال برگردد.

سه امتیاز شیرین
سوغات والیبالیست های پیکان از گرگان 

تیم فوتبال بانوان پیکان شــنبه 24 دی ماه در ایالم میزبان خود را با 
دو گل شکست داد. 

در چارچــوب رقابت های لیگ برتر فوتبــال بانوان، تیم پیکان در 
ایالم مهمان پاالیش گاز این شــهر بود کــه در نهایت با نتیجه دو بر 
یک توانســت از ســد حریف خود عبور کند. ســارا قمی در دقیقه ۵ 
وقت های تلف شــده نیمه اول، گل نخست پیکان را به ثمر رساند و 
گل دوم خودروســازان نیز با تعویض هوشمند و طالیی آنیتا رئوفی، 

توســط ایــن بازیکن در دقیقه ۸۳ وارد دروازه حریف شــد تا بدین 
ترتیب ســه امتیاز یک پیروزی ارزشــمند خارج از خانه به حســاب 

پیکان واریز شود. 
تیم فوتبال بانوان پیکان در این دیدار با منیژه زینی وندیان، سمیرا 
قاشیه، نرگس خانی، فاطمه رحیمی، زهرا خضری، آیدا  فرضی زاده، 
فاطمه متولی، نرگس سبکتکین،  محدثه زلفی ، نازنین منصورالوارس 

و سارا قمی به میدان رفت.

پاالیش گاز ایالم یک - پیکان دو

 واریز سه امتیاز به حساب پیکان زیر سایه تعویض طالیی 

راند سوم قهرمانی کشور

مسگرها به مقام قهرمانی رسید 

راند سوم رالی، قهرمانی کشور با قهرمانی راننده ایران خودرو همراه بود.
در راند ســوم رالی قهرمانی کشــور که صبح جمعه 23 دی ماه در پیســت آیلند برگزار 
شد، اشــکان مســگرها نماینده ایران خودرو و باشگاه پیکان موفق شــد بار دیگر به مقام 
قهرمانی دســت یابد. همچنین در حین برگزاری این مســابقات، یکی از خودرو های پیکان 
دچار مشکل شد که به اجبار از جریان مسابقه بیرون رفت. با این حال، ایران خودرو توانست 

یک قهرمانی دیگر در رالی را با هدایت اشکان مسگرها ثبت کند.
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 حمید قاسمی، صاحب امتیاز نمایندگی ۱۹۰۲ با هفتاد سال سابقه خدمات خودرویی در خانواده:

آرزوهای خوب برای ایران خودرو

شبکه

 از شروع کارتان و سابقه نمایندگی برایمان بگویید.
پس از اتمام دوران ســربازی در ســال ۶۸ در صنف پدرم که نماینده 
شــرکت تراکتورسازی هانوماگ بود مشغول کار شدم و از آن جا که عالقه 
زیادی به حوزه فروش قطعات یدکی داشــتم، سال ۷۱ تصمیم به کسب 
مجوز تاســیس نمایندگی از گروه صنعتــی ایران خودرو گرفتم و پس از 
طی مراحل اداری و بررســی های صورت گرفته در نهایت سال ۷۲ موفق 
به اخذ مجوز نمایندگی ایران خودرو شدم و امروز حدود ۲۹ سال از عمر 
این نمایندگی می گذرد. عمری که به تالش و خدمت به وطن و هموطن 

گذشت و حاال مایه  افتخار و سربلندی ام است.
 چه شد به فکر دریافت امتیاز نمایندگی ایران خودرو افتادید؟

از آن جا که ایران خودرو از خودروســازان بنام و معتبر ایران اســت از 
همان ابتدا عالقه مند به اخذ مجوز نمایندگی ایران خودرو بودم و برای من 

حضور در این مجموعه معظم باعث مباهات و دلگرمی است.
 از چالش هایی که در مسیر تاسیس نمایندگی داشتید برایمان بگویید. 
ســال ۷۱ که تصمیم به تاســیس نمایندگی گرفتم به دلیل نیاز به 
وجود نمایندگی در شهر ما و این که ما زیرساخت های الزم را در اختیار 
داشــتیم، با چالش خاصی از طرف شرکت برای اخذ مجوز نمایندگی 
مواجه نشــدیم، اما  ســرمایه گذاری برای راه اندازی مجموعه و خرید 
تجهیزات که به هر حال نیاز به هزینه داشــت برای ما دغدغه بود، ولی 
به لطف خدا و در نهایت به پشــتوانه پدرم توانستیم تجهیزات را فراهم 
و زیرســاخت ها را تکمیل کنیم و به شــکرانه خداوند نمایندگی ما طی 
ســال های فعالیتش همــواره با تمام توان در مســیر ارایه خدمات به 

مشتریان انجام وظیفه کرده است.
 از متراژ و امکانات موجود در نمایندگی تان برایمان بگویید.

این نمایندگی در فضایی به مســاحت ۳۰۰۰ متر مربع بنا شده و همه 
خدمات فروش و پس از فروش را در هشت پست کاری شامل مکانیکی، 
صاف کاری، نقاشــی، برق و الکترونیک، جلوبندی و امداد ســرویس به 

مشتریان ارایه می کنیم.
 چه تعداد فروش خودرو دارید؟ 

همان طور که در جریان هستید فروش خودرو در نمایندگی ها با توجه 
به شرایط فعلی متغیر است، اما به طور متوسط فروش خودرو ما در ماه 

۱۰۰ دستگاه و ساالنه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دستگاه است. 
 چه تعداد خودرو در روز پذیرش می کنید؟ 

پذیرش روزانه ما بین ۲۵ تا ۳۰ دستگاه خودرو است.
 در نمایندگی تان چه تعداد پرسنل دارید و نحوه استخدام پرسنل در 

این نمایندگی چطور است؟
در حال حاضر تعداد پرسنل ۳۰ نفر است و اغلب در استخدام پرسنل 
ســعی می کنیم به مرتبط بودن پست کاری با تحصیالت و سوابق کاری 
آن ها توجه کنیم و شاید جالب باشد که بدانید اکثر پرسنل ما از ۱۸ سالگی 

وارد این مجموعه شدند و همچنان ماندگار هستند. 
 نگاه تان به نیروی انسانی چیست و برای حفظ نیروی انسانی خود چه 

اقداماتی انجام داده اید؟ 
تاثیر نیروی انســانی در پیشبرد اهداف یک نمایندگی بیش از عوامل 
دیگر است و از آن جا که حفظ پرسنل برای ما اهمیت زیادی دارد سعی 
می کنیم هر چه در توان داریم برای جلب رضایت و آسایش خاطر آن ها به 
کار بگیریم. چرا که پرسنل وقتی بدانند مجموعه برای حضور و تالش آن ها 
ارزش قایل است، محل کار را از آن خود می دانند و با این دلبستگی با امید 

و انگیزه و خلوص بیش تری به محل کار خود می آیند. این مســاله برای 
ما ارزش بسیار مهم دارد. از طرفی جذب پرسنل جدید زمان بر است و در 
ارایه خدمات بهتر به مشــتریان اختالل ایجاد می کند و ما تالش مان بر 
این است با ایجاد فضای کاری دوستانه و امنیت شغلی، در کنار همکاران 

وفادارمان بمانیم و خوش بختانه تا کنون نیز همین طور بوده است.
 یکی از خصوصیاتی که همکاران و مجموعه شما را با آن می شناسند؟

همیشــه خودم را با همه کارکنان یکی می دانم چون اعتقاد دارم من 
هم یکی از این همین پرسنل هستم. همکارانم هم با من راحت هستند 
و هر وقت مشکلی دارند شنونده درددل هایشان هستم. به همین خاطر 
فکــر می کنم همکارانم بیش تر مرا با خصوصیت همدل و هم فکر بودنم 

می شناسند.
 از دغدغه هــا و چالش های خود به عنوان صاحب امتیاز نمایندگی 

بگویید.
عالوه بر ارایه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان، همان طور 
که گفتم، حفظ نیروی انســانی مهم ترین مســاله برای ماست، زیرا با 
توجه به شرایط موجود کارکنان با مشکالت معیشتی مواجه هستند و 
باوجود تالش ما برای کمک به بهبود شــرایط اقتصادی آن ها، باز هم 
بین درآمد و هزینه شــکاف وجود دارد و این مساله جزء نگرانی های 

مهم من است.
 خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

 ۲۴ ســاعته در نمایندگی حضور دارم و با تمامی مشــتریان ارتباط 
مستقیم دارم. 

 چقدر در برابر مشتری احساس تعهد دارید و برای مشتری مداری 
چه اقداماتی انجام داده اید؟

دغدغه اصلی ما مشــتری است و اصوال بنا در این نمایندگی بر این 
است که به هر طریق ممکن رضایت مشتری را جلب کنیم و از آن جا که 
نمایندگی رابط بین شــرکت و مشتری است عالوه بر خدمات گارانتی، 
در زمان وارانتی نیز ســعی می کنیم تخفیف هایی را برای آن ها در نظر 
بگیریم و به اصطالح هوای مشــتری را داشته باشیم. در واقع بیش تر 
از منافع خود به منفعت مشتری فکر می کنیم. در واقع وقتی مشتری 
با طیب خاطر از این محل خارج می شــود، ما اطمینان داریم که خود 

صاحب امتیاز نمایندگی ۱۹۰2 در شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان 
غربی 57 ساله است و در خانواده ای سنتی و پای بند به اصول اخالقی به دنیا 
آمده است. به کارش بسیار عالقه مند است و عالوه بر فعالیت در نمایندگی 
به کشاورزی نیز مشغول است. او فردی خوش رو و بسیار اجتماعی است. 
حمید قاسمی می گوید: پدر و مادرم سال ها پیش فوت کردند، اما من هر 
چه دارم از نفس گرم آن هاســت و همیشه دعای شان بدرقه راهم بوده و 

هست. گفت و گوی ما را با صاحب امتیاز نمایندگی ۱۹۰2 بخوانید.  

او و آشنایانش از مشتریان بعدی ما هستند. ما معتقدیم رفتار و گفتار 
درســت با مشتری مهم تر از ارایه خدمات است و بسیاری از مشکالت 

را رفع می کند. 
 مهم ترین خواسته مشتریان از یک نمایندگی چیست؟ 

عالوه بر ارایه خدمات مناســب و تامین بــه موقع قطعات، معطل 
نشــدن در زمان پذیرش برای اغلب مشتریان مهم است و به نظر من 
نقطه قوت یک نمایندگی نحوه پذیرش اســت. اگر ســرعت اینترنت 
خوب باشــد با اختالل در سیســتم پذیرش هم مواجه نمی شویم که 
باعث می شــود مشتریان ســریع تر پذیرش شوند و با صرفه جویی در 

زمان احساس بهتری هم داشته باشند.
 چه رفتاری از مشتریان موجب ناراحتی شما می شود؟

بــا توجه به شــرایط اقتصادی جامعه همیشــه مشــتری را درک 
می کنیم و حتی از عصبانیت مشتری ناراحت نمی شویم و سعی داریم 
در مقابل مشــکالت آن ها کامال همدالنه برخورد کنیم و تا جای ممکن 
مساله مشتری را رفع کنیم. به هر حال ۳۰ نفر پرسنل از این نمایندگی 
ارتــزاق می کنند و اگر مشــتری را درک نکنیم درآمدی برای نمایندگی 

وجود نخواهد داشت. 
 تاثیرگذارترین سخنی که در دوره کاری تان شنیده اید؟

همواره سالم کار کردن را سرلوحه زندگی و کارم قرار دادم و از همکارانم 
هم خواسته ام براین مســاله توجه ویژه داشته باشند. از این بابت رفتار 
مناسب پرسنل با مشتریان در شهر ما زبانزد عام و خاص است و سعی 
کرده ایم حق مشتری را ادا کنیم. همیشه این جمله آویزه  گوشم بوده که 
حق به حق دار می رسد به خاطر آن سعی می کنم هیچ حقی از مشتریان 
به گردن ما نماند و خدای نکرده دینی به کســی نداشــته باشیم. به نظر 

می رسد شناختی که مشتریان نیز از ما دارند بر همین اساس است.
 محبوبیت یا معروفیت. انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟

قطعا محبوبیت برای ما مهم تر از معروفیت است. همیشه جوری کار 
کرده ام که به صداقت و حقانیت مشــهور باشم. امیدوارم همین طور هم 

باشد.
 ایده آل تان برای نمایندگی چیست؟ 

با توجه به این که خودروهای جدید ایران خودرو بر اســاس تکنولوژی 
روز تولید شــده اند سعی داریم با به روزرسانی تجهیزات، آموزش های به 
روز به پرســنل و بزرگ کردن فضای نمایندگــی در ارایه خدمات بهتر به 

مشتریان گام برداریم.  
 وجه تمایز شما با سایر نمایندگی ها چیست؟

فکر می کنم سابقه خانوادگی ۷۰ ساله در ارایه خدمات خودرو، شناخت 
صحیح از قطعات خودرو و تسلط بر کار از وجه تمایز نمایندگی ما با سایر 

نمایندگی هاست. 
 در کارنامه نمایندگی تان چه افتخاراتی دارید؟

اگر از موفقیت هایمان بپرسید می گویم، چندین مرتبه موفق به کسب 
رتبه اول در شــهر خود و رتبه دوم و چهل و ششــم در کل کشــور شدیم 
اما من این ها را افتخار نمی دانم؛ خدمت اســت که به آن مفتخرم. جلب 
رضایت مشتری برای ما افتخار است چون اگر مشتری نباشد نمایندگی 

معنا و مفهومی ندارد. 
 و اما سخن پایانی؟

ثبات مدیریت برای شــرکت های خودروســازی و زیرمجموعه آن ها 
اهمیــت زیــادی دارد و امیدوارم روزی برســد که تغییر مدیران ارشــد 
مجموعه ها زیر پنج ســال اتفاق نیفتد. این تغییــرات در کوتاه مدت به 
نمایندگی ها نیز آســیب وارد می کند، چرا که تغییر رویه ها و فرآیندهای 
ناشــی از تغییر کوتاه مدت مدیران، نمایندگی هــا را دچار تالطم و تزلزل 
می کند و تا مجموعه شــروع می کند به اجــرای برنامه های گروه جدید 
مدیریتی و به آن عادت کند، با تغییر مدیران، برنامه های جدیدی تعریف 
می شود و سازگاری با آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار است. خواسته 
دیگری کــه دارم حمایت بیش تر از نمایندگی های شــهرهای دورافتاده 
است که بازخورد آن به دلیل کوچک تر بودن شهرها خیلی سریع تر نمایان 
می شود و رضایت مشتریان با نوع نگاهی که دارند زودتر به دست می آید. 
در واقع با ۷۰ سال سابقه خدمات خودرویی در خانواده، آرزویم سربلندی 

روز افزون ایران خودرو در سراسر کشور است.
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زالل

در روایت معروف از امام صادق )ع( آمده است:
َلِة.]۱[شفاعت ما شامل  اَعَتَنا َمِن اْســَتَخفَّ بِالصَّ »إِنَُّه َل یَناُل َشــفَ

کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی شود.«
مقصود از ســبک شــمردن نماز، این است که انســان برای نماز 
ارزش و اهمیت الزم و شایســته را قائل نباشــد و با وجود داشــتن 
اختیار و قدرت بر خواندن آن نسبت به این فریضه الهی سستی کند. 
سبک شمردن نماز دارای مراتب و درجاتی است که در آیات و روایات 
متعددی به مراتب و مصادیق سبک شمردن نماز پرداخته شده است 

که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.

تاخیر نماز

یکی از بارزترین و شــایع ترین مصادیق ســبک شمردن نماز این 
اســت که انســان بدون هیچ عذری نماز خود را بــه تاخیر بیندازد به 
گونه ای که یا در آخر وقت خوانده شود و یا به طور کلی نماز قضا شود.
امام صادق )ع( در تفســیر آیه ۴ و ۵ ســوره ماعــون که خداوند 
متعال فرموده است: »َفَویٌل لِلُْمَصلِّیَن الَِّذیَن ُهْم َعْن َصلتِِهْم ساُهوَن« 
فرموده اند: »مــراد از بی اعتنایی به نماز در این آیه، تاخیر آن از اول 

وقت بدون عذر است.«]۲[

با عجله خواندن نماز

نبی اکرم )ص( می فرماید:
»أَْسَرُق النَّاِس َفالَِّذی یْسِرُق ِمْن َصَلتِِه ُتلَفُّ کَما ُتلَفُّ الثَّْوُب الَْخلَُق 
َفیْضَرُب بَِها َوْجُهُه. ]۳[ دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت 
و شتاب زدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی، همچون جامه 

مندرسی در هم پیچیده شده، به صورت او پرتاب می شود.«
در حدیث دیگری نقل شــده مــردی در حضور امیرالمومنین )ع( 
نماز خود را با شتاب بجا می آورد، حضرت نگاهی به او کرد و فرمود: 
چند وقت اســت ایــن گونه نماز می خوانی؟ او گفت: مدت هاســت. 
حضــرت فرمود: َمَثل تو نــزد خداوند َمَثل کالغ اســت )که به جای 
ســجده منقار بر زمیــن می کوبد( اگر این گونــه بمیری بر غیر ملت 
و دین پیامبر اکرم )ص( مرده ای. ســپس فرمود: »به درســتی که 

دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد.«]۴[
رسول خدا )ص( فرمود:

»َل إِیَماَن لَِمْن َل أََمانََة لَُه َو َل ِدیَن لَِمْن َل َعْهَد لَُه َو َل َصَلَة لَِمْن 
َل یتِمُّ ُرکوَعَها َو ُسُجوَدَها.]۵[ کسی که رعایت امانت نکند ایمان ندارد 
و کســی که در بند پیمان نباشد دین ندارد و کسی که رکوع و سجده 
نمازش را کامل انجام ندهد )مثل این است که( نماز نخوانده است.«

نبی اکرم )ص( در روایتی می فرماید:
»َمْن أَْحَســَن َصَلتَُه َحتَّی تََراَها النَّاُس َو أََســاَءَها ِحیَن یْخُلو َفتِلْک 
اْســتَِهانٌَة.]۶[ آن کس کــه در مقابل مردم با دّقت نمــاز بخواند و در 

خلوت بدون دّقت نماز گزارد به نماز بی اعتنایی کرده است.«

کسالت و بی حالی

خداوند متعال در وصف این دسته از نمازگزاران می فرماید:
لِة  َ َو ُهَو خاِدُعُهْم َو إِذا قاُموا إِلَی الصَّ »إِنَّ الُْمناِفِقیَن یخاِدُعــوَن اللَّ
قاُموا کســالی... ]۷[ منافقان می خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی 
کــه او آن ها را فریــب می دهد و هنگامی که به نمــاز برمی خیزند، با 

کسالت برمی خیزند...«

بی توجهی

امام باقر )ع( در این باره می فرماید:
»علیک باالقبال علی صالتک فانما یحسب لک منها ما اقبلت علیه 
منها بقلبک و ال تعبث فیها بیدیک و ال براسک و ال بلحیتک و ال تحدث 
نفســک و ال تتثاءب و ال تتمطا و ال تکفــر... ]۸[ بر تو باد توجه کامل 
به نمازت، پس همانا، آن مقدار که در نماز حضور قلب داشــته باشی، 

حســاب می شود، در نماز با دست و سر و ریش خویش بازی مکن و 
در نماز با خودت صحبت نکن و خمیازه نکش...«

یکی دیگر از مصادیق ســبک شــمردن نماز کــه در مراتب پایین 
سبک شمردن نماز به حساب آورده می شود و در روایات نسبت به آن 
مذمت شده این اســت که انسان قبل از وقت نماز، آماده نماز نباشد 

مثال وضوی خود را به تاخیر انداخته باشد]۹[.
در روایات متعددی به سرنوشت نافرجام کسانی که نسبت به نماز 
اهمیت نمی دهند پرداخته شــده است. از جمله روایتی که از حضرت 
فاطمه زهرا )س( نقل شــده که ایشان از پدر بزرگوارشان پرسیدند: 
پدر جان! زنان و مردانی که نســبت به نماز بی اعتنا هســتند و نماز را 

سبک می شمارند، چه عواقبی در پیش دارند؟
رسول خدا )ص( فرمود: ای فاطمه جان! هر کس از مردان و زنان 
نمازش را ســبک بشمارد خداوند او را به ۱۵ بال مبتال می سازد: شش 
مورد در دنیا، ســه مورد در وقت مرگ و سه مورد آن ها در قبر و سه 

مورد در قیامت زمانی که از قبر خارج شود:
 اما آن شش بالیی که در دنیا دامن گیرش می شود:

 خداوند برکت را از عمرش می برد.
 خداوند برکت را از رزقش می برد.

 خداوند عز و جل سیمای صالحان را از چهره اش محو می کند.
 هر عملی که انجام می دهد پاداش داده نمی شود.

 دعایش به آسمان نمی رود.
 بهره ای از صالحین برای او نیست.

 اما آن سه بالیی که هنگام مرگ گرفتارش خواهد شد:
 ذلیل از دنیا می رود.

 هنگام مرگ در حال گرسنگی خواهد بود.
 تشــنه از دنیا خواهد رفت اگرچه آب همه نهرهای دنیا را به او 

بدهند.
 اما آن سه بالیی که در قبر دامن گیرش می شود:

 خداوند ماموری از فرشــتگان در قبــر برای او می گمارد تا او را 
زجر دهد.

 قبرش برای او تنگ خواهد شد.
 گرفتار ظلمت و تاریکی قبر خواهد شد.

 اما آن سه بالیی که در روز قیامت گرفتار خواهد شد:
 خداونــد ملکی را موکل می ســازد او را با صورت بر روی زمین 

بکشد، در حالی که خالیق تماشا می کنند.
 محاسبه اعمالش به سختی انجام می شود.

 خدا به نظر لطف به او نمی نگرد و برای اوست عذاب همیشگی.
]۱۰[ عالوه بر این، روایات دیگری نیز پیامدهای منفی ســبک شمردن 

نماز را برشمرده اند که تعدادی از آن ها را ذکر می کنیم:

محرومیت از شفاعت

امام صادق )ع( در لحظات پایانی عمر شریف شان فرمود:
َلِة.]۱۱[ به شفاعت ما نخواهد  »إِنَُّه َل یَناُل َشَفاَعَتَنا َمِن اْسَتَخفَّ بِالصَّ

رسید کسی که نماز خود را سبک شمارد.«
رسول خدا )ص( فرمود:

ِ.]۱۲[ از  »لَیَس ِمنِّی َمِن اْسَتَخفَّ بَِصَلتِِه َل یِرُد َعلَی الَْحْوَض َل َو اللَّ
من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد. قسم به خدا بر حوض 

کوثر بر من نخواهد رسید«.
در روایت دیگری امام رضا )ع( فرمود:

َها أَْو ُتَضیَع  »ایاک أَْن تَکَســَل َعْنَها أَْو تََتَوانَی ِفیَها أَْو تََتَهــاَوَن بَِحقِّ
ِخفَّ بَِها أَْو تَْشــَتِغَل َعْنَها  یک أَْو تَْســتَ َها َو ُحُدوَدَها أَْو تَْنُقَرَها نَْقَر الدِّ َحدَّ
نْیا أَْو ُتَصلِّی بَِغیِر َوْقتَِهــا.]۱۳[ بپرهیزید از این  بَِشــی ٍء ِمْن َعَرِض الدُّ
کــه در نماز سســتی و تنبلی کنید و یا حــدودش را ضایع کنید یا از 
روی دســتپاچگی رکوع و سجده نماز را آن چنان بجا آورید که گویی 
همچون خروس منقار می زنید یا این که نماز را ســبک بشــمارید یا 
این که به جای نماز به امور دنیوی مشــغول شــوید و یا در غیروقت 

نماز بخوانید.«

محشور شدن با طاغوتیان

پیامبر خدا )ص( فرمود:
»َل ُتَضیُعوا َصَلتَکْم َفإِنَّ َمْن َضیَع َصَلتَُه ُحِشَر َمَع َقاُروَن َو َهاَماَن 
ِ أَْن یْدِخلَُه النَّاَر َمَع الُْمَناِفِقیَن َفالَْویُل لَِمْن لَْم یَحاِفْظ  َو کاَن َحّقًا َعلَی اللَّ
َعلَی َصَلتِِه َو أََداِء ُسنَِّة نَبِیه.]۱۴[ نماز خود را تباه مکنید، زیرا کسی که 
نمازش را تباه سازد با قارون و هامان محشور می شود و بر خدا ثابت 
اســت که او را با منافقان وارد دوزخ کند. وای بر کســی که بر نماز و 

ادای سنت پیامبر خود مواظبت نکند.«

گرفتار شدن به گناهان کبیره

رسول خدا )ص( فرمود:
لََواِت  ــیَطاُن َهائِبًا ِلبْــِن آَدَم َذِعراً ِمْنُه َمــا َصلَّی الصَّ »َل یَزاُل الشَّ
الَْخْمــَس لَِوْقتِِهنَّ َفإَِذا َضیَعُهــنَّ اْجَتَرأَ َعلَیِه َفَأْدَخلَــُه ِفی الَْعَظائِم.]15[ 
پیوســته شیطان از پســر آدم تا هنگامی که نمازهای پنج گانه را در 
وقت خود انجام دهد ترس و وحشــت دارد، ولی آن گاه که نمازها را 
تباه ســاخت بــر او جرات پیدا می کنــد و او را در گناهان بزرگ وارد 

می سازد.«
َلُم : إِنَّ اَلَْعْبَد لَُیْرَفُع لَُه ِمْن َصَلتِِه نِْصُفَها أَْو  ِ َعلَْیِه السَّ َقاَل أَبُو َعْبِد الَلَّ
ُثُلُثَها أَْو ُربُُعَها أَْو ُخُمُسَها َو َما ُیْرَفُع لَُه إِلَّ َما أَْقَبَل َعلَْیِه ِمْنَها بَِقلْبِِه َو إِنََّما 

ُأِمُروا بِالنََّواِفِل لَِتتِمَّ لَُهْم بَِها َما نََقُصوا ِمَن اَلَْفِریَضِة.
حضــرت امام صادق )ع( فرمود: بســا نماز بنده نصف یا ثلث و یا 
ربع و یا خمسش باال مى رود و باال نمى رود از نماز مگر همان مقدارى 
کــه بنده آن را با حضور قلب خوانــده و انجام داده فلذا بندگان مامور 
شــده اند به خواندن نوافل تا بدین ترتیب نقایــص از فرایض خود را 

تتمیم و تکمیل کنند. ]۱۶[

پی نوشت ها
]۱[ . الکافى، ج ۳، ص ۲۷۰ ..

]۲[ . وسائل الشیعة، ج ۴، ص ۱۲۴ ..
]۳[ . ابن فهد حلى، عدة الداعى و نجاح الساعى، قم، دارالکتاب اسالمى، ۱۴۰۷ ق، اّول، ص ۴۱ ..

]۴[ . بحاراألنوار، ج ۸۱، ص ۲۵۳ ..
]۵[ . همان، ج ۶۹، ص ۱۹۸ ..

]۶[ . مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۲۶ ..
]۷[ . نساء)۴(، آیه ۱۴۲ ..

]۸[ . بحاراالنوار، ج ۸۴، ص ۲۰۱ ..
]۹[ . همان، ج ۲، ص ۱۵۴ ..
]۱۰[ . همان، ج ۸۰، ص ۲۱ ..
]۱۱[ . همان، ج ۴۷، ص ۸ ..
]۱۲[ . همان، ج ۸۰، ص ۲۱ ..

]۱۳[ . همان، ص ۲۰ ..
]۱۴[ . عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج ۲، ص ۳۱ ..

]۱۵[ . أمالى صدوق، ص ۴۸۴ ..
]۱۶[ . علل الشرایع، جلد۲، صفحه۳۲۸ 

عنوان باب: الجزء الثانی ۲۴ باب العلة التی من أجلها وضعت النوافل

اثرات مخرب کاهلی در نماز
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تغییر هولدر ثابت و متحرک گان PG۱42 درمحدوده کفی عقب سالن بدنه سازی دنا 

گامی دیگر در مسیر خودکفایی
شماره 

پیشنهاد
1688226 

امیر حسین زاده فرد و فربیرز بابازاده دیوشلی

 مزایا 
و 

نتایج

 کاهش هزینه در مصرف قطعه به صورت چشم گیر.
 جلوگیری از عایق کردن الکترودگیر و چپقی.

 خودکفایی در تعمیرات.
 کاهش زمان توقفات.

 بهبود کیفیت به دلیل جلوگیری از عدم استحکام و دفرمگی.

وضعیت 

قبل
وضعیت 

بعد

 در وضعیت قبلی از چهار قطعه به صورت دو عدد چپقی و دو عدد الکترودگیر به صورت رزوه ای استفاده می شد 
که این موضوع سبب افزایش هزینه و باال رفتن زمان تعمیر می شد و همچنین رزوه دار بودن قطعات الکترودگیر در 
اکثر مواقع سبب بروز ایراد کیفی عدم استحکام در سالن بدنه سازی می شد و شکایت مشتری در سالن های رنگ 
و مونتاژ را به دنبال داشت. همچنین ارتفاع زیاد این قطعات باعث بروز ایراد کیفی دفرمگی نقطه نیز به تعداد باال در 

بدنه های تولیدی می شد و با توجه به دفلکشن زیاد امکان شکستگی بازوی مسی وجود داشت.

 با اجرای این پیشــنهاد با استفاده از دو الکترودگیر با کد فنی مشابه و حذف دو عدد چپقی 
و دوعدد الکترودگیر رزوه ای عاله بر بومی ســازی و کاهش هزینه در خرید قطعات از کشور های 
بیگانه، از بروز ایراد کیفی عدم اســتحکام جلوگیری به عمل آمده و همچنین به دلیل کم شــدن 
ارتفاع الکترودگیرها مشکل شکستگی بازو و دفرمگی نقاط مرتفع شده است و زمان تعویض این 

قطعات توسط پرسنل تعمیرات با کاهش چشم گیری همراه بوده است.

پیشنهاد 

دهندگان

پیشنهاد برتر

 در مسیر بومی سازی قطعات و در راستای کاهش هزینه، امیر حسین زاده فرد و فریبرز بابازاده دیوشلی از مدیریت بدنه 
دنا با پیشنهاد پروژه ای کارآمد و اثرگذار »تغییر هولدر ثابت و متحرک گان PG۱42« از بروز ایراد کیفی عدم استحکام در 

محدوده کفی عقب سالن بدنه سازی دنا جلوگیری کرده و سبب پایین آمدن زمان تعویض این قطعات شده اند.

 ناصر کاظمی

متولد ســال ۷۶ اســت و دارای یک برادر و فرزند ارشــد خانواده. او یکی 
از همکارانــی اســت که به تازگی به جمع آبی پوشــان جاده مخصوص ملحق 
شده است. او را مشــغول کار در خیابان شهید بهشتی ایران خودرو و نزدیک 
درمانگاه امور پدر دیدم. جوانی محجوب و در عین حال صمیمی که به تازگی 
کارش را در شــرکت بــه عنوان پاکبان آغاز کرده اســت. از او دعوت می کنم 
گپ وگفتی کوتاه با هم داشته باشیم. نوید الفت به دلیل عالقه  بسیارش، رشته 
حســابداری را در دانشگاه آزاد شــهر قدس دنبال کرده و یکی از دغدغه های 

مهمش در آن دوران از زندگی اش تامین هزینه تحصیلش بوده است. 
می گویــد: »دلم نمی آمد از پدرم ریالی دریافت کنــم. باید روی پای خود 
می ایســتادم. سرانجام توانســتم با کار کردن در یک کارواش هزینه تحصیل 
خود را تامین کنم. این اتکا به خود به من اعتماد به نفس خوبی داد و درسی 
که برایم داشــت این بود که می توان در سخت ترین شرایط هم به هدف خود 

رســید. واقعا از این بابت خدا را شــکر می کنم که توانستم به این خواسته ام برسم.« پدر و مادر نوید 
اهل گیالن غرب و استان کرمانشاه هستند. آن ها قبال در شهر کرج مستاجر بودند، اما پدر برای رهایی 
از اجاره نشــینی به منطقه مالرد مهاجرت کرده و با ســاخت یک خانه کوچک صاحب خانه شدن شان 
را بــرای خانــواده اش به ارمغان می آورد. الفت تاکید می کند، قناعت و بردباری در برابر ســختی ها از 

ویژگی های ذاتی زندگی شان بوده است. می گوید: »درآمد خانواده مان حقوق 
ایثارگری پدر است که سال ها در جبهه غرب حضور داشته است.« از او درباره 
نحوه ورودش به شــرکت و احساســش به ایران خودرو می پرسم. می گوید: 
»از طریق فراخوان ایســیکو توانســتم جذب شرکت شده و زیر نظر مدیریت 
خدمات شــهری کار خود را آغاز کنم. تالش می کنم با دقت وظیفه ام را انجام 
داده و به تدریج آینده ام را بســازم. بســیار خوش حالم کــه در این مجموعه 
بزرگ کار می کنم و می توانم نان حالل برای پدر و مادر و برادرم ببرم.« یکی 
از عالقه مندی های آقا نوید ورزش و امیدوار است بتواند در کنار پرورش اندام 

به زودی ورزش رزمی را آغاز کند.
او قبل از ورود به شــرکت به مدت دو ســال در یک شرکت مواد غذایی به 
عنوان اپراتور بسته بندی مشغول کار بوده، اما با توجه به قدمت و گستردگی و 
اعتبار ایران خودرو همواره عالقه مند به کار در این شرکت به ویژه در خط تولید 
بوده اســت. الفت اظهار امیدواری می کند، همچون ســایر همکارانش تبدیل 
وضعیت شــده و بتواند متناسب با رشــته تحصیلی اش که همان حسابداری 
اســت در ایران خودرو کارش را ادامه دهد. هرچند آن چه برایش اولویت نخســت است، کار و تامین 

معاش برای خانواده  است. 
او در پایان این گفت وگو از حمایت های پدرگونه ســید علی اکبر موســوی پناه که از پیش کسوتان و 

کارکنان قدیمی شرکت است، قدردانی می کند. 

نوید الفت از مدیریت خدمات شهری

مرد روزهای سخت 

ییک از ما



13 شماره 88۲      شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱

مثبت باشیم

متوقع نباشید

فروردین
خوش قلبی، مهربانی و فداکاری شــما سبب شده، خیلی راه ها به رویتان 
باز و بعضی ها نیز از آن ها سوءاســتفاده کنند که خوش بختانه خیلی زود 
هم شــناخته می شــوند. نباید اجازه دهید برخی افراد به ظاهر دلسوز در 
زندگی تان دخالت کنند و یا به عنوان مشــاور سبب به هم ریختن شیرازه 

زندگی تان شود. موقعیت مالی تان رو به بهبود است.
اردیبهشت

شما قادر هستید از نظر احساسی و حمایت های عاطفی روی دوستان تان 
حساب کنید، اما از آن ها توقع بیش از اندازه نداشته باشید، وگرنه مایوس 
خواهید شــد! در حالی که به دنبال راه حلی برای مشکل تان می گردید به 
دنبال کمال گرایی نباشید. شما همیشه می توانید به عقب برگردید و بعدا 

به جزییات کارتان رسیدگی کنید.
خرداد

 گاهــی اجازه می دهید که فلســفه بافی بر منطق تــان برتری یافته و این 
کار می تواند شما را به دردســر بیندازد. تفاوت هایی که با دیگران دارید را 
تقویت کنید و در پی این نباشــید که خود را هم رنگ جماعت کنید. خود 

را باور کنید و اعتماد به نفس تان را افزایش دهید.
تیر

شما می خواهید در کارتان موفق شوید، اما آن صبر و حوصله ای که باید در 
انجام کارها داشــته باشید را ندارید. اگر حواس پرتی و آشفتگی در کارتان 
نداشته باشید موفق خواهید شد و حاال که چندان متمرکز نیستید، ناامید 

شــده اید. بهتر اســت خودتان را از حواشی دور نگه داشته و  با جدیت و 
بدون خمودگی رشته کارها را در دست بگیرید و با قدرت پیش بروید.

مرداد

شــاید خانواده تان انتظار داشته باشــند که موقعیتی را اداره کنید و آن را 
سرو سامان دهید که به نظرتان دشوار و غیرعملی است و سبب می شود 
احساس ناخوشایندی شما را فرا بگیرد. الزم نیست جواب منفی به آن ها 
بدهید، این مســوولیت را قبول کنید. شما با توانایی که دارید به راحتی و 

در اندک زمانی می توانید از عهده آن برآیید.
شهریور

احســاس اعتمــاد به نفس بیش تــری دارید که باعث می شــود، انعطاف 
پذیری تان نیز بیش تر شود، به این دلیل که شما نیاز ندارید، مساله ای را برای 
دیگران ثابت کنید. جوهر باطنی شما اکنون بسیار قوی است و الزم نیست، در 
مورد آن تردید داشته و وقت تان را تلف کنید. بیش ترین منفعت را وقتی کسب 

می کنید که به مشکالت دیگران هم توجه کرده و برای رفع آن قدمی بردارید.
مهر

ممکن است این هفته رابطه شــما با یکی از دوستان تان به طرز عجیبی 
بــه هم بریــزد چرا که اختالف عقایدی که با هــم دارید منجر به یک بگو 
مگو می شود. اگر این اصطکاک سبب شود که قلب هر دوی شما بشکند 
مطمئن باشــید هیچ کدام تان برنده نخواهید بود. به جای این که آن قدر 
با هم بجنگید یک نفس عمیق بکشــید و تصور کنید که هر دو پیشکشی 

دارید که باید به یکدیگر تقدیم کنید.

آبان
به نظر می رســد این روزها شخصی به طرز غیر قابل تحملی شما را آزرده 
خاطر می کند و بی هیچ دلیل مشــخصی با شما مخالفت می کند که این 
کار باعث به وجودآمدن لحظات ســختی برای شما می شود. کنار آمدن با 
احساســاتی که به شما هجوم می آورند کار کسل کننده ای است، به جای 
خودخوری با آرامش با او صحبت کنید و علت مخالفت هایش را بپرسید. 

آذر
اکنون در دوره موفقیت آمیز زندگی تان هســتید، با وجود این اضطراب و 
نگرانی شما را فرا گرفته است. اگر همه چیزها سر و سامان پیدا نکرده 
باشــد شــما عصبانی می شــوید. بهترین راه حل برای شما دنبال کردن 
عالقه مندی های خودتان اســت. هرکاری که می کنید، آتش خود جوش 

بودن را شعله ور نگاه دارید.
دی

زندگی تان در حال حاضر ســخت تر از آن اســت که انتظــارش را دارید، 
نیازهای اساســی تان با آرزوهایتان تفاوت دارد. این آرزوهای قشــنگ را 
برای داشــتن آینده ای بهتر از دســت ندهید، حتی اگر نمی دانید چگونه 
به آن ها دســت یابید. محکم و اســتوار پای خواســته ها و ایده آل هایتان 

بایستید و مطمئن باشید در نهایت به آن ها دست می یابید.
بهمن

اکنون که احساس می کنید آرامش بیش تری در زندگی پیدا کرده و اغلب 
نگرانی های مربوط به خانواده تان به پایان رسیده، بهتر است انرژی تان را 
صرف بهبود بیش تر موقعیت اجتماعی و رشــته فعالیت تان کنید. عشق 
و محبت همچنان بهترین پشتیبان شما خواهد بود و در زندگی زناشویی 
آرامش بی نظیری را تجربه خواهید کرد. ممکن اســت یکی از دوســتان 

قدیمی خود را به زودی مالقات کنید.
اسفند

دراین هفته حتی المقدور تنها نمانید و روشــن عمل کنید؛ ممکن است در 
روزهای آخر این هفته تا حدی دست خوش حسرت گذشته ها شوید، ولی 
بهتر است اجازه ندهید که خاطرات تلخ گذشته خلق و خویتان را تنگ کنند. تا 
آخر هفته با سرعت هر چه تمام به پیشروی ادامه دهید، کاری که وقتی سر 

حال، پر انرژی و ماجراجو هستید اصال برایتان دشوار به حساب نمی آید.
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 کمی از رشته محاسبات ذهنی و فرق آن با چرتکه بگو.
رشــته محاســبه ذهنی به زبان عامیانه همان چرتکه است. در این 
رشته یاد می گیریم چطور اعداد را با هم جمع، تفریق، ضرب و تقسیم 
کنیــم. در ابتدا این کار را با کمک چرتکه انجام می دهیم، ســپس به 
روش ذهنی محاسبات، اما در واقع چرتکه با یو.سی.مس )محاسبات 
ذهنی( متفاوت است. در چرتکه اعداد را به صورت فارسی یاد می دهند 
و محاسبه ذهنی آن طور که باید انجام نمی شود. در یو.سی.مس اعداد 
هم به فارسی و هم به انگلیسی یاد داده می شوند و محاسبات ذهنی 

در آن بهتر از چرتکه است.
 تا به حال چه مقام هایی در این رشته کسب کرده ای؟

در مرحله استانی در مسابقات دیداری و شنیداری شرکت کردم. در 
مسابقات شنیداری رتبه سوم و در دیداری رتبه دوم را به دست آوردم. 
در مســابقات کشــوری رتبه دوم دیداری را کسب کردم و در مسابقات 

جهانی رتبه سوم دیداری.
 مسابقات دیداری و شنیداری به چه صورت هستند؟

در مســابقات دیداری، ۸ دقیقه زمان داریــم تا ۲۰۰ جمع و تفریق 
را انجام دهیم. اگر ســطح مان به ضرب و تقســیم رســیده باشد باید 
ضرب و تقســیم هم انجام دهیم که بازهم تعداد سواالت ۲۰۰ تاست. 
در مســابقات شنیداری یک مربی با سرعت نســبتا باال به ما اعداد را 
می گویــد و ما باید جمــع و تفریق را انجام دهیم. ســپس با ماژیک 
جواب را روی تخته های کوچک می نویســیم و وقتی مربی اعالم کرد، 
تخته ها را باال می بریم. با اولین حاصل اشــتباه از دور مسابقات خارج 
می شــویم. در این مســابقات رده های ســنی مختلف با هم مسابقه 

می دهند.
 مسابقات بین المللی چطور بودند؟

مســابقات بین المللی که ما شــرکت کردیم، تحت نظارت کشــور 
مالزی برگزار شــد. مربی ام نیز در مالزی دوره دیده اســت و مدارک 

مسابقات بین المللی ام نیز از این کشور صادر شده است.
 هنگام مسابقه نگرانی نداری؟

هر فردی که می خواهد مســابقه دهد، نگرانی هایی دارد، اما من با 
تالش زیاد ســعی کردم مســابقات را به نفع خودم به پایان برسانم و 

توانسته ام مقام هم به دست بیاورم.
 شرکت در این دوره ها چه تاثیری بر زندگی و درس های مدرسه ات 

گذاشته است؟
زودتر از افراد عادی می توانم جواب جمع، تفریق، ضرب و تقســیم 

اعداد را به دســت بیاورم. اگر ماشین حساب کنارم نباشد این کار را 
به راحتی در ذهنم انجام می دهم. اغلب بچه ها در پایه ســوم دبستان 
با ضرب به مشکل برمی خورند و مجبورند آن را حفظ کنند. من چون 
از قبل ضرب و تقســیم را بلد بودم، توانستم آن ها را به راحت ترین و 

بهترین شکل انجام دهم و حتی به دوستانم نیز کمک کنم.
 دوست داری در آینده چه کاره شوی؟

عاشق رشته ریاضی هستم. دوســت دارم در آینده رشته مهندسی 
بخوانم چون به ریاضی نزدیک است.

 میانه ات با مدرسه و تکالیف مدرسه چگونه است؟
من عاشــق مدرسه هستم. تکالیفم را بدون کمک بزرگ ترها انجام 
می دهم. دوســت دارم کالس هایم حضوری برگزار شــوند. این طوری 
می توانم در کالس دوســتانم را ببینم و زنگ های تفریح با آن ها بازی 

کنم.
  بــه جز دروس مدرســه و چرتکــه، به چه فعالیت هــای دیگری 

مشغولی؟
در ســه سالگی با تشویق پدر و مادرم ارف را شروع کردم و از هفت 
سالگی هم فلوت می زنم. از انجام تمرینات ارف لذت می بردم و وقتی 
مربیانم اشتیاق مرا می دیدند، تشویقم کردند تا ساز سنتور را انتخاب 

کنم االن هم کالس های آن را می گذرانم.
 اجرای عمومی هم داشته ای؟

از طرف آموزشــگاه در کنسرت هایی شرکت کرده ام. هم تک نوازی 
سنتور داشته ام، هم ارف نواختم و هم با دوستانم هم نوازی کرده ام. 

 اهل ورزش هستی؟
بله، ژیمناســتیک کار کرده ام. دو مدال طالی اســتانی دراین رشته 
دارم. در ژیمناستیک بارفیکس و از میان تمامی حرکت ها، حرکت پل 
را بیش تر دوست دارم. در کالس کاراته هم شرکت کرده ام، اما به دلیل 

شرایط کرونا نتوانستم آن را ادامه دهم.
 کدام یک از فعالیت های فوق برنامه ای که تا به حال داشــته ای را 

بیش تر از همه دوست داری؟
یو.سی.مس را از سایر رشته ها بیش تر دوست دارم. هرچند، دنیای 
هر رشته ای با دیگری فرق می کند و پرداختن به هر یک از آن ها لذت 

خاص خودش را دارد.
 این فعالیت ها خسته ات نمی کنند؟

کالس های فوق برنامه برای من هم گاهی سخت کننده می شوند، 
اما وقتی به نتایج و تاثیر آن در آینده ام فکر می کنم، انرژی می گیرم. 

 اگر نمره خوبی در درس ها نگیری ناراحت می شوی؟
گاهــی پیش آمده کــه نمره بدی گرفتــه ام، اما هرگــز خودم را 
نمی بازم. چون همیشــه ســعی می کنم با تالش و کوشــش، جلسه 
قبلــی را جبران کنم و بهترین عملکرد را در جلســات بعدی داشــته 
باشــم. برای سن من شــاید سخت به نظر برســد، اما با تالش این 

سختی ها را رد می کنم.
 چه چیزی بیش تر  به شما انگیزه می دهد؟

موفقیت هایم به من انگیزه می دهند و باعث می شوند همه کارها را 
به پایان برســانم و می خواهم آینده خوبی برای خودم بسازم تا پدر و 

مادرم را خوش حال کنم.
 الگویت در زندگی چه کسی است؟

پدرم است، چون او همیشه زحمت می کشد و بسیار تالش می کند 
تا بر سختی ها پیروز شود. من هم دوست دارم مثل پدرم بر سختی ها 

غلبه کنم.
 اوقات فراغتت را چگونه می گذرانی؟

بازی های رایانه ای انجام می دهم و کتاب می خوانم.
 ایران خودرو را از نزدیک دیده ای؟

تا االن نتوانســته ام شــرکت را از نزدیک ببینم، چون امکان بازدید 
وجود ندارد.

 در مورد تولید ملی شنیده ای؟
بلــه، یعنــی تولید محصوالتــی که در کشــور خودمان ســاخته 
می شــوند. اگر این تولیدها با کیفیت باالتری ساخته شوند، آن وقت 
مردم از آن ها بیش تر حمایت می کنند و باعث پیشــرفت کشورمان 

می شود.
 کدام محصول ایران خودرو را بیش تر  می پسندی؟

دنا.
 توصیه ات به هم سن و ساالنت؟

بــه همــه بچه های دنیا پیشــنهاد می کنم، از شــش ســالگی در 
کالس های چرتکه و یو.ســی.مس شرکت کنند تا بتوانند در ۹ سالگی 
مثل من و دوستانم به راحتی جدول ضرب و محاسبات را انجام دهند. 
همچنین هر کاری را که دوســت دارند با اشتیاق دنبال کنند. توصیه ام 

به همه دوستانم در دنیا تالش است و تالش و تالش.
 سخن پایانی؟

برای همه مردم دنیــا آرزوی صلح دارم و برای پدر و مادرم آرزوی 
بهترین اتفاق ها و سالمتی می کنم.

کودک و نوجوان

بهراد، تنها فرزند همکارمان هومن بحرکاظمی، شــاغل در بخش تولید 
بدنه دنا متولد 22خرداد ۱3۹2و دانش آموز پایه چهارم است. او از سه 
سالگی موسیقی را با ارف شروع کرده، فلوت می زند و سنتور می نوازد. 
در رشته ژیمناستیک دو مدال طالی استانی دارد و از شش سالگی هم 
یادگیری دوره های چرتکه و محاسبات ذهنی را با جدیت دنبال می کند 
و در مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی مالزی، عنوان سوم جهانی را 

به خود اختصاص داده است.

بهراد بحر کاظمی فرزند همکار

نفر سوم چرتکه جهان همین جا کنار ماست نفر سوم چرتکه جهان همین جا کنار ماست 

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

مهسا رویتوند فاطمه قاسم نژاد محمد ایمانی-۱۴ ساله آریا رحیمی-۶ ساله الینا عبدیان رهام اكبری-۵ سالهشادی سعیدی

هومن بحرکاظمی، )پدر(: 

بیش تر حمایت ها از مهراد توسط مادرش انجام گرفته است. 

من به دلیل نوع کارم بیش تر زمانم را در این شرکت می گذرانم. 

برای همه کارکنان ایران خودرو، خانواده و فرزندان شان آرزوی 

موفقیت می کنم.

و برای سربلندی و صنعت ملی کشور می کوشند.باشد. به ویژه پدران زحمت کش ایران خودرویی که بسیار تالشگرند آرزوی ســالمتی می کنم، سایه شان همیشه باالسر فرزندان شان شاد باشد و از لحظه لحظه زندگی شان لذت ببرند. برای همه پدرها و سربلندی دارم. امیدوارم همیشه لب هایشان بخندد و دل هایشان برای همه بچه های دنیا به ویژه بچه های ایران زمین آرزوی موفقیت مریم زارعی، )مادر(: 
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فرهنگ و صنعت

 فناوری های ماشین سبز آینده 

آالیندگی و تصادف صفر، اهداف اصلی خودروی آینده 
دانشــمندان معتقدند، خودروهای آینده، چیزی فراتر از وســایل نقلیه 
خودران خواهند بود، آن ها اشیای هوشمندی هستند، با توانایی استدالل 
برای انجام وظایف خود و ما حتی قادر خواهیم بود با وســایل نقلیه خود 

صحبت کنیم. 
امــا در حال حاضــر محققان دنیای خودروســازی، برای ســاخت 
خودروهایــی با دو هــدف اصلی یعنی آالیندگی صفــر و تصادف صفر، 
گام هــای محکمی برمی دارند. مبارزه با تغییرات آب و هوایی و توســعه 
مداوم فناوری های جدید پیامدهای روشنی برای آینده خودروهایی است 

که بسیار فراتر از تعهد به وسایل نقلیه پایدارتر است.
ایمنی، اولویت نخست

یکی از اهداف اصلی صنعت خودرو در ســال های آتی، دست یابی به 
ایمنی بیش تر اســت، موضوعی که به لطف شریک اصلی آن، ابزارهای 
فناوری جدید، دائما در حال پیشــرفت اســت. هر بار که ما یک وسیله 
نقلیه قدیمی را با یک وســیله نقلیه جدید مقایسه می کنیم، می توانیم 
ببینیم که چگونه از نظر ایمنی پیشــرفت های قابل توجهی در آن صورت 
گرفته اســت، جنبه ای که اهمیت آن در مشارکت با یک متحد جدید در 
زمینه اتصال افزایش می یابد. ظهور اینترنت ۵ جی مزایای بی شماری را 
در تمام بخش ها از جمله صنعت خودرو به ارمغان آورده است. اتصال در 
دنیای خودرو مترادف با ایمنی، همراه با مزایای دیگری مانند بهره وری در 
انرژی است. آینده خودرو در ارتباط و تبادل اطالعات با سایر وسایل نقلیه 

و دستگاه های اطراف آن ها و همچنین زیرساخت های شهر نهفته است.
به عبارت دیگر، خودروها به حســگرهایی در دوربین های ترافیکی و 
تقاطع ها متصل می شــوند که جریان ترافیک را بهبود می بخشند و زمان 
سفر را کاهش می دهند، با سیســتم های پارکینگ در گاراژهای عمومی 
برای مدیریت فضاهای آزاد و کمک به کاهش ســطح آلودگی در شهر و 

دسترسی به اطالعات آب و هوا برای برنامه ریزی سفرهای شهری.
این اتصال همچنین داده هایی را در مورد نحوه رانندگی ما ارایه می دهد، 
اطالعاتی که با آن می توانیم بیاموزیم و عادات خود را در وسیله نقلیه بهبود 

دهیم و موقعیت خودرو را در هر زمان مشخص کنیم.
موقعیت جغرافیایی نه تنها راهنمایی است که ما را در سریع ترین مسیر 
به مقصد می برد، بلکه برای دست یابی به جابه جایی ایمن تر و هوشمندتر 
نیز مفید اســت. اتصال ۵ جی در طول این فرآیند با هدف کاهش تعداد 

تصادفات به صفر، تعیین کننده و ضروری است.
هنــوز راه زیادی تا تحقق موارد فوق باقی مانده اســت. فناوری باید 
بیش تر پیشرفت کند، زیرساخت ها باید هوشمند شوند و صنعت خودرو 

برای تجهیز مدل های خود به این فناوری باید گام بزرگی به جلو بردارد.
DGT آزمایش

پیش از این یک آزمایش توسط اداره کل ترافیک کشور اسپانیا صورت 
گرفت. این آزمایش در طول یک مسابقه دوچرخه سواری انجام شد و در 
آن شبکه ای که رانندگان را قادر می سازد تا اطالعات خطرات احتمالی در 

جاده را در زمان واقعی شناسایی و مبادله کنند، ارزیابی شد.
این آزمایش شامل وسایل نقلیه ای در جلو و عقب گروه دوچرخه سواران 
شــرکت کننده بود که اطالعات لحظه ای موقعیت خــود را از طریق برج 
دیدبانی مخابره می کردند و به ســایر رانندگان ایــن امکان را می داد که 
بدانند در هر لحظه کدام بخش از جاده تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته 

است. هدف اصلی این پروژه که چهار سال پیش شروع به کار کرد، اتصال 
راننــدگان و جاده ها به منظور به دســت آوردن اطالعات بالدرنگ در مورد 
موقعیت هایی اســت که می تواند ترافیک را در معرض خطر قرار دهد، از 

جمله حوادث ترافیکی، بسته شدن جاده ها و ...
گام های بعدی به تدریج در جهت رانندگی خودکار برداشــته می شود. 
به عنوان مثال، انتظار می رود که وســایل نقلیه با سطح رانندگی خودکار 
حداقل ۳ از ۵ بتوانند در آینده نزدیک در جاده ها حرکت کنند و خودروها 
با محدودیت هــای خاصی عمال به طور مســتقل تردد کننــد. به عقیده 
خودروسازان، »به زودی زمان مناسب برای اجرای مقررات خاصی فراهم 
می شود که پایه های ورود و تردد وسایل نقلیه با خودمختاری سطح ۴ را 
در جاده ها ایجاد می کند«، سطح ۴ به وسیله نقلیه اجازه می دهد تا کامال 
مستقل و بدون هرگونه دخالت انسانی در محیط های کنترل شده خاص 
رانده شود. در واقع سازندگان خودرو، فناوری های اتصال را با هدف بهبود 
ایمنی خودرو و به دنبال آن فناوری های مربوط به کنترل و راحتی خودرو 

در اولویت قرار می دهند.
سیستم های حمل و نقل هوشمند

بیش ترین نوآوری هایی که در باال ذکر شــد، سیستم های حمل و نقل 
هوشــمند هســتند که از مجموعه ای از برنامه ها و سیستم های رایانه ای 
ساخته شــده اند که برای بهینه ســازی ایمنی و کارایی رانندگی طراحی 
شــده اند. این سیستم ها مبتنی بر هوش مصنوعی، کالن داده و اینترنت 
اشیاست، ابزارهایی که تجربه رانندگی که تا به حال ناشناخته بوده است 
برای ما فراهم می کنند. سیســتم حمل و نقل هوشمند مسوول دریافت 
تمام داده های مربوط به رانندگی برای تسهیل کار و کاهش خطر عوارض 

در فرمان است.
 وسایل نقلیه غیر آالینده

به جای آینده، زمان استفاده از فناوری های غیرآالینده در صنعت موتور 
خودرو، امروز است. هدف، بهبود دسترسی زیرساخت شارژ برای استفاده 
شهری و بین شهری، زمان شارژ و استقالل وسیله نقلیه الکتریکی است.

ایــن امر با جســت وجوی دیگر منابع انرژی همــراه خواهد بود، زیرا 
حیاتی ترین جزء یک وســیله نقلیه الکتریکی، باتری است. باتری هایی 
که تاکنون بیش تر توسط سازندگان مورد استفاده قرار گرفته اند از لیتیوم 
یون ساخته شده اند و عمال همان باتری هایی هستند که در دستگاه های 

الکترونیکی مانند تلفن های همراه و لپ تاپ ها استفاده می شوند.
اوقات فراغت و سرگرمی در داخل وسیله نقلیه

اتصال داخل خودرو ما را قادر می ســازد کارهایی انجام دهیم که قبال 
غیرقابل تصــور بود، مانند کار کردن، مرور اینترنت و دسترســی به انواع 
خدمات چندرسانه ای در طول سفر. گزینه های سرگرمی برای مسافران 
در وســیله نقلیه و احتماال برای »راننــده« زمانی که خودرو کامال خودکار 
می شــود، بی شمار است، مانند تماشای یک سریال یا فیلم مورد عالقه 
از طریق یکــی از پلتفرم های پخش جریانی موجــود یا امکان برقراری 

تماس های تصویری.
هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به رویای دانشمندان خودرویی وجود 
دارد و هماهنگی کامل بین همه عوامل صنعت خودرو اســت و فناوری و 
دیجیتالی شدن متحدان اصلی آن ها هستند. اگرچه راه پیش رو پیچیده 

است، اما چالش ها بلندپروازانه و پر از مزایا هستند.

کتاب

فن آوری های تحول گرای 
مبتنی بر اینترنت

 شیرین فکری
انقالب فناوری، جریانی است که از دو قرن پیش تاکنون 
دگرگونی هــای عمیقی در دنیا به وجود آورده اســت. رشــد 
شهرنشینی، افزایش تولید، گسترش وسایل ارتباطی و غیره، 
تنها جلوه های ظاهری از انقالب صنعتی محسوب می شوند. در 
روند پرشتاب توسعه جهانی، فناوری ها با سرعتی فوق العاده 
و غیرقابل تصور پیشــرفت کرده و چهــره جهان را دگرگون 
ساخته اســت. گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است 
که جامعــه ای نوین در حال پیدایش و شــکل گیری بوده و 
دوره ای جدید در حیات بشر آغاز شده است. عنصر شاخص 
و تاثیرگــذار بر این روند تحول و دگرگونی، اینترنت اســت. 
اینترنت یک فناوری ارتباطی گســترده و یکی از بزرگ ترین 
زیرساخت های فناوری تلقی می شود. امروزه استفاده از این 
فناوری در محیط زندگی ما در حال تبدیل شدن به یک روند 
رو به رشــد بوده و مناطق مدرن و هوشمند را به وجود آورده 
است. در طول سال های اخیر بسیاری از کشورها استفاده از 
این فناوری را در زیرساخت های خود آغاز کرده و از تاثیرات 
بســزای ارتقای سیســتم های حیاتی همچون مراقبت های 
بهداشــتی، حمل و نقل عمومی، توزیع انرژی و ... با اســتفاده 
از اینترنــت بهره مند شــده اند. فناوری های مختلفی در این 
بســتر، در حال توسعه و شکوفایی بوده و نویسنده با بررسی 
فناوری های در حال توســعه، جلوه ای از دنیــای آینده را به 

تصویر می کشد. 
کتــاب حاضر، به بررســی ۱۰ فناوری مبتنــی بر اینترنت 
می پــردازد که بــا معیارهای تحــول گرایی، گســتردگی و 
آینده نگــری در دنیــای کامپیوتر ارتباط دارنــد و عبارتند از: 
اینترنت اشیا، هوشــمندی جوامع، داده های بزرگ، رایانش 
ابری، امنیت ســایبری، شــبکه مبتنی بر نرم افزار، آموزش 
آنالیــن، ارزهــای دیجیتال، بالک چین و هــوش مصنوعی. 
به عقیده نویســنده این کتــاب، برخی از ایــن فناوری ها تا 
سال۲۰۳۰، برخی دیگر تا سال۲۰۴۰ و در نهایت فناوری هایی 
که نیاز به بســترهای زیربنایی و تحقیقاتی گســتره دارند تا 
سال ۲۰۵۰ به تکامل خواهند رسید و در زندگی جوامع بشری 

تاثیری شگرف خواهند گذاشت. 
عالقه مندان برای کســب اطالعات بیش تر و امانت کتاب 
می تواننــد به کتــاب خانه مرکزی اداره مرکز اســناد فنی و 

سیستمی واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.
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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 ۰۹۱۰22۹7۱۱۰ 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.

گوشی ایمنی
 جمعی از همکاران ســالن بدنه سازی در تماس با صدای همکار 
عنوان کرده اند، در مجموعه ما که استفاده از گوشی اجبار و الزم است، 
امسال در معاینات ادواری به هیچ عنوان تست شنوایی گرفته نشده 
و پرونده پزشکی ما گویای دقیق ماجراست و گوشی های توزیع شده 

در این سالن از جنس نامرغوب است.
پاسخ مدیریت پیشگیری، درمان و رفاه: 

 BE۱۱۱ توزیع شده بین همکاران مدل )Ear muffs(گوشی ایمنی
از برند BUFFALO و ساخت ایران و دارای استاندارد      است.

نمونه فوق بر اســاس اســتاندارد ISO.TRA۸۶۹-۳ و به وسیله 
تجهیزات صداســنج وآنالیزور،کالیبراتور و همچنین گوش مصنوعی 
مورد تســت و آزمایش قرار گرفته که بــا توجه به نتیجه آزمایش ها، 
شدت ســروصدا در زمان استفاده از گوشــی به میزان قابل توجهی 
کاهش یافته اســت. الزم به ذکر است نمونه های فوق دارای تاییدیه 

وزارت کار است. 
همچنین با توجه به این که مواجهه با سروصدا دراکثر مکان های 
فیزیکی ســالن های بدنه سازی درمحدوده میزان حد مراقبت صدا 
) ۸۲ دســی بل ( اســت، لذا به منظور پیش گیری از عوارض سوء 
ناشی از ســروصدا استفاده از گوشی حفاظتی برای تمامی افرادی 
که در این ســالن ها فعالیت می کنند، به عنــوان یک اقدام کنترلی 

پیش گیرانه در نظر گرفته شده است.

حواله خودرو 
 عده ای از همکاران پرســیده اند، ما االن سال بیستم کاری خود را 

هم رد کردیم، مگر نباید دومین حواله ده ساله را بگیریم؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی:

طبق ضوابط آیین نامه تســهیالت خودروی اقساطی ۱۰ ساله، هر 
یک از کارکنان صرفا در سررسید اولین دهه همکاری با شرکت، یک 

فقره حواله خودرو دریافت می کنند.

 عــده ای از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، با توجه به حذف 
پژو 2۰7 پانوراما از حواله پرسنل و رفتن این خودرو در بورس کاال، لطفا 

دنا پالس معمولی در سبد حواله پرسنل زحمت کش جایگزین شود.
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری:

ارایه خودرو توسط معاونت بازاریابی و فروش در سبد خودروهای 
کارکنان کماکان بر اســاس وضعیت تعهدات معــوق و برنامه تولید 
محصول بوده، به نحوی که همواره در تالش هســتیم تا خودروهای 
متنوع تری در برنامه ها ارایه شود. ضمن این که پیش بینی می شود، 
با بهبود روند و تجاری سازی شاهد تنوع بیش تری در سبد محصوالت 

در ماه های آتی باشیم.

 جمعی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، با توجه به گرانی 
خودرو با این وام حواله نمی توانیم، خودرویی خریداری کنیم. لطفا 

چاره ای بیندیشید. 
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی:

وام خرید خودرو با هدف کمــک هزینه خرید خودرو به کارکنان 
اعطاء شــده و بنابر سیاست های شــرکت، مبلغ وام مورد بازنگری 

قرار می گیرد.

 همکاری در تماس با ما پرســیده اســت، در بهمن یا اسفندماه 
بازنشسته می شــوم و ازآخرین دریافت حواله خودرو ام یک سال و 
هفت ماه می گذرد، آیا حواله خودرو سه ساله به من تعلق می گیرد؟ 

پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 
طبق مجوز صادره، حواله خودروی بازنشستگان بر اساس ماهیت 
شــغلی )تولید ۲۴ ماهه، ســتاد و پشــتیبان ۳۶ ماهه( محاسبه و 

اعطا می شود.

 گروهــی از همکاران در تماس با ما پرســیده اند، موعد حواله ما 
رسیده است و تاکنون اقدامی از سوی معاونت منابع انسانی صورت 

نگرفته است. آیا قیمت 2۰7 برای کارکنان تغییر خواهد کرد؟ 
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

حواله خودرو بر اســاس ماهیت شــغلی و در موعد مقرر صادر و 
تحویل کارکنان می شــود و خودرو بر اســاس ضوابط قیمت گذاری 

می شود.

 

#هشتگ
پویایی ایران خودرو 

را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

علی اکبر برجی مسوول مهندسی تولید 
مدیریت بدنه: 

یکی از اقدامــات موثر ایران خودرو در چند ماه 

گذشته از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و 

تولید خودروهای جدید، مطابق با استانداردهای 

روز از لحاظ ایمنی و آپشن هاست. 

سید محمد موسی حسینی رامندی مسوول و سرپرست 
سفارشات اتوماسیون سالن رنگ3:

درمبحث منابع انسانی، شرکت اقدامات مثبتی در جذب 

و استخدام نیروهای جدید انجام داده است. در مبحث  

رسیدن به کیفیت مطلوب نیز گرچه راه طوالنی پیش داریم 

اما با قدرت در آن مسیر حرکت می کنیم.

امیر صوفی مسوول تولید موتور ملی از مدیریت 
موتورسازی ۱و2:

ما پرچم دار صنعت خودرو درکشور و خاورمیانه هستیم با 

این تیراژ تولید و شــرایط تحریم کشــور، شرکت مدیریت 

قوی و منسجم و برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای دارد.

علیرضا محمد همدانی از مدیریت مهندسی:
دوسال است که در شرکت مشغول کار شدم 

دلیل پویایی ایران خودرو را در خودکفایی تولید 

داخلی و بهبود کیفیت قطعات تولید شده وکم 

شدن وابستگی از نظر تامین قطعات و مواد 

اولیه به سایر کشورها می دانم. 

سید ابراهیم بابازاده از مدیریت موتور سازی 2:
خارج کردن خودروهای قدیمی و جایگزینی خودروهای 

جدید نشان از پویایی شرکت دارد، با این حال 

ایران خودرو باید با استقبال از طرح های جدید در مورد 

قوای محرکه و بدنه، همواره در مسیر تعالی گام بردارد.

رضا سرحدی مسوول کنترل کیفیت مدیریت مهندسی:
اجرای پروژه های متعدد و یا در دســت اقدام مانند تولید 

محصــوالت جدیــد ری را، TF۲۱، موتور EFپــالس و تارا 

اتومات جدید و رســیدن به تیراژ تولید هزاردستگاه موتور 

ملی نشان از پویایی ایران خودرو دارد.

به مناسبت حلول ماه رجب و میالد با سعادت امام محمد باقر )ع( 
مراسم زیارت عاشورا

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

سخنران: حجت االسالم سید محمد میرحسینی

مداح: کربالیی مرتضی خانعلی

زمان: دوشنبه 3 بهمن ماه ۱4۰۱، ساعت 7 صبح

مکان: نمازخانه جامع شهدای ایران خودرو

مدیریت، بسیج و انجمن اسالمی کارکنان


