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هفته گذشــته مدیرعامل مپنا بــا حضور در ایران خــودرو از خطوط 
تولید شــرکت بازدید کرد و در نشستی با مدیرعامل و مدیران ارشد 
ایران خــودرو حضور یافــت و در زمینه برنامه هــای ایران خودرو در 

خصوص توسعه خودروهای برقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عملکرد فراتر از انتظار ایران خودرو در زمینه خودروهای برقی

در این نشست مدیرعامل مپنا با اشاره به 
این که اقدامات صورت گرفته از ســوی 
ایران خــودرو در زمینــه خودروهــای 
برقی فراتر از انتظارات اســت، گفت: 
براســاس مســوولیت های اجتماعی 
خود با ایجاد زیرساخت های الزم برای 
تولید خودرو برقی، از ایران خودرو حمایت 

و پشتیبانی می کنیم.
عباس علی آبادی، با بیان این که شــارژرهای متنوعی در شــرکت 
مپنا به تولید رســیده که به سایر کشورها نیز صادر می شود، تصریح 
کرد: به جز اقدامات نرم افزاری از جمله فرهنگ ســازی و ارایه الیحه 
حمایت از تولید خودرو برقی، در زمینه ایجاد زیرســاخت الزم برای 

استفاده از خودرو برقی نیز اقدامات هزینه بری را انجام داده ایم.
وی افزود: قراردادن ایســتگاه های شــارژ در جاده ها و شهرهای 
مختلف کشور را در دستور کار قرار داده ایم تا با ارایه نقشه ایستگاه ها 
به رانندگان خودروهای برقی و ایجاد شــرایط نوبت دهی، تســهیالت 

الزم را برای آنان فراهم کنیم.
علی آبادی با بیان این که ایجاد زیرساخت استفاده از خودرو برقی 
نقطه آغازین برای همکاری با ایران خودرو است، تصریح کرد: نشست 
امروز در راستای توســعه همکاری ها بوده و اعالم می کنیم، هر گونه 

همکاری برای تحقق اهداف در این مقوله را انجام خواهیم داد.
وی با تاکید بر ضرورت متصل بودن خودروهای برقی و غیر برقی، 
اظهار کرد: اتصال اثربخشی باالیی در خودروهای برقی وجود دارد، اما 

خودروهای غیربرقی نیز باید به این فناوری مجهز شوند .
مدیرعامل مپنا با اشــاره به صرف باالی سرمایه ها و منابع انرژی 
در کشــور تصریح کــرد: خودروهای آینده با نگاه به محیط زیســت، 

سرمایه گذاری و کسب درآمد باید طراحی و تولید شود.
وی افزود: بدون تردید خودروهای آینده، برقی، اشتراکی و مستعد 
پیوسته به  روز شدن هســتند تا هزینه های نگه داری آن بهتر مدیریت 
شــود، متصل و خودران بودن دیگر ویژگی خودروهای آینده است که 

باید برای حضور در بازارهای جهانی به این موضوع توجه کرد.
مدیرعامــل مپنا بر ضرورت مطابقت قوانین کشــور با خودروهای 
جدیــد تاکیــد کرد و با بیان این که قوانین باید متناســب با توســعه 
خودروها تغییر کنند، گفت: فرهنگ ســازی نیز برای پذیرش برخی 

توسعه  محصوالت خودروسازان ضروری است.
علی آبادی ایران خودرو را خودروســازی معتبر در ســطح جهانی 
توصیف کــرد و گفت: تولید خودرو برقی برای اقتصاد کشــور عملی 
اســت که باید با جدیت دنبال شود و تحقق این امر برای خلق ثروت 

در کشور و صرفه جویی در مصرف انرژی موثر خواهد بود.
وی با اشــاره به این که زیرســاخت خودرو برقی بــا بنزینی کامال 
متفاوت است، تصریح کرد: خودرو برقی با زنجیره کامال متفاوتی سر 

و کار خواهد داشت.
مدیرعامل مپنا اشــتغال زایی را از دیگــر نتایج تولید خودرو برقی 
برشمرد و گفت: با دانش جوانان کشور، شرکت مپنا در حال ساخت 
توربیــن گاز و موتور هواپیماســت و امروز فناوری چالش به شــمار 

نمی رود.
وی تصریح کرد: مپنا قصد ورود به حوزه خودروســازی را نداشته 
بلکه برای به حرکــت درآوردن خودروســازان در امر تولید محصول 
برقی وارد میدان شــده اســت؛ ایران خودرو شرکتی معتبر در سطح 
جهان است و باید بازار جهانی را در نظر داشته باشد چون با توجه به 
هزینه باالی انرژی در خارج از کشــور، استفاده از خودرو برقی مورد 

توجه زیادی است.

به گفته وی اســتفاده از ابزارهای تشــویقی ماننــد صدور کارت 
ســوخت برای دارندگان خودرو برقی می تواند سبب افزایش اقبال به 

این خودروها شود.

توانایی تولید خودروی برقی با تکیه بر دانش جوانان نخبه 

نیز  ایران خودرو  مدیرعامل گروه صنعتــی 
در ایــن نشســت از شــکل گیری کمیته 
مشترک با شــرکت مپنا برای اجرای 
پروژه هــای توســعه ای از جملــه تارا 
برقی خبر داد و گفت: با ایجاد کمیته 
مشــترک، می توان در راســتای ایجاد 
و توســعه زیرســاخت های الزم از جمله 
ایســتگاه های شــارژ، روند ورود تارا برقی را به 

ناوگان حمل و نقل کشور تسریع کرد.
مهدی خطیبی با بیان این که خودرو برقی به یک خواســت عمومی 
تبدیل و طی فرامین هشت گانه رییس جمهوری به خودروسازان ابالغ 
شــده، گفت: در گروه صنعتی ایران خودرو، ســاخت خودروهای برقی 
توســط گروه جتکو که از زیرمجموعه های شرکت تام به شمار می رود 
پیش رفته و تاکنون دو نمونه خودروی تارای برقی نیز تولید شده است.
وی افــزود: امروز ایران خودرو در جایگاهی قرار دارد که توانایی و 
دانش طراحی و تولید خودروی برقی را کســب کرده اســت که این 
دستاوردها در همین مجموعه و با تکیه بر دانش جوانان نخبه صورت 

گرفته است. 
خطیبی با ارایه پیشــنهادی مبنی بر راه اندازی شبکه بهره برداری 
از خودروهــای برقی در جزیره کیش به صورت آزمایشــی گفت: با 
اجرای این طرح و بررســی ابعاد مختلف آن می توان به ســرعت در 
مســیر توسعه زیرساخت ها و شبکه های مربوط در سراسر کشور گام 

برداشت.
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو خواســتار حمایت نهادهای 
حاکمیتی برای توســعه خودرو برقی شــد و عنــوان کرد: حفاظت از 
محیط زیســت و کاهش آالیندگی های ناشــی از موتورهای احتراقی 
در دســتور کار ایران خودرو قرار داشته و در این زمینه دستاوردهای 
مهمی کســب شده اســت و ایران خودرو مصمم است تا با طراحی و 
تولیــد خودرو برقــی و حمایت های الزم، در ایــن زمینه نیز گام های 

موثری بردارد.
وی با بیان این که اجرای طرح های مرتبط با توســعه خودروهای 
برقی بدون حمایت مســتقیم و ســرمایه گذاری دولــت امکان پذیر 
نیســت، اظهار امیدواری کرد، نتیجه این نشســت، بهترین کارایی و 
خروجــی را برای گروه صنعتی ایران خودرو، مجموعه مپنا و اقتصاد و 

صنعت کشور داشته باشد.

تمرکز بر توسعه و ارتقای اقتصاد خودرو برقی

قائــم مقام تامین و تولیــد ایران خودرو، 
نیز در این نشســت با اشــاره به این که 
تا پیــش از این نیز نشســت هایی با 
مجموعــه مپنا در زمینــه خودروهای 
برقی و توســعه ناوگان برگزار شــده 
بود، بیان کــرد: در این زمینه می توانیم 
از توان بســیار خوبی که در شــرکت مپنا 
وجود دارد، استفاده کرده و اقتصاد خودرو برقی را در کشور به کمک 

یکدیگر ارتقا و توسعه دهیم.
کیانوش پورمجیب افزود: بر این باور هســتیم که یک بال حتمی 
توســعه خودروهای برقی در کشــور شــرکت مپناســت و جلسات 
مشــترکی نیز تا پیش از این میان دو شرکت برگزار شد و هماهنگ 
بــا یکدیگر توانســتیم اطالعات را به اشــتراک بگذاریم و توانمندی و 
ظرفیت های دو طرف شناســایی شود. وی با اشاره به این که دو سال 
پیش نیز نوید رسیدن به توان فعلی در زمینه تولید خودروهای برقی 
را داده بودیم، یادآور شــد: با حضور آقای خطیبی از ســال گذشــته، 
فعالیت های حوزه برقی سازی ســرعت زیادی یافته و تقریبا دو ماه 
پیش در شرکت جتکو از خودروی تارای تمام برقی رونمایی کردیم.

وی با اشاره به این که پروژه ری را ایران خودرو یک خودروی کراس 
اوور اســت که در ســال آینده به منصه ظهور می رسد، اظهار کرد: در 
ابتدای طراحی این پروژه، برقی ســازی این خودرو نیز دیده شــد و 
از ابتدای طراحی واریانت تمام برقی آن نیز در حال توســعه اســت 
و می توانیم از بدو آغاز تولید ری را، نســخه تمــام برقی آن را نیز به 
صورت کارگذاری باتری در کف ارایه دهیم؛ تمام مبانی محاسبات این 

اقدام نیز انجام شده است. 
پورمجیب افزود: شبکه برق و الکترونیک ری را نیز خوش بختانه از 
پروژه هایی بود که هم زمان در شرکت جتکو انجام شد و هفته گذشته 
رونمایی شد، بنابراین خودروی ری را با شبکه برق و الکترونیک گروه 

صنعتی ایران خودرو ارایه خواهد شد.
وی یادآور شــد: موتور نســخه بنزینــی این محصــول نیز موتور 

پرقدرتی خواهد بود که هفته پیش از آن رونمایی شد.
قائم مقام تامین و تولید ایران خودرو با اشاره به این که شرکت ایپکو 
توانمنــدی خوبی در زمینه خودروهای هیبریــدی دارد، گفت: در زمینه 
خودروهای هیبریدی، توانمندی ایپکو با شرکت مپنا به اشتراک گذاشته 
شــد. این توان کماکان در گروه صنعتی ایران خودرو در حال کار است و 
نه تنها ECU بلکه EMS خودروها در برخی از واریانت ها توسط شرکت 
ایپکو تامین می شــود. در زمینه خودروی برقی نیز توانمندی خودروی 

ایپکو در زمینه موضوعات الکتریکی کماکان در دسترس است. 
وی یادآور شــد: در شــرکت ایران خودرو دیزل نیز توفیقات بسیار 

باهدفتسریعدرراهاندازیزیرساختهایالزمصورتمیگیرد

برای دیدن عکس های بیش ترپیشنهاد ویژه مدیرعامل ایران خودرو در زمینه خودروهای برقی
کیــو آرکــد را اســکن کنید.
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خوبــی رخ داده اســت، اتوبوس تمــام برقی در این شــرکت تولید و 
استقبال خوبی از آن شــد و در حال حاضر به سمت توسعه شمارگان 
این محصول پیش می رویم که این می تواند یکی از زمینه های همکاری 
با شــرکت مپنا باشــد. پورمجیب عنــوان کرد: در زمینــه موضوعات 
اقتصادی پروژه اتوبوس برقی، نیازمند مشــارکت و حمایت اقتصادی 
یک نهاد سومی از جمله شــهرداری، وزارت کشور و... برای تخصیص 
یارانه مشابه همه کشورهایی که خودرو برقی را توسعه و ترویج می کنند 
هستیم تا ضمن قابل تحمل کردن قیمت خودروهای برقی برای مردم، 

بتوانیم کشور را از خودروهای برقی بهره مند سازیم.

ضرورت حمایت از خریداران خودرو برقی

قائــم مقام توســعه محصــول، کیفیت و 
پروژه های ایران خودرو نیز با بیان این که 
در زمینه کاهــش آالیندگی و مصرف 
ســوخت، گروه صنعتــی ایران خودرو 
چند مسیر را پی گیری می کند، گفت: 
بهینه ســازی موتورهای احتراق داخلی 
یکی از این مسیرهاســت، در این زمینه، 
موتور XU۷ که سال های گذشته استفاده می شد 
را توانستیم در خردادماه امسال از رده خارج کرده و موتور جدیدی به 
نام XUP با کاهش مصرف سوخت بیش از یک لیتر را در مدار تولید 
 ،TU قرار دهیم. عادل پیرمحمدی افزود: در زمینه خانواده موتورهای
با اضافه کردن CVVT، توانســتیم بازه حجمی موتور را باال برده و آن 
را نیز توســعه دهیم و در حال حاضر در حال افزایش ظرفیت تولید 
موتور EC۵ و از رده خارج کردن موتور قبلی هســتیم. وی با اشــاره 
به این که در زمینه خانواده موتور EF اتفاق بزرگی در ایران خودرو رخ 
داده اســت، گفت: موتورEF۷ در حال از رده خارج شدن و جایگزینی 
با موتور EFP ارتقا یافته با تغییرات کلی قطعات اصلی موتور اســت. 
هفته گذشته این محصول رونمایی و هم زمان تولید انبوه آن آغاز شد 
که حدود یک لیتر کاهش مصرف ســوخت را به همراه عملکرد بهتر 

به همراه خواهد داشت.
پیرمحمدی افزود: در حال حاضر تولید انبوه موتور EFPTC شروع 
شــده که مجهز به توربوشــارژ و دو عدد CVVT بوده و قدرتمندترین 
موتور با مصرف سوخت پایین در ایران و خاورمیانه به شمار می رود. 
این موتور با ۲۴۰ نیوتن متر گشــتاور بــر روی خودروهای دنا، ری را 
و تــارا قرار خواهد گرفت و تولیــد انبوه خودرو با این موتور را در ایام 

مبارک دهه فجر آغاز خواهیم کرد.
وی با اشــاره به پروژه کاهش مصرف سوخت بر روی موتورهای 
احتراقی، عنــوان کرد: به این منظور، پروژه مایلد هیبرید و هیبرید را 
تعریــف کرده ایم، پروژه خودروهــای هیبرید ۱۵ تا ۱۸ ماه آینده وارد 
مرحله تولید انبوه خواهد شد؛ در این پروژه کاهش مصرف سوخت به 
 EV ۴.۲ لیتر خواهد رســید و هم زمان پروژه تولید خودروهای برقی

نیز در گروه صنعتی ایران خودرو برنامه ریزی شده است.
وی با اشــاره بــه این که در خصوص توســعه خودروهای هیبرید، 
دولت مانند تمام کشــورهای دنیا برای خریــداران این محصول باید 
یارانه در نظر بگیرد، اظهار کرد: در این صورت مســیر ما باز می شود 
تا بتوانیم در کم تر از دو ســال آینده خودروهــای برقی را با حداکثر 

ساخت داخل در کشور داشته باشیم.

وحدت ملی الزمه تولید خودرو برقی 

مدیرعامل شــرکت تام ایران خودرو نیز در 
این نشســت، ضمن اظهار امیــدواری از 
برطرف شدن برخی کمبودها در زمینه 
ایستگاه های شــارژ برقی، با اشاره به 
این که در این خصوص با نگاه تعامل، 
با شــرکت مپنا وارد همکاری شــدیم، 
خاطرنشــان کرد: در آینــده، خودروهای 
برقی جایگزین خودروهای بنزین سوز خواهند 
شد و قطعا ما این اقدام را توسط شرکت جتکو که یکی از شرکت های 
دانش بنیان زیرمجموعه تام محسوب می شود، عملیاتی خواهیم کرد.

کیوان وزیری ادامه داد: فرایند برقی ســازی برای نخستین بار بر 
روی تارا بــه عنوان خودروی ملی صورت گرفــت و در حال حاضر و 

با اعتماد به توان جوانانی نخبــه، به قدرت طراحی و فرآیند محصول 
خودرو برقی دســت پیدا کرده ایم و این طور نیســت که صفر تا ۱۰۰ 
نیازمان را فقط از تامین کنندگان خودروهای برقی تهیه و وارد کنیم.

وی با تاکید بر این که شــرکت جتکو قــدرت طراحی را در گروه 
صنعتی ایران خودرو نهادینه کرده که شــاخص بســیار مهمی است، 
گفت: تاکنون دو دســتگاه کامل تارای برقی توســط شــرکت جتکو 
طراحی، ســاخت و پیمایش شده اســت و در حال حاضر در مراحل 
پایانــی صحه گذاری نهایی قرار دارد که با موفقیت در حال پیشــبرد 
اســت. پس از این مرحله، بر اساس دستور مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو با ســرعت به مراحل پایانی رســیده و ۳۰ دستگاه از این 
محصول را برای ســفارش های مد نظر آماده خواهیم کرد و ســپس 

تولید انبوه تارا برقی آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت تام ایران خودرو تاکید کرد: تولید نهایی خودرو 
برقی در سطح کشور یک وحدت ملی را می طلبد و خودروساز بخشی 

از زنجیره تولید نهایی به شمار می رود. 

چکیده دانش خودروی برقی کشور در اختیار ایران خودرو

در ادامــه، مدیرعامل شــرکت جتکو، با 
بیان این که در سه سال گذشته با کار در 
حــوزه الگوبرداری از خودروهای برقی 
مطرح دنیا که توســط گــروه صنعتی 
خریداری شــده، پروژه برقی ســازی 
به صورت کالن تعریف شــد، گفت: از 
ابتدای این کار، بنا را بر این گذاشتیم که 
تکنولوژی های محوری خودروهای برقی در گروه 
صنعتی ایران خودرو نهادینه شــود. حســن محمدقاسمی خاطرنشان 
کرد: در زمینه قطعات پاورترین، موتور، شارژر، درایور، مدیریت باتری، 
مدیریت حرارت و المان های ضروری خودروهای برقی، آن چه از دانش 
نیاز است برای صنعتی سازی و تولید در گروه صنعتی ایران خودرو بومی 
شده است. وی با اشاره به این که در این مسیر سعی کردیم از زنجیره 
دانشی داخل کشور نیز حداکثر بهره را ببریم، گفت: در حال حاضر نیز 
به همین شکل اســت و در توسعه ماژول ها و داخلی سازی فناوری ها 
از این توان اســتفاده کرده ایم، برای خودروی تارای برقی بیش از ۱۵ 
شرکت که تقریبا بهترین شــرکت های همین حوزه هستند با انتخاب 
معاونت علمی و فناوری در این پروژه مشارکت داشتند و می توان گفت 
چکیده دانشی کشور را در حوزه خودروی برقی در حال حاضر در گروه 

صنعتی ایران خودرو داریم. 
وی با بیان این که ما به عنوان یک مزیت راهبردی در داخل مجموعه 
خودروسازی بر روی این پروژه سرمایه گذاری کرده ایم، عنوان کرد: برقی 
سازی محصوالت بر روی پلتفرم ایران خودرو صورت گرفته و می توانیم 
ادعا کنیم پس از برقی سازی تارا، به زودی برقی سازی بر روی خودروی 
ری را و ســایر محصوالت را شاهد خواهیم بود. مدیرعامل جتکو اظهار 
کرد: دانش و تکنولوژی زیرسیســتم ها بخشی از کار است، اما قابلیت 
صنعتی شدن و تجاری سازی بخش بسیار مهم تری است که با حمایت 
مدیرعامل ایران خودرو اتفاق افتاد و در حال حاضر پروژه خودروی تارای 
برقــی در مرحله تولید صنعتی و برنامه ریزی زیرســاخت ها برای ورود 
به ایجاد پروســه صنعتی قرار دارد و ایران خودرو نقش خود را در زمینه 
ســرمایه گذاری برای ایجاد فناوری ایفا کرده اســت که به زودی نیز به 
ثمر می رســد. در زمینه زیرساخت های تولید نیز پروژه های کالن در این 
خودروساز تعریف شده و در سال آینده نمونه های صنعتی و آماده ارایه 
به بازار را خواهیم داشت. محمدقاسمی با اشاره به این که در حوزه های 
استاندارد و زیرساخت نیز با مشــارکت ایران خودرو اتفاقات کالن تری 
بایــد رخ دهد، گفت: ما در اخذ اســتانداردهایی کــه بتوانیم بر مبنای 
آن ها خودرو را پالک گذاری کنیم ورود کرده و به تدوین اســتانداردها با 
مشــارکت سازمان استاندارد کمک می کنیم، اگر این اتفاق محقق شود، 
به زودی خودرویی را خواهیم داشت که مردم بتوانند از آن استفاده کنند 

و چالش های حداقلی را به همراه داشته باشد.
بــه گفته وی، خــودروی برقی یک موضوع ملی اســت که نقش 
ایران خــودرو در این زمینه تمام و کمال اتفاق افتاده اســت، اما برای 
تحقق نیازمند یک مشــارکت و همت ملی است. حتما مجموعه مپنا 
نیز به عنوان یکی از مجموعه های اصلی که در زمینه زیرســاخت های 
حوزه نیرو فعال است، می تواند در این پروژه مشارکت داشته باشد.

خبر کوتاه

ایران خودرو باز هم رکورد زد
 این بار 3658 دستگاه موتور در روز

گروه صنعتی ایران خودرو توانست دوم بهمن ماه و هم زمان 
با حلول ماه مبارک رجب، در اقدامی بی سابقه از رکورد تولید 
روزانه موتور ســواری و تجاری با تولید 3658 دستگاه عبور 

کند.
قائم مقــام تامین و تولید گروه صنعتــی ایران خودرو در 
این باره گفت: امروز شــاهد یکی دیگر از افتخارات کارکنان 
ایران خــودرو هســتیم؛ این رکــورد در ادوار گــروه صنعتی 
ایران خودرو بی ســابقه اســت و این اقدام مهــم با همکاری 

زنجیره تامین و ساپکو به دست آمده است.
کیانوش پورمجیب از رکورد تولید ۷۰۲۷ موتور خودروهای 
سنگین و نیمه سنگین ایران خودرو دیزل از ابتدای امسال نیز 
خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر تولید روزانه در شرکت 
ایدم که تولیدکننده موتورهای دیزل ایران خودرو است به طور 
میانگین ۴۸ دستگاه است که نسبت به سال گذشته از رشد 

و وضعیت بسیار مناسب تری برخوردار است.
وی ادامه داد: رســیدن به این میزان از تولید موتور بیانگر 
عزم و اراده مجموعه کارکنان گــروه صنعتی ایران خودرو در 

افزایش عرضه و ارایه محصول باکیفیت به مردم است.
پورمجیب افزود: بــا افزایش تولید در حوزه موتور خودرو 
ایــن نوید را به مــردم عزیز می دهیم کــه در آینده در تولید 
خودروها نیز شــاهد افزایش تیراژ تولیــد و تنوع محصوالت 

خواهیم بود.
وی با اشــاره به تنوع موتورهای تولیدی ایران خودرو اظهار 
کرد: در گذشــته موتورهای تولیدی از تنوع و کیفیت کم تری 
برخــوردار بودنــد و بیش ترین ســهم را در میــان تولیدات، 
موتورهای پیکان و وانت به خود اختصاص می دادند که سطح 

فناوری شان پایین تر بود.
قائم مقــام تامین و تولیــد ایران خودرو با بیــان این که 
موتورهای جدید قابل مقایســه با گذشته نیست، افزود: این 
موتورها بسیار پیشرفته تر است که می توان به انواع موتورهای 

TU۳ ،EF+،TU۵ XUP،EF۷ اشاره کرد.
وی ضمــن قدردانــی از تالش های شــبانه روزی کارکنان 
در زنجیــره تامین و خطوط تولید ایران خودرو و سیاســت ها 
و حمایت هــای هیات مدیره گفت: بــا راهبری و برنامه ریزی 
درســت مدیرعامل این گروه صنعتی، توانســته ایم به سطح 

مطلوبی در حوزه عملکردی برسیم.
گفتنی اســت، جشــن عبور از رکورد تولید روزانه موتور با 
حضــور قائم مقام های تامین و تولیــد و هماهنگی و نظارت، 
معــاون تولید قطعات و مجموعه ها، معــاون خدمات فنی و 
مدیر ارتباطات و جمعــی از مدیران و کارگران خط تولید در 

سالن موتورسازی برگزار شد.
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میز خبر

خبر کوتاه

بازدید وزیر صنعت و تجارت زیمباوه 
از خطوط تولید ایران خودرو

سه کای انزنزا وزیر صنعت و تجارت در حاشیه بازدید از ایران خودرو 
گفت: بــا توجه به ارتباط خوب ایران و زیمباوه در آینده شــرایط 

همکاری در حوزه های صنعتی فراهم شود.
وی ضمــن تاکید بر همکاری با ایران خــودرو در حوزه مونتاژ 
خــودرو ادامــه داد: در این بازدیــد تجربه خوبــی از روند تولید 
خودرو به دســت آمد و شناخت کاملی از شرایط تولید خودرو در 
حوزه های مختلف به دست آوردیم. وزیر صنعت و تجارت زیمباوه 
افزود: با توجه به عالقه مندی رییس جمهور زیمباوه برای توســعه 
صنعت و همچنین دارا بودن معادن فراوان، شناخت شرکت های 
صنعتی مهم از برنامه های ما برای ارتقای صنعت کشورمان است.
وی به توانایی و خودکفایی ایران خودرو در تولید خودرو اشــاره 
کرد و گفت: در این بازدید متوجه شدم که محصوالت تولید شده در 
ایران خودرو با توان داخلی تولید می شوند، به طوری که بیش از ۹۰ 
درصد قطعات خودرو توسط شرکت های ایرانی تولید می شود. انزنزا 
در ادامه گفت: خطوط تولید مجهز با فناوری باال و محصوالت متنوع، 
به روز و با کیفیتی که در ایران خودرو تولید می شود، از نکات مهم و 
تاثیرگــذار این بازدید بود. وزیر صنعت و تجارت زیمباوه افزود: این 
بازدید باعث خواهد شد شرایط برای همکاری بین ایران و زیمباوه در 

زمینه مونتاژ خودرو مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
الزم به ذکر اســت، در بازدید خانم سه کای انزنزا وزیر صنعت 
و بازرگانی زیمبــاوه و هیات همراه، عادل پیرمحمدی قائم مقام 
گروه صنعتی ایران خودرو حضور داشت و در بازدید از سالن های 
پرس، بدنه ســازی و مونتاژ آخریــن اطالعات در خصوص تولید 

خودرو، در اختیار وزیر صنعت و بازرگانی زیمباوه قرار گرفت.

پیش فروش بزرگ 
ایران خودرو در راه است

گروه صنعتی ایران خودرو هم زمان با فرارسیدن چهل و چهارمین 
ســال روز پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی، بزرگ ترین طرح 

پیش فروش محصوالت خود را به اجرا می گذارد.
در ایــن طرح تعداد انبوهی از انــواع محصوالت گروه صنعتی 
ایران خودرو عرضه می شود که موعد تحویل آن حداکثر یک ساله 

درنظر گرفته شده است. 
ایــن طرح پیش فروش برای ســه گــروه متقاضیان عادی، 
قانون جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرســوده به اجرا 
گذاشــته خواهد شــد. در این طرح صرفا متقاضیان عادی باید 
ضمن حصول اطمینان از احراز شــرایط عمومی ثبت نام، نسبت 
به افتتاح حســاب وکالتی نزد بانک های عامل که به زودی اعالم 
خواهد شد اقدام کرده و به میزان مبلغی که در بخش نامه تعیین 

خواهد شد، موجودی این حساب را تکمیل کنند. 
افتتاح حســاب وکالتی مختــص متقاضیان عــادی بوده و 
شامل متقاضیان قانون جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای 

فرسوده نمی شود.

 با تالش و پی گیری های مستمر معاونت توسعه منابع انسانی 
ایران خودرو تاییدیه مجوز برخی مشــاغل سخت و زیان آور 

شرکت از سوی کمیته مشاغل ســخت و زیان آور سازمان 
تامین اجتماعی صادر شد.

معاون توسعه منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو 
با اشاره به معضالت قدیمی که در مسیر تایید برخی مشاغل 

ســخت و زیان آور وجود داشــت،گفت: یکی از این معضالت 
موجود مربوط به تناقض آرا بود که در ســال ۸۲ پنج شــغل از مشاغل 

ایران خودرو در کمیته سخت و زیان آور رد شد و در سال ۹۷ تاییدیه گرفته 
شــد و این از نظر تامین اجتماعی مردود است که شغلی در گذشته جزء 
مشــاغل سخت و زیان آور نباشد، اما بعد از چند سال در راستای مشاغل 

سخت و زیان آور قرار گیرد.
علی اکبر مراد عباسی با بیان این که با وجود تمامی مشکالت و با پی 
گیری هایی که در طول یک ســال اخیر مســتمرا صورت گرفته اظهار کرد: 
مجوزهای مشــاغل سخت و زیان آور تمامی مشــاغل دارای تناقض آرا را 
دریافت کردیم که شامل حدود ۸۰۰ نفر از همکاران می شود و این موضوع 

رسما به شعبه بیمه ابالغ شده است.
وی با اشــاره به عنوان شغلی رانندگان لیفتراک که بین سال ۹۰ تا ۹۴ 
کارور ترابری سنگین در نظر گرفته شده بود گفت: این عنوان شغلی چهار 
مرحله در کمیته ســخت و زیان آور رد شد و رای کامال قطعی داشت و به 
هیچ عنوان قابل اجرا نبود، ولی با پی گیری های صورت گرفته، مجوز سختی 
و زیان آوری آن را به شرط داشتن گواهی نامه لیفتراک اخذ کردیم و ۵۷۲ 
راننده مشمول آن می شود. بدین ترتیب حدود ۱۲۰۰ نفر از همکاران مشمول 
مشاغل سخت و زیان آور شده و می توانند بر اساس اولویت سابقه کار از 
هفته آینده بازنشسته شوند. مراد عباسی با بیان این که برای کارشناسان 
شاغل در حوزه تولید که عناوین شغلی آن ها کارشناس تولید،کارشناس فنی 
و کارشناس خدمات فنی لحاظ شده است نیز تاییدیه مجوز مشاغل سخت 
و زیان آور دریافت کردیم، ولی سازمان تامین اجتماعی آن را اجرا نمی کرد 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته موانع موجود برطرف شــده و آن ها 
هم از اواخر ماه جاری پروسه بازنشستگی شان براساس سال استخدام و 

سابقه کاری شان انجام خواهد شد.
معاون توسعه منابع انسانی با بیان این که سال گذشته به 
مدیر عامل محترم متعهد شدیم و به همکاران قول دادیم 
که دو هزار نفر در ســال ۱۴۰۱ بازنشسته شوند گفت: تمام 
تالش مــان را به کار گرفتیم و به آن چه وعده دادیم عمل 

کردیم و اکنون رو سفید همکاران هستیم.
وی افزود: در طول ۱6 سال گذشته طبق آمار تامین اجتماعی 
میانگین بازنشستگی شرکت ایران خودرو حدود ۵۰۰ نفر بوده است و 
سال گذشــته این آمار به ۱۸۰۰ نفر رسید و امسال تا االن حدود ۱۳۵۰ نفر 
بازنشسته شده اند و تا آخر سال به همان عدد ۲۰۰۰ نفری که قولش را داده 

بودیم، خواهیم رسید.
مراد عباسی با اشاره به این که طی سال های گذشته به دلیل عدم جذب 
با کمبود نیرو مواجه بودیم، افزود: طی یک سال اخیر در حوزه جذب جلوتر 
از بازنشســتگی هســتیم به طوری که در این بازه زمانی از ابتدای دی ماه 
سال گذشته تا انتهای آذر ماه ۱۴۰۱ دو هزار و ۳۰۰ نفر از همکاران بازنشسته 

شده اند در حالی که حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر جذب شرکت شده اند.
وی بــه دالیــل افزایش جذب نیرو اشــاره کرد و گفــت: در بعضی از 
حوزه هــای تولید افزایش ظرفیت و در بعضی از خطوط افزایش شــیفت 
کاری داشته ایم که این اقدامات نیاز به نیروی بیش تری دارند. همچنین 
در حوزه های تخصصی از جمله تعمیرات پیشاپیش و حتی در بعضی موارد 

یک سال زودتر برای تامین نیرو اقدام کرده ایم.
معاون توســعه منابع انسانی با اشاره به این که ایران خودرو در سنوات 
گذشــته به اندازه یک سال اخیر جذب نیرو و بازنشستگی نداشته است، 
گفت: با وجود حجم و فشار باالی کار، همکاران مان در معاونت توسعه منابع 
انسانی با تمام توان پای کار هستند و این فرایند را به بهترین شکل پیش 
می برنــد تا خللی در فرایند تولید پیش نیاید که از همین جا از همه آن ها 
تشــکر می کنم. مراد عباسی در پایان با اشاره به برخی مشاغل موردی که 
گرفتن مجوز سخت و زیان آوری برای آن ها با مشکالت و موانع زیادتری 
همراه است گفت: این موارد را هم پی گیری می کنیم و در تالش هستیم 

مجوز آن ها را نیز دریافت کنیم.

معاونتوسعهمنابعانسانیمطرحکرد

خبرهای شیرین بازنشستگی

دیپلمات هــا، رایزن هــای اقتصادی و جمعی از کارشناســان وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی ایران با حضور در ایران خودرو ضمن بازدید 
از خطــوط مختلــف تولید با مدیــران صادراتی ایران خودرو جلســه 

مشترکی برگزار کردند.
در ایــن جلســه کــه بیــش از ۳۰ نفــر از رایزن هــای اقتصادی 
و کارشناســان وزارت خارجــه حضــور داشــتند، مدیــران صادرات 
ایران خودرو و کارشناســان بــه بیان نظرات خــود در خصوص نقاط 
قوت و توانمندی های گروه صنعتی ایران خودرو در کشــورهای هدف 

صادراتی پرداختند.
در این جلســه اســماعیلی از مدیران وزارت امــور خارجه گفت: 
معاونت دیپلماســی اقتصادی و وزارت امور خارجه بر اساس تکالیف 
قانونی و ماموریت جدیــد در حوزه اقتصادی این وزارت خانه و تاکید 
بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و همچنین توجه ویژه به توسعه بازارهای 
صادراتی، این جلســه و بازدید با حضور دیپلمات های اقتصادی را در 

شرکت ایران خودرو انجام داده است.
وی ادامه داد: با توجه به ســابقه حضور ایران خودرو در کشورهای 
خارجــی و تاکید بر این که ایران خودرو به عنوان یکی از شــرکت های 
بزرگ خودروســازی کشــور فعالیت مــی کند، وزارت امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران آماده همکاری و شناســایی بازارهای جدید 

است.
اســماعیلی ادامه داد: ۱۲۰ ســفارت خانه و کنســولگری جمهوری 
اســالمی ایران در نقــاط مختلف جهان فعالیــت دارد که می توان از 
ظرفیت های آن ها برای تعامل با شــرکت های صنعتی ایران و معرفی 

محصوالت و خدمات برای حضور در آن بازارها استفاده  کرد.
وی با اشــاره به حضور ایــن دیپلمات ها در کشــورهای مختلف، 
این گونه جلســات و بازدیدها را سبب افزایش شناخت ظرفیت ها و 

توانمندی ها و ایجاد تصویری مطلوب از ایران خودرو در جامعه جهانی 
دانست. 

اسماعیلی گفت: ایران خودرو در دوران تحریم به خودباوری رسید 
و بدون مشــارکت شــرکت های خارجی محصوالت جدید طراحی و 
تولیــد کرده اســت و همچنین در حوزه تامین قطعه شــاهد کاهش 

وابستگی به شرکت های خارجی هستیم.
وی در پایــان گفت: با ایــن تجربیات و اقدامــات صورت گرفته 
می تــوان در دوران پســاتحریم هدف گذاری برای حضــور موثرتر در 

بازارهای صادراتی داشته باشیم.
گفتنی است، کارشناسان و رایزن های اقتصادی وزارت امور خارجه 
با حضور در ایران خودرو از ســالن های مختلف تولید بازدید کردند و 
پس از آن، جلســه ای با حضور مدیران معــاون صادرات ایران خودرو 
در خصــوص نحوه تعامل و همکاری و اســتفاده بهتر از ظرفیت های 
ســفارت خانه های جمهوری اسالمی ایران برای عرضه محصوالت این 

خودروساز در بازارهای هدف برگزار شد.

وزارت خارجه آماده همکاری با ایران خودرو در توسعه بازارهای صادراتی 
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خبر کوتاه

مطالبات باالی ۱۲۰ روز سازندگان 
در  اولویت پرداخت های ساپکو

مدیرعامل ساپکو پرداخت مطالبات باالی 1۲۰ روز سازندگان 
را در راســتای رعایت عدالت و شــفافیت مالی و هم ســو با 
سیاســت های گروه صنعتی ایران خودرو در صدر اولویت های 
پرداخت شــرکت ساپکو در دی ماه عنوان کرد و از تخصیص 
3۰ درصد از بودجه معاونت تامین ســاپکو به منظور پرداخت 

مطالبات 1۲۰ روزه سازندگان تا پایان سال جاری خبر داد.
بهــروز غفاری ضمــن اعالم عــزم جدی این شــرکت و 
شــبکه تامین در خصوص تحقق برنامــه تولید گروه صنعتی 
ایران خودرو و هم سو با سیاست های دولت سیزدهم و وزارت 
صمت، از زمینه سازی شرکت ساپکو به منظور پرداخت منظم 
مطالبات ســازندگان تا پایان ســال خبر داد و گفت: پرداخت 
مطالبات باالی ۱۲۰ روزه ســازندگان از محل ۳۰ درصد بودجه 
معاونت تامین، ســرآغاز ثبت رکوردهای مثبت تولید در گروه 
صنعتی ایران خودرو اســت. وی تداوم این رویه پرداخت را در 
راســتای رعایت عدالت و شفافیت مالی تا پایان سال جاری و 

در راستای صفر کردن تعهدات مذکور عنوان کرد.

شرکتایرانخودروخراسانبرگزارکرد

پنجمین دوره مسابقات 
آتش نشانان افتخاری

پنجمین دوره مســابقات عملی آتش نشــانان افتخاری شرکت 
ایران خودرو خراســان با حضور بیش از 3۰۰ نفر طی ســه روز در 

محل ایستگاه ایمنی و آتش نشانی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو خراسان، واحد 
HSE این شــرکت در راستای اســتراتژی های سازمان در حوزه 
ایمنی و آتش نشــانی بــا هدف افزایش آمادگی جســمانی و 
ســطح بندی و پایش دانش آتش نشانان افتخاری، به برگزاری 
پنجمین دوره رقابت های آتش نشــانان افتخــاری اقدام کرد و 

شرکت کنندگان در چهار سطح A، B، C، D قرار گرفتند.
بخش های رقابتی پنجمین دوره مســابقات آتش نشــانان 
افتخاری مطابق با اســتانداردهای ملی در شاخه های تمرکز در 
سرعت، هدف زنی با آب، جمع آوری شیلنگ آتش نشانی، حمل 

کپسول و اطفای حریق انجام شد.
پیام اصلی این دوره از رقابت ها، ایجاد روحیه حفظ و نگه داشت 
اموال در میان کارکنان است تا به کمک آتش نشانان افتخاری این 
مهم در تمامی سازمان جاری شده و گامی دیگر در راستای تحقق 
شــعار »یک خانواده، یک هدف«برداشته شود. مراسم اختتامیه 
ایــن رقابت ها با حضــور مدیرعامل و جمعی از مدیران شــرکت 
ایران خودرو خراســان برگزار شــد و قاسم یوسفی، امید شبان و 
مجید نعمتی به ترتیب رتبه های اول تا سوم این رقابت را به خود 
اختصاص دادند. شایان ذکر است، در پایان مراسم، بیژن زاهدی 
فرد مدیرعامل شــرکت ایران خودرو خراسان با هدف ارج نهادن 
و تقدیر از تالش های آتش نشــانان افتخاری هدایای نقدی را به 

تمامی آتش نشانان افتخاری شرکت اهدا کرد.

دایره خبر

-IMI در بیست و چهارمین دوره همایش شرکت های برتر ایران تحت عنوان
1۰۰ که با حضور معاون طرح و برنامه وزیر صمت و مدیران 5۰۰ شرکت برتر 
کشور برگزار شد، شرکت ایران خودرو از گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو 

موفق به قرارگیری در میان یکی از 1۰ بنگاه برتر ایران شد.
براساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی، مرکز رتبه بندی شرکت های 
برتر؛ شرکت ایران خودرو در رتبه بندی سال ۱۴۰۱ سازمان مدیریت صنعتی 
که بر اساس اطالعات مالی سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفته، حائز رتبه هشتم از 

منظر فروش شده است. 
بر اســاس اطالعات سال مالی ۱۴۰۰، این شــرکت در سال گذشته به 
فروش بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با 

فروش سال ۹۹، توانسته رشد دو برابری را محقق کند. 
این خودروساز در شاخص باالترین اشتغال زایی نیز موفق به کسب 
رتبه اول در میان ۱۰۰ شــرکت برتر از نظر تعداد کارکنان در ســال ۱۴۰۰ 
شــده اســت. هم چنین در این رتبه بندی، شــرکت ایساکو با ۲۲ پله 
صعود نســبت به سال قبل در میان شــرکت های صاحب نام کشور در 
لیســت ۱۰۰ شــرکت برتر ایران جای گرفت. ایســاکو در حالی به این 
جایگاه دســت یافت که در طی ســال های اخیر بیــش از پیش بر بار 
تحریم های ظالمانه و مشــکالت اقتصادی افزوده شــده، اما تامین و 
توزیــع قطعات یدکی و حوزه بازرگانــی و فروش آن در عرض ۹ ماهه 
ابتدایی ســال جاری موفق به گذر از رکورد فروش یک ســاله خود در 
ســال ۱۴۰۰ شد. ایســاکو تاکنون چندین بار موفق به حضور در لیست 
۱۰۰ شــرکت برتر ایران شده و همواره در ارزیابی های سازمان مدیریت 
صنعتی جزء ســه شــرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی بوده است. 
در این رتبه بندی، شــرکت ایران خــودرو دیزل هم با قرارگیری در رتبه 
6۵ از نظر فروش در ســال ۱۴۰۰ و بهبود ۳۴ رتبه نســبت به سال ۹۹ 
و نیز فروش بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در ســال گذشته، موفق به 
قرارگیری در شــاخص بیش ترین صعود از میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور 

در ســال ۱۴۰۱ شــده اســت. این گزارش می افزاید، در رتبه بندی ۱۰۰ 
شرکت دوم شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش/درآمد، شرکت 
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )یاپکو( رتبه ۱۲۰ را با فروش بیش 

از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به دست آورده است. 
در این رتبه بندی، شــرکت مهندســی خدمات صنعتــی ایران خودرو 
)ایسیکو( با فروش بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در جایگاه 
۱۵۱ قرار گرفته و شرکت صنعتی نیرو محرکه نیز با فروش بیش از ۲6 هزار 

میلیارد تومان در جایگاه ۱۵6 قرار گرفته است. 
هم چنین شــرکت صنعتی محورســازان ایران خودرو با میزان فروش 
بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توانســته رتبه ۱۹۲ را کســب کند. در ادامه، 
بر اســاس رتبه بندی ۱۰۰ شرکت سوم شرکت های برتر ایران از نظر میزان 
فروش/درآمد، شــرکت امداد خــودرو ایران با فروش بیــش از ۱۰ هزار 
میلیارد تومان رتبه ۲۳۴ را کســب کرده است. برپایه این گزارش، با توجه 
به رکوردشکنی های ایران خودرو در زمینه تولید و عبور از رکورد ۱۲ ماهه سال 
۱۴۰۰ طی ۹ ماهه امسال، به نظر می رسد بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه 
بتواند در سال آینده به جایگاه باالتری در فهرست ۱۰ شرکت برتر ایران دست 
پیدا کند. افزون بر رکوردهای متعدد در تولید و عرضه خودرو در سال جاری، 
در زمینه توسعه محصوالت و عرضه خودروهای مدرن و به روز نیز اقدامات 
متعددی صورت گرفته که این شرکت را در مسیر مدیریت اقتصادی بنگاه 
تولیدی و ســودآوری قرار داده اســت. ایجاد مرکز توسعه و تجارت قوای 
محرکه )پاورترین( نیز از دیگر اقداماتی اســت کــه با تحقق آن به عنوان 
فعالیتی اقتصادی به یقین مسیر ایران خودرو برای دست یابی به رتبه های 

باالتر را در میان شرکت های برتر هموار خواهد کرد. 
گفتنی اســت، ســازمان مدیریت صنعتی هرســاله همایش معرفی 
شــرکت های برتر ایران را که بر اساس رتبه بندی IMI-۱۰۰ انتخاب شده اند، 
برگــزار می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ســازمان گســترش و 

نوسازی صنایع ایران حامیان اصلی این همایش هستند.

ایرانخودرودرجمع۱۰شرکتبرترایراندرسال۱۴۰۱

دورخیز ایران خودرو برای بازپس گیری جایگاه خود در بین ۱۰ شرکت برتر ایران

جلسه هم اندیشی طرح تحول کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو در سال 
آینده با حضور معاون کیفیت این گروه صنعتی برگزار شد.

در ابتــدای این جلســه معاون کیفیت گروه صنعتــی ایران خودرو به 
اقدامات و پروژه های صورت گرفته در ســال جاری اشــاره کرد و گفت: با 
توجه به ابالغیه هشت گانه ریاســت جمهوری، ۲۷۲ پروژه در حوزه های 
تولید، کیفیت، طراحی و تکوین، تامین و لجســتیک، فروش و خدمات 

پس از فروش در گروه صنعتی ایران خودرو اجرا شد.
ســهراب برفروشان با بیان این که با اجرای این پروژه ها شاهد ارتقای 
کیفیــت در حوزه های مختلف بودیم، گفت: از نتایج این ارتقا می توان به 
کاهش ۴۱ درصدی شــکایات کیفی از محصوالت، کســب رتبه نخست 
رضایتمندی مشــتریان در خدمات پس از فــروش، کاهش خودروهای 
متوقع و متوقف در شبکه خدمات و بهبود سطح کیفی و کاهش ایرادات 
مزمن و پرتکرار در شــبکه اشــاره کرد. وی در ادامه ضمن اعالم برنامه و 
پروژه هــای کیفی در ســال آینده، گفت: راهبــرد کالن کیفی ایران خودرو 
در ســال ۱۴۰۲ مبتنی بر انطباق با اســتانداردهای ملی و جهانی، تولید و 
تحویل محصوالت ملی )جدید(، نهادینه سازی رویکرد ریسک و فرصت 
 ،)۵S( در سیستم مدیریت کیفیت، بهینه سازی استانداردهای محیط کار
مدیریت هزینه های کیفیت، بهینه سازی تعامالت و پشتیبانی مشتریان و 

ارتقا و تثبیت کیفیت محصوالت جاری خواهد بود.
معاون کیفیت ایران خودرو تصریح کرد: الزمه رسیدن به اهداف کیفی، 

همکاری و پشــتیبانی معاونت ها، مدیریت ها و همچنین شــرکت های 
قطعه ســاز اســت. برفروشــان توجه به ارتقای کیفیــت در محصوالت 
ایران خودرو دیزل را از دیگر برنامه های ســال آینده دانســت و افزود: با 
توجــه به تاکید مدیرعامل گروه درخصوص اجرای پروژه های کیفی برای 
ارتقای محصوالت ایران خودرو دیزل، برنامه ها و طرح های کیفی به منظور 

تداوم روند کیفی محصوالت این شرکت اجرا خواهد شد.
گفتنی است، جلسه هم اندیشــی طرح تحول کیفیت گروه صنعتی 
ایران خودرو شــنبه چهــارم بهمن با حضور معاون کیفیــت ایران خودرو، 
مدیرعامل شــرکت ایتراک، معاونان و مدیران کیفیت شرکت های گروه 

صنعتی ایران خودرو در سالن کنفرانس سواری سازی برگزار شد. 
در این جلســه مدیران و معاونان کیفیت، ضمن بیان اقدامات صورت 
گرفته در سال جاری، برنامه ها و طرح های خود را برای رسیدن به اهداف 

کیفی در سال آینده ارایه کردند.

تداوم طرح جهش کیفیت در سال ۱4۰۲ 
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هم گروه

خبر کوتاه

ارایه خدمات و کاالهای متنوع در 
تعاونی مصرف کارکنان ایران خودرو

کارکنان  مصرف  تعاونی 
به منظور  ایران خــودرو، 
همکاران  بیش تــر  رفاه 
عرضه  و  خدمــات  انواع 
کاالهــای متنوعی را در 
غرفه هــا و گالری هــای 
ایجــاد شــده در ایــن 
ویژه  شــرایط  با  تعاونی 

به همکاران عرضه می کند. در همین راســتا امکان خرید کاال 
و خدمات از طریق کارت زندگی در فروشــگاه تعاونی مصرف 
فراهم شده است. این خدمات و کاالهای عرضه شده عبارتند از: 

عرضه لوازم بهداشتی وآرایشی 
فروش انــواع محصــوالت و لوازم بهداشــتی، آرایشــی، 
محافظــت از پوســت، مراقبــت از مــو، انواع عطــر و ادکلن، 
اســپری های خوش بو کننده، انواع کرم های آرایشی و آبرسان 

با برندهای معتبر ایرانی و خارجی.
شرایط فروش:

 بدون پیش پرداخت  بدون بهره  باز پرداخت ۴ماهه 
 قیمت های رقابتی  امکان خرید با کارت زندگی.

عرضه محصــوالت چرم طبیعی برای آقایــان و بانوان؛ از 
جمله کیف،کفش، کاپشن، کمربند، ست چرمی و...

شرایط فروش:
 بدون پیش پرداخت  بدون بهره  بازپرداخت ۱۰ ماهه 

عرضه عینک ایران آیلند
انواع عینک های طبی و آفتاب مردانه، زنانه و بچه گانه

شرایط فروش:
 بــدون پیش پرداخــت  بدون کارمــزد  باز پرداخت 
6 ماهــه  دارای گارانتــی یک ســاله  ضمانت قیمت  

۲۰درصد تخفیف نقدی  امکان خرید با کارت زندگی
عرضه پوشاک دیان و ورناس

فــروش انواع پوشــاک مردانــه، زنانه و بچه گانــه و انواع 
لباس هــای مجلســی و اســپرت، ورزشــی،کیف و کفــش 
چرمی،کاپشن و مانتو با کیفیت استاندارد و قیمت های مناسب

شرایط فروش:
 بدون پیش پرداخت  بدون بهره  باز پرداخت ۱۲ماه.

همــکاران می توانند، برای بهره مندی از خدمات مذکور به 
فروشگاه تعاونی مصرف مراجعه کنند. 

بر اســاس نتایج ارزیابی های صورت گرفته شــرکت بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران، گروه صنعتی ایران خودرو موفق به افزایش 5۰ 

درصدی ســالمت محصوالت هنگام تحویل به مشتریان خود شد.
بر اساس راهبردهای گروه صنعتی ایران خودرو در مسیر ارتقای 
کیفیــت تحویــل محصول و رضایت مشــتریان از خدمات فروش، 

اجرا شده است. طرح های مختلفی 
طرح پایش مشتری )Follow up( به عنوان یکی از طرح های 
انجام شــده در حــوزه خدمات فروش ســهم بســزایی در ارتقای 
رضایت مشــتریان داشته اســت. به موجب این طرح و در راستای 
ایجاد رابطه بلندمدت میان مشــتریان و گروه صنعتی ایران خودرو، 
وضعیت ارایه خدمات و ســالمت خودرو بر اساس مولفه های بدنه، 

تهویــه مطبوع و وســایل برقــی، مجموعه تعلیــق و انتقال قدرت، 
مجموعه نیرو محرکه و ســوخت رســانی و مــوارد مرتبط با ایمنی 
خودرو، ظرف مدت ۷۲ ســاعت پس از تحویل خودرو مورد بررسی 
قــرار گرفته و در صــورت اعــالم نارضایتی مشــتری از نحوه ارایه 
خدمات و یا ســالمت خودرو، اقدامات جبرانی برای جلب رضایت 

انجام می گیرد. ایران خودرو  از سوی  مشتری 
بر همین اســاس، نتایج اندازه گیری شــرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران بیانگر رشد ۵۰ درصدی شاخص سالمت محصوالت 

ایران خودرو در زمان تحویل به مشــتریان است.
گــروه صنعتــی ایران خــودرو، در طــرح جهش کیفیــت که از 
بهمن ماه ســال گذشته کلید خورده، توانسته ۲۷۹ پروژه کیفی را به 

اجرا بگذارد و در مســیر بهبود کیفیت محصوالت و خدمات گام های 
مهمی را بردارد. 

مطابــق با این طرح و اطمینان از کیفیت محصوالت، خودروهای 
تــارا و هایما از ضمانت ویژه قوای محرکه برخوردار شــده و در گام 
بعدی ســایر محصــوالت نیز از این خدمات ویــژه بهره مند خواهند 

شد. 
همچنین در مســیر بهبود ارایه خدمات، طــرح کنترل ویژه قبل 
از تحویــل )PDS+( محصوالت ســورن پالس و خانــواده هایما از 
ابتدای دی ماه امســال در تمامی نمایندگی هــای ایران خودرو در 
ســطح کشور اجرا می شــود تا مشــتریان با اطمینان بیش تری از 

کیفیــت محصوالت برای خرید آن اقدام کنند. 

خدمات ویژه ایران خودرو به مشتریان در طرح »پایش مشتری«

در پی دست یابی شرکت ساپکو به فناوری تولید پیشرانه  جدید خودرو 
موسوم به EFP، تولید انبوه این پیشرانه قدرتمند داخلی و جایگزینی 
آن با مدل قبلی EF۷، با سطح خودکفایی 85 درصدی در دستور  کار 

قرار گرفت.
بــه منظــور تولید این پیشــرانه جدید، شــرکت ســاپکو با هدف 
بهره مندی محصوالت ایران خودرو از پیشــرانه ای پربازده، در همکاری 
پیوســته با ایران خودرو، شــرکت ایپکو و زنجیره  تامیــن، تولید انبوه 
پیشــرانه EFP در دو نــوع تنفس طبیعی با عنــوان EFPNA و نیز 

توربو شارژ، با عنوان EFPTC، را در دستور کار قرار داد.
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، تولید انبوه پیشــرانه مذکور، 
آغاز شده و ظرفیت تامین خط برای خودروهای ری را، تارا توربو، نسل 
 EF۷ جدیــد دناتوربو و همچنین مجموع خودروهای دارای پیشــرانه
را خواهد داشــت و برنامه های ایران خودرو در راســتای هم سویی با 
استانداردهای ۸۵ گانه خودرو و کاهش مصرف سوخت با تولید موتور 
مذکور محقق خواهد شــد. شایان ذکر است، پیشرانه EFPTC، قادر 
به تولید قدرتی معادل ۱6۵ اسب بخار و گشتاوری معادل ۲۴۰ نیوتن 
متر بــوده و ورود توربو به مدار آن نیز از دور موتور RPM ۱۷۰۰ اعالم 
شــده است، این در حالی است که پیشرانه پیشین، قدرتی در حدود 

۱۵۰ اسب بخار و گشتاوری معادل ۲۱۰ نیوتن متر تولید کرده و توربوی 
آن نیز در RPM ۲۲۰۰ وارد مدار می شود.

کاهش مصرف ســوخت پیشرانه EFP حدود یک لیتر در هر ۱۰۰ 
کیلومتر در ســطح خودرو و متعاقب آن کســب اســتاندارد آالیندگی 
یورو پنج و قابلیت عبور از اســتاندارد یورو شــش، تجهیز به سیستم 
پیشــرفته زمان بندی متغیر سوپاپ ها، CVVT Dual، تبدیل منیفولد 
چدنی نیکل دار دود به شــیت متال با هدف کاهش هزینه ها و سهولت 
ساخت و تولید، پالستیکی کردن منیفولد آلومینیومی هوای ورودی و 
ســازگاری کامل این موتور با سوخت فعلی از جمله سایر نقاط قوت 

این پیشرانه نوین به شمار می رود.
الزم به ذکر اســت، در شــرایطی متخصصان شرکت ساپکو موفق 
به داخلی ســازی ۸۵ درصــدی قطعات پیشــرانه EFP شــدند که 
این پیشــرانه، در مقایسه با پیشــرانه قدیمی EF۷ تغییر چشم گیر 
۸۰ درصدی در قطعات از جمله شــاتون، پیســتون، رینگ پیســتون، 
سرســیلندر، کپه سرسیلندر، قالپاق ســوپاپ دود و هوا، منیفولد دود 
و هوا، میل لنگ، میل ســوپاپ دود و هوا، اویل پمپ، توربو شــارژر، 
EMS جدید، اســتکان تایپیت و نازل خنک کننده پیستون، CVVT و 

سولنوئید ولو و... داشته است.

شرکتساپکودرراستایتولیدانبوهپیشرانهEFPتاپایانسالجاریمحققخواهدکرد

تولید نسل جدید موتور پرقدرت ایران خودرو با خودکفایی 85 درصدی

همایش مبارزه با پولشویی با حضور مدیر مبارزه با پولشویی گروه صنعتی 
ایران خــودرو، مدیرعامل و جمعی از مدیران و مســووالن شــرکت های 
ایران خودرو خراســان، ایمن خودرو شرق، شرکت تعاونی خدمات فنی و 
مهندسی کارکنان ایران خودرو خراسان و قند ثابت به میزبانی ایران خودرو 

خراسان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو خراســان، دومین دوره 
آموزشــی مبارزه با پولشــویی طی ســه روز، با هدف به روزآوری دانش 
و آگاهی کارکنان از قوانین مبارزه با پولشــویی و با حضور مدرســانی از 
سایت مرکزی ایران خودرو برگزار شد. در این همایش مدیر ستاد مبارزه با 
پولشویی گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان مدرس این همایش، با اشاره 
به ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 
گفت: شــرکت هایی که از گردش مالی باالیــی برخوردارند، موظف به راه 
اندازی واحدی جهت آموزش و مبارزه با پولشویی هستند. گروه صنعتی 
ایران خودرو به عنوان اولین صنعتگر کشــور بــا همکاری وزارت صمت و 
مرکز اطالعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ایجاد ستاد مبارزه با 
پولشویی اقدام کرد و به دنبال گسترش حوزه فعالیت آن در شرکت های 
زیر مجموعه است. مهرداد حاجی زاده در ارتباط با عملکرد سایت خراسان 
در مقوله مبارزه با پولشویی افزود: شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان 
اولین و فعال ترین شرکت عضو گروه صنعتی و شرکت های مجموعه در 
استان توانســته با برگزاری بیش ترین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی 
پیش گام باشد. وی ضمن قدردانی از مدیر عامل ایران خودرو خراسان در 
راستای میزبانی این دوره گفت: با توجه به تاکیدات مدیریت ارشد گروه 

صنعتی ایران خودرو، برگزاری این دوره ها به منظور مبارزه با پولشــویی و 
ارتقای گزارش های مالی تداوم خواهد داشت.

 مدیرعامل ایران خودرو خراسان نیز در این همایش با اشاره به اهمیت 
اقدامات مالی در شرکت های تولیدی گفت: اگر یک شرکت تولیدی برنامه 
و اســتراتژی مالی درستی داشته باشد قطعا به تولید پایدار و موفق هم 
دســت خواهد یافت. بیژن زاهدی فرد با بیان این که نگاه و رویکردهای 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مباحث مالی بسیار خاص و ویژه 
است، افزود: به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان واحد مالی و اقتصادی 
شــرکت ایران خودرو خراســان ســرمایه گذاری بســیاری در حوزه های 
آموزشــی انجام شده اســت که نتیجه آن کسب سه تندیس جایزه ملی 

مدیریت مالی ایران، طی سه سال بوده است.
وی عنــوان کرد: شــرکت ایران خودرو خراســان همــواره بر دو اصل 
شــفافیت و انضباط مالی تاکید دارد و دستاورد نهایی مبارزه با پولشویی 

نیز پرداختن به همین اصول است.

مدیرمبارزهباپولشوییگروهصنعتیایرانخودروبیانکرد

خراسانی ها پیش گام در شفافیت و انضباط مالی
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دایره خبر

قائم مقام توسعه محصول، کیفیت و پروژه های ایران خودرو از تحویل 
زودتر از موعد خودروهای عرضه شــده در بورس کاال خبر داد و گفت: 
فاکتور حدود 1۲ هزار از 38 هزار دستگاه عرضه شده در بورس کاال صادر 
و تاکنون نزدیک به شش هزار دستگاه نیز  زودتر از سررسید تعهد شده 

تحویل مشتریان شده است. 
عــادل پیرمحمدی، در نشســت با قائم مقام بــورس کاالی ایران، 
ضمن تاکید بر تســهیل شرایط خرید مشــتریان واقعی از بورس کاال 
افزود: درصدد هســتیم نســبت به افزایش تعداد عرضه اقدام کنیم تا 
مصرف کننــدگان بتوانند خودرو را با قیمتی کم تر از بازار آزاد خریداری 
کنند. وی با اشاره به روند افزایشی تولید در ایران خودرو تصریح کرد: با 
توجه به این که در ماه های پایانی سال تولید روند افزایشی دارد، میزان 
عرضه نیز متناســب با آن افزایش خواهد یافت. پیرمحمدی در ادامه 
توضیحاتی در خصوص شــرایط تولید و عرضه به مشتریان و همچنین 

برنامه های مربوط به عرضه در بورس کاال ارایه کرد. 

لزوم رشد تنوع و حجم عرضه خودروها در بورس کاال

قائم مقام بورس کاالی ایران نیز در این نشست گفت: با توجه به رشد 
عرضه خودروها در بورس کاال و استقبال خوب مردم، روزانه حجم باالیی 
کد بورســی برای مشتریان متقاضی خرید خودرو صادر می شود و یکی 
از موارد مهم، تحویل زودتر از موعد خودروســازان به خریداران خودرو  از 
بورس کاالست. سید جواد جهرمی افزود: با اقدامات صورت گرفته توسط 
ایران خودرو، دیگر خودرو ناقص تولید نمی شود و این امر در رضایتمندی 

و عرضه مطلوب خودرو به بازار تاثیر مثبتی داشته است.

وی بــا بیان این که بــا توجه به عرضه خــودرو در بورس و خرید 
خودرو توســط مشتریان واقعی اســتقبال خوبی از عرضه محصوالت 
در بورس توســط مردم صورت گرفته، یادآور شــد: بورس کاال با توجه 
به وظایف و براســاس مقررات آماده همکاری با خودروســازان برای 
عرضه محصوالت آنان در بورس اســت. قائم مقام بورس کاالی ایران 
ادامه داد: با توجه به روند اســتقبال مردم از محصوالت ایران خودرو 
در بورس و شــرایط مطلوب، پیشنهاد می شــود، ایران خودرو نسبت 
به تنــوع و همچنین افزایش تیراژ محصــوالت برای عرضه در بورس 

اقدام کند.
جهرمی به مزایای عرضه خودرو در بورس اشاره کرد و گفت: از مزایای 
عرضه خودرو، تحویل ســر موعد و حتی زودتر از زمان اعالمی از ســوی 

خودروسازان است که این موضوع رضایت خریداران را به همراه دارد. 
وی افزود: با عرضه خودرو در بورس دولت در کنار خودروســاز منتفع 
خواهد شــد و خودروســاز محصول تولید شــده را بدون زیان به دست 
مشــتریان واقعی می رساند و همچنین مشتری خودروی مورد نیاز را با 

قیمت کم تر از بازار و به صورت مستقیم خریداری می کند.
گفتنی اســت، جمعی از مدیران بورس کاال با حضــور در ایران خودرو 
از ســالن های پرس، بدنه ســازی پنــج، مونتاژ یــک و مرکز تحقیقات 
ایران خودرو بازدید کردند و در جلسه ای که با حضور قائم مقام بورس کاال، 
قائم مقام توســعه محصول، کیفیت و پروژه ها، معاون مالی و اقتصادی 
و مدیر بازاریابی و کارشناسان فروش ایران خودرو برگزار شد، پیشنهادها 
و برنامه های شــرکت برای تعامل بهتر و روند عرضه محصوالت جدید و 

همکاری با بورس کاالی ایران مطرح شد.

خبر کوتاه
موفقیتیدیگرازشرکتایرانخودروخراسان

کسب تندیس سیمین جایزه ملی 
مسوولیت پذیری اجتماعی 

شرکت ایران خودرو خراسان در آیین پایانی هفتمین جایزه ملی 
مســوولیت پذیری اجتماعی مدیریت، موفق به کســب تندیس 

سیمین این رقابت ها شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت ایران خودرو خراســان، 
چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۱ آیین پایانی هفتمین جایزه ملی 
مسوولیت پذیری اجتماعی مدیریت، توسط انجمن مدیریت ایران 
برگزار شــد و شرکت ایران خودرو خراسان در دومین حضور خود 

موفق به کسب تندیس سیمین این رقابت ها شد. 
گفتنی اســت، این شرکت سال گذشــته نیز در اولین تجربه 
حضور خود موفق به کسب تندیس برنزی این رقابت شده بود.

مدیرعاملاینشرکتخبرداد

ریخته گری ایران خودرو هم در تولید 
سرسیلندر  رکورد زد

مدیرعامل ریخته گری آلومینیوم )IKACO( گفت: این شــرکت 
مطابــق با اهــداف کالن گروه صنعتــی ایران خــودرو، با اجرای 
پروژه های افزایش ظرفیت تولید به ویژه در بخش سرسیلندر، طی 
دوماه پیاپی موفق به شکست و جابه جایی رکورد در ارسال تمامی 

محصوالت و تولید خالص محصوالت سرسیلندر به مشتری شد.
مجتبــی معظمی افزود: این اقدام در راســتای اهداف کالن 
گروه صنعتی ایران خودرو، شــرکت گســترش ســرمایه گذاری 
ایران خودرو و افزایــش ظرفیت محصوالت تولیدی و ذیل طرح 

تحول کیفیت محصوالت ایران خودرو صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: به این ترتیب، این شــرکت قطعه ساز پس از 
عبور از رکورد آذرماه امســال، در دی مــاه موفق به تولید خالص 
۷۰۰۴۹ قطعه از محصوالت سرســیلندر و نیز ارسال 6۸۹۲۰ قطعه 
از تمامی محصوالت به مشــتری و شکسته شــدن دوباره رکورد 

شده است.
مدیرعامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو با تاکید 
بر این که این موفقیت را مرهون برنامه ریزی مناســب و استفاده 
بهینه از منابع موجود و تالش شــبانه روزی ســرمایه های انسانی 
و متخصص هستیم، خاطرنشــان کرد: به این ترتیب، توانستیم 

مسیر تولید و ارسال محصوالت را هموارتر از قبل کنیم.

مهاجرت خریداران از قرعه کشی به بورس کاال

شــرکت ایسیکو در 1۰ ماهه ســال جاری در زمینه حمل موثر خودرو 
)حمل مســتقیم به نمایندگی ها( نسبت به ســال گذشته، 43 درصد 

رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایســیکو، محمد ابراهیم مددی 
مدیر حمل محصول و بدنه این شرکت با اعالم خبر فوق گفت: حمل 
موثر در حوزه تهران که به حمل روپا معروف اســت در ۱۰ ماهه سال 
گذشــته 6۲ هزار و ۱۵ دســتگاه خودرو بود که با ۴۳ درصد رشد در 

پایان دی ماه سال جاری به ۸۸ هزار و ۸۱۴ دستگاه خودرو رسید.
وی با اشــاره به این نکته که رکورد جابه جایی در حوزه لجستیک 
داخل در ۱۰ ماهه ســال جاری ۴۴ درصد رشــد داشته است، گفت: 
جابه جایی خودرو در حوزه لجســتیک داخل در ۱۰ ماهه سال گذشته 
6۹6 هزار و ۵۵۴ دســتگاه خودرو بود که با ۴۴ درصد رشد در پایان 
دی ماه امسال به یک میلیون و هشت هزار و ۸۲۷ دستگاه افزایش 

پیدا کرد.

ازسویایسیکومحققشد

افزایش 43 درصدی حمل موثر خودرو 

شرکت ایران خودرو اعالم کرد: به منظور پوشش تقاضای موجود در بازار 
این شرکت، عرضه خودروهای هایما در بورس کاال را این هفته نیز ادامه 

می دهد.
این شــرکت در اطالعیه خود آورده اســت؛ بــا توجه به پیش بینی 
اســتقبال متقاضیان از عرضه دو هزار دســتگاه خودرو هایما S۷ طی 
سه شــنبه چهارم بهمن ماه، ایران خودرو در تالش اســت تا این هفته 

نیز شــرایط عرضه های بیش تر را مهیا کند و در عین حال این عرضه ها 
متناسب با روند تولید این محصول تداوم خواهد داشت.

بر اســاس این گزارش، خودروهای هایما S۷ با قیمت پایه ۷۴۳ 
میلیون تومان و به صورت ۵۰ درصد پیش پرداخت در بورس کاال عرضه 
می شــود و موعد تحویل آن نیز با احتســاب تعطیالت نوروز ۱۰۵ روزه 

خواهد بود.

ایرانخودرواطالعیهداد

عرضه هایما در بورس کاال این هفته هم ادامه دارد
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سید مهدی حسینی از بخش نهایی 
سالن رنگ 3:

قدردان پدر

چهار ســال اســت که پدرم بــه رحمت خدا رفته اســت، اما تا 
زمانی که در قید حیات بود، هرکاری که از دســتم بر می آمد برای 
رفاه و آســایش پدرم انجام می دادم. او فردی خوش رو، شــاد و 
با گذشــت بود و من ســعی می کنم این ویژگی هایش را درخودم 
نهادینــه کنم، زیــرا در روابط فــردی و اجتماعی بســیار اثر گذار 
اســت. تا زمانی که پدر نشــده بودم آن طور کــه باید قدر زحمات 
پــدرم را نمی دانســتم، اما حــاال همه چیز فرق کرده اســت. من 
هم ســعی می کنم پدر خوبی برای فرزندانم باشــم. سیزده رجب 
روز میــالد خجســته امیرمومنان)ع( و روز پدر را بــه همه پدران 
تبریک می گویم و از خداوند برای پدران آســمانی طلب بخشــش 

و آرامش دارم.

جوادمومنی

ازقسمتسیلروعایقزیربدنه:

دوستت دارم پدر

هرگــز نتوانســتم آن طور که باید نســبت به پــدرم اظهار محبت 
کنم، زیرا با او رودربایســتی داشتم و خجالت می کشیدم، اما خیلی 
دوســتش داشتم و برایش احترام قایل بودم. بچه که بودم پدرم در 
تعطیالت تابســتانی مرا سر کار می فرستاد تا حرفه ای بیاموزم و راه 
تامیــن معاش را یاد بگیرم و دخــل و خرجم را مدیریت کنم. پدرم 
همیشــه به من می گفت:»مرد باید روی پای خودش باشــه، متکی 
به کسی نباشه و چشمش به دست دیگران نباشه.« من خودم چهار 
فرزنــد دارم که ارتباط خوبی با هم داریم، امــا دلم می خواهد که با 
من راحت تر باشــند. فرزندانم بیش تر مشکالت شــان را با مادرشان 
مطــرح می کنند. همیشــه بــه فرزندانم می گویم: »بــه حرف های 
دیگران توجه نکنید و ســالم زندگی کنند.« دوست دارم از همین جا 
ایــن جمله را تقدیم پدرم کنم که »هر وقــت دلم هوایت را می کند، 
حق شــنیدن صدایت را ندارم، ولی دوستت دارم پدرم. روح بزرگت، 

شاد و قرین رحمت باد.« 

امیر حسین حسین زاده از قسمت 
زیرکار سالن رنگ 3:

آن طور که پدرم دوست 
دارد  رفتار می کنم

مــا فرزندان هرکاری هم بکنیم، نمی توانیــم زحمات پدران مان را 
جبران کنیم. آن ها انتظاری از ما ندارند جز این که خوب و سالم باشیم 
و راه درست را در زندگی انتخاب کنیم. پدرم بسیار روی نظم و انضباط 
دقت دارد. من تازه در شرکت استخدام شدم و او همیشه به من توصیه 
می کند که فردی وقت شــناس و منظم، وظیفه شناس و مودب باشم. 
به عنوان قدردانی از زحمات پدرم آن طور که دوست دارد رفتار می کنم 
و همیشه برایش احترام قایلم. »پدرجان برای تمام زحماتی که تا این 

لحظه برایم کشیده ای بسیار ممنونم، خیلی دوستت دارم.« 

مهدی جواهری روز بهانی 
از پیش مونتاژ بدنه دنا:

به وجودش
 افتخار می کنم

پدرم عاشــق اهل بیت )ع( به ویژه امیر المومنیــن علی )ع( بود. 
بیش از ۲۰ســال اســت که ســایه پدری برسرم نیســت. همیشه به 
همکاران و دوســتان ســفارش می کنم که قدر پدرشان را بدانند. برای 
زنده نگه داشتن یاد پدرم در روز میالد حضرت علی )ع( به اتفاق چند 
نفر از دوســتان به مرکز نگه داری افراد سالمند می رویم و هدایایی را 
براساس نیازشان تهیه و تقدیم آنان می کنیم. پدر تنها موجودی است 
که وجودش ثابت می کند که فرشــته ها می توانند مرد هم باشند. پدر 
تنها قهرمانی است که هیچ وقت روی سکو نمی رود و مدال نمی گیرد. 
خاطرات خوبی از پدرم به یاد دارم. او یک ورزش کار باستانی و دوست 
مرحــوم جهان پهلوان تختی بود. گاهی اوقات که از مدرســه می آمدم 
با من کشــتی می گرفت، بازی و شــوخی می کرد، با هم به مسافرت 
می رفتیم. هنوز هر جا که می روم از ایشان به نیکی یاد می شود، افتخار 
می کنم که چنین پدری داشتم. مرا با نام پدرم می شناسند. او مردم دار 
بود و رفتار محترمانه ای با همه داشت. همیشه به من می گفت دوست 
دارم که اســم مرا زنده کنید، به قول قدیمی هــا فرزند خلف زنده کند 

نام پدر را. 

ایرانخودروییهابهمناسبتمیالدباسعادتامیرمومنان،حضرتعلی)ع(وروزپدرمیگویند

آغوش پدر حصار آرامش

پدرانه

درکودکــی وقتی از چیزی دلم می گرفت به آغوش پدر پناه می بردم. دســتانش به 
مانند پناهگاهی امن بود. وقتی در خودم فرو می رفتم با شوخی و خنده کام تلخم را 
شیرین می کرد. صدای گرمش یک دنیا امید برایم بود با نگاه به چهره اش دلم محکم 
می شد. بعداز ظهرها با به صدا درآمدن زنگ خانه، به سوی درمی دویدم تا اولین نفر 
باشــم که در را به رویش می گشایم... نمی دانم پدر را چگونه می توان توصیف کرد، 
اما هرچه هســت پیر یا جوان، جدی یا خوش اخالق، وجودش پر از آرامش و قدرت 
است. هویت و اصالت من است. اکنون که خود نیز بزرگ و صاحب فرزند شده ام، باز 
هم هوای دستان گرم و یاریگر پدر را دارم تا دو باره حس کنم تمام دنیا در دستانم 
قرارگرفته است. نزدیک شدن به میالد با سعادت و مبارک مولود کعبه، امیر مومنان 
حضرت علی )ع( و روز پدر بهانه ای شد برای گفت وگو با همکاران مان تا از ارادت و 

محبت شان به پدرهایشان بگویند.

سیدمحمدموسیحسینیرامندی

ازبخشاتوماسیونسالنرنگ۳:

حامی و یاور

براســاس آموزه های دینی، پدر و مادر مقام واالیی دارند. وجود پدر 
اعتبار، حمایت و پشتوانه است. من ارتباط بسیار نزدیکی با پدرم دارم 
و اگــر بتوانم هر روز یا یــک روز در میان به دیدارش می روم و همواره 
نیازمند دعایش هستم. پدرم حامی و یاور من در همه جنبه های مادی 
و معنوی در زندگی اســت و از تجربیاتش استفاده می کنم، زیرا گرم و 
سرد روزگار را چشیده است. قدردان وجود نازنینش هستم.خودم هم 
ســه فرزند دارم و ســعی می کنم با وجود مشغله کاری برایشان وقت 
بگذارم و می کوشــم آنان را متکی به خود بار بیاورم و یاد بگیرند برای 
به دست آوردن خواسته هایشان تالش کنند، قدردان باشند و از زندگی 
لذت ببرند. من به نوبه خودم روز والدت حضرت علی )ع( و روز پدر را 

به همه پدران این سرزمین تبریک می گویم.

یوسفبزرگیسارانرابطومربی

کیفیازسالنرنگ۳:

مایه دلگرمی 

وقتی بــرای اولین بار فرزندم را در آغوش گرفتم، انگار همه دنیا از 
آن من بــود. همان لحظه دل تنگ پدرم شــدم. معموال هفته ای یک 
بــار به دیدنش می روم. وقتی بچه بودم براثر شــیطنت های کودکی به 
حرف هایــش کم توجهی می کردم، ولی االن بــه تمام حرف هایش با 
جان و دل گوش می کنم. پدرم همه وجود من است، دوست دارم هر 
روز به او نزدیک تر شــوم و گرمای وجودش را بیش تر احســاس کنم. 
پدرم خیلی صبور است و یک پشتیبان قوی و محکم از لحاظ مادی و 
عاطفی برای من اســت. او چراغ راه زندگی ام است. در بن بست های 
زندگی از او مشــورت و راهنمایی می گیرم. خودم دو فرزند دارم با هم 
رابطه دوستانه ای داریم و شــیوه تربیتی پدرم را درتربیت فرزندانم به 
کار می گیــرم. این جمله پدرم همیشــه برایم مایه دلگرمی اســت که 

می گوید: »نگران نباش همه چیز درست می شود.«

محسنعباسی

سرگروهقسمتزیرکارازادارهرنگ3:

ستون زندگی

ســایه پدری بر سرم نیســت و خوب می دانم هرکس که پدر ندارد 
پشــتش خالی است، حتی اگر تمام افراد خانواده دور و برش باشند. 
پدر ستون زندگی است و وجود او، برای انسان غرور و دلگرمی می آورد. 
پــدر من، نظامی بود و بنابر روحیه ای که داشــت، با او رو دربایســتی 
داشــتم. در زمان کودکی ام اغلب در جبهه حضور داشــت و همیشه به 
ما می گفت صداقت را ســرلوحه زندگی تان قرار دهید. مرحوم پدرم در 
بسیاری از مشــکالت مادی و معنوی راهکارهای خوبی به ما می داد. 
هیچ وقت به صورت مستقیم رفتار ما را نقد نمی کرد. من نیز به عنوان 
یک پدر، ارتباط خوبی با پسرم دارم، با هم خیلی صمیمی هستیم و با 

شیوه رفاقت و دوستی به فرزندم بسیار نزدیک شدم. 
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پوریا عزیز خانی 
از قسمت عایق زیر بدنه:

دعای پدرانه 

زبانم قاصر از بیان مقام و جایگاه پدراســت. مقام پدر خیلی باالتر 
از آن است که بخواهی فکرش را بکنی. پدر ریشه زندگی آدمی است. 
همه پدران تالش می کنند تا فرزندان شــان خوش بخت و ســعادتمند 
شــوند. از همین فرصت اســتفاده می کنم و به پــدرم می گویم: »از 
تمامی زحماتت صمیمانه تشــکر می کنم. در آغاز راهم برای موفقیتم 

دعا کن.« 

علی اکبر برجی، مسوول بخش مهندسی 
تولید بدنه خلیج فارس:

پدرم، نیکوکار و 
مومن واقعی بود

جایــگاه پدر، به مانند مدیر یک ســازمان در خانواده و تکیه گاهی 
بزرگ اســت. امروزه بســیاری از پدران بــرای تامین مخارج زندگی 
مجبورند، دو شــیفت کار کنند و این عدم حضور پدر درخانواده نقش 
آن ها را تا حدودی کم رنگ کرده اســت، اما همــه این ها نباید مانع 
از کوتاهی در انجام وظایف پدری شــود. من ســعی می کنم روزانه با 
بچه هایم ارتباط داشــته باشــم و با آن ها در مورد موضوعات مختلف 
صحبت می کنم. ما نباید بگذاریم تفاوت و شــکاف بین نســل ها زیاد 
شــود. پدرم سال هاســت که به رحمت خدا رفته است، تا وقتی زنده 
بود، همیشــه به ایشــان احترام می گذاشــتم و االن هــم که در بین 
ما نیســت محبت بیش تــری به مادرم می کنــم و در هفته یک روز 
در خدمــت مادرم هســتم و به دیدار او مــی روم. فرزندان از گفتار و 
نصیحت ما چیزی نمی آموزند بلکه به رفتار ما نگاه می کنند. من هرگز 
با صدای بلند با پدر و مادرم ســخن نگفتم و روی حرف آن ها حرفی 
نــزدم. پدرم یک فرد خیــر و نیکوکار بود و چندیــن صندوق خیریه 
داشت و همواره دغدغه کمک به افراد نیازمند را داشت. بعد از فوتش 
این کار عام المنفعه را من به دســت گرفتم و کار او را دنبال می کنم. 
او نیکوکار و مومن واقعی بود و تمام عمر خود را صرف رســیدگی به 
امور نیازمندان کرد. از دعای پدر و مادرم فرزندان شایسته و صالحی 
دارم، امیدوارم آن ها هم ادامه دهنده راه پدر بزرگ شــان باشند و این 
کار خیر را زمین نگذرانند. پدرم به من می گفت:»تحت هر شــرایطی 

با مردم رو راست باش، زیرا راست گویی، راه گشاست.«

مهرداد عزیز محمدی از قسمت 
صاف کاری سالن رنگ 3:

زیباترین قاب زندگی

پشــتوانه ام در زندگی پدرم اســت و از همه لحاظ راهنما و مشاور 
خوبی اســت. بســیار دوســتش دارم. چند ماهی اســت در شرکت 
اســتخدام شدم و موقعی که مشغول کار شــدم پدرم به من توصیه 
کرد که: »ســرت به کار خودت باشــد، کم تر صحبت کن، تالش کن 
اطرافیانت را بهتر بشناســی و بعد از گذشــت یکی دو ماه دوستان و 
نزدیکانــت را پیدا کن.« این بهتریــن نصیحت برای من در محل کار 
بود. جمله ای که می توانم در وصف پدر و مادرم بگویم این اســت که 
زیباترین قابی که در زندگی ام همیشــه تماشــا کــرده ام خنده پدر و 

مادرم در کنار یکدیگر است.

محمدباقر گلیج از بخش خدمات 
پشتیبانی امور تولید بدنه:

پشتیبان خانواده

بهترین پدر کســی اســت که عــالوه بر تامین مســائل مالی، از 
لحــاظ عاطفی هم به خانواده اش توجه دارد. پدر پشــتیبان خانواده 
اســت و نقش اساسی از نظر عاطفی و ایجاد آرامش دارد. ما پدران 
باید بــرای فرزندان مان وقت بگذاریم تا آن هــا حضور ما را در کنار 
خودشــان حس کنند. باید با آن ها بازی کرد و مثل خودشان کودک 
شــد. انسان وقتی بچه دار می شود، تازه می فهمد که پدر شدن یعنی 
چه؟ و چه ســختی  هایی پدر کشیده تا ما در رفاه و آسایش زندگی 
کنیــم. برای قدردانی از پدرم هر کاری که از دســتم بر بیاید، انجام 
می دهم. پدر و مادرم را به مســافرت و مکان های زیارتی که دوست 
دارنــد می بــرم و آن ها را تحت هر شــرایطی حمایت می کنم. پدرم 
همیشــه درحقم دعا می کند و می گوید: »الهی دست به خاک بزنی 
برات طالبشــه.« و تاکید می کند که نان حالل بر سر سفره ام ببرم. 

حمیدرضا رضایی 
سرپرست خط کانوایر سالن بدنه دنا:

مرهون زحمات 
پدرم هستم

به عنوان یک پدر وقت آزادم را صرف فرزندم می کنم، با او بازی 
می کنــم و نظارت بــر درس هایش دارم. هــرکاری بخواهد برایش 
انجام می دهم. برای پدرم نیز همه کار انجام می دهم، چون ســنش 
باالســت، دوســت دارد که نوه و بچه هایش را زیــاد ببیند. من هم 
مرتب به دیدارش می روم و کارهایش را انجام می دهم. در طول روز 
چندین بار با او تماس تلفنی می گیرم. گرچه نمی توان زحمات پدرها 
را جبران کرد، اما همین کــه والدین دغدغه فکری از بابت فرزندان 
خود نداشته باشند و نگران زندگی شان نباشند نوعی قدردانی است. 
من هرچه دارم از وجود پدرم ایســت و مرهون تالش هایش هستم. 
او همیشه به من گوشزد می کند:»هیچ وقت از یاد خدا غافل نشو.« 
چون دعای خیر پدرم پشــت سرم است، می دانم خدا هم هوایم را 

دارد. از همین جا به پدرم می گویم:»خیلی دوســتت دارم.« 

عباس قدوسی 
از بخش خط اصلی کانوایر بدنه دنا:

بهترین مشاور

 چون پدرم سنش باالســت و نیاز به مراقبت ویژه دارد همیشه 
جویای حالش و پی گیر کارهایش هســتم.پدرم را خیلی دوســت 
دارم، او خــودش را پیر خانواده کرد تا ما ســر و ســامان گرفتیم. 
پدرم تکیه گاه خوبی برایم اســت. در ازدواجم، پیدا کردن شــغل و 
تحصیل خیلی مشــوقم بود و به من کمک کرد. او بهترین مشــاور 
من است. پدرم بســیار مهربان و عاطفی است و عاشق نوه هایش 
اســت. از همین جا به پدرم می گویم:»بابت همه زحماتی که برایم 

هستم.« سپاس گزارت  کشیدی، 

سعیدعبداله

ازبخشاتوماسیونسالنرنگ۳:

حرف شنوی از  پدر 

پدرم یک پدر تمام عیار است. راه را از چاه به من نشان داده است. 
راهنمایی الزم را برای رعایت ادب، داشــتن نظم و انضباط و پشتکار در 
کار به فرزندانش کرده اســت. خود مــن هرجا در به کارگیری پندهای 
پدرانــه اش کوتاهی کردم، ضرر کرده ام. در درس خواندن کوتاهی کردم 
و فرصت را از دســت دادم و نتیجه این حــرف گوش نکردن را دیدم. 
از کودکی ارتباط خیلی خوبی با پدرم داشــتم و االن هم دوســت دارم 
بچه هایــم با من صمیمی و نزدیک باشــند. هرکــس به حرف پدرش 

گوش کند، عاقبت بخیر می شود. 

مهدی شاد بخت
مسوول هماهنگی PQG ازسالن رنگ 3:

تمام دنیای من

مرحوم پدرم نظامی بود. همیشــه قاطــع و صریح برخورد می کرد. 
از دروغ گویی متنفر بود و به ما هم یاد داد که راســت گو باشــیم، زیرا 
معتقــد بــود دروغ اول، دروغ های بعد را به دنبال خواهد داشــت. او 
فرهنگ راســت گویی را در خانــواده نهادینه کرد کــه بهترین گزینه در 
زندگی اســت. من نیز با فرزندانم رفیقم و بــه آن ها یاد دادم هر کار 
اشتباهی که انجام می دهند، شهامت داشته باشند و حقیقت را بگویند 
تا من بتوانم کمک شــان کنم. هر چه می گردم هیچ کلمه ای در وصف 
پــدر پیدا نمی کنم، فقــط می توانم بگویم که پدر یعنــی تمام دنیا. ما 
پدرها نقش کلیدی در زندگــی کل خانواده داریم. باید با فرزندان مان 
با مقتضیات و شــرایط روز رفتار کنیم. واقعیت های زندگی را به آن ها 
بگوییــم و کمک شــان کنیم تا واقع بین باشــند و در راســتای اهداف 

جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، گام بردارند. 
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 وقتی متوجه وجود یک نوه نازنین در زندگی تان شــدید چه حال 
و هوایی داشتید؟ 

حســم قابل وصف نیست، خیلی ذوق داشتم. بی اختیار یاد روزی 
افتادم که دخترم متولد شــده بود و حاال فرزندم خودش مادر شــده 
است. احســاس می کردم یک فرشته دیگر به جمع ما اضافه شده و 

برای ما شادمانی به ارمغان آورده است.
 خودتان به عنوان پدرچه حسی دارید؟ 

اولین دخترم که به دنیا آمد خیلی خوش حال شدم، زیرا معتقدم 
دختر با خودش نعمت و برکت می آورد. از شــوق دیدن دخترم شــب 
تا صبح خواب به چشــمانم نرفت، وقتــی او را برای اولین بار دیدم و 
به چشــمان معصومش نگاه کردم و در آغوشــش گرفتم احساسی به 

من دســت داد که تاکنون آن را تجربه نکرده بودم. خداوند یک فرشته 
کوچک و پاک، به من هدیه کرده بود. وجود ساحل در زندگی ام برکت 
زیادی با خودش آورد. همان روزی که به دنیا آمد من قراردادی شدم 
و انگیزه ام در زندگی چند برابر شد و دقیقا به هنگام به دنیا آمدن نوه ام 
ماهلین، دامادم که در شرکت ایسیکو مشغول کار است قراردادی شد. 
دخترم و نوه ام پاقدم خوبی دارند. ناگفته نماند وجود نرجس هم برای 

ما خیر و برکت آورد و او جان من و مادرش است.
 از زندگی تان راضی هستید؟ 

خــدا را برای تمام لحظات زندگی شــکر می کنــم. دختر کوچکم 
نرجــس از زمان تولــد مبتال به بیمــاری ریوی بود و نمی توانســت 
غذا بخورد. همســرم برای ســالمتی او متحمل زحمات زیادی شد. 

غیاثایرجحماملوشاغلدرمدیریترنگ3

پدر بزرگ 44 ساله

در پویــش جمع آوری درهای پالســتیکی بطری که با مشــارکت 
کارکنان مسوولیت پذیر شرکت ایران خودرو و خانواده های آن ها انجام 

شد، 16 عدد ویلچر برای افراد کم توان خریداری و به آنان اهدا شد.
این پویــش یکی از اقدامات مســووالنه ایران خــودرو در زمینه 
حمایت از سالمت اجتماعی و صیانت از محیط زیست و در راستای 
عمل به وظایف و مســوولیت های اجتماعی اســت و قبال در سطح 
جامعه شــکل گرفته بود و ایران خودرو بــا ایجاد زمینه های الزم در 

داخل شرکت به آن پیوست. 
این ابتکار اقدامی اســت که عالوه بر تاثیــرات اجتماعی، ترویج 
صیانت از محیط زیست را به همراه داشته است. بدین منظور مخازنی 

برای جمع آوری درهای بطری در نقاط گوناگون شــرکت ســاخته و 
نصب شــد و به صورت هم زمان اقدامات الزم برای فرهنگ سازی و 
مشــارکت کارکنان در این پویش انجام پذیرفت. عالوه بر مشارکت 
کارکنان در جمع آوری درهای بطری های نوشــیدنی داخل شرکت، 
کارکنان با احســاس مسوولیت پذیری باال، درهای بطری را از خانه 
نیز به شــرکت آوردند تا در این پویش مشارکتی برای تامین ویلچر 

افراد نیازمند نقش موثرتری ایفا کنند.
 قابل ذکر اســت، ۱6 عدد ویلچر خریداری شــده از محل تحویل 
درهای بطری پالستیکی جمع آوری شده، به افراد نیازمند و کم توان 

اهدا شد. 

بامشارکتفعاالنهکارکنانایرانخودرودرپویشجمعآوریدرهایپالستیکیبطریصورتگرفت

اهدای ۱6 ویلچر  به افراد کم توان

پدرانه

بعدازظهر یکی از روزهای زمستان یکی از همکاران با لهجه شیرین آذری با ما تماس گرفت و خواستار گفت و گو با نشریه کارآمد به 
عنوان جوان ترین پدربزرگ در ایران خودرو شد. در شرایط کنونی که سن ازدواج باالرفته، وقتی می شنویم آقایی در سن 44سالگی 
نوه دار شــده است، شگفت زده مان می کند، اما غیاث ایرج حماملو شــاغل در مدیریت رنگ 3 یکی از آن هاست. او که در قسمت 
سیلر و پی وی سی کار می کند، دی ماه 5۷ در شهر زنجان متولد شده، چهارمین فرزند از جمع هشت برادر و خواهر است و در سن 
۲۲ سالگی ازدواج کرده است. می گوید: »برای پیدا کردن شغل به تهران آمدم و درسال 8۲ با مدرک سیکل در شرکت مشغول کار 
شــدم. هشــت سال در ریخته گری کار کردم و بعد قراردادی شدم. با جمع شدن ریخته گری به سالن رنگ 3 منتقل شدم و درحال 
حاضر در بخش ســیلر و پی وی ســی مشغول کار هستم و چیزی به بازنشستگی ام نمانده. دو فرزند دارم. ساحل 19 سال دارد و به 

خانه بخت رفته و یک دختر پنج ماهه به نام ماهلین دارد و دختر کوچکم نرجس 13 ساله است و در پایه هفتم درس می خواند.«
 آن چه پیش روی شماست حاصل گفت وگوی ما با این پدر بزرگ جوان است. 

خوش بختانه چند سالی است که دخترم بهتر شده است و زندگی مان 
سرو سامان گرفته است. با به دنیا آمدن نوه ام حال همه خیلی خوب 

است و خانه مان پر از شور و شوق و هیاهوی کودکانه شده است.
 وقتی بچه دار شدید چقدر حس تان به پدرتان تغییر کرد؟ 

قدر پدرم را بیش تر دانســتم. آن موقع متوجه شــدم برای بزرگ 
شــدن من و برادران و خواهرانم چقدر متحمل زحمت شــده است. 
پدرم کشــاورز بود. قدردان پدرم هستم و بسیار به او عالقه دارم. هر 
کاری کــه پدرم بخواهد برایش انجام می دهم. همســرم نیز بســیار 
مهربان است و هم راه و هم پای من در دستگیری و خدمت به پدرم 
اســت. هیچ وقت مانع خدمت گزاری من به پدر و مادرم نشــد بلکه 
کمک حالم اســت. او همیشه رفتاری محترمانه و دلسوزانه نسبت به 

خانواده ام دارد.
 نگه داری نوه سخت نیست؟ 

خیر، خیلی هم خوب اســت. البته دخترم به خوبی از پس کارها 
برمی آید. همســرم نیز کمک حال دخترم اســت و با وجود ماهلین 

سرشار از انرژی شده است. 
 چــه توصیه ای بــه پــدران ایران خودرویــی در مــورد ازدواج 

فرزندان شان دارید؟ 
هر چقدرجوان ها زودتر تشکیل خانواده بدهند بهتر است. در عرصه 
کار و زندگی با انگیزه تر می شــوند. هر چیزی به وقتش نیکو اســت 
ازدواج هم یک زمانی دارد و بهار آن دوران جوانی است. اگر جوان ها 
به موقع ازدواج کنند و انتخاب درســت داشــته باشــند به همه چیز 

می رسند و از بسیاری از آسیب های اجتماعی فاصله می گیرند.
 وقتی همکاران شنیدند که شما پدربزرگ شدید چه عکس العملی 

نشان دادند؟ 
تعدادی ازدوستانم می دانستند که دخترم ازدواج کرده و از شنیدن 
این خبر خوش حال شــدند، برخی هم که اصــال باور نمی کردند. در 
بین همکاران شــیرینی پخش کردم و رییس ســالن، آقای مهندس 

کیانی مهر به من تبریک گفتند. 
 از این که در ایران خودرو کار می کنید راضی هستید؟ 

بســیار زیاد. من ساکن اســتان البرز هستم هر وقت که به تهران 
می آیم و از مقابل شــرکت رد می شــوم با صدای بلند می گویم خدایا 
میلیارد میلیارد به شرکت برکت بده. دخترم نرجس هم مثل من به 

زبان ترکی می گوید:»هللا چوخ برکت ورسین.«
 سخن پایانی؟

تشــکر ویــژه از مدیریت امورپــدر، مدیریت رنــگ، رییس و 
مســوالن ســالن دارم که برای درمان بیماری دختــرم مرا مورد 
حمایت قــرار دادند و برای همــکاران عزیــزم آرزوی موفقیت و 

دارم.  سالمتی 
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زالل

سیزدهم رجب، افزون بر شادمانی میالد شهریار خردورزی و عدالت، 
با احترام به ارجمندی مقام پدران و سپاس از مهر گسترده ایشان معطر 
شده است. انتخاب والدت سرسلسله امامت و پدر دو پیشوای الهی، امام 
حسن و امام حسین علیهماالسالم به عنوان روز پدر، حریم و حرمت مقام 
بلند ایشــان و شعفناکی این روز را یادآور می شود. در این مجال، با نگاه 
به آموزه های زندگی آموز اسالم، از شکوه مقام پدر و احترام بی مرز او در 
معارف دینی ســخن آورده ایم. در واکاوی این موضوع در آیات و روایات، 
بیش تر با واژه والدین روبه رو هستیم و همراهی و هم قدری پدر و مادر در 
تکریم. البته این که در کنار روز پدر، نام و یاد مادر نیز ارج نهاده شود، اگر 
ُحسن نباشد، عیب نیست یا دست کم به خاطر دلیلی که گفتیم، رواست.

معمایی شگرف با پاسخی آسان

ا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَک  اُه َوِباْلَواِلَدْیِن إِْحَســاًناۚ  إِمَّ »َوَقَضٰى َربَُّک َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ إِیَّ
اْلِکَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِکاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل َکِریًما. 
و خدای تو حکم فرموده که جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی 
کنید و چنان که یکی از آن ها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده شوند )که 
موجب رنج و زحمت تو باشند( زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو 
و بر آن ها بانگ مزن و آن ها را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام 

سخن گو.« آیه ۲۳ سوره اسراء
صحنه زندگی ما با خاطره هایی سرشــار از گذشت و ایثار، گره خورده 
اســت. در اطراف ما، هنرمندانی هستند که عمری پروانه بودن را حتی با 
شــرارت شمع و باغبانی را حتی با تلخی تیغ، عمیق زندگی کرده اند. آنان 
تمام شــدن را به بهای ســاختن و سوختن را به قیمت شادی بخشیدن 
اندوخته اند. این که کسی بتواند تا این حد، بی دریغ عشق بورزد و این گونه 
لبریز از ســخاوت باشد، معمایی است شگرف با پاسخی آسان؛ قداست 
واژه ای به نام پدر. اوســت که می تواند بی هیچ چشــم داشت، این گونه 
چشمه زالل مهربانی باشد و جوهر گران مایه وجود را جاری جسم و جان 
فرزندانش ســازد. اوست که می تواند این گونه ارزاْن عاطفه ارزانی کند. او 
بلندتر از ادراک واژه ها و فراتر از قامت سپاس های ماست. روزش مبارک.

سازنده ترین نظام ارتباطی

انســان، در چرخه ارتباط ها زندگی می کنــد؛ ارتباط با خدا، خود، پدر و 
مادر، همســر، همسایه، هم سفر، هم ســفره، هم جنس، ناهم جنس، 
دوســت، دشــمن و حتی حیوانات و طبیعــت. در این میــان، یکی از 
دیرپاترین و سرنوشت سازترین ارتباط ها، همراهی و هم زیستی انسان 
با پدر و مادر اســت. این ارتباط، برنامه ای پویا و فراگیر برای پاسداری از 
نظام خانواده را می طلبد. اگر پیوندها و پیمان های استوار سنتی و دینی 
در هجوم آتشــناک بی تفاوتی و بی مهری سست شود و ناهنجاری های 
اخالقی و اجتماعی همه گیر شود، انسان بی پناه، میزبان تنهایی وحشت 
خیز خویش می شود. پدر و مادر، دو بنیاد خانواده هستند و استوار ماندن 
خانواده و آفت زایی از آن، به پاس داشــتن حقوق و حرمت آنان وابسته 
اســت. ازاین رو، دین اسالم، حقوق و وظایفی را که باید در این ارتباط ها 
رعایت شود، به زیبایی بیان کرده و سازنده ترین نظام ها را بر هم زیستی 
سالم و سرشار از نشاط و تعالی پیشنهاد داده است. بی شک، ژرف ترین 

نگاه ها و آموزنده ترین مفاهیم را باید در اندیشه های بلند اسالم جست.

دو پدر معنوی

در برخی روایات، واژه »َاب« به معنای پدر، برای حضرت رسول)ص( 
و حضرت علی )ع( و به معنای پدران معنوی امت اســالم آمده است. 
ِة؛ من و علی دو پدر  پیامبــر اکرم )ص( فرمود: »َانا وعلٌی َاَبَوا هِذه ااُلمَّ
این امتیــم.« بنابراین، همان گونه که پدر، اســباب پدید آمدن مادی 
و فیزیکی ماســت و حقوق بســیاری بر ما دارد، آن دو بزرگوار، انگیزه 
پدید آمدن هویت دینی و معنوی ما هســتند و ما وام دار حقوق عظیم 
معنوی آنان هســتیم. همان گونه که در برابر پدران جســمانی خویش 
وظایفی چونان فرمان پذیری، فروتنی، محبت، سپاســمندی، احسان، 
بزرگداشــت و... داریم، در برابر این پدران معنــوی نیز چنان وظایفی 
را بر عهده داریم. البته حقوق این پدران معنوی بســیار گســترده تر و 

پاسداشت آن بســی سخت تر است، زیرا ســعادت دنیایی و اخروی 
که ره آورد اســالم است و زندگی ما را سرشــار ساخته، همه دستاورد 
رنج ها، تالش ها و مجاهدت های آن عزیزان است. همچنین با از دست 
دادن پدر جســمانی، فرزند یتیم می شــود و در چرخه زندگی آفت ها 
می بیند. با گسســت معنــوی، اعتقادی و عملی از پــدران معنوی نیز 

انسان، بی هدف، بی راهنما و بی پناه می شود.

مربی و معلم به منزله پدر

در فرهنگ اسالمی، افزون بر تاکید بر تکریم و احترام پدر حقیقی، 
برای پاسداشت برخی دیگر از افراد اثرگذار در تکوین شخصیت انسان، 
از آنان با واژه پدر یاد و به تعظیم و اکرام شان سفارش شده است. در 
روایتی آمده اســت: »به راستی پدران، سه نفر هستند: پدری که عامل 
پیدایی ما شــده است )پدر حقیقی( پدری که ما را پرورش داده است 

)مربی( و پدری که به ما آموزش داده است )معلم(.«
همچنین در برخی روایات، تکریم برادر بزرگ تر توصیه شــده و او را 

به منزله پدر شمرده اند.

معنای احسان به پدر و مادر

در آیات بســیاری از قرآن مجید، مردمان به احسان و نیکی کردن 
به پدر و مادر امر شــده اند که از آن جمله است: آیه ۸۳ سوره بقره، آیه 
۳6 سوره نساء، آیه ۱۵۱ سوره انعام، آیه ۲۳ سوره إسراء، آیه ۱۵ سوره 
أحقاف و آیه ۸ ســوره عنکبوت. دراین بــاره، یکی از یاران امام صادق 
)ع( از معنای احسان در آیه ۸۳ سوره بقره پرسید. آن حضرت فرمود: 
»یعنی با آنان به طور شایسته هم زیستی کنی و پیش از آن که مجبور 
شوند چیزی از تو بخواهند، تو نیازشان را برآورده سازی، اگر چه از نظر 

مال بی نیاز باشند.«
راغب اصفهانی، واژه شــناس نکته ســنج نیز درباره معنای احسان 
گفته اســت: »احسان، باالتر از عدل است، زیرا عدل بدان معناست که 
هر چه بر عهده دارد، بدهد و آن چه بر اوســت، بگیرد، ولی احسان آن 
اســت که بیش تر از آن چه بر عهــده دارد، بدهد و کم تر از آن چه برای 
اوست، بگیرد.« این تفسیرها، وظیفه سترگ فرزندان را در برابر والدین 

گوشزد می کند.

دستور عام نیکی به پدر و مادر

نیکی به پدر و مادر، سفارشــی ویژه و دستوری عام است تا آن جا 
که حتی ناپارســایی، شیعه نبودن و حتی نامسلمان بودن پدر و مادر، 
مانع نیکی کردن به آنان نمی شود. دراین باره امام باقر )ع( در حدیثی 
فرموده اســت: »سه چیز است که خداوند متعالی در مورد آن ها اجازه 
مخالفت نداده اســت: بازگرداندن امانت به نیکــوکار و بدکار، وفای به 
پیمان در مورد درســت کردار و بدرفتــار، نیک رفتاری با پدر و مادر چه 

نیکوکار باشــند و چه بد کردار.« امــام رضا )ع( نیز می فرماید: »نیکی 
کردن به پدر و مادر واجب است، اگر چه آن دو مشرک باشند، ولی در 

نافرمانی خداوند نباید از آنان فرمان پذیر بود.«

سپر آتش

خدمــت بــه پــدر و مــادر، از وظایف دینــی و اخالقی ماســت و 
ره آوردهــای معنــوی بســیاری دارد. این امر، افزون بــر پاداش های 
آخرتی، در سرنوشــت مادی و خوش بختی هــا و کام یابی های زندگی 
دنیایی ما بســیار اثرگذار اســت. این وظیفه در روزگار ضعف و سستی 
آنان، اهتمامی ویژه و توجهی خاص می طلبد. در روایتی آمده اســت: 
مــردی به نــام ابراهیم از یاران امام صــادق )ع( به آن حضرت گفت: 
پدر من بســیار کهن سال و ناتوان است، به گونه ای که وقتی می خواهد 
قضای حاجت کند، او را بر دوش می گیریم و می بریم. حضرت فرمود: 
»اگر می توانی خودت با دســت خویش برایش لقمه بگیر، زیرا چنین 

خدمتی، سپر آتش فردای قیامت توست.«

آیین راه رفتن با پدر

راه رفتــن، از عمومی تریــن رفتار مردم اســت و گونه های مختلف و 
حالت هــای متفاوتی دارد. راه رفتن هــای گوناگون، نمودی از حالت های 
روانی، صفات اخالقی و منش های ماســت. فرهنگ ادب گستر اسالم، 
آیین راه رفتن و شیوه های پسندیده و ناپسند آن را بیان کرده است. قرآن 
کریم در آیه ۳۷ ســوره اســرا می فرماید: »روی زمین با تکبر راه مرو. تو 
نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت نیز هرگز به کوه ها نمی رسد.« 
همچنین در آیه 6۳ سوره فرقان می فرماید: »بندگان خدای رحمان کسانی 
هستند که بی آرایه و فروتنانه راه می روند.« در فرهنگ اسالم به آیین راه 
رفتن با پدر و مادر نیز اشاره شده است. در روایات می خوانیم: »جلوتر از 
پدرت راه مرو.« یا »در راه رفتن از پدر و مادر پیشــی نگیر.« همچنین در 

روایت دیگری آمده است: »فرزند نباید جلوتر از پدر راه برود.«

واجب بودن تامین هزینه های زندگی پدر

اگر پــدر و مادر به هر دلیل، ناتوان و تهی دســت شــوند، پرداخت 
هزینه زندگی آنان که در فقه اســالمی از آن به نفقه تعبیر می شود، بر 
فرزندان واجب است. نکته جالب توجه دیگر آن که در روایات بسیاری 
تصریح شده اســت که وقتی پدر نیازمند شد، می تواند در دارایی های 
فرزند تصرف کند. حتی در برخی روایات آمده اســت، پدر می تواند از 
مال فرزندش حج بگزارد. در فلسفه این حکم می توان گفت، فرزند با 
همه هستی اش، وام دار وجود پدر است. این سخن پیامبر اکرم)ص( 
اســت که به فرزندی فرمود: »انَت و ماُلــَک اِلبیک؛ تو و دارایی ات از 

پدرت هستید.«
  منبع: حوزه نت

سیزدهمرجب،میالدخجستهامامعلی)ع(وروزمردوپدر

شکوه قدم زدن با پدر
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هوشمندسازی ایاب و ذهاب

 معاون بازرگانی و خدمات صنعتی شــرکت ایسیکو درباره سامانه 
ســماک گفت: این شــرکت با طراحی و راه اندازی ســامانه سماک، 
ســرویس های ایاب و ذهــاب کارکنان گروه صنعتــی ایران خودرو را 

هوشمندسازی کرده است.
علیرضا خجســته پور با بیان این مطلب که بیش از ۲۰ سال است، 
مســوولیت خدمت رســانی ایاب و ذهاب کارکنان ایران خودرو به عهده 
ایسیکو است، گفت: حدود ۴۸۸ دستگاه انواع اتوبوس و مینی بوس در 
۲۴ ساعت شــبانه روز و در سه شیفت کاری و یک مرحله اضافه کاری 
مشغول ارایه خدمات به کارکنان هستند، اما گاهی کارکنان ایران خودرو 
درباره این خدمات نقطه  نظراتی داشــتند که به دلیل ثبت دستی، این 
نظرات در زمان مناسب به ما منتقل نمی شد، اکنون با راه اندازی سامانه 
سماک هر نوع بازخوردی به صورت لحظه ای به واحد حمل ونقل منتقل 

شده و نتیجه به مدیریت حمل ونقل گزارش داده می شود.
معــاون بازرگانــی و خدمــات صنعتی ایســیکو با بیــان این که 
برنامه ریزی برای اســتفاده از ســامانه هفتگی اســت، گفت: از دیگر 
مزایای سامانه ســماک این است که چنان چه یکی از همکاران قصد 
تغییر مقصد و آگاهی از ایســتگاه و مســیر جدید را داشــته باشد به 
آسانی و با استفاده از سامانه سماک می تواند از محل دقیق ایستگاه 

و سرویس ها مطلع  شود.
خجســته پور ضمن اشــاره به این که اســتفاده از این نرم افزار به 
ســهولت در شــیفت های کاری و تمامــی محدوده ســرویس دهی 

امکان پذیــر اســت، گفت: بــه منظور 
با  کارکنان  آشــنایی هرچه بیش تر 
این نرم افــزار روش های مختلفی 
را در نظر گرفته ایــم، روش هایی 
مانند توزیع بروشور، موشن گرافی 
و از همه مهم تر برگزاری جلســات 
آموزشی با همکاری مدیریت خدمات 
شهری و عمومی، منابع انسانی، حراست، 

روابط عمومی و دیگر بخش ها.
وی با ذکر ایــن نکته که یکی از مزیت های این ســامانه برقراری 
ارتباط دوســویه بین خدمت دهنده و کارکنان به عنوان خدمت گیرنده 
است، گفت: در نرم افزار سماک هر یک از کارکنان به عنوان یک کاربر 
شناخته می شوند و خیلی سریع و با استفاده از پیام به درخواست ها، 

نقطه نظرات و پیشنهادهای آن ها پاسخ داده می شود.

خدمت رسانی دقیق با به کارگیری نرم افزار سماک 

مدیر خدمات شــهری و عمومی شرکت ایسیکو نیز درباره سامانه 
سماک گفت: کارکنان ایران خودرو با استفاده از این سامانه می توانند 
بدون مراجعه حضوری به واحد حمل ونقل، خدمات ایاب و ذهاب را 

مشاهده، سفارش گذاری و استفاده کنند.
 غالمرضــا کیانپور با اشــاره بــه قابلیت های این ســامانه گفت: 
اطمینان از حضور به موقع سرویس در ایستگاه و رسیدن سر وقت به 

شرکت، مشاهده خودرو و راننده مورد 
تایید شــرکت و اعالم مغایرت های 
احتمالــی، امکان ثبــت بازخورد 
در خصــوص وضعیــت کیفی و 
ایمنی خــودرو و راننــده، امکان 
ثبت درخواســت، انتقاد و پیشنهاد 
بدون نیــاز به مراجعــه حضوری به 
مشــاهده  حمل ونقــل کارکنان،  واحــد 
ایســتگاه های تعیین شده و مسیرهای سرویس دهی بر روی نقشه، 

برخی از امکانات سامانه ِسماک است.
وی بــا بیان این کــه امکان مشــاهده پایانه و شــماره جایگاه 
ســرویس های ایاب و ذهاب در هنگام خروج از شــرکت بر روی 
این ســامانه طراحی شــده، گفت: تغییرات برنامه ســرویس ها و 
شــروع حرکت آن ها در قســمت پیام های نرم افزار ِسماک اعالم 

می شود.
کیانپور ضمن اشــاره به بارگذاری ویدئوی آموزشی استفاده از این 
ســامانه در سایت ایســیکو به نشــانی www.iseikco.com گفت: 
کارکنان می توانند با اســتفاده از لینک سامانه مدیریت ایاب و ذهاب 
semak.iseikco. کارکنان )سماک مســافر( به نشــانی اینترنتی

com وارد این سامانه شده و پس از ثبت کد ملی، شماره تلفن همراه 
و دریافت کد احراز هویت از مزایای این سامانه روی تلفن های همراه 

خود بهره مند شوند. 

کارکنان با نصب این نرم افزار روی گوشی همراه خود، می توانند به صورت هوشمند از خدمات ایاب و ذهاب بهره مند شوند

آغاز بهره برداری از سامانهآغاز بهره برداری از سامانه  »ِسماک«»ِسماک«    در ایران خودرو در ایران خودرو 

شرکت ایسیکو سامانه مدیریت ایاب و ذهاب کارکنان ایران خودرو »ِسماک« را طراحی و 
راه اندازی کرد. 

به گزارش روابط عمومی ایسیکو، مدیرعامل این شرکت با اشاره به تجربه طوالنی ایسیکو 
در ارایه خدمات ایاب و ذهاب به کارکنان ایران خودرو درباره سامانه سماک گفت: هدف از 
راه اندازی این سامانه ارایه خدمات بدون نقص، با کیفیت باال همراه با رضایتمندی کارکنان 
است. حسین محمدی تاکید کرد: ایسیکو به منظور باال بردن کیفیت خدمات و رفاه بیش تر 
کارکنان، سامانه مدیریت ایاب و ذهاب کارکنان »ِسماک« را در سه بخش ِسماک مسافر، 

ِسماک راننده و ِسماک ناظر، طراحی و راه اندازی کرده است. 

وی با بیان این که در این سامانه بستر سفارش گذاری، نظارت دقیق و اجرای بدون خطای 
عملیات فراهم شده است،گفت: این نرم افزار قابلیت نصب بر روی گوشی تلفن همراه را 
داراست و کارکنان می توانند از این طریق پیشنهادهای کاربردی و اثر بخش خود را با ما 

در میان بگذارند. 
مدیرعامل ایســیکو با اشــاره به این نکته که برای راه اندازی این نرم افزار از توان 
داخلــی گروه صنعتی ایران خودرو اســتفاده کرده ایم، گفــت: طراحی داخلی این 
نرم افزار توسط کارکنان شرکت ایسیکو و برنامه نویسی آن توسط یکی از شرکت های 

دانش بنیان گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده است.

برای دیدن ویدیو در همین زمینه
کیــو آرکــد را اســکن کنید.
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نیرو و راستی

مسابقات کشتی کارکنان شــرکت ایران خودرو با حضور18۰ ورزش کار 
و در قالــب 1۰ تیم از معاونت ها و مدیریت های مختلف ایران خودرو و 

شرکت ایسیکو با حضور مربیان و عوامل اجرایی برگزار شد.
در ایــن رقابت ها که به مدت یک روز و به میزبانی شــرکت رفاهی 
ورزشــی ایران خودرو در ســالن مرحوم میکاییل یلمه برگزار شد، تیم 
معاونت تولید خودرو با ۲۰۵ امتیاز مقام اول، تیم ایسیکو با ۱۰۸ امتیاز 
مقام دوم و تیم معاونت تولید قطعات و مجموعه ها با ۹۳ امتیاز مقام 

سوم را کسب کردند.
در پایان دور رفت این رقابت نیز از ابوالفضل کردبچه، دارنده چندین 
مقام اســتانی و کشــوری، هم زمان با بازنشســتگی او تقدیر ویژه به 

عمل آمد.
از نکات جالب این مســابقات اســتقبال بی نظیــر جوانانی بود که 
در این دوره شــرکت داشــتند. قرار گرفتن جوانان در کنار ورزش کاران 
باتجربه تیم های مختلف، خود نویدبخش شکل گیری تیم های قوی تر 
ایران خودرویــی در رقابت های کارکنان در ســطح اســتان تهران و در 
کشور اســت. از طرفی جوانانی که با اشتیاق خاص مسابقات را دنبال 

می کردند، شــور و هیجان خاصی به مسابقات بخشیده و تشویق ها و 
مشاوره دادن های آنان به یکدیگر فضای مسابقات را مهیج تر می کرد. 
در پایان این رقابت در وزن ۵۷ کیلو ابوالفضل محرمی با شکســت 
ســعید صادق لو اول شد و اردشــیر یاری به مقام سوم دست یافت. 
هر ســه این شرکت کنندگان از معاونت تولید خودرو بودند. در وزن 6۱ 
کیلو محســن دادگر از معاونت تولید قطعات و مجموعه ها توانست با 
پشت ســر گذاشتن حریفان در فینال، رستم معتمد از تولید خودرو را 
از پیش رو بردارد و به قهرمانی برســد و علیرضا قاسمی زاده نیز دیگر 
شــرکت کننده از معاونت تولید خودرو بود که مقام سوم را کسب کرد. 
در وزن 6۵ کیلــو میرعلی باوفــا از معاونت تولید قطعات و مجموعه ها 
بعد از برداشــتن حریفان پیش روی خود در فینال با شکست محسن 
کرمانی از معاونت تولید خودرو توانست قهرمان شود و جواد اکبری از 
همان معاونت نیز ســوم شد. در وزن ۷۰ کیلو حسین جعفر از معاونت 
تولید خودرو با غلبه بر آرش واقف از همان معاونت اول شد و شروین 
عاطفی زاده دیگر همکارشــان نیز سوم شــد. در وزن ۷۴ کیلو محمد 
خزلی از ایسیکو به مقام نخست رسید و حسین صبوری و علی نظامی 

از معاونت تولید خودرو به ترتیب دوم و ســوم شدند. در وزن ۷۹ کیلو 
محمد ســلمان نژاد از معاونت تولید خودرو به مقام قهرمانی رســید و 
عرفان پناهــی از معاونت تحقیقات، طراحــی و تکوین محصول دوم 
شــد و آرمان امینی از معاونت تولید خودرو سوم شد. در وزن ۸6 کیلو 
حمزه نظری از معاونت خدمات فنی با پیروزی بر حســین بصیری از 
معاونت تولید خودرو اول شد و مهدی مرنگی از ایسیکو مقام سوم را 
کســب کرد. در وزن ۹۲ کیلو علی سلمانی از معاونت تولید خودرو اول 
شد و محمد اســدی و عبدالوهاب امینی از همین معاونت مقام های 
دوم و ســوم را کسب کردند. در وزن ۹۷ کیلو داریوش طیبی از ایسیکو 
قهرمان شــد و مسلم گلیج از معاونت تولید خودرو دوم و محمد جواد 
رمضان پور از مدیریت مرکز حراست سوم شد. در وزن ۱۲۵ کیلو حسین 
نوذری از ایسیکو مقام قهرمانی را کسب کرد و مجید الیاسی از معاونت 
تولیــد قطعات و مجموعه ها نفــر دوم و بهمن لــک از معاونت تولید 

خودرو سوم شد.
این مســابقات با همکاری مدیریت ورزش کارگری شرکت رفاهی 

ورزشی ایران خودرو و کمیته نمایندگان ورزشی برگزار شد.

برگزاریمسابقاتکشتیکارکنانایرانخودروباحضورگستردهشرکتکنندگان

معاونت تولید خودرو قهرمان جدال گوش شکسته ها

در حساس ترین دیدار هفته بیست یکم لیگ والیبال تیم های پیکان و 
هراز آمل در تهران با یکدیگر رو در رو شدند.

این بازی که جدال تیم های اول و سوم جدول به شمار می رفت از 
همان ابتدا با حساســیت های ویژه ای آغاز شد و در پایان پس از یک 
جدال سخت و نفس گیر این خودروسازان بودند که رقیب آملی خود 

را با نتیجه سه بر دو با شکست بدرقه کردند.

پیکانی ها با کســب این پیروزی با روحیــه ای مضاعف به مصاف 
دیدار مهم بعدی خود مقابل شهداب یزد خواهند رفت.

از حواشــی مهم ایــن دیدار حضــور محمدرضــا داورزنی رییس 
فدراســیون والیبال، حمید عباسی مدیرعامل و ابراهیم شکوری قائم 
مقام شــرکت رفاهی ورزشــی ایران خــودرو در جایگاه ویژه ســالن 

فدراسیون بود که از نزدیک نظاره گر این بازی بودند.

قدرتنماییوالیبالپیکاندرسالنفدراسیون

خودروسازان هراز  رده اولی را با شکست بدرقه کردند
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در گفت وگو با یکی از صاحبان امتیاز نمایندگی ۱۴۵۱ مطرح شد:

کلید موفقیت اتحاد و همدلی 

شبکه

 از شروع کارتان و سابقه نمایندگی برایمان بگویید.
 از کودکی عالقه زیادی به خودرو و تعمیرات آن داشتم و در دوران 
مدرسه تابســتان ها در تعمیرگاهی کار می کردم. سال ۱۳۵۳ هم زمان 
با تحصیل در رشــته اتومکانیک در هنرستان در نمایندگی ایران خودرو 
در زنجان مشــغول کار شدم. با توجه به آغاز جنگ در سال ۵۹ شرایط 
ادامه تحصیل برایم وجود نداشــت و مجدد ســال 6۱ تحصیالتم را در 
رشته تکنیسینی مکانیک عمومی آغاز کردم و فوق دیپلم خود را در این 
رشته گرفتم. هم زمان با تحصیل در این رشته در نمایندگی ایران خودرو 
نیز کار می کردم تا این که سال 66 به دلیل فوت کارفرمایم از نمایندگی 
ایران خودرو خارج شدم و به صورت مستقل مشغول کار شدم و سال 
6۸ به همراه دوســت دوران بچگی ام که در نمایندگی ایران خودرو نیز 
همــکار بودیم، تصمیم به تاســیس نمایندگی ایران خــودرو گرفتیم و 
حدودا ســه ســال طول کشید تا مجوز تاســیس نمایندگی را دریافت 

کنیم و نهایتا این نمایندگی در آذر ماه سال ۷۱ افتتاح شد.
 چه شد به فکر دریافت امتیاز نمایندگی ایران خودرو افتادید؟

ســال ۵۳ که من وارد نمایندگی ایران خودرو شــدم، شرکت ایران 
ناســیونال مدرن ترین خودروســاز کشــور بود و چون خــودم هم در 
نمایندگــی ایران خــودرو کار کرده بودم ایران خودرو را برای تاســیس 

نمایندگی انتخاب کردم. 
 از متراژ و امکانات نمایندگی تان برایمان بگویید؟ 

مســاحت نمایندگی ۱۸۸۰ مترمربع و زیربنــا آن ۱۴۰۰ متر و دارای 
همه امکانات شاســی کشی، جک های دو ســتون، دستگاه باالنس، 
تســت الیــن و تمامــی ابــزار مخصوص مــورد نیاز اســت. خدمات 
صاف کاری، نقاشــی، جلوبندی و مکانیکی در این نمایندگی قابل ارایه 

به مشتریان است. 
  چه تعداد فروش خودرو دارید؟ 

سال گذشته ۱6۹۲ دستگاه و ۹ ماهه امسال ۱۵۳6 دستگاه فروش 
خودرو داشــتیم که به طور متوســط ماهانه حدود ۱۴۰ دستگاه خودرو 

می شود.
 چه تعداد خودرو در روز پذیرش می کنید؟ 

روزانه بین۴۰ تا ۴۵ دستگاه خودرو پذیرش داریم و به جز خودروی 
سوزوکی، پایلوت پذیرش و تعمیرات تمامی خودروها هستیم. 

 در نمایندگی تان چه تعداد پرســنل دارید و نحوه استخدام شان در 
این نمایندگی چطور است؟

در حال حاضر تعداد پرســنل ۴۸ نفر است و معموال برای استخدام 
آن ها معیارهایی چون تجربه کاری، شــرایط سنی و محل سکونت را از 
نظــر نزدیک بودن به نمایندگی در نظــر می گیریم و از طریق مصاحبه 
برای جذب نیرو اقدام می کنیم. روی این مســاله بســیار حســاس 
هســتیم چون حســن برخورد و تخصص کارکنان، یکــی از مهم ترین 

عوامل ارتقا و رشد رضایت مشتریان در هر کسب و کاری است. 
 نگاه تان به نیروی انســانی چیست و برای حفظ نیروی انسانی خود 

چه اقداماتی انجام داده اید؟
برای نیــروی انســانی ارزش زیادی قائل هســتم و همیشــه از 
آن ها قدردانی و ســعی می کنــم با پرداخت به موقــع حقوق، بیمه و 

مسافرت های گروهی ساالنه رضایت پرسنل را جذب کنم.
 یکی از خصوصیاتی که همکاران و مجموعه شما را با آن می شناسند؟
همکارانــم معموال مرا ســنگ صبور خود می داننــد و با من درددل 

می کنند. تعدادی از پرســنل حدود ۲۰ سال است که در این نمایندگی 
فعالیت می کنند و قطعا نقطه اشــتراکی بین ما وجود داشته که تمایل 

به ادامه همکاری داشته اند. 
 از دغدغه ها و چالش های خود بــه عنوان صاحب امتیاز نمایندگی 

بگویید.
بــا توجه به کمبود نیروی کار ماهر حفظ نیروی انســانی مهم ترین 
دغدغه نمایندگی هاست. قطعا این موضوع برای نیروی کار نیز دغدغه 
اســت، چون در نمایندگی به عنوان یــک متخصص فعالیت می کنند، 
امــا در خارج از نمایندگی باید به عنوان تعمیرکار عمومی فعالیت کنند. 
عالوه بر حفظ نیروی انســانی تامین قطعات، مشکالت اداره دارایی و 

اداره کار نیز از دیگر دغدغه های ماست. 
 چقدر در برابر مشتری احساس تعهد دارید و برای مشتری مداری چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
 6۰ درصد مشتریان ما دایمی هستند و مراجعه مداوم و مستمر 
مشــتری ما را دلگــرم می کند، چون قطعا از ارایــه خدمات رضایت 
داشــتند که مجدد مراجعــه کرده اند و ما هم برای مشــتریان خود 
احتــرام قایل هســتیم و ســعی می کنیم تا جای ممکن خواســته 
مشــتری را برآورده کنیــم، با این که این موضوع بــرای ما هزینه بر 

است. 
 خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟

من همیشــه با لباس کار در نمایندگی حاضر می شوم و مسقیما با 
مشتریان در ارتباط هستم.

 مهم ترین خواسته مشتریان از یک نمایندگی چیست؟ 
احترام، ســرعت عمل در ارایه خدمات و تحویــل به موقع خودرو، 
ارایــه خدمات باکیفیت و در عین حال مقرون به صرفه بودن خدمات 

از مهم ترین خواسته های مشتریان است.
 تاثیرگذارترین سخنی که در دوره کاری تان شنیده اید؟

در دوران دانشــگاه مدیــر دانشــگاه ســخنی را بر زبــان آورد که 

تاثیرگذارتریــن ســخن در زندگی و کارم بوده و ایــن که: »همدلی، از 
هم زبانی بهتر است« 

 محبوبیت یا معروفیت. انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟
قطعا محبوبیت برای نمایندگی ما مهم تر است، اما چیزی که باعث 
محبوبیت و موفقیت این نمایندگی شــده، اتحاد و همدلی اســت. در 

واقع همراهی همه ما با هم کلید رشد ما بوده است.
 ایده آل تان برای نمایندگی چیست؟

ارتقــای نمایندگــی در همه زمینه هــا، برای من و همــه همکارانم 
ایده آلی اســت که در پی آن هســتیم، اما تحقق این ایده ها با توجه به 
شــرایط دشوار اقتصادی موجود کمی مشکل است، ما تالش خودمان 

را می کنیم و به لطف خدا ایمان داریم. 
 وجه تمایز شما با سایر نمایندگی ها چیست؟

۴۸ سال است که در نمایندگی ایران خودرو فعالیت دارم و در شهر 
زنجان با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ســه نمایندگی ایران خودرو وجود دارد 
و من هر ســه نمایندگی را متعلق به خودم می دانم. تمایز ما شاید در 
ارادت قلبــی و عملی مان به تمام مشــتریان ایران خودرو خصوصا در 

استان زنجان است.
 در کارنامه نمایندگی تان چه افتخاراتی دارید؟

مدتی آموزشــگاه فنی و حرفه ای داشــتم و زمانــی که صحبت از 
عاملیت ها بود حدود ۸۰ نفر را از زنجان به اداره آموزش شرکت ایساکو 
برای شــرکت در دوره ها فرســتادم و به عنــوان زیرمجموعه عاملیت 
نمایندگــی من فعالیت کردند و پیش از تاســیس آموزشــگاه نیز در 
نمایندگی خودم کالس آموزشی برای نیروهای کار برگزار می کردم و در 
حال حاضر بیش از 6۰ درصد تعمیرکارانی که بیرون از شهر کار می کنند 
و یا در حوزه فروش قطعات یدکی فعال هســتند زیر نظر بنده آموزش 
دیده انــد و همچنان برای خرید قطعــه مراجعه می کنند و یا زمانی که 
با مشــکلی مواجه می شوند از کارشــناس فنی ما مشاوره می گیرند. 
وقتی به خاطر می آورم تعدادی از نیروهای متخصص اســتان، در کنار 
ما آموزش دیده اند و حاال برای خودشــان استادکار شده اند، احساس 

خوش حالی و غرور می کنم. 
 سخن پایانی؟

هرچــه حمایت مجموعــه مــادر از نمایندگی ها بیش تر شــود، ما 
دلگرم تــر و پر تالش تر به مســیر خود ادامه می دهیــم. این حمایت 
زنجیره ای تشکیل شده بین ایران خودرو، نمایندگی و مشتری را تقویت 
می کنــد و منفعت آن همه این زنجیره را منتفع می کند. تصور می کنم 
مدیران باید شــناخت کافی از هر نمایندگی و توانایی و پتانسیل آن ها 
داشــته باشند و با مراجعه و نظارت حضوری به نمایندگی ها نحوه اداره 
آن و کیفیــت خدمات را از نزدیک جویا شــوند. ما روزانه بخش نامه ها 
و دســتورالعمل های زیادی را از شــرکت دریافت می کنیم و نســبت 
به انجام آن ها متعهد هســتیم و به همان نســبت مایلیم که شــرکت 
هم توجه بیش تری به زیرمجموعه های خود داشــته باشــند. ما مثل 
فرزندان یک خانواده هســتیم و توجــه اختصاصی بزرگ مجموعه ما 
را خوش حال تــر و امیدوارتــر می کند. هر چند این توجه در جلســات 
حاصل می شــود، از طرفی این دیدارهای نزدیک با توجه به ســابقه ما 
کمک می کند تجربیات خوبی که در ارایه خدمات به مشــتریان داریم 
بــه مدیران و دیگر همکاران منتقل و باعــث ایجاد ارزش افزوده برای 

تمامی ذی نفعان  شود.

بیش از 48 سال است که به واسطه عالقه اش به خودرو و تعمیرات آن در 
نمایندگــی ایران خودرو و حوزه خدمات خودرو فعالیت دارد. فردی صبور 
و آرام و در عین حال رک اســت. علی اکبر قاسمی، یکی از صاحبان امتیاز 
نمایندگی 1451 در استان زنجان و 65 ساله است. او در سال 68 به همراه 
دوســت دوران کودکی اش منصور متین فر 6۷ ساله، تصمیم به تاسیس 
نمایندگی ایران خودرو می گیرند و حاال به همراهی هم هر دو صاحب امتیاز 
این نمایندگی هستند. حضور این دو دوست در کنار برادران و پسران شان 
با ایجاد اتحاد و همدلی ایــن نمایندگی را در زمره بهترین نمایندگی های 
ایران خودرو قرار داده است. در این شماره حاصل گپ و گفت ما با علی اکبر 

قاسمی یکی از صاحبان امتیاز نمایندگی 1451 را می خوانید. 
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دوستان این هشدار را جدی بگیرید!
عدم رعایت مصرف بهینه آب همه ما را با مخاطراتی سخت مواجه 

خواهد کرد. ایران تشنه است. 

و شما همکار عزیز ، لطفا فقط مطلب را نخوانید. اگر ذره ای ناراحت 
شرایط بحران آب هستید، نسبت به یک اهتمام ویژه در مصرف آب 

اقدام کرده و در حفظ و صیانت از این سرمایه خدادادی کوشا باشید. 

اداره بهینه سازی مصرف انرژی

درصد25 
صرفه  جویی می تواند 

به عبور از بحران کم آبی 
امیدوار مان کند !

اطالع رسانی
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صدای همکار

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

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

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

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

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

طراح گرافیک : سید جعفر ذهنی
عکس: هادی ذهبی

هفته نامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو

 ارتباط بی واسطه کارکنان با مدیر عامل
سامانه ارتباطی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به شماره تلفن ۰91۰۲۲9۷11۰ 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.

سختیکار 
 برخی از همکاران در تماس با صدای همکار پرسیده اند، آیا پرسنل 
زحمت کش رســتوران ها که حدود ۲۰ ســال یا بیش تر در کنار خطوط 

تولید مشغول فعالیت هستند، سختی کار برای آنان اعمال می شود؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

مالک ســخت و زیان آور بودن مشــاغل از طریق کمیته مشاغل 
سخت و زیان آور اداره کار صورت می پذیرد.

 رسیدگیبهآشپزخانهها
 

 تعدادی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده اند، فاصله سطل 
زباله با راهروی اصلی آشــپزخانه در چهارراه ریخته گری که منتهی به 
سالن پخت است بسیار کم بوده و احتمال ورود موجودات موذی به 

آشپزخانه زیاد است. لطفا این مشکل را برطرف کنید.
 پاسخ اداره هماهنگی و پشتیبانی معاونت منابع انسانی:

 به منظور سهولت در انتقال پسماندهای آشپزخانه و همچنین جلوگیری 
از جاری شدن پساب حاصل از زباله ها و به دلیل کاهش تردد پرسنل به 
بیرون از آشپزخانه و جلوگیری از انتقال آلودگی به آن مجموعه، حسب 
تصمیم واحدهای متولی ایستگاه ســطل زباله در مجاورت آشپزخانه 
تعبیه شده است. لذا به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و عدم تجمع 
حیوانات موذی باید دســتورات الزم مبنی بر تســریع در انتقال زباله و 
شست وشــوی مستمر محیط مورد نظر توســط واحدهای اجرایی و با 

نظارت واحدهای متولی به شرح زیر صورت پذیرد.
۱- نماینده اداره محیط زیست. 

۲- نماینده اداره پیشگیری - بخش ایمنی، فنی و استانداردها. 
۳- نماینده اداره طرح ریزی و مکان نمایی. 

۴- نماینده مدیریت خدمات شهری و عمومی.  
۵- نماینده مدیریت تغذیه. 

6- نماینده بخش کنترل تردد و مهندسی ترافیک.

بیمهتامیناجتماعی
 برخی از همکاران در تماس با صدای همکار پرســیده اند، چرا شعبه 

اقماری بیمه تامین اجتماعی در شرکت تعطیل شده است؟
پاسخ مدیریت تامین و نگهداری منابع انسانی: 

تعطیلی شــعبه اقماری به دلیل الکترونیکی و غیر حضوری شدن 
فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی، صورت پذیرفته است.

خودپردازپاسارگاد
 یکی از همکاران در تماس با ما عنوان کرده است،  دستگاه خود پرداز 
کارت مرا ضبط کرد و با وجود پی گیری های مکرر هنوز نتوانســتم آن را 
دریافت کنم و به هر کجا که مراجعه می کنم درجواب می گویند به بانک 
پاسارگاد مراجعه کنید، آن جا هم می گویند کارتت را بسوزان. چه کسی 

متولی این عابر بانک هاست؟ 
پاسخ تعاونی اعتبار : 

به منظــور بهبود کیفــی و افزایش رضایت کارکنــان گروه صنعتی 

ایران خودرو، دستگاه های خودپرداز از بانک سپه به بانک پاسارگاد تغییر 
یافته اســت. از آن جا که بانک پاسارگاد در داخل شرکت ایران خودرو 
شــعبه ای ندارد، امکان مراجعه مکرر و تحویل کارت ها توسط آن بانک 
نیست. لذا طی هماهنگی های صورت پذیرفته از این به بعد، کارت هایی 
که توسط دســتگاه های خود پرداز ضبط می شــود حداکثر ظرف ۴۸ 
ساعت کاری به شعبه شهید مطهری )جنب چهار راه مالی( منتقل شده 
و افراد با مراجعه حضوری به شعبه شهید مطهری و احراز هویت، امکان 
دریافت کارت های خود را خواهند داشــت. تالش بر این اســت که با 

تمهیدات جدید این زمان کاهش یابد.
تعاونیاعتبار

 جمع زیادی از همکاران در تماس با صدای همکار عنوان کرده اند، 
با توجه به این که بانک های کشور مبلغ سود سپرده مشتریان را تا ۲3 
درصد افزایش داده اند، از تعاونی اعتبار هم می خواهیم همین رویه را 
برای ســپرده کارکنان ایران خودرو در نظر بگیرد. اولویت همه کارکنان 

ایران خودرو سپرده گذاری در تعاونی اعتبار است.
پاسخ تعاونی اعتبار : تعاونی اعتبار همواره هدف خود را جلب رضایت 
و حداکثرسازی منافع ســهام داران گرامی قرار داده است، به نحوی 
که در حال حاضر ســبد محصوالت تعاونی اعتبار، جزء جذاب ترین 
محصوالت شــبکه بانکی کشور اســت. در ماه های اخیر نیز با توجه 
بــه تحلیل های صورت پذیرفتــه، برنامه ریزی برای پاســخ گویی به 
درخواســت های همکاران گرامی در دستور کار قرار گرفت و به زودی 

خبرهای خوبی برای سهام داران ارجمند در راه است.

 

#هشتگ
مزایای جمع آوری 
خودروهای ناقص 

از نظر شما؟

عسگر حکیمی از مدیریت مونتاژ:
بزرگ ترین دســتاورد جمــع آوری خودروهای 

ناقص، افزایش کیفیــت خودرو بود که موجب 

کاهــش ایرادات و باالرفتن رضایت مشــتری، 

کاهش هزینه و جلوگیری از استهالک خودروها 

در پارکینگ هــا و افزایش تولید و عدم انبارش 

خودرو شده است. 

حمیدرضا درخشان از مدیریت مونتاژ: 
ارتقای سطح کیفیت محصوالت به علت عدم ماندگاری در 

پارکینگ ها، جلوگیری از تصادفات و تردد در داخل شرکت 

و پیش گیری از آسیب به بدنه خودرو. 

علیرضا اقبالی از مدیریت مونتاژ:
عدم دوبــاره کاری خودرو و کاهش هزینــه و ضایعات از 

جمله مزایای جمع آوری خودروهای ناقص است. 

حسن عبداله پور صالحی ازمدیریت مونتاژ:
جلوگیری از ایجاد ضایعات، کاهش هزینه، 

جلب رضایت مشتریان و ذی نفعان، صرفه جویی 

در زمان و عدم دوباره کاری. 

مرتضی یوسفی از مدیریت مونتاژ : 
از مزایای جمع آوری خودروهای کف، ارتقای کیفیت، 

دوام قطعات ظاهری خودرو، درامان ماندن از آسیب های 

جوی به دلیل عدم توقف در پارکینگ، به کارگیری نیروی 

متخصص در نصب قطعات در روزهای کاری، حفظ نو 

بودن خودرو به هنگام تحویل به مشتریان. 

مصطفی ذبیح پور از مدیریت مونتاژ:
کاهش هزینه، افزایش تولید، ســرعت عمل در رســیدن 

خودرو به دست مشتری و انجام تعهدات شرکت در موعود 

مقرر. 

سخن هفته

رابطهباخدا
امام علی )ع( فرمود:

آن که میان خود و خدا را اصالح کند، خدا میان او و مردم را اصالح می کند و آن که کار آخرت 
خود را درســت کند، خدا کار دنیای او را ســامان دهد و آن که او را از خود بر خویشــتن واعظی 

است، خدا را بر او حافظی است.


