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معاون بازاریابى و فروش گروه سایپا اعالم کرد:
۶ اقدام جديد سايپا برای رفاه حال 

دارندگان حواله های طرح پيش فروش 
در آذرماه

همکاران از یلدا گفتند؛
 يلدا، شبی با اميدهای فردای بهتر

حمل ۷۵ درصد از محصوالت گروه سايپا 
به صورت مستقيم توسط سايپالجستيک 

برای اولين بار

۴

با حضور برخى از معاونین سایپا و معاونین مهندسى ۱۱
شرکت هاى گروه برگزار شد؛

آيين بزرگداشت هفته پژوهش در مركز 
تحقيقات و نوآوری صنايع خودروسايپا

همان گونه که شناسايی بسترهای الزم برای رونق و جهش توليد ملی اهميت 
دارد، مقولــه پژوهش نيز نقش مهمی را در توســعه محصول، خودکفايی و 

ارتقای کيفی محصوالت داخلی ايفا می كند. 
صنعت خودرو تاثير فراوانی در اشــتغالزايی كشور دارد، به اين سبب اهميت 
توجه به زيرساخت های پژوهش در خودروسازی از اولويت ويژه ای برخوردار 
است. در اين راستا همکاری و تعامل موثر با مراکز علمی و پژوهشی به منظور 
تبادل اطالعات و فناوری و ارتقای کيفيت فعاليت های پژوهشــی در صنعت 
خودرو از جايگاه ويژه ای برخوردار است؛ بنابراين با توجه به نيازهای پژوهشی 
برنامه ريزی توسعه ای در خودروسازی  اين صنعت،  درخصوص خودکفايی 
فرآيندی فنی و تخصصی اســت و تهيه و تدويــن برنامه های نتيجه بخش 
در راســتای توليد داخلی و توسعه صادرات خودرو، مستلزم آشنايی دقيق و 
اشراف كامل بر اصولی است که در ميدان عمل به اثبات رسيده باشد و اجرای 
درست برنامه های توسعه محصول در گرو دانش مجريان از آخرين يافته های 
علمی و پژوهشــی صنعت خودرو است كه اين دانش در بخش های مهمی از 
گروه سايپا نظير معاونت  مطالعات و برنامه ريزی استراتژيك، مركز تحقيقات 
سايپا، معاونت مهندسی سازمان و سيستم ها، معاونت های مهندسی، كيفيت، 
توليد و پشــتيبانی، اداری و توســعه منابع انســانی، مركز ارتباطات و امور 
بين الملل و حوزه های ديگر گروه با توجه به سرمايه های انسانی متخصص 
و توانمند جريان دارد و البته نيازمند هم افزايی بيشــتر در مقوله پژوهش در 

سازمان بزرگ سايپا است.
همان گونه كه برنامه ريزی مهم تريــن روش اداره ثمربخش صنعت خودرو به 
شــمار می رود، پژوهش نيز يکی از عوامل اصلی توسعه و خودکفايی در اين 
صنعت محسوب می شــود. صنعتی می تواند از پژوهش  برای برنامه ريزی 
حل معضالت خود بهره بگيرد که عالوه  بر گســترش فرهنگ پژوهش، به امر 
نظام بخشــی به حوزه پژوهش نيز بپردازد و پژوهش را به عنوان يک عنصر 
بنيادين ســازماندهی کند. بنابراين هر برنامه ريزی موفق منوط  به سلسله 
پژوهش های کاربردی و نتيجه بخش است که در گرو برنامه ريزی های منسجم 
شکل می گيرد و در نهايت منتج به شکوفايی امر پژوهش در سازمان می شود؛ 
بنابراين به واسطه همين چرخه است که جايگاه پژوهش  در برنامه ريزی برای 

توسعه محصول در گروه سايپا اهميت می يابد. 
در چنين شرايطی گروه ســايپا با محوريت معاونت مطالعات و برنامه ريزی 
اســتراتژيك و مركز تحقيقات و نوآوری صنايع خودرو، طی دو ســال اخير، 
حركت های اثربخشــی را به منظور انسجام بخشــی به حــوزه پژوهش و 
فرآيندهای مرتبط با آن انجام داد كه حاصل آن تدوين چشم انداز ۱۴۰۴ گروه 
و طراحی، معرفی، توليد انبوه و اجرای پروژه های مهم توســعه محصول در 

مجموعه سايپا است. 
 بدون شــک برای رونق و جهش توليد داخلی و توسعه صادرات خودرو با برند 
ملی، سياست گذاری مناسب در زمينه پژوهش و توسعه محصول در حرکت 
به سمت خودکفايی، بسيار نقش آفرين است كه خوشبختانه طی سال های 
اخير اين روند در بخش ها و واحدهای اصلی گروه سايپا جاری و ساری است 
و در آينده ای نزديك شــيرينی آن در قالب محصوالت جديد كام همه مردم و 

ذی نفعان گروه را شيرين خواهد كرد.
بدين وسيله تالش های كارگران شريف، مديران ارشد، مديران ميانی، مهندسان، 
متخصصان و كاركنان گروه در دست يابی به اهداف توسعه محصول و تالش 
برای نهادينه شدن مقوله پژوهش در ســايپا را ارج می نهيم و اطمينان داريم 
كه در سايه همدلی و تالش مضاعف، سايپا به جايگاه واقعی خود در صنعت 

خودرو دست خواهد يافت. 

اهمیت و جایگاه پژوهش در سایپا

معاون دادستان کل:
 افزايش قيمت خودرو قانونی است

نظر بدید، جایزه بگیرید
عکس ها، طرح ها و مطالب کدامیک از صفحات این شماره نارنجی را می پسندید؟ 

شماره آن صفحه را به ۰۹۳۹۱۵۹۶۲۹۳ از طریق پیام رسان ارسال کنید 
تا در قرعه کشی پایان ماه حضور داشته باشید.

هرماه ۳نفر به قید قرعه جایزه می گیرند

اقدام جهادی برای تحقق شعار سال ۵
در سايپاسيتروئن 

۳گفتمان سایپایى | د وشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | سال دوازدهم | شماره ۵۲۴ | ۱۶ صفحه|
هفته نامه نارنجى



گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
گفت:  ســایپا  خودروسازی 
در راســتای جلــب رضایت 
خودروسازی  گروه  مشتریان، 
برای  گرفت  تصمیم  ســایپا 
افرادی که پیش تر در طرح های 
پیش فــروش محصوالت این 
کرده اند  مشارکت  خودروساز 
و موعد تحویل خــودرو آنان 
آذرماه جاری اســت، ۶ اقدام 
انجام  خاص  و  جدید  حمایتی 

دهد.
حســین  نارنجی،  گزارش  به 
کاظمی طرقی درباره اقدام های 
حمایتــی که ســایپا در نظر 
گرفتــه و به صــورت پیامک 
بــه مشــتریان وفــادار این 
مجموعه اطالع رســانی شده 
اســت، تصریح کرد: با هدف 
افزایش توان خرید مشتریانی 
که در طرح هــای پیش فروش 
محصوالت ســایپا شــرکت 
در  مالی  تســهیالت  کرده اند، 

نظر گرفته شده است.
وی افزود: در اولین اقدام برای 
شاهین  خودرو  خریداران  همه 
مبلغ  آذرماه،  تحویل  موعد  با 
تخفیف  ریــال  میلیون   ۱۳۷
مبلغ  این  که  یافته  تخصیص 
در فاکتور خریداران لحاظ شده 

است.
گروه  فروش  و  بازاریابی  معاون 
خودروســازی سایپا تصریح 
کرد: دومین اقدام این است که 
برای همه خریداران شاهین که 
آن ها  خودروی  تحویل  موعد 
در آذرماه است و  امکان تکمیل 
وجه ندارند، تســهیالت ۳۰۰ 
بازپرداخت  میلیون ریالی بــا 
یک ســاله در نظر گرفته شده 

است.
اقدام  ســومین  دربــاره  وی 
حمایتی ســایپا گفــت: این 
خریداران  همــه  برای  امکان 
شاهین با موعد تحویل آذرماه 
فراهم شده است که در صورت 

تغییر دهد.
و  اقتصــادی  امــور  معــاون 
تعــاون،  وزرات  برنامه ریــزی 
اشــاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار 
به این کــه با طراحــی و ورود 
مــردم  جدیــد  محصــوالت 
متوجه خواهند شــد که سایپا 
خوبــی  پیشــرفت های  بــه 
دســت یافته است، گفت: گروه 
ظرفیت  ســایپا  خودروسازی 
دارد  قابل تحسینی  و  شایسته 
می تواند  امر  این  واسطه  به  که 
جدید  خودروی  یک  ســال  هر 
طراحی، تولید و روانه بازار کند.

وی افزود: اگر سیاســت گذاران و 
به  خودرو  صنعت  تصمیم گیران 
انگیزه  خودروساز  شــرکت های 
فعالیــت دهند، خودروســازان 
که  پتانســیل هایی  به  توجه  با 
دارند می توانند صنعت خودرو را 
متحول کنند و اشتغال جوانان را 

افزایش دهند.

دادســتانى کل کشــور سریعًا 
به موضــوع ورود و بــا مطالبه 
مســتندات  و  دالیل  مالحظه  و 
و بررســى دقیق و اســتعالم از 
مسئولین ذی ربط صحت قانونى 
را  کشور  بازار  تنظیم  تصمیمات 

احراز کرد.
دادستان  قضائی  معاون  گفته  به 
اخیر  کشــور، تصمیمــات  کل 
در  دولت  باطنــى  میل  على رغم 
دلیل  به  صرفًا  قیمت ها  افزایش 
و در راســتاى  شــرایط خاص 
تضمین  و  تولیــد  از  حمایــت 
اشتغال پایدار ده ها هزار نفر کارگر 
و در موقعیــت اضطرار مصوب 

شده است.
وی  با اشــاره به ایــراد و گالیه 
دیوان  نظــارت  محترم  معاونت 

و  اقتصــادی  امــور  معاون 
کار  تعاون،  برنامه ریزی وزرات 
و رفــاه اجتماعی، مدیرعامل 
فوالد  بازنشســتگی  صندوق 
و جمعی از مدیران ارشــد این 
مجموعــه از مرکز تحقیقات 
تولید  خطــوط  و  نوآوری  و 
ســایپا بازدیــد کــرده و در 
اعضای  با  مشــترک  جلسه 
هیات مدیره و مدیران ارشــد 
برنامه های  درخصوص  سایپا 
آتی و توســعه ای این گروه به 

تبادل نظر پرداختند.
به گزارش نارنجی، احمد خانی 
نــوذری، در بازدیــد از مرکز 
تولید  خط  و  سایپا  تحقیقات 
کرد:  اظهار  شاهین،  خودروی 
لوکوموتیو  خــودرو،  صنعت 
صنعت کشــور اســت لذا با 
فعالیت گســترده این بخش، 
فعال  هم  وابسته  صنایع  سایر 

می شوند.
در  ســایپا  این که  بیان  با  وی 
تولیدکننده  گذشته  سال های 
پراید بود و این امر به شــدت 
خودروســازی  گروه  فعالیت 
ســایپا را زیر سئوال برده بود، 
تصریح کرد: با حذف خودروی 
پراید از خطوط تولید، ســایپا 
مردم  ذهنی  تصویر  توانست 
را  خودروساز  این  به  نســبت 

کل  دادســتان  قضایی  معاون 
کشور با اشاره به ابهامات اخیر 
خودرو،   قیمت  افزایش  درباره 
به  سریعًا  کل  دادستانى  گفت: 
موضوع ورود و بــا مطالبه و 
مســتندات  و  دالیل  مالحظه 
و بررســى دقیق و اســتعالم 
از مســئولین ذی ربط صحت 
قانونى تصمیمات تنظیم بازار 

کشور را احراز کرد.
به گزارش نارنجــی به نقل از 
خبرگزاری تســنیم، ســعید 
عمرانی با اشــاره بــه اخبار 
ابهامات  درباره  منتشرشــده 
قیمــت  افزایــش  قانونــی 
دو   کارخانــه  محصــوالت 
خودروســاز بزرگ از ســوى 
ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: 

گروه  کرد:  تاکیــد  نوذری  خانی 
نشاط،  با  ســایپا  خودروسازی 
پویایی و پشــتوانه قوی فنی و 
مهندسی می تواند مسیر توسعه 

خود را دنبال کند.
سایپا؛ به سمت خودکفایی کامل 

در حرکت است
صندوق  مدیرعامــل  هم چنین، 
معاون  که  نیز  فوالد  بازنشستگی 
وزیر کار را در این بازدید همراهی 
می کرد، گفت: در یک مقطع زمانی، 
تنها  سایپا  خودروســازی  گروه 
مونتاژکار بود اما اکنون به واسطه 
ارتقاء سطح علمی و فنی توانسته 
در بخش های مهم تولید خودرو به 

خودکفایی برسد.
حســین عامریان اظهــار کرد: 
در  که  فعالیت هایی  و  تالش هــا 
نشان  می گیرد  صورت  ســایپا 
می دهد این گروه خودروســازی 
روند توسعه ای را در پیش گرفته 

است.

عالى کشور و عضو شوراى عالى  
رقابت، گفت: این ایراد به جا بوده 
و به نظر در اطالع رســانى به این 

نهاد غفلت صورت گرفته است.
دادستان  قضائی  معاون  گفته  به 
کل کشــور، خادمان مردم در هر 
سه قوه براى کنترل تورم، تثبیت 
و کاهش قیمت ها هم قسم و جدى 
هســتند و امید است در آینده نه 
چندان دور شاهد رفع تضییقات و 
بهبود وضع معیشت مردم شریف 

و صبور ایران باشیم.
گاهى  افزود:  حاشیه  در  عمرانى 
در  جریان  سوء  وجود  از  اخبارى 
شــرکت کنندگان  قرعه کشی ها، 
شــنیده  خودرو  متقاضیــان  و 
مى شود که قطع نظر از صحت و 
سقم آن ها دادستانى کل آمادگى 

تمایل، خودرو خود را به سایر 
محصــوالت خانواده کوییک 
گروه خودروسازی سایپا تغییر 

دهند.
کاظمی طرقــی اذعان کرد: در 
چهارمین اقدام، ســایپا برای 
خودرو  خریــداران  از  گروه  آن 
شــاهین که طبق قرارداد فاقد 
به  بودند،  مشــارکت  ســود 
تخفیفی  داوطلبانه  صــورت 
معادل ۶ درصد سود مشارکت 
از زمان ثبت نام در فاکتور آن ها 

در نظر گرفته است.
رویکرد  پنجمین  دربــاره  وی 
برای  گفت:  ســایپا  حمایتی 
محصوالت  که  مشــتریانی 
خانواده کوییک و ســاینا )به 
ثبت نام  را  معمولی(  ساینا  جز 
 ۳۰۰ تســهیالت  نیز   کردند 
بازپرداخت  میلیون ریالی بــا 
یک ســاله در نظر گرفته شده 
صورت  به  امر  این  البته  است، 
اختیاری است و متقاضیان در 
از  می توانند  صالحدید  صورت 

این خدمت بهره ببرند.
فروش  و  بازاریابــی  معــاون 
ســایپا  خودروســازی  گروه 
تصریح کرد: ششــمین اقدام 
در مورد خریدارانی اســت که 
و  کوییک  خانواده  محصوالت 
ساینا )به جز ساینا معمولی( را 
با موعد تحویل آذرماه ثبت نام 
کرده اند. برای این مشتریان نیز 
در صورتی که در قرارداد اولیه 
باشند،  مشــارکت  سود  فاقد 
تخفیفــی معــادل ۶ درصد 
زمان  از  پیش پرداخت  به  سود 
ثبت نام لحاظ و در فاکتور آن ها 

درج شده است.
وی تاکید کرد: مشتریان وفادار 
اطالعات  کسب  برای  ســایپا 
بیشتر و  پاســخ پرسش های 
به  می توانند  خــود  احتمالی 
گروه  این  مجاز  نمایندگی های 
خودروسازی در سراسر کشور 

مراجعه کنند.

وی ادامــه داد: در یک مقطع 
زمانی گروه خودروسازی سایپا 
تنها خودرو مونتاژ می کرد، ولی 
اکنون این مجموعه طراحی و 
می کند  دنبال  را  خودرو  تولید 
و به واســطه ارتقاء ســطح 
علمــی و فنی توانســته در 
خودرو  تولید  مهم  بخش های 

به خودکفایی برسد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
فوالد خاطرنشان کرد: با تدابیر 
و برنامه های توسعه ای که گروه 
حال  در  ســایپا  خودروسازی 
خوبی  آینده  است،  دنبال کردن 
شــرکت  این  برای  می توان  را 

خودروساز متصور بود.
وی از سیاست گذاران خواست 
که به صنعت خودرو بیشــتر 
توجه کنند تا این بخش بتواند 
را در  مسیر توســعه ای خود 
شــرایط هموار دنبــال کند و 

بازدهی بیشتری داشته باشد.
عامریــان با تاکید بــر این که 
می تواند  خــودرو  صنعــت 
یک مجموعه ســودده باشد، 
گفت: اگر بســترهای مناسب 
طراحی های  و  تولیــد  برای 
شــود،  فراهم  خودرو  جدید 
خودروســاز،  شــرکت های 
سوددهی بیشــتری خواهند 

داشت.

رسیدگى به گزارشات مستند را 
و در صورت احراز تخلف  دارد 
مطابق قانون قاطعانه برخورد 

خواهد شد.
به گفتــه تســنیم غالمعلی 
صدقی، عضو قضائی شورای 
رقابت و معــاون نظارت دیوان 
عالی کشور روز گذشته افزایش 
خودروســازها  جدید  قیمت 
از  و  خوانــد  غیرقانونــی  را 
تحت تعقیب قراردادن متخلفان 

در این زمینه خبر داده بود.

معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا اعالم کرد:
۶ اقدام جدید سایپا برای رفاه حال دارندگان 

حواله های طرح پیش فروش در آذرماه

در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات و خطوط تولید سایپا مطرح شد؛
معاون اقتصادی وزارت کار: صنعت خودرو لوکوموتیو و پیشران صنعت کشور است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد: سایپا به سمت خودکفایی کامل در حرکت است

معاون دادستان کل:

 افزایش قیمت خودرو قانونی است

عکس ها، طرح ها و مطالب کدامیک از صفحات این شماره 
نارنجی را می پسندید؟ 

شماره آن صفحه را به 09391596293 از طریق پیامرسان 
ارسال کنید تا در قرعه کشی پایان ماه حضور داشته باشید.

نظر بدید، جایزه بگیرید
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میزان  براساس  و  کند  استفاده 
و  انجام  حــال  در  پروژه های 
پیشرفت  لحظه ای،  شکل  به 
در  و  داده  نشــان  را  پــروژه 
داشبورد مدیریت شرکت، قابل 

رصد است.
این که  به  اشــاره  با  حسینی 
اســتفاده  آزمایشــی  دوره 
از ایــن نرم افزار در شــرکت 
تصریح  شــده،  طی  قالب ها 
برنامه ریزی  به  توجه  با  کرد: 
بــر  عــالوه  صورت گرفتــه 
این  تولیدمحور،  پروژه هــای 
نرم افــزار در پروژه های ابنیه 
باعث  نیز  مهندســی محور  و 
بهبود روال کار شده و ایرادات 

آن نیز برطرف شده است.
گفتنی اســت ایــن نرم افزار 
و استفاده  پیاده سازی  قابلیت 
در شــرکت های گروه سایپا را 

نیز دارد.

محصول را نیز تا پایان ســال 
تولید و عرضه کنیم. 

وی با اعــالم این که زامیاد در 
خودروهای  نزدیک،  آینده ای 
ســبد  در  نیــز  را  ســواری 
خواهد  خــود  محصــوالت 
پروژه  کرد:  تصریح  داشــت، 
 SUV ســواری  خودرو  تولید 
سایپا  گروه  همکاری  با  زامیاد 
در حــال انجام اســت و قرار 
است خط تولید این محصول 
راه اندازی  نزدیک  آینده ای  در 

شود. 
وی از نصب موتور M24 پالس 
بر روی تمام محصوالت زامیاد 
افزود:  و  آینده خبر داد  از سال 
از  که  موتــور  نوع  این  نصب 
آالیندگی  اســتاندارد  سطح 
یــورو5 برخــوردار اســت، 
عملکردی  جدید  قابلیت های 
را برای محصوالت این شرکت 

در پی خواهد داشت.

مسائل و نکات ایمنی در محیط 
کار را می طلبد.

همکاران  این کــه  بیان  با  وی 
واحد ایمنی و بهداشــت باید 
جهت عیب یابی و رفع خطرات 
و تالش  تمام همت  کار  محیط 
خــود را به کار گیرنــد، گفت: 
جان  از  حفاظت  مســئولیت 
و ســالمت کارکنان شرکت به 
و  ایمنی  واحد  همکاران  عهده 

بهداشت است.
اظهار  پایان  در  حســین زاده 
داشت: همبســتگی، اتحاد و 
در  کارکنان  مسئولیت پذیری 
اجرای این طــرح برای ایجاد 
فضایی امن و سالم در محیط 
کار قابل تقدیر و تحسین است.

سایپالجســتیک به عنــوان 
تخصصی  مــادر  شــرکت 
حمل ونقل گروه ســایپا شده 
است، در این راستا حمل ونقل 
خــودرو از طریق ناوگان ریلی 
گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار 
میزان  ۱۰8درصدی  رشــد  و 
حمل در ۷ ماهه اول امســال 
و  ایمن  ارزان،  حــوزه   این  در 
دوستدار محیط زیست نسبت 
به مدت مشــابه سال ۱۳99 

به دست آمده است. 
موفقیت  ایــن  رحیمی ملک 
بــزرگ را مرهون حمایت های 
مدیرعامــل محتــرم گروه و 
صادقانه  و  بی وقفه  تالش های 
ســایپا  گروه  ارشــد  مدیران 
و شــرکت سایپالجســتیک 
دانســت و ارائه خدمات حمل 
به موقع، چابک، کارا و بهره مند 
ماموریت  را  گروه  ســطح  در 
اصلی شرکت سایپالجستیک 

برشمرد. 

پرس های 2۰۰ تن دروازه ای، 
25۰ تــن فــورج و ۱۰۰ تن 
ســاخت  هم چنین  و  تریــم 
بهداشتی  سرویس  و  رختکن 
مناســب بــرای کارکنان، از 
جمله اقدامات اثربخشی بود 
حمایت های  با  توانستیم  که 
طــرف  از  صورت گرفتــه 
مدیریت ارشــد مگاموتور به 

آن ها دست یابیم.
در  رافکو  شــرکت  مدیرعامل 
پایان افزود: امید است با تالش 
و پیگیری هــای صورت گرفته 
و  کمی  افزایش  ضمن  بتوانیم 
محصوالت  تولید  هم چنیــن 
در  موثر  گامــی  باکیفیــت، 
راســتای تحقق اهداف گروه 

سایپا برداریم.

جدید با موفقیت اجرا شد که 
از  گلوگاه  این  حذف  بر  عالوه 
خط تولید، با قابلیت عملکرد 
افزایش  پتاســیل  هم زمان، 
ظرفیت خط تولید در آینده را 

نیز ایجاد کرده است.
وی تصریــح کــرد: در این 
پــروژه افــزون بــر اهداف 
و  اقتصادی  صرفه  ذکرشده، 
قطعات  به  وابستگی  کاهش 
تعمیرات  حــذف  یدکــی، 
اضطــراری در حین تولید و 
اســترس و مخاطرات ایمنی 
توانمندسازی  و   آن  از  ناشی 
دیگر  از  ســازمان  نیروهای 
محقق شده  دســتآوردهای 

است.

عدم  مهم تر  همــه  از  و  نرم افزار 
اطالعاتی  بانک  به  اتصال  امکان 
هر شــرکت به صورت مجزا که 
باعث می شود اطالعات به صورت 
میان بر و توســط کاربر به بانک 
اطالعاتی اصلــی انتقال یابد، از 
دیگر ضعف هــای نرم افزارهای 

خارجی کنترل پروژه است.
وی با بیــان این که برای حل این 
مشکالت و ضعف ها، واحد طرح و 
برنامه و فن آ وری اطالعات شرکت 
قالب ها )متشــکل از مهندسین 
برنامه ریزی  و  نرم افــزار  صنایع، 
  IHDM TASK PLANING( نرم افزار
ITP( را طراحــی و از طریق این 
نرم افزار مشــکالت یادشــده را 
برطرف کردند، افزود: این نرم افزار 
کاماًل با ساختار و بانک اطالعات 
شرکت هم خوانی دارد و می تواند 
از همه اطالعات روی سیســتم 
راحتی  به  شــرکت   ERP جامع 

این  ویژگی هــای  دربــاره  وی 
موتور  دارابودن  گفت:  محصول 
ایویکــو، گیربکــس اتومــات، 
یورو5،  آالیندگــی  اســتاندارد 
موتور 9 لیتــری و کف کوتاه، از 
مشــخصات بارز محصول آتی 
زامیاد است؛ ضمن این که با نصب 
رمپ بر روی اتوبوس زامیاد، افراد 
دارای معلولیت نیز می توانند به 

راحتی از آن استفاده کنند. 
ســبد  تنوع  یادآوری  بــا  فرنیا 
محصــوالت زامیــاد در بخش 
نیز  ســبک  تجاری  خودروهای 
پادراپالس  وانــت  کرد:  تصریح 
بنزینــی از جملــه محصوالت 
جدید این شرکت با استقبال ویژه 
مشتریان حقیقی و سازمانی )به 
لحاظ امکانات و ویژگی های فنی 
و قیمت مناســب( مواجه شده 
برنامه ویژه ای در  این رو  از  است؛ 
بتوانیم  تا  گرفته  قرار  کار  دستور 
این  و دوگانه سوز  مدل های دیزل 

است به خاطر ایثار و زمان شناسی 
این بانوی بزرگوار است.

وی  تصریح کرد: کارکنان شرکت 
مالیبل ســایپا به دلیــل فرآیند 
طاقت فرسای  و  ســخت  کاری 
معرض  در  همــواره  ریخته گری 
حادثه قرار دارند، از این رو همکاران 
واحــد بهداری این شــرکت با از 
خودگذشتگی و ایثار، حافظ جان 

و سالمت کارکنان شرکت هستند.
تاکید  مدیرعامل مالیبل ســایپا 
کرد: حادثه خیزبودن فعالیت های 
مستلزم  ســایپا  مالیبل  شرکت 
رعایت نظم و همبســتگی میان 
کارکنان و همکاران بهداری است، 
که این مهم توجه همه کارکنان در 
تمامی سطوح سازمانی به رعایت 

تامین، خوشبختانه  این شرکت 
با برنامه ریزی دقیق و شناسایی 
و جذب ناوگان موفق شــد سهم 
حمل خویــش را از ۱4درصد در 
ابتدای قرارداد ســال گذشته به 
بیش از ۷5درصد در آبان ماه سال 

۱4۰۰ برساند. 
وی هم چنیــن اظهار داشــت: 
افزایش سهم حمل سایپا توسط 
بر  عالوه  زیرمجموعه  شــرکت 
افزایش حاکمیت سازمانی گروه 
حمل وانتقال  حوزه  در  ســایپا 
خــودرو بــه نمایندگی هــای 
بازاریابی و فروش گروه منجر به 
افزایش گردش نقدینگی در داخل 
گــروه و افزایش توانمندی های 

دیگــر  از  را   IATF:16949
موفقیت های این شــرکت خواند 
و افزود: اخذ ایــن گواهی نامه که 
ویرایش 2۰۱۶ است، برای اولین بار 
پس از انجام ممیزی توسط شرکت 
IMQ در مردادماه امسال با تالش 

کارکنان شرکت رافکو محقق شد.
به  اشــاره  با  و  ادامــه  در  وی 
اواخر  در  کــه  موثری  اقدامات 
شــش ماهه  و   ۱۳99 ســال 
مرحله  به   ۱4۰۰ سال  نخست 
راه اندازی  گفت:  رســید،  اجرا 
در  پیشــگرم  القایی  کوره های 
ســاخت  فورج،  تولید  خطوط 
کمپرسورخانه و اصالح سیستم 
انجام  فشرده،  هوای  لوله کشی 
و  ماشین آالت  اساسی  تعمیرات 
یدکی  قطعات  ساخت  و  طراحی 

گلوگاهی آن در تولید که با بروز هر 
خرابی منجر به توقف سالن های 
بررسی  با  می شد،  رنگ  و  مونتاژ 
و تحقیقــات اولیه و لحاظ کردن 
اداره های  نظــرات  و  الزامــات 
و کنتــرل تولید،  برنامه ریــزی 
جهت  لجســتیک  و  مهندسی 
 loading دوم  موقعیــت  ایجاد 
طرح ریزی  امکان سنجی،    area
صورت  مذکور  پــروژه  تعریف  و 

گرفت.  
افزود:  احمدی فــرد  حجت ا... 
خطوط اصالحــات  با  پــروژه 

P&F  و EMS و ســاخت یــک 
استفاده  با  سیزرفورک  دستگاه 
از امکانات موجود در ســازمان 
و بدون هزینــه خرید و خدمات 

شــرکت  برنامه  و  طرح  مدیر 
صنعتی  بــزرگ  قالب هــای 
برتر  پــروژه  درباره  ســایپا 
شــرکت  ایــن  بهــره وری 
معموال"  کــرد:  خاطرنشــان 
خودروسازی  شــرکت های 
برای کنترل پروژه های خود از 
شرکت های  و   »MSP«نرم افزار
 »Primavera« نفتی از نرم افزار
این  امــا  می کنند  اســتفاده 
ضعف هایی  دارای  نرم افزارها 

هستند.
ســیدمجتبی حسینی افزود: 
این نرم افزارها با ساختار تاریخ 
و  ندارند  هم خوانی  شمســی 
نیــاز دارند کــه نرم افزارهای 
دیگری روی آن نصب شــود 
را  شمســی  تاریخ های  تــا 
هم چنین  کنند.  پشــتیبانی 
مشکالت  یک ســری  وجود 
امنیت  مقایسه ای،  گرافیکی 

زامیاد  محصول  توسعه  معاون 
از توسعه سبد محصوالت باری 
و مســافری جدید این شرکت 
به بازار داخلی خبر داد و گفت: 
راه اندازی خطوط تولید اتوبوس 
پادراپالس  وانت  آینده،  سال  در 
 SUV دیزل و خودرو ســواری
با برند زامیــاد از جمله اهداف 
این  راهبردی  و  اســتراتژیک 

شرکت خواهد بود.
رامین فرنیا با اشاره به پروژه های 
زامیاد در حوزه توسعه محصول 
خاطرنشان کرد: تولید اتوبوس 
شــهری با برند زامیاد از جمله 
پروژه هــای در حــال انجام و 
مطابق با استانداردهای سازمان 
محیط زیســت و سازمان ملی 
استاندارد اســت، به طوری که 
این  انجام شده،  هدف گذاری  با 
محصول تا پایان ســال آینده 
نمونه سازی شــده و به تولید 

خواهد رسید.

مراســم گرامی داشت سالروز 
والدت حضرت زینب )س( و روز 
مدیرعامل،  حضور  با  پرستار 
اعضای هیات مدیره، همکاران 
فعال  کارکنان  و  بهداری  واحد 
شرکت  در  واکسیناسیون  طرح 

مالیبل سایپا برگزار شد.
مدیرعامــل شــرکت مالیبل 
اظهار  مراسم  این  در  ســایپا 
داشت: صبر، از خودگذشتگی، 
زینب  حضرت  رشادت  و  ایثار 
باعث  عاشورا  صحنه  در  )س( 
شد که این رخداد مهم در تاریخ 

جاودانه شود.
اگر  افزود:  حســین زاده  داود 
همچنان یاد محرم و عاشورا را 
گرامی می داریم و در اذهان باقی 

قائم مقام  و  هیات مدیره  عضو 
اجرایی  امــور  در  مدیرعامل 
سایپالجســتیک گفت: کاهش 
افزایش ســرعت در  و  هزینه 
ارائــه خدمت به مشــتری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و کارآمدی خدمات لجستیکی 
رضایت  کسب  در  کلیدی  نقش 
دارد که شرکت  مشتریان گروه 
مهم  نقش  این  سایپالجستیک 
ایفا  گروه  تامین  زنجیره  در  را 

می  کند. 
افزود:  رحیمی ملــک  رحیم 
حمــل  واگــذاری  از  پــس 
صددرصدی خودرو به شرکت 
ابتدای  در  سایپالجســتیک 
 ،۱۳99 ســال  شــهریورماه 
تحریم های  وجــود  علی رغم 
ظالمانه علیه کشــور و تاثیر 
زنجیره  بــر  تحریم  شــدید 
اصل  براساس  تولید،  و  تامین 
اثر شــالقی به عنــوان نقطه 
ابتدایــی و انتهایــی زنجیره 

شرکت های  از  رافکو  شــرکت 
مگاموتــور  زیرمجموعــه 
موفق بــه اخــذ گواهی نامه 
مردادمــاه  در   IATF:16949
افزایــش  و  ســال جاری 
قطعات  تولید  در  65درصدی 
سوم  ماهه  در 3  تیبا  گیربکس 

سال 1400 شد.
با  رافکو  شــرکت  مدیرعامل 
اشاره به اقدامات صورت گرفته 
گفت:  ســال جاری،  ابتدای  از 
در  تواستیم  همکاران  تالش  با 
 5 به  نســبت  اخیر  سه ماهه 
ماهه اول امســال به افزایش 
گیربکس  قطعات  برای  تولید 
 ۶5 میزان  بــه  تیبا  خودروی 

درصد دست یابیم.
منصور قراشی اخذ گواهی نامه 

پروژه هــای  راســتای  در 
داخلی ســازی و رفــع موانع 
تولیــد در مجموعه مدیریت 
اداره  کارکنان  فنی،  پشتیبانی 
ســالن  تعمیرات  و  نگهداری 
مونتاژ و روتوش با استفاده از 
طراحی  به  اقدام  داخلی،  توان 
سیزرفورک  دستگاه  ساخت  و 
 loading دوم  منطقه  ایجاد  و 

area کردند.
و  نگهــداری  اداره  رییــس 
تعمیرات سالن مونتاژ و روتوش 
توجه  با  گفت:  سایپاسیتروئن 
به اســتفاده از یک دســتگاه 
انتقال  جهــت  ســیزرفورک 
خط  به  رنگ شــده  بدنه های 
نقش  و  مونتاژ  ســالن  اصلی 

اجرای پروژه برتر بهره وری در قالب های بزرگ صنعتی سایپا

توسعه سبد محصوالت باری و مسافری زامیاد

مدیرعامل مالیبل سایپا در مراسم روز پرستار:
همکاران واحد بهداری حافظ سالمت کارکنان هستند

 حمل 75 درصد از محصوالت گروه سایپا 
به صورت مستقیم توسط سایپالجستیک برای اولین بار

اخذ گواهینامه IATF و افزایش۶5درصدی تولید قطعات 
گیربکس تیبا توسط شرکت رافکو

اقدام جهادی برای تحقق شعار سال در سایپاسیتروئن 
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مراسم قرعه کشی هشتمین مرحله فروش فوق العاده محصوالت 
گروه خودروسازی سایپا

تقدیر از پرستاران شرکت مگاموتور

جلسه توجیهی ارتقاء 
طراحی و ساخت دستگاه سیزرفورک و بهره وری در فنرسازی زر 

 loading area ایجاد منطقه دوم
در شرکت سایپاسیتروئن 

تغییر کاربری اورهال دستگاه سنگ زنی ویستان 
در شرکت کمک فنر ایندامین سایپا

نشست مدیران ارشد 
گروه خودروسازی سایپا 

و بانک ملت
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دیگر  بار  ســایپاپرس  شرکت 
جلــوه ای از تــالش، همت و 
مزین  ســال  در  را  همدلــی 
بــه تولیــد، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها به نمایش گذاشت 
ســبد  تحریم هــا  اوج  در  و 
محصوالت خود را توسعه داد.  
و  قطعات  تولیــد  پروژه  مدیر 
خودروی  بدنه  مجموعه های 
جک j4 با اعالم این خبر، گفت: 
با توجه به تاکید مدیریت ارشد 
به  ویژه  توجه  و  ســایپاپرس 
ارشــد  مدیریت  رهنمودهای 
با  اهداف مدنظر سایپا،  و  گروه 
تدوین برنامه ها و انجام اقدامات 
وجود  علی رغــم  موردنیــاز 
محدودیت های  و  مشــکالت 
مختلف در چارچوب همکاری 
مشترک با شرکت کرمان خودرو 
ســبد محصوالت این شرکت 
درب های  مجموعــه  تولید  با 
 j4 جک  خــودروی  جانبــی 

توسعه یافت. 
 59 افــزود:  پرنده  محســن 
تولید  جهــت  قالب  دســت 
۳5 قطعه پرســکاری با ابعاد 
 ۱4  ،G5 تــا   G1 از  متفــاوت 
و  مجموعه سازی  فیکســچر 
2۳ فیکسچر کنترلی قطعات و 
 j4 مجموعه درب هــای خودرو
در اردیبهشــت ماه امسال وارد 
الزم  اقدامات  که  شــد  شرکت 
درخصوص اورهال و آماده سازی 
با  و  گرفت  صــورت  تجهیزات 
کار  نفرســاعت   ۱5۰۰ حدود 
مهم  این  اجرایی  و  کارشناسی 

صورت پذیرفت.
و   Try Out مــورد  در  وی 
گفت:  خطوط  آماده ســازی 
بــا توجه به تنــوع ابعادی و 
امکان ســنجی  قطعات،  فنی 
با  پرسکاری  قطعه   ۳5 تولید 
موجود  ظرفیت های  مالحظه 
و خطوط جدید راه اندازی شده 
با  و  گرفــت  قرار  برنامــه  در 
برنامه ریــزی و HLT تولیــد 

 1404 چشم انداز  راستای  در 
گروه خودروســازی ســایپا 
ارتقاء  برنامه هــای  تحقق  و 
جهش  رویکرد  بــا  بهره وری 
توجیهی  جلسه  اولین  تولید، 
درخصوص توسعه و بهره وری 
با حضــور علیمردان عظیمی 
فنرســازی  گروه  مدیرعامل 
زر و اعضــای هیات مدیــره، 
معاونین و مدیران ارشــد این 
رئیس  جبارزاده  اصغر  شرکت، 
سایپا  بهره وری  توسعه  اداره 
مشــاور  عســگری  جعفر  و 

بهره وری گروه برگزار شد. 
از  قدردانی  ضمــن  جبارزاده 
حمایت هــای مدیرعامــل و 
مدیران ارشد شرکت فنرسازی 
زر در پیشــبرد برنامه هــای 
گزارشی  بهره وری،  توســعه 
دســتاوردهای  درخصوص 
ریالی و کتبی برنامه توســعه 
بهــره وری در هفت شــرکت 

منتخب گروه ارائه کرد. 
این جلسه جعفر عسگری  در 

تولید  جهش  توجیهی  جلسه 
با  بهروری  ارتقــاء  رویکرد  با 
حضور جعفر عسگری مشاور 
بهره وری گروه ســایپا، اصغر 
جبارزاده رئیس اداره توســعه 

قطعات مذکور طی شیفت های 
کاری با موفقیت انجام شد.

پرنده افزود: جهت آماده سازی 
مجموعه ســازی  خطــوط 
اســتفاده  جانبی،  درب های 
موجود  تجهیــزات  از  بهینه 
در شــرکت در دستور کار قرار 
با بررســی های فنی  و  گرفت 
صورت گرفتــه اهم تجهیزات 
به کار  موجود  مجموعه سازی 
گرفته شــد و به جهت بهبود 
تســهیل  و  اپراتور  ارگونومی 
تنها 4 دستگاه گان  در فرآیند، 
و فیکســچر جدید به خطوط 

اضافه شد. 
وی در مورد تولید نمونه اولیه 
از آماده سازی  یادآور شد: پس 
شــرایط تولیــد قطعــات و 
ســالن های  در  مجموعه ها 
پرســکاری و مجموعه سازی 
فوق،  صورت گرفته  اقدامات  و 
 5 مجموعه ســازی  و  تولید 
جانبی  درب هــای  مجموعه 
به عنــوان نمونه در دســتور 
نمونه های  و  گرفــت  قرار  کار 
انجــام  جهــت  تولیــدی 
به  مونتاژپذیری  تســت های 
ارسال  کرمان موتور  شــرکت 
شــده و تمامــی نمونه های 
ارســالی در مرحله اول مورد 
واحد  کیفی  و  ابعــادی  تایید 
مهندسی و تضمین کیفیت این 

شرکت قرار گرفت. 
به  باتوجه  داد:  ادامــه  پرنده 
نمونه   5 تولیــد  مثبت  نتایج 
الزم،  تاییدیه های  اخذ  و  اولیه 
 ۱۰۰ مجموعه سازی  و  تولید 
ست مجموعه درب های جانبی 
خودرو j4 نیــز در برنامه های 
تولیدی شرکت قرار گرفته و در 
با تالش بی وقفه  هفته گذشته 
همکاران تولید، پشــتیبانی و 
تولید  شــرکت،  برنامه ریزی 
۱۰۰ مجموعــه یک روز خط 
انجام و قطعات، آماده ارسال به 
شرکت کرمان موتور شده است.

گــروه  بهــره وری  مشــاور 
بهره وری  اهمیت  درخصوص 
تأثیر  در سازمان ها و چگونگی 
بهــره وری بر رشــد و تعالی 
و کاهش هزینه ها  شــرکت ها 

مطالبی بیان کرد.
در پایان، مدیرعامل فنرســازی 
زر ضمن قدردانــی از تالش های 
کارکنان این شــرکت و هم چنین 
در  سایپا  همکاران  روشــنگری 
ارتباط با توســعه بهــره وری، 
خاطرنشــان کرد: شــرکت زر 
توانسته است با سرلوحه قراردادن 
بهره وری به افزایش تولید و بهبود 
شاخص های کیفی و عملکردی 

دست یابد.
تشــکیل  دســتور  عظیمی 
در  نیز  را  بهره وری  کمیته های 
جلســه ابالغ کرد و مقرر شد 
طی هماهنگــی و همکاری با 
سایپا،  بهره وری  توسعه  اداره 
شرکت  این  اصلی  فرآیندهای 
مورد  بهره وری  کمیته های  در 

بررسی قرار گیرد.

داریوش  ســایپا،  بهــره وری 
رفیعــی مســئول توســعه 
ارشد  مدیران  و  گروه  بهره وری 
و معاونین شرکت بن رو در دفتر 

مرکزی این شرکت برگزار شد.

برای اولین بار در کشور توسط سایپاپرس انجام شد؛
تولید ساید و مجموعه سازی درب های  

جک j4  محصول جدید کرمان خودرو

جلسه توجیهی ارتقاء بهره وری 
در شرکت فنرسازی زر 

جلسه توجیهی جهش تولید با رویکرد 
ارتقاء بهره وری در شرکت بن رو

شــرکت مالیبــل ســایپا به 
گروه  شــرکت  برترین  عنوان 
حوزه  در  سایپا  خودروسازی 
چابکی ســاختار ســازمانی 

شناسایی شد.
در  که  ســایپا  مالیبل  شرکت 
دو  ســال اخیر در حوزه های 
ســاختارهای  چابک سازی 
ســازمانی و تغییر و تحوالت 
سطوح ســازمانی و هم چنین 
تفصیلــی  ســاختارهای 
متعددی  فعالیت هــای  خود 
تمامی  پایش  در  است  داشته 
به  سایپا  گروه  ســاختارهای 
عنوان عملکرد مطلوب در این 

حوزه  شناسایی شد. 
بــرای  ســاختارها  پایــش 
شرکت های  در  نخســتین بار 
زیرمجموعه گروه خودروسازی 

سایپا به انجام رسیده است. 
به پیشنهاد  بنا  و  این اساس  بر 
و  سازمان  مهندســی  معاونت 
رضا  سایپا،  گروه  سیستم های 
مشگین راد، رئیس طرح و برنامه 
عنوان  به  سایپا  مالیبل  شرکت 
نماینده این شــرکت در کمیته 
ساختار سازمانی گروه سایپا طی 
یک جلسه دوساعته تجربیات 

ممیــزی مراقبتــی نوبــت 
مدیریــت  سیســتم  اول 
زیســت محیطــی مبتنی بر 
 ISO14001:2015  اســتاندارد
ایمنی  مدیریت  سیستم های  و 
و بهداشــت حرفه ای و سالمت 
شــغلی مبتنی بر اســتاندارد 
ISO 45001:2018 در شــرکت 

رادیاتور ایران برگزار شد.
شــرکت رادیاتــور ایــران در 
راستای اســتقرار استانداردها 
استاندارد  برای  شــرکت،  در 
 ISO14001:2015 و همچنین 
ISO45001:2018  توســط 
ارزیابان شرکت پایش و ارزیابی 

و عملکرد شــرکت مالیبل را با 
حضور نمایندگان بخش ساختار 

سازمانی گروه سایپا ارائه کرد. 
شرکت  معرفی  گزارش  این  در 
فعالیت ها،  و  ســایپا  مالیبل 
آن،  اخیــر  دســتاوردهای 
کسب وکار  مدل  استراتژی ها، 
انجام شــده  اقدامــات  و 
ساختار  طراحی  درخصوص 
کالن و تفصیلــی مالیبــل و 
تحقق  گــزارش  هم چنیــن 
عملکرد ســازمانی قابل دفاع 
شــاخص های استراتژیک در 
تولید و صادرات به سمع و نظر 

حاضرین در جلسه رسید. 
اثربخشی اقدامات صورت گرفته  
نظرسنجی  طریق  از  هم راستا 
میانی  رده های  در  کارکنــان  از 
سازمان با افزایش رضایت روبه رو 

بوده است. 
در پایــان این جلســه مدیر 
ضمن  گــروه  ســازماندهی 
و  مدیریــت  از  قدردانــی 
سایپا  مالیبل  شرکت  کارکنان 
با   رابطــه  در  توضیحاتــی 
محاسبه شاخص های مرتبط 
و جایگاه شرکت مالیبل سایپا 

در گروه ارائه کرد.

)توف نورد  ایــران  انطبــاق 
سالیانه  ممیزی  مورد  سابق( 
قــرار گرفــت و موفق شــد 
گواهی نامه های خود را به مدت 

یک سال دیگر تمدید کند.
فرآیندهــای مربوطه طی دو 
شد  انجام  ممیزان  توسط  روز 
و بار دیگر همت و تالش جمعی 
موفقیتی  شرکت  این  کارکنان 
دیگر برای رادیاتــور ایران به 

ارمغان آورد. 
در  شرکت  اولین  ایران  رادیاتور 
گروه سایپا اســت که در سال 
۱۳9۶ موفق به اخذ گواهی نامه 

ISO14001:2015 شد.

 مالیبل برترین شرکت گروه سایپا 
در چابکی ساختار سازمانی

 برگزاری دو ممیزی مراقبتی  
در شرکت رادیاتور ایران

ویستان  ســنگ زنی  دستگاه 
بــه منظور افزایــش تولید و 
ظالمانه،  تحریم های  از  عبور 
توسط کارشناسان فنی شرکت 
کمک فنر ایندامین سایپا تغییر 

کاربری انجام و اورهال شد.
به دلیل تحریم های جدید و حذف 
واردات کمک فنر توسط بازار یدک 
و هم چنین تامین خطوط تولید 
خودروساز نیاز به افزایش تولید 
و  می شد  احساس  ایندامین  در 
گلوگاه های  اصلی ترین  از  یکی 
این افزایش تولید ســنگ زنی و 
پرداخت میله موردنیاز کمک فنر 

بود.
ارشد  مدیریت  نظر  با  بنابراین 
مامور  تیمی  ایندامین،  شرکت 
تغییر  بررسی جهت  و  مطالعه 
دستگاه  این  اجرای  و  کاربری 
شــدند که در تالشی سخت و 
در مدت زمانی محدود، نسبت 
و  نصب  فضا،  آماده سازی  به 
راه اندازی این دســتگاه اقدام 
شد و این دســتگاه به زیر بار 
رفــت و مورد اســتفاده قرار 

گرفت که طی این مدت تمامی 
آزمون های خود را با سربلندی 

پشت سر گذاشته است.
ویستان  ســنگ زنی  دستگاه 
یکــی از انواع دســتگاه های 
ســنگ زنی اســت، بــه این 
ماشین آالت دستگاه سنگ زنی 
می شود  گفته  نیز  بدون مرغک 
از  اســتفاده  هنگام  به  چراکه 
که  نیست  نیاز  دســتگاه  این 
اســپیندل  روی  بر  کار  قطعه 
دستگاه،  این  به  لذا  شود  مهار 
یا  سنترلس  سنگ زنی  ماشین 

بدون مرغک نیز گفته می شود.
میله کمک فنر یکی از قطعاتی 
است که با این تکنولوژی تولید 
می شــود. دقت صافی سطح 
دارای  و  بــوده  باال  قطعه  این 
استانداردهای سخت گیرانه ای 

است.
در  گامــی دیگر  موفقیت  این 
حمایــت از تولیــد داخلی و 
خودکفایی است که به بهترین 
کمک فنر  در  ممکــن  شــکل 

ایندامین به اجرا درآمد.  

موفقیتی دیگر در کمک فنر ایندامین سایپا

در جامعه کنونــی بیش از هر 
زمان دیگر ملموس تر است.

وی  خاطرنشان کرد: پرستاران 
هستند  وارسته ای  انسان های 
حضرت  از  الگوگیــری  با  که 
زینب )س( در جامعه بشــری 
خدمت می کننــد و در عظمت 
پرســتاران همین بس که  کار 
روز پرســتار، مزین به سالروز 
میالد نماد صبر و مقاومت و از 

خودگذشتگی  است.

به مناســبت ســالروز والدت 
حضــرت زینــب )س( و روز 
پرســتار از خدمات پرستاران 
شرکت مگاموتور قدردانی شد.

مدیرعامــل مگاموتور در این 
مراسم گفت: پرستاران ضامن 
اجرای دقیق شــیوه نامه های 
بهداشــتی و سالمتی کارکنان 

هستند.
عباس شهریاری افزود: روحیه 
ایثارگری کادر درمان و پرستاران 

تقدیر از پرستاران شرکت مگاموتور

مدیرعامل  رنجبــران  فریور 
شــرکت سایپالجســتیک در 
پیامی به شرح زیر، هفته حمل 
و نقل را به کارکنان این شرکت  

تبریک گفت. 
توسعه  نبض  امروز،  جهان  در 
زندگی  در  پویایی  و  اقتصادی 
دستان  در  روستایی  و  شهری 
حمل  عرصه  فعاالن  ارزشمند 
و نقل می تپــد و قطعًا تمامی 
به  عرصه  ایــن  خدمتگزاران 
خوبی آگاه هســتند که مسیر 
با  همواره  پیشرفت،  و  توسعه 
شده  همراه  فرازونشیب هایی 

است.
حمل  هفته  آغــاز  2۶آذرماه 
و نقــل، یادآور همــت بلند و 
غیرت منــدی فعــاالن حوزه 
حمل و نقل است که در شرایط 
حساس و دشوار دفاع مقدس و 
اقتصادی  معضالت  رفع  برای 
در پاسخ به ندای بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمی به میدان آمدند 

و کمر خدمت به هم وطنان خود 
بستند.

در  سایپالجستیک  شــرکت 
گروه  سیاســت های  راستای 
اســاس  بر  و  ســایپا  معظم 
MPS برنامه ریزی شــده تمام 
به  نیل  جهــت  را  خود  تالش 
اهداف عالیه داشته و این مهم 
فرصت مغتنمی است تا ضمن 
بازنگری نیازها و مشکالت این 
ارزشــمند  خدمات  از  بخش، 
رانندگان و سایر دست اندرکاران 
شرکت  در  نقل  و  حمل  بخش 
قدردانــی  سایپالجســتیک 

نماییم. 
و  خجسته  ایام  این  اینجانب 
همکاران  تمامی  به  را  فرخنده 
و دســت اندرکاران و تمامــی 
تالشــگران صدیق این عرصه 
تبریک و تهنیت عرض نموده و 
آرزوی توفیق روزافزون یکایک 
از  را  عزیزان  و  دوســتان  شما 

درگاه ایزد منان خواستارم.

 پیام مدیرعامل سایپالجستیک 
به مناسبت هفته حمل و نقل
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همکاران از یلدا گفتند

 یلدا، شبی با امیدهای فردای بهتر
»یلدا«، یا به قول قدیمی ها »شب چله«، از جمله رسم های 
دیرینه و قدیمی ما ایرانیان است. اگرچه برخی از جشن ها 
و آداب و رســوم قدیمی ســرزمین عزیزمان، در گذر زمان 
کمرنگ شده و یا به فراموشی سپرده شده اند ولی آیین شب 
یلدا همچنان نزد ایرانیان جایگاه خاصی دارد و هر ســاله 
خانواده ها این شــب را پاس می دارند و پس از تالوت قرآن 
و اشعار حافظ، شــبی پر از خاطره و به یادماندنی را رقم 

می زنند. 
در یکی دو سال گذشــته که به دلیل شیوع ویروس کووید 
1۹، امکان جمع شــدن در کنار بزرگترهای خانواده فراهم 
نمی شــد، کوچکترها با استفاده از تماس های تصویری و 
برقراری ارتباط رسانه ای، شب یلدا را از این طریق جشن 

گرفتند.
به مناسبت پاس داشت این رســم کهن، سری به همکاران 
زدیم تا هم به آن ها تبریک بگوییم و هم یک جمله یا متنی 

کوتاه در خصوص یلدا از آنان ثبت کنیم. با ما باشید.

مهدی باقری 
یلدا می رسد تا با کفش های 
زمستانی و سردش ما آدم ها 

را برای گرم شدن ارتباط مان به 
هم نزدیک تر کند. 

عباس اسماعیلی 
در سرمای یلدا به فکر 

بی خانمان هایی که چشم 
می زنند تا زودتر صبح شود 

هم باشیم. 

علی کمرروستا 
یلدا یعنی آدم ها برای سالمتی 
روح و جان شان و زندگی خود 
به فردایی بهتر می اندیشند. 

حمید حسین پور 
یلدا مجالی است برای ا ین که 
عادت های غبار گرفته را از دل 
و رفتارمان پاک کنیم و به هم 

نزدیک تر شویم. 

عباس حاتمی 
تنها چند دقیقه ناقابل 

می تواند از یک شب عادی، 
یلدا بسازد. ما هم می توانیم با 
چند دقیقه خدمت صادقانه، 

انسانیت را جاودانه کنیم. 

حمیدرضا احمدی 
یلدا، شب مهربانی، فرصت 

قدرهم را دانستن و 
آغوش بازکردن برای فرداهای 

بهتر است. 

ایرج عبادی خانقاه
یلدا تو که می آیی بزرگترهای 
شاید فراموش شده دوباره به 
جوان ترهای مهمان به گرمی 

لبخند می زنند.

میالد عزالدین 
یلدا یعنی یادمان باشد که 

عمرمان آن قدر کوتاه است که 
باید قدر لحظه ها و عزیزان مان 

را بدانیم. 

مهدی طاهری 
یلدا یعنی با  گرمی کنار 

هم بنشینیم و بگذاریم که 
روشنی ها و دوستی ها سد 

محکمی باشند در برابر 
تاریکی ها.

شهرام عطایی 
پاییز تمام می شود اما باید 

مراقب باشیم که تا پاییز دیگر، 
قدردان عزیزان مان باشیم. 

منوچهر اکبری
در یلدا، بگذاریم هرچه 

خستگی است تا صبح از 
وجودمان برود و فردایی بهتر 

داشته باشیم. 

محمدرضا فرهادی 
در شب یلدا میوه سربسته 
حرف های مان را روبه روی 

هم می گذاریم تا طعم شیرین 
دوستی ها را به کام زمستان 

بچشانیم. 

ابراهیم امیری 
زمان می گذرد. یلدا پاییز را به 
زمستان وصل می کند. بیاییم 
مثل یلدا پیونددهنده قلب ها 

باشیم. 

ابراهیم صابری 
یلدا نشان دهنده این است که 
حتی طوالنی ترین شب سال 

هم به پایان می رسد و صبحی 
دیگر از راه خواهد رسید. 

علی تیغ علیشاه 
یلدا فرصت دوباره به هم 

اندیشیدن و تکرار باهم بودن ها 
است. بیاییم خوبی های مان را 

طوالنی تر کنیم . 

محسن روزبه 
بلندترین شب سال هم 

خورشید را مالقات می کند و 
این یعنی بوسه گرم خداوند بر 
صورت زندگی و امید به آینده. 

علیرضا عابد 
یلدا سرآغازی برای فردایی 
بهتر، فردایی که منتظر آن 

بودیم تا شاهد امید و برکت 
باشیم. 

رضا رضایی پور 
یلدا، شب بیداری برای رسیدن 
به فردایی روشن است، پس به 
یلدا لبخند بزنیم و به زمستان 

سالم کنیم. 

شهاب نجفعلی زاده 
یکی از خصایص ارزشمند شب 

یلدا، قدرت جمع کردن افراد 
خانواده در کنار هم است که 

امیدواریم با پایان کرونا دوباره 
دور هم جمع شویم.

بچشانیم. انسانیت را جاودانه کنیم. 

دور هم جمع شویم.
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میالد  پاسداشــت  منظور  به 
کبری  زینب  حضرت  خجسته 
مراسم  پرســتار،  روز  و  )س( 
شنبه  پرستار  روز  بزرگداشت 
20 آذرمــاه جــاری در دفتر 
مدیریــت ایمنی و بهداشــت 

محیط کار سایپا برگزار شد. 
سیداحمد میرنظامی قائم مقام 

معاونت اداری و توســعه منابع 
انســانی گروه با اشاره به این که 
مشاغل  از  پرســتاری  شــغل 
افراد  همه  نیــاز  مورد  و  مقدس 
جامعه اســت، افزود: از آن جایی 
که نامگذاری این روز ارزشــمند 
منتسب به میالد گوهربار بانوی 
صبر و عطوفــت، حضرت زینب 

این  اهمیت  است،  )س(  کبری 
حرفه و شغل، خصوصًا در ایام 
اپیدمی کرونا، مقدس، بســیار 
رفیعی  جایــگاه  دارای  و  واال 

است. 
گفتنی اســت در پایــان این 
در  شاغل  پرستاران  از  مراسم 

شرکت سایپا تجلیل شد.

بزرگداشت روز پرستار در شرکت سایپا 
مغزمان  از  بیشــتر  هرچــه 
اســتفاده کنیم، مغز بیشتری 
برای اســتفاده کردن خواهیم 

داشت.
برای  مختلفــی  الگوهــای 
و  توسعه  بهبود،  پیشــرفت، 
این ها  مانند  مفاهیمی  و  رشد 
وجود  بشــری  جوامــع  در 
تعداد  جهان،  سراسر  در  دارد. 
وجود  کارمنــد  بی شــماری 
دارند که بــه دنبال انعطاف در 
رویه های کاری و ساختارهای 
شغلی هســتند و این فناوری 
است که توانایی انجام کارهای 
جهان  تغییر  جمله  از  بسیاری 
کــه  تکنولــوژی ای  دارد.  را 
هم اکنون در اختیار داریم راه را 
برای نوآوری و تغییر در آینده 

هموار کرده است.
آهنگی  بــا  تغییرات  امــروز 
پرشتاب تر رخ می دهند، صنعت 
خودروسازی در دنیا به سرعت 

متحول شده است.
ذهنی  تصاویر  و  چهارچوب ها 
مخاطبیــن روزبه روز از برندها 
تغییر می کند، ساخته می شود، 
شکل می گیرد و به یک باره  فرو 

می ریزد.
با تغییر بنیادی و تفکری که در 
سیستم مدیریت ارشد سازمان 
جهت گیــری  و  دارد  وجــود 
پرشــتاب بــه ســمت تنوع 
محصول و ارتقــاء کیفیت در 
تولیدات و آینده ای که می شود 
از »سایپای نوین« متصور بود، 
ضرورت تغییراتــی  کلیدی و 
این  کارکنان  در  ذهنی  پارادایم 

صنعت عظیم وجود دارد.
در این بیــن موضوع ارتباطات 
نیزی  جمعی  رســانه های  و 
یکــی از اصلی ترین و شــاید 
ملموس تریــن موضوعاتــی 
تحول  و  تغییر  شتاب  که  است 
تکنولوژیــک و نــوآوری را در 

آشــنایی  اهمیت  به  توجه  با 
سرپرســتی  فنون  و  اصول  با 
و نقش آن در پــرورش نیروی 
آموزشــی  وبینار  انســانی، 
آشــنایی فراگیران با اصول و 
در  سرپرست  مسئولیت های 
از  با حضور جمعی  ســازمان 
کارشناسان و مسئولین شرکت 

سایپا برگزار شد.
مدرس این وبینار آموزشی دکتر 
مسئول  شهســواری،  پروانه 
ســازماندهی حــوزه خرید و 
داخلی  مدرسین  از  و  بازرگانی 

بود.
کسی  به  سرپرست  گفت:  وی 
اطالق می شــود که دیگران را 
هدایت و اداره می کند و از طریق 
فعالیت های  ارتباط،  برقراری 
سازمان را به وسیله زیردستان 

انجام می  دهد.
کرد:  اضافــه  شهســواری 
ره یابی،  سرپرســتی یعنــی 
انسان ها  راهنمایی  راه گشایی، 
و پیشــگامی به سوی اهداف 
خاص که در عمل از طریق نفوذ 
در دیگــران و تغییر رفتار آن ها 
امکان پذیر  نظر  مورد  جهت  در 
زبان  در  لغوی  نظر  از  اســت. 
واژه  دو  از  سرپرست  انگلیسی 
بزرگ گسترده بینایی یا قدرت 

تصور تشکیل شده است.
سرپرستان  کرد:  تصریح  وی 
مدیریت  از  مهمــی  بخــش 
هستند و دقیقًا همان وظایفی 
مدیران  که  دارنــد  عهده  بر  را 
می دهند  انجام  سازمان  دیگر 
که عبارت اند از: ۱- برنامه ریزی 
2- سازمان دهی ۳- هدایت 4- 

هماهنگی 5- نظارت.
شهســواری گفــت: تمامی 
سرپرستان چهاردسته مهارت 

احساس  شــدت  به  می توان  آن 
شبکه های  روزافزون  رشــد  کرد، 
اجتماعی و اضافه شدن درگاه های 
ارتباطی متنــوع و با کارکردهای 
دوطرفه  تعامــل  برای  متفاوت 
بشر به گونه ای است که هر کسی 
ناخودآگاه خــود را در محاصره 
شــبکه ای از ارتباطات پیوسته و 
گسســته می بیند و به ناچار باید 
خود و اطالعات و دانش خود را در 
درون هر یک از شبکه های ارتباطی 

به روز کند.
ضرورت  که  اســت  این جهت  از 
مهارت های  و  دانش  همواره  دارد 
ارتباطی کارکنــان و به خصوص 
موضوع  بــا  مرتبط  کارکنــان 
و  ســطح  باالترین  در  ارتباطات 
مطابق بــا اســتانداردهای روز 
جهانی باشــد تا بــا بهره گیری 
ایده های  خلق  بــا  بتوانند  آن  از 
نو در جهت رشــد کســب وکار 
مرتبط با خــود گام بردارند. لذا 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مرکز 
گروه ســایپا برای دســت یابی 
به ایــن مهم طرحــی را تحت 
عنــوان »کارگاه ایده« برای کلیه 
کارکنــان زیرمجموعه ارتباطات 

شرکت های گروه طراحی کرد.
کارگاه ایده، تفکری نوین اســت 
برای اندیشیدن به آینده ای که از 

همین امروز شروع می شود.
در کارگاه ایده به دنبال آن هستیم 
توان  برنامه،  فوق  فرصتی  در  که 
چندپتانســیلی های  مضاعف 
مجموعه ارتباطــات را در ایجاد 
محک  ایده پــردازی  و  خالقیت 

را باید داشته باشند: مهارت های 
انسانی،  روابط  مهارت های  فنی، 
مهارت های ادراکی و مهارت های 

تصمیم گیری.
 وی با بیان این که سرپرست موفق 
شخصی است که این توانایی را 
دارد تا افــراد را ترغیب به انجام 
کاری کند که آن ها نه دوست دارند 
دهند؛  انجــام  می خواهند  نه  و 
حساس  نقش  به  توجه  با  گفت: 
و مهم سرپرست در حیات و بقاء 
ویژگی های  دارابودن  ســازمان، 
خــاص مدیریتــی می تواند در 
بسیار  سرپرست  کاری  موفقیت 

مؤثر باشد.  
از  بعضی  افزود:  شهســواری  
ویژگی های یک سرپرست موفق 
از: مســئولیت، قدرت  عبارت اند 
خالقیت  سرپرســتی،  اخالق  و 
و  برنامه ریــزی  نــوآوری،  و 
رهبری،  و  ارتباطات  سازماندهی، 
ســازمان،  بحران های  مدیریت 
مدیریت  نظریه های  تحول  سیر 
و سرپرستی، تصمیم گیری و حل 
و  اختیار  کنترل، تفویض  مسأله، 

هماهنگی.
وی درخصــوص ویژگی هــای 
شــخصی در زمینــه اصــول 
ویژگی های  گفت:  سرپرســتی 
شــخصی در زمینه شایستگی 
الف؛  اســت.  نوع  چهار  رهبران 
مدیریت توجــه: توانایی ایجاد 
و  هدف  کسب  نتیجه یابی،  حس 
یا هدایتی که موجب جذب شود. 
ب؛ مدیریت مفهوم: توانایی خلق 
و ایجاد ارتباط مفاهیم به گونه ای 
که واضح و قابل درک باشــد. ج؛ 
ایجاد  توانایی  اعتماد:  مدیریت 
اعتبــار و قاطعیت بــه گونه ای 
که افراد آن ها را پذیرا باشــند. د؛ 
خودمدیریتی: توانایی شناسایی 
خود و اســتفاده از مهارت ها در 
محدوده توانایی ها و ضعف ها در 

خودشناسی است.
مسئول سازماندهی حوزه خرید 
و بازرگانی با طرح این پرسش که 
چگونه یک سرپرست می تواند بر 

بزنیم و توسعه دهیم و مهارت 
تازه فکرکردن، را بارور کنیم.

کارگاه ایــده در ابتــدای کار با 
راه انــدازی بــر روی یکــی از 
شــبکه  آنالین  پلت فرم های 
اجتماعی مسیر خود را آغاز کرد 
محتواهای  تولید  با  ادامه  در  و 
متنوع و انتشار آن برای تمامی 
اعضای گروه، راه را برای شروع 
تعامالت دوطرفه و مشــارکت 
حداکثری اعضا جهت شناسایی 
و توسعه استعدادهای خالقانه 
کرد  آغاز  حــوزه  این  همکاران 
به طوری کــه در حال حاضر به 
صورت روزانــه ایده های جدید 
مســائل  حل  برای  خالقانه  و 
مرتبط در مرکز ارتباطات و امور 
شــده  مطرح  گروه  بین الملل 
نقد  اعضا،  تمامی  توســط  و 
این  البته  و بررسی می شــود. 
تــازه ابتدای راه اســت و مرکز 
گروه  اموربین الملل  و  ارتباطات 
جلسات  برگزاری  با  دارد  سعی 
منظم و مستمر در سطح گروه 
و توسعه پلت فرم های ارتباطی 
و تولید محتواهای متناســب 
هم چنین  و  این خصــوص  در 
برگــزاری دوره ها و کارگاه هایی 
با محوریت خالقیت و نوآوری، 
گام های جدی تر و مهم تری برای 
شکوفاشدن خالقیت در سلسله 
وظایف و مسئولیت های مرتبط 

با ارتباطات بردارد.
اداره پژوهش، برنامه ریزی و 
افکارسنجی، مرکز ارتباطات و 
اموربین الملل گروه سایپا

بیفزاید؛  کارکنانش  نفس  عزت 
خوب  سرپرســت  یک  گفت: 
باید متوجه کار درست و خوب 
کارکنان خود باشد و به آن کارها 
خود  کارکنان  به  کند؛  اشــاره 
احساس امنیت خاطر بدهد؛ با 
الگوشدن به کارکنان درس نظم 
آن ها  موفقیت  بدهد؛  ترتیب  و 
با روی  بداند؛  موفقیت خود  را 
خوش اشتباهات کارکنان خود 
را ببخشــد و گروه خود را در 

شمار برندگان در آورد.
وی درخصــوص منابع قدرت 
رهبر از نظر )فرنچ و راوین( به 
پنج منبع قدرت به شــرح زیر 

اشاره کرد: 
ســازمانی:  قدرت  منابع  الف؛ 
قدرت   -2 پــاداش  قدرت   -۱
ب؛  قانونی.  قــدرت  تنبیه ۳- 
قدرت   -۱ فردی:  قدرت  منابع 

مرجعیت 2- قدرت تخصص.
شهسواری درخصوص تفاوت 
کارمند  یک  عملکرد  سنجش 
یا کارگر با یک سرپرست گفت: 
عملکرد یک کارمند براســاس 
او  فــردی  دســتاوردهای 
سنجیده می شود، اما عملکرد 
یک سرپرست براساس کیفیت 
دستاوردهای گروه زیردست او 

سنجیده می شود.
وی با تاکید بر این که رهبری و 
مدیریت  معنی  به  سرپرستی 
بر قلب هاســت؛ گفت: رهبران 
به  تقاضا  دست  این که  از  قبل 
سوی کسی دراز کنند، دل او را 

به دست می آورند.
نمی توانید  افزود:  شهسواری 
اشخاص را به عملی وادار کنید، 
احساســات  قبال  این که  مگر 
کرده  جلب  خــود  به  را  آن ها 

باشید.
این که برای  به  با اشــاره  وی 
هدایت خود از مغزتان استفاده 
از  دیگران  هدایت  برای  و  کنید 
دل تان، افزود: مردم اول پذیرای 
رهبر می شوند، بعد بینش او را 

می پذیرند.

کارگاه ایده، جذاب ترین جای دنیا است

وبینار آموزشی اصول سرپرستی برگزار شد
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با  با هدف آشــنایی فراگیران 
اهمیت توجــه به تماس های 
تلفنی و تهدیــدات حاصل از 
وبینار  مشــکوک،  تماس های 
آموزشــی مقابله با تهدیدات 
تخلیه تلفنی با حضور مدیران 
و روسای گروه ســایپا برگزار 

شد.
وبینار  ایــن  مــدرس  تقوی 
از  ارائه تعریفی  با  آموزشــی، 
دشمنان  گفت:  تلفنی  تخلیه 
با روش تخلیــه تلفنی تالش 
دارند  نیاز  که  را  آن چه  می کنند 
به دست آورند تا در جهت منافع 

خود استفاده کنند.
تلفنی  تخلیــه  افــزود:  وی 
روشی اســت که این امکان را 
به  که  می دهد  تماس گیرنده  به 
همه مراکز دسترســی داشته 
باشد و اطالعات مورد نیاز خود 
را ســریع و بی واسطه دریافت 
کند. در ایــن روش امکان القاء 
هرگونه خط فکری میسر است 
و تماس گیرنده می تواند موضع 
موضع  از  و  بگیرد  حق به جانب 

باالتر برخورد کند.
این کــه  بیــان  بــا  وی 
ایجاد  هدف  با  تماس گیرندگان 
و  بین المللی  روابط  در  اختالل 
بیان وجود ِاشرافیت اطالعاتی 
اقدام به تمــاس با مخاطبین 
می کنند؛  خــود  نظــر  مورد 
گفت: ایجاد یــاس و ناامیدی 
در مردم و شناسایی مشکالت 
نهادها و دستگاه های کشوری 
بهره بــرداری  و  لشــکری  و 
تبلیغاتی و هم چنین کشــف 

مســابقه  زمان  پایان یافتن  با 
فناوری«،  و  پژوهــش  »هفته 
این  برگزیده  ۱۰نفر  اســامی 

مسابقه اعالم شد.
اداره  گــزارش  اســاس  بــر 

یکی از راهبردهای موثر برای 
بقا در میدان رقابت، شــناخت 
دیگر  عملکرد  نحــوه  و  بازار 
از  الگوبرداری  و  ســازمان ها 
سازمان ها  آن هاســت.  رفتار 
تعامل  مشتریان،  حفظ  برای 
بهره وری  تأمین کننــدگان،  با 
ارتقای  و  کارکنــان  بیشــتر 
نیازمنِد  رقابتــی،  مزیت های 
شناخت رقبا و مقایسه عملکرد 
مختلف  حوزه هــای  در  خود 

کاری هستند. 
بهینه کاوی  عملیاتی  تعریف 
کرد؛  بیان  این گونه  می توان  را 
جستجو برای بهترین تجارب 
به  رهنمون شــدن  منظور  به 

بهترین عملکرد. 
می تــوان  كــه  همان گونــه 
ســطح  در  بهینــه کاوی 
تعیین  برای  را   اســتراتژیک 
عملکــرد  اســتانداردهای 
برای پاســخ گویی به نیازها و 
کارکنان،  مشتریان،  انتظارات 
ســهامداران و ســهم بازار و 
بازگشــت دارایی های شرکت 
مــورد اســتفاده قــرار داد، 

منجر به افزایش رضایت مندی 
كاركنان شده است. 

معاونت مهندســی سازمان و 
سیســتم های گروه امید دارد 
نظام مند  تقویت  و  پیگیری  با 
هم اندیشی،  جلسات  این گونه 
و  عملكرد  پیشــبرد  بر  عالوه 
حوزه  در  گروه،  استراتژی های 
سهم  بتواند  سازمانی  ساختار 
فرهنگ  توســعه  در  كوچكی 
یادگیری مستمر و نشر دانش 

داشته باشد.

به  نسبت  نظام  حساسیت های 
مسائل سیاسی، جهانی و داخلی 
از دیگر اهــداف تماس گیرندگان 

است.
محورهــای  گفــت:  تقــوی 
جمع آوری و تخلیه تلفنی شامل: 
۱- اهداف و سیاســت های کلی 
جمهوری  مشی  خط   -2 نظام، 
اســالمی ایــران  در برخورد با 
جهانی،  و  منطقه  سیاست های 
در  مســئولین  مواضــع   -۳
اطالع   -4 خارجی،  ســفرهای 
از ســفرهای خارجی مسئولین 
ایران،  به  خارجــی  هیات های  و 
4- کســب اخبــار انتخابات و 
انتصابات،  5- کســب اطالع از 
جناح های سیاســی، ۶- بازتاب 
حضور مردم در اجتماعات خاص 
و ۷- کســب اطالع از بحران ها، 
و  اغتشاشــات  و  اعتراضــات 

مسائلی از این قبیل است.
وی افــزود: محورهــای اخبار 
اقتصادی شامل: ۱- میزان تامین 
ارز کشور، 2- میزان نیاز کشور به 
وام های خارجی، ۳- میزان تولید 
صنایع مادر، 4- میزان وابستگی 
کارخانجات بــه صنایع خارجی، 
5- میــزان مقبولیــت مردم به 
صنایع داخلی، ۶- بازتاب تعطیل 
کارخانجات  نیمه تعطیل شدن  یا 
و  قیمت هــا  افزایــش   -۷ و 
عکس العمل مردم و موارد مشابه 

است.
شــگردهای  درخصــوص  وی 
برخورد  گفت:  تماس گیرنــدگان 
سریع و عجوالنه با تخلیه شونده، 
تهدید و تخریب، تعریف و تمجید، 

ارتباط بــا مراکز  تحقیقــات و 
آموزش عالی سایپا، این مسابقه 
بــا محوریت »ارســال بهترین 
تعریف یک جمله ای درخصوص 
پژوهش های کاربردی سازمانی« 

بهینه کاوی در ســطح عملیاتی 
نیز برای شناخت بهترین تجارب 
یا فرآیندها بــه منظور کمک به 
ســازمان ها جهت دست یابی به 
مورد  متعالی  سطح  در  عملکرد 

استفاده قرار گیرد. 
فرهنگ  تســری  راســتای  در 
در  مــداوم  بهبود  و  یادگیــری 
تمامی شــرکت ها و پیاده سازی 
اســتراتژی تغییرات ســاختار 
اهداف  به  دست یابی  و  سازمانی 
گروه  مدیرعامل  مصوب  چابكی 
سایپا، معاونت مهندسی سازمان 
و سیســتم های گــروه )حوزه 

قرار  گروه  شــركت های  سایر  از 
دارد، به عنوان اولین الگوی موفق 

انتخاب شد.  
در تاریــخ 2۳ آذرماه ۱4۰۰ این 
فرصت یادگیــری به طور فراگیر 
از 4۰ شــركت گروه  برای بیش 
سایپا در بســتر مجازی فراهم 
شد و رضا مشگین راد، رئیس طرح 
و برنامه مالیبــل به نمایندگی از 
مالیبل،  شركت  مدیرعامل  طرف 
فضای  درخصوص  توضیحاتی 
فعالیت ها،  زمینه  و  كســب وكار 

از اجرای  سازماندهی گروه( پس 
فازهای اول و دوم پایش ساختار 
طی  گروه  شرکت های  سازمانی 
 ،۱4۰۰ و   ۱۳99 ســال های 
رفتارها  نگرش ها،  از  الگوبرداری 
و اقدامات موفــق این حوزه را در 

دستور کار قرار داده است. 
بــر اســاس تحلیــل نتایــج 
شركت  انجام شــده،  پایش های 
كامل  رعایت  با  که  سایپا  مالیبل 
حاكمیت  سیاست های  و  اصول 
اهداف  به  دست یابی  و  سازمانی 
سازماندهی و اثربخشی ساختار 
سازمانی در وضعیت مناسب تری 

سازمانی  اهداف  و  استراتژی ها 
ارائه كــرد. هم چنین خالصه ای 
از اهــم برنامه هــا و اقدامــات 
بنیادین كه در زمینه سازماندهی 
كســب وكار انجام شــده برای 
مدعوین تشریح و متناسب سازی 
ساختار با شرایط شركت به عنوان 
شاخص كلیدی عملكرد در حوزه 
ســاختار معرفی شــد. مطابق 
حوزه  در  انجام شــده  مطالعات 
بهینه سازی  انســانی،  نیروی 
ســاختار ســازمانی آن شرکت 

کوچک شمردن افراد و اطالعات 
تخلیه شونده، تشویق به حفظ 
شگردهای  از  استفاده  اسرار، 
پرسش های  طرح  زیرپاکشی، 
پی درپی و تمــاس با افراد رده 
شگردهای  از  ســاده  و  پایین 

تماس گیرندگان است.
رفاقت  ایجــاد  گفت:  تقوی 
تغییــر  خودمانی شــدن،  و 
مواقع  در  بحــث  موضوعات 
بــا  را  پرســش  مناســب، 
ایجاد  پرســش جواب دادن، 
همراه نشان دادن  ترحم،  حالت 
ایرانیان  از  خــود، اســتفاده 
در ســاعات  تماس  و  مقیــم 
شگردهای  دیگر  از  مناســب 

تماس گیرندگان است.
ســایر  درخصــوص  وی 
تماس گیرندگان  شــگردهای 
شــماره  از  اســتفاده  گفت: 
تلفن های کــور، بهره گیری از 
دادن  مناســب،  پوشش های 
شــماره تلفن به طرف مقابل، 
تکرار تماس، تماس با دوستان، 
شخصیت ها  خانواده  و  اقوام 
و هم چنین اســتفاده از نمابر 
که  است  شیوه هایی  جمله  از 
تماس گیرندگان  استفاده  مورد 

قرار می گیرد.

و  آموزش  مدیریــت  همت  به 
انســانی  منابع  پژوهش های 

گروه برگزار شد.
اسامی برگزیدگان به شرح زیر 

است:

وبینار آموزشی مقابله با تهدیدات تخلیه تلفنی  اسامی برگزیدگان مسابقه »هفته پژوهش و فناوری« اعالم شد

بهینه كاوی سازماندهی در شركت های گروه سایپا

نام و نام خانوادگیردیف

حمیدصالحفر1

مهدیشاهپوریارانی2

محمدرضاالیاسیان3

بنیهاشماسکندری4

نسرینرشیدی5

سمیهشکر6

علیسیفی7

عباسمحمدی8

بهزادرنجبر9

ولیالهنجفپور10

 
فراخوان نارنجی

تحریریه هفته نامه نارنجی از شما دعوت می کند تا دست به قلم 
شوید و برای نارنجی بنویسید. از هرآن چه که فکر می کنید خواندن 
آن بــرای همــکاران جذاب اســت. اولویت هم با مطالبی اســت که 

جنبه آموزشی، اطالع رسانی و فرهنگ سازی داشته باشد.
شعر، داستان کوتاه و خاطره هم اگر دارید بنویسید و بفرستید تا 

با نام شما در نارنجی چاپ شود.

در پیام رسان های مختلف با شماره  
09391596239  منتظر دریافت مطالب 

و نظرات شما هستیم.
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مراســم،  ایــن  ابتــدای  در 
مدیرعامل مركــز تحقیقات و 
نوآوری صنایع خودروســایپا 
سال  دو  در  كرد:  خاطرنشــان 
اخیر نقشه راه توسعه محصول 
با همــكاری مركز تحقیقات و 
و  خودروسایپا  صنایع  نوآوری 
معاونت مطالعات و برنامه ریزی 
دیگر  واحدهای  و  استراتژیك 
حركت  كه  شــده  تدوین  گروه 
است؛  ارزشــمندی  بســیار 
براســاس این ســند تا سال 
۱4۰4 ترسیم شــده كه گروه 
ســایپا باید چــه فعالیت ها و 
در  و  دهد  انجام  را  برنامه هایی 
در  جدید  محصــوالت  حوزه 
شــامل  مختلف  بخش های 
قوای محركــه و حوزه پلتفرم 
تمامی پروژه هــا و برنامه های 
راه  نقشه  این  در  توســعه ای 

مشخص شده است.
مطابق  افزود:  رادمنش  مهدی 
محصول،  توســعه  راه  نقشه 
صورت  به  ســایپا  گروه  آینده 
شــفاف پیش روی ما قرار دارد، 
گروه  ســطح  در  پروژه ها  همه 
مطابق با این نقشه راه در حال 
بر این  اجرا و پیگیری اســت، 
اساس این ســند ارزشمند باید 
به روزآوری شــود، چراكه از دو 
ســال پیش كه این سند تهیه 
خودرو  صنعت  در  تاكنون  شده 
اتفاقات جدیدی رخ داده كه باید 
با همراهی معاونت مطالعات و 
برنامه ریزی استراتژیك گروه و 
همه واحدهای ذی ربط این سند 

به روزآوری و بازنگری شود. 
وی بــه پلتفرم های جاری در 
گروه سایپا اشاره كرد و افزود: 
پلتفرم هایــی كه در نقشــه 
راه توســعه محصــول گروه 
پلتفرم  شامل  شده  پیش بینی 
X200 كه در حال برنامه ریزی 
برای عرضه خودروهای جدید 
این پلتفرم است. هم چنین  در 
محصوالت  كه   SP1 پلتفــرم 
این  با  آریابرقی  و  آریا  شاهین، 
پلتفرم در آینده ای نزدیك وارد 

خط تولید و بازار خواهند شد.
 P90 پلتفرم  افزود:  رادمنش 
هم شــكل گرفته و پرقدرت در 
حال پیشــرفت است كه باید 
ابهامــات آن برطرف شــود، 
سطح  در  مشــترك  اراده ای 
پلتفرم  كه  دارد  وجــود  گروه 
P90 بــا محوریت شــركت 
گروه  ســطح  در  پارس خودرو 
پلتفرم  هم چنین  شود.  جاری 
SP0 در فــاز مطالعات نهایی 
ابتدای سال  از  قرار دارد كه  آن 
آینده مطابق نقشه راه توسعه 
پروژه  طراحی  گروه،  محصول 
SP0 در مركز تحقیقات سایپا 

در  گروه  محتــرم  مدیرعامل 
پایان ســال گذشته اشاره كرد 
و گفت: هــدف نهایی و غایی 
كه  اســت  این   ۱4۰4 برنامه 
گروه ســایپا باید از زیان دهی 
خارج شــود و رویكرد دوم این 
برنامه پنج ســاله، استقالل و 
استقالل  اســت،  خودكفایی 
و خودكفایــی این اســت كه 
خودمان  موردنیاز  ارز  بتوانیم 
از صــادرات محصــوالت  را 

خودمان به دست آوریم. 
افزود:  گل محمــدی  داریوش 
این دو هدف كالن و غایی را اگر 
مدنظر داشــته باشیم، اهداف 
كمی به این شكل خواهد بود كه 
باید در سال ۱4۰4، یك میلیون 
كنیم،  تولید  خودرو  دســتگاه 
باید ۱8 محصول جدید  یعنی 
عرضه كنیم كه حتما خودروی 
برقی هم جزو آن هاســت و به 
ازای یك میلیون خودرو حتما 
باید ۷۰درصد آن ها با برند سایپا 
تولید شود، باید خانواده موتور 
مطلوبی تولید كنیم تا بر روی 
۷۰۰ هزار خودروی تولید سایپا 

نصب شود. 
ادامــه  در  گل محمــدی 
خاطرنشان كرد: در چشم انداز 
محقق شــدن  برای   ،۱4۰4
بایــد  محصــول  ایــن ۱8 
مناســب  زیرســاخت های 
تحقق  برای  باشــیم،  داشته 
بایــد   ۱4۰4 چشــم انداز 
بیرونی  از ظرفیت های  بتوانیم 
مراكــز  توانمندی هــای  و 
دانشــگاهی به نحو مطلوبی 
استفاده كنیم و خالء موجود را 
با بهره گیری از توانمندی های 

دانشگاه ها كامل كنیم.
معاون مطالعات و برنامه ریزی 
افزود:  سایپا  گروه  استراتژیك 
اتفاقات خوبی در گروه رخ داده؛ 
گام اول تشكیل ستاد تحقیقات 
پیشــرفته  فناوری هــای  و 
گروه اســت كه همه طرح های 
تحقیقاتی و پژوهشــی در آن 
مطرح شــده و تصمیم گیری 
كه  خوبی  دوم  گام  و  می شوند 
در سایپا شــكل گرفته، مركز 
حلقه  كه  است  سایپا  نوآوری 
واســط بین ســایپا با مراكز 
و  دانشــگاهی  تحقیقاتــی، 

پژوهشگران خواهد بود. 
فعالیت  آغاز  كرد:  تصریح  وی 
موضوعات  بــا  نوآوری  مركز 
خواهد  محصول  و  تكنولوژی 
بود، مــا در حوزه های مالی و 
فناوری اطالعــات هم نیاز به 
نوآوری داریــم، مركز نوآوری 
باید تمام خالءهای دانشی ما 

را تامین كند.

آغاز می شود. 
وی بــه پــروژه Z24 در زامیاد 
اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: 
مدیرعامل  دســتور  براســاس 
باید   Z24 پــروژه  گروه،  محترم 
برنامه هایی  كه  شود  به روزآوری 
برای به روزآوری این پروژه تدوین 

شده و در دستور كار قرار دارد.
مدیرعامــل مركــز تحقیقات و 
نــوآوری صنایع خودروســایپا 
تاكید كــرد: برنامه های ســند 
گروه  محصول  توســعه  نقشه 
همكاری  و  همراهــی  بــا  باید 
در  ذی ربط  واحدهــای  همــه 
گــروه پیگیری و دنبال شــود و 
نیازمند هم افزایی در سطح گروه 
فعالیت ها  از  برخی  باید  اســت. 
توان  از  و  شــده  برون ســپاری 
نیز  قطعه سازی  در  مهندســی 
استفاده شود تا نقشه راه توسعه 

محصول به سرانجام برسد.
راه  نقشــه  كرد:  اضافه  رادمنش 
توســعه تكنولوژی گــروه نیز با 
همــكاری معاونــت مطالعات و 
گروه  اســتراتژیك  برنامه ریزی 
و معاونــت مهندســی گــروه و 
معاونت های مهندسی شركت های 
عالوه  و  شده  تدوین  زیرمجموعه 
محصوالت  توسعه  چگونگی  بر 
درخصــوص تكنولوژی هایی كه 
باید در محصــوالت جدید به كار 
گرفته شوند، نقشه راه تكنولوژی 

تدوین شده است.
وی تصریح كرد: الزمه تحقق این 
تكنولوژی های  افزایش  پروژه ها، 
خودرویی اســت و در دستور كار 
دارد  قرار  سایپا  تحقیقات  مركز 
كه از سال گذشــته با محوریت 
مدیریت ارشــد گروه و همكاری 
برنامه ریزی  و  مطالعات  معاونت 
ایجاد  برای  گروه  اســتراتژیك 
پیشرفته  فناوری  نوآوری  مركز 
خودرویی اقدام كردیم كه به تایید 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری نیز رســیده است. این 
حركت، بســیار ارزشمند بوده و 
گروه  اساســی  اقدامات  از  یكی 
در این حوزه اســت كه عالوه بر 
سایپا در خودروسازی كشور نیز 

تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامــل مركــز تحقیقات و 
نــوآوری صنایع خودروســایپا 

باید  با اشــاره به مــواردی كه 
آن ها  به  در سطح گروه بیشــتر 
پرداخته شــود، افــزود: اولین 
هم راســتایی  افزایش  موضوع، 
همه واحدهای گــروه در اجرای 
حال  در  و  تدوین شده  پروژه های 
اجرا است، در این زمینه ستادی 
تمامی  كه  شده  تشكیل  گروه  در 
پروژه های تحقیقاتی، توسعه ای 
ستاد  این  در  ســرمایه گذاری  و 

مطرح و تصمیم گیری می شود. 
وی با اشــاره به توانمندی های 
افــزود:  گــروه،  در  موجــود 
برخی  در  خاصی  توانمندی های 
از  شــركت های گروه وجود دارد 
كه باید با هم به اشتراك بگذاریم 
توانمندی ها  ایــن  ثمــره  از  تا 
همــه واحدها و شــركت ها در 
گروه بهره مند شــوند و حداكثر 

سودآوری نصیب سایپا شود.
با  ارتباط  به گســترش  رادمنش 
تاكید  علمی  و  دانشگاهی  مراكز 
كرد و گفت: باید ســطح تعامل 
و ارتبــاط با مراكز دانشــگاهی 
عمیق تر شــود و بــا همفكری 
جمعی از تعامل با دانشــگاه ها و 
به  كاربردی  نتایج  علمی،  مراكز 

دست آید.
سیدعلی  نشست،  این  ادامه  در 
اداره  رییــس  هاشــمی نژاد 
تحقیقات  مركــز  آینده پژوهی 
توسعه  كالن  راه  نقشــه  سایپا، 
فناوری كه بــا همكاری پایاپای 
برنامه ریزی  و  مطالعات  معاونت 
مركــز  و  گــروه  اســتراتژیك 
تدین  و  تهیه  ســایپا  تحقیقات 

شده را ارائه كرد. 
نقشه  این  هاشمی نژاد،  گفته  به 
راه پس از تایید در ســتاد عالی 
فناوری های پیشرفته گروه در ماه 
گذشته مورد تصویب هیات مدیره 

سایپا قرار گرفت.
مدیر  شــباب  مسعود  ادامه  در 
و  تحقیقات  مركــز  مطالعــات 
نــوآوری صنایع خودروســایپا 
فناوری های  عالی  ستاد  اهداف 
پیشــرفته گــروه را بیــان كرد 
طرح های  تدویــن  شــامل؛  كه 
توســعه ای در ســطح گروه در 
كاربست  ساختارهای  حوزه  سه 
كســب  موجود،  فن آوری های 
نهادهای  از  الزم  حمایت هــای 
تامین مالی و مراكز دانشــگاهی 
در  تحصیــل  پژوهشــی،  و 

مراكز  بــا  بین صنعت  ارتبــاط 
دانشــگاهی، هوشمندســازی 
بررســی،  فرآیندها،  و  محصول 
اولویت بندی طرح های  و  ارزیابی 
صندوق ها  با  مذاكره  پیشنهادی، 
در  مالی  تامیــن  نهادهــای  و 
حوزه های دانش بنیان و تعامل با 
جهت  تحقیقاتی  و  علمی  مراكز 
و فن آوری  و توســعه علم  رشد 

است.
وی بــا تشــریح دســتاوردها 
و فرآیندهــای ســتاد عالــی 
گروه،  پیشــرفته  فناوری های 
ســتاد  این  اعضای  معرفی  به 
بهمن  دكتــر  كــه  پرداخــت 
مدیرعامل  قائم مقام  حسین زاده 
ســایپا،  هیات مدیره  عضــو  و 
معاون مطالعــات و برنامه ریزی 
معــاون  گــروه،  اســتراتژیك 
مهندسی سازمان و سیستم های 
گــروه، معاون مهندســی گروه، 
معاون مالی گــروه و مدیرعامل 
مركز تحقیقات و نوآوری صنایع 
خودروسایپا اعضای این ستاد را 

تشكیل می دهند.
سپس احمد گرجی معاون طراحی 
فن آوری هــای  و  تجهیــزات  و 
پیشــرفته خودرویــی مركــز 
تعاریف  ارائه  با  سایپا،  تحقیقات 
در  نــوآوری  بررســی  نوآوری، 
گزارشی  ارائه  و  برتر  خودروسازان 
از توســعه فن آوری های نوین به 
ویژه برقی سازی و الكتریكی سازی 
در خودروسازان برتر دنیا و...، مركز 
نوآوری فن آوری های پیشــرفته 
خودرویی گروه سایپا را معرفی كرد.

نوآوری  مركز  گرجــی،  گفته  به 
سایپا بعد از امضای تفاهم نامه با 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
می كند،  پیدا  رسمیت  جمهوری 
پس از آن تا اواخر دی ماه امسال 
خواهد  اطالع رسانی  رویداد  این 
شد و در سال آینده پس از تجهیز، 
رســمی  صورت  به  مركــز  این 

فعالیت خود را آغاز خواهد كرد.
نشســت،  این  پایانی  بخش  در 
معاون مطالعــات و برنامه ریزی 
اســتراتژیك گروه سایپا با بیان 
اكنون  این كــه گروه ســایپا  به 
رفت،  خواهد  كجا  به  و  كجاست 
سایپا  كلی  خط مشــی های  به 
توسط   ۱4۰4 برنامه های  برای 

آیین بزرگداشت هفته پژوهش با حضور برخی از معاونین گروه و معاونین مهندسی شركت های گروه خودروسازی سایپا، 
مدیرعامل و مدیران ارشد مركز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در این مركز برگزار شد.

با حضور برخی از معاونین سایپا و معاونین مهندسی شرکت های گروه برگزار شد؛

آیین بزرگداشت هفته پژوهش در مركز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسایپا

اتفاقات خوبی در گــروه رخ داده؛ گام اول 
فناوری های  و  تحقیقات  ســتاد  تشكیل 
طرح های  همه  كه  اســت  گروه  پیشرفته 
تحقیقاتی و پژوهشی در آن مطرح شده و 
تصمیم گیری می شوند و گام دوم خوبی كه 
در سایپا شكل گرفته، مركز نوآوری سایپا 
است كه حلقه واســط بین سایپا با مراكز 
تحقیقاتی، دانشــگاهی و پژوهشــگران 

خواهد بود
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کارگران  بدمینتون  مســابقات 
شنبه  روزهای  تهران  اســتان 
آذرمــاه  و یک شــنبه20و21 
1400 با حضــور کارخانجات 
در  استان  صنعتی  واحدهای  و 
مجموعه ورزشی کارگران شماره 
2 تهران برگزار شد که در پایان 
تیم سایپا مقتدرانه با نظم تیمی 
موفق به کسب عناوین قهرمانی 

و  شادابی  ایجاد  راســتای  در 
نشاط سازمانی، افزایش سطح 
کارکنان،  جســمانی  آمادگی 
هم چنیــن توســعه و ترویج 
ورزش همگانی، باالبردن سطح 
ورزشــکاران،  اجرایی  و  فنی 
اســتعدادیابی و شناســایی 
مهره های شــاخص ورزشی، 
برنامه ریزی  بــه  توجــه  با 
دوره  چهارمین  انجام شــده 
عنوان  تحت  لیگ  مســابقات 
جام شهدای ســایپا در رشته 
بدمینتون در دو گروه حرفه ای 
و آماتــور برگزار شــد که در 

تکواندو  انتخابی  مســابقات 
کارگران استان تهران، سه شنبه 
حضور  1400با  16آذرمــاه 
واحدهــای  و  کارخانجــات 
صنعتی استان در خانه تکواندو 
پایان،  در  که  شد  برگزار  تهران 
تیم تکواندو ســایپا مقتدرانه 
با نظم تیمی موفق به کســب 
مسابقات  این  قهرمانی  عنوان 

شد.

و  شــادابی  ایجاد  منظور  به 
نشــاط ســازمانی و افزایش 
جســمانی  آمادگی  ســطح 
توســعه  هم چنین  کارکنان، 
و ترویــج ورزش همگانــی، 
اجرایی  و  فنی  سطح  باالبردن 
و  اســتعدادیابی  ورزشکاران، 
شاخص  مهره های  شناسایی 
ورزشی برای رقابت در سطوح 
توجه  با  اســتانی،  و  کارگری 
انجام شــده  برنامه ریزی  به 
لیگ  مسابقات  دوره  چهارمین 
تحــت عنوان جام شــهدای 
سایپا در رشته تنیس روی میز 
که  شد  برگزار  بانوان  و  آقایان 

در رده های تیمــی، دوبل آزاد و 
انفرادی حرفه ای شد. 

محسن  هاشــمی،  سیدرضا 
دلبندی،  حمیــد  گیوریــان، 
علیرضا  نجاریــان،  مرتضی 
و  جبــه دار  امیرعلی  فــراز، 
اعضای  جورابی  حمیدرضــا 
را  سایپا  آقایان  بدمینتون  تیم 

تشکیل می دادند.

توانســتند  زیر  نفرات  پایان 
عنوان های اول تا ســوم را به 

خود اختصاص دهند.
گروه حرفه ای

مقام اول: حمیدرضا جورابی 
مقام دوم: حمید دلبندی 

مقام سوم: مرتضی نجاریان 
گروه آماتور

مقام اول : علی دزبانی         
مقام دوم: بهمن خلیلی         

مقام سوم: محمد انصاری پور 
ســیدرضا  اجرایــی:  کادر 
سیروس  صدر،  احمد  هاشمی، 

نوری و مهدی سیرانی 

ســایپا  تکواندو  تیم  اعضای 
نظام دوست،  حســن  شامل؛ 
حســین  منصوری،  احمــد 
قربانی،  یوســف  ابراهیمیان، 
شجاعی،  رضا  استرابه،  سعید 
کریمی،  رضا  منعمی،  محسن 
مهدی  مرادی،  محمدحسین 
یوسف  دیده بر،  ساالر  غفاری، 
مهــری زاده و نوید شــریفی 

بودند.

توانستند  زیر  نفرات  پایان  در 
عناوین اول تا سوم را به خود 

اختصاص دهند.
آقایان

ســیدعلی اکبر  اول:  مقــام 
موسوی

مقام دوم: سیدرضا هاشمی
اســماعیل  ســوم:  مقــام 

کوچک پور
بانوان

مقام اول: خانم ظهیری
مقام دوم: خانم یعقوبی

مقام سوم: خانم حاجی زاده
مسئول برگزاری: کیوان آقائی 

سروری

قهرمانی تیم بدمینتون آقایان سایپا 

مسابقات لیگ بدمینتون در سایپا

قهرمانی تیم تکواندو سایپا  در مسابقات 
کارگران استان تهران

برگزاری مسابقات 
لیگ تنیس روی میز در سایپا

مســابقات تنیــس روی میز 
بانوان کارگران اســتان تهران 
18آذرمــاه  پنج شــنبه  روز 
کارخانجات  حضور  1400با 
اســتان  صنعتی  واحدهای  و 
غرب  شهرک  ثامن  ســالن  در 
تهران برگزار شــد که در پایان 
با نظم تیمی  بانوان سایپا  تیم 

طبــق نتایجی کــه محققان 
ورزش  آورده انــد  به دســت 
روی  گروهــی  به صــورت 
بیشتری  تاثیر  مغز  ســالمت 
دویدن  کــه  به طــوری  دارد. 
به صورت گروهی فرآیند تولید 
مغز  در  عصبی  ســلول های 
را  آزمایشــگاهی  نمونه های 
تشدید می کند. ورزش گروهی 
فوایــدی دارد کــه باید مورد 

توجه قرار گیرد:
آموزش مناسب: 

دانســتن روش صحیح انجام 
هر تمرین از صدمات احتمالی 
جلوگیری می کند و تالش شما 
را به حداکثر می رساند. با ورزش 
در گروه از مزایای حضور مربی 
بهره  مناســب  آموزش  جهت 

خواهید برد.
انگیزه بیشتر:

عالی  راه  یــک  گروهی  ورزش 
برای پرانرژی شــدن اســت. 
هماهنگ نگهداشتن خودتان با 
گروه انگیزه ای برای رسیدن به 
وقتی  مخصوصا  است،  هدف 
مجبور باشــید تا آخر تمرین 

ادامه دهید.
دوستان جدید: 

آدم های  با  آشناشدن  فرصت 
جدید که در شــرایط عادی با 
آن ها ارتبــاط پیدا نمی کردید، 
یکی از مزایای شرکت در ورزش 

گروهی است.
داشتن برنامه: 

پرمشغله  که  کســانی  برای 
برنامه  یک  داشــتن  هستند، 

موفق به کســب عنوان سومی 
این مسابقات شد.

 اعضــای تیم تنیــس روی 
سکینه  را  ســایپا  بانوان  میز 
حاجی زاده،  گوهــر  ظهیری، 
و  عبدی  ویدا  یعقوبی،  نیلوفر 
تشکیل  علی مختاری  پریوش 

می دادند.

ادامه  به  گروه،  در  مشــخص 
فعالیت ورزشی کمک می کند.

فعالیت همه جانبه: 
شــاید  کنید  کار  انفرادی  اگر 
روی  فقــط  دهید  ترجیــح 
بدن تان  از  خاصی  قسمت های 
کار کنیــد در حالــی کــه در 
گروه های ورزشــی روی تمام 
به کارگیری  و  بدن  قسمت های 

تمام عضالت کار می شود.
پیشرفت بیشتر: 

وقتــی در گــروه کار می کنید 
است  بیشتر  خیلی  احتمالش 
به  و  کنید  تمرین  سخت تر  که 
اهدافی که بــرای خود دارید، 

نزدیک تر شوید.
سرگرم کنندگی: 

ورزش در گروه ســرگرم کننده 
است و ذهن شما را از روزمرگی 
و ســختی کار دور می کند. در 
شاداب تر  را  شما  هم بودن  کنار 

می کند.
اهداف مشترک: 

و  گروه  یک  در  نفر  چند  این که 
با یک هــدف ورزش کنند، یک 
ایجاد  آن ها  در  همکاری  حس 

می کند.
حس تعهد: 

ورزش در زمان معین و با برنامه 
مشخص و با افراد خاص، شما 
گروه  در  مرتــب  حضور  به  را 
را ملزم  و خود  پای بند می کند 
می دانید که با گروه ادامه دهید.

منبع: کمیته ورزش روزانه 
فدراسیون ورزش های همگانی 
تهیه شده توسط اداره ورزش سایپا

مقام سومی تیم تنیس روی میز بانوان 
سایپا در مسابقات کارگران استان تهران

مزایای ورزش کردن به صورت گروهی 

عکس ها، طرح ها و مطالب کدامیک از صفحات 
این شماره نارنجی را می پسندید؟ 

شماره آن صفحه را به 09391596293 از طریق 
پیامرسان ارسال کنید تا در قرعه کشی پایان ماه 

حضور داشته باشید.

نظر بدید، جایزه بگیرید
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ارث (قواعد و قوانین)

گاهی فقط یک ایده، جهان را تغییر می دهد

حضرت زهرا (س)  در كالم رهبر معظم انقالب

حقوقی

آینده پژوهی- لمس آینده

ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی اســت که هر انسانی در 
طول عمر خود خواه ناخواه با آن روبه رو می شود و به تمامی اموال، 
عناوین، بدهی ها، حقوق و وظایف شــخص پــس از مرگش گفته 
می شود که به دیگری منتقل می شود. ارث واقعه ای است که آثارش 
پس از مرگ نمایان می شود. متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند 
فردی که دارای ثروت است می تواند تمامی مایملک خود را وصیت 
نماید و یا این که اغلب فرزندان تصور می کنند که ارثیه پدر یا مادر را 
)یا هر کسی که از وی ارث می برند( در زمان زنده بودن شان می توانند 

از آن ها مطالبه کنند .
اواًل منشاء ارث، یا نسب است یا سبب یعنی افرادی که رابطه خونی با 
مورث دارند از فرد فوت شده، ارث می برند مانند رابطه فی مابین پدر و 
مادر با فرزندان و برادر و خواهر و عمو، عمه، خاله، دایی و فرندان شان( 
و یا به سبب ازدواج با شــخص متوفی رابطه خویشاوندی دارند از 

متوفی )مورث( ارث می برند(.
ارث در لغت به معنای مالی اســت که از متوفی باقی مانده و در اصطالح 
انتقال دارایی شــخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده 

می برد و چنان چه مرد سه یا چهار همســر عقد دائم داشته باشد، 
فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود. اگر زن از شوهرش 
فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می برد و هم چنین 
اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان 
تقسیم می شــود. زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از 
همسر متوفایش ارث نمی برد و چنان چه اراده شوهر این گونه باشد 
که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی 
نــدارد. در مورد ارث مرد از زن باید گفت کــه در صورتی که زن فرزند 
نداشــته باشــد، مرد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند 

داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می برد. 
هم چنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ  ورثه ای نداشــته باشد، 
شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. این در حالی است که اگر شوهر 
بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می برد و 

بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.
گردآورنده: حامد احمدخانی
کارشناس دفتر مرکزی حقوقی گروه سایپا

متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیرقراردادی 
چیزی از شخص به شخص دیگر است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند، سه طبقه هستند:
طبقه اول: پدر و مادر، اوالد و اوالد اوالد )نوه(.

طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اوالد آنان.
طبقه سوم: عمه ها، عموها، خاله ها و دایی ها و فرزندان آنان.

خویشاوندی نسبی: عبارت اســت از وابستگی شخصی به شخص 
دیگر از طریق والدت، چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با 
واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند 

هستند.
نکته مهم: اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی برند. هم چنین 
اگر فقط طبقه دوم زنده باشــند، طبقه سوم ارث نمی برند. به عنوان مثال 
شــخصی می میرد و دو سال پس از او پدرش می میرد؛ بنابراین فرزند وی 

دیگر از پدر بزرگ ارث نمی برد.
نکات مربوط به ارث زن و مرد

زن در صورت داشــتن فرزند، از شوهرش یک هشــتم اموال او را ارث 

فناوری توانایی انجام کارهای بسیاری از جمله تغییر جهان را دارد. 
ما ترجیح می دهیم در دوره ای زندگی کنیم که علم و فناوری بتواند در 

تسهیل زندگی و بازاندیشی در روش های روزمره کمک کند.
تکنولوژی ای کــه هم اکنون در اختیار داریــم راه را برای  آینده ای 

نوآورانه هموار کرده است 
 G5 ارتباطات پرسرعت

اینترنت 5 جی که به ســرعت در حال فراگیرشدن است، می تواند 
با ســرعتی باالتر از اتصال ســیمی و در هر نقطه ای برای شما 
دانلود انجــام دهد. همان طــور که قابل تصور اســت، اتصال 
پرسرعت و بدون شلوغی برای دســتگاه های متصل به اینترنت 
از لــوازم خانگی گرفته تا اتومبیل ها و حتــی ابزارهایی که هنوز 
در فکر اختراع آن ها هســتیم، درهای تازه ای را به ســوی ارتقاء 

کیفیت شان خواهد گشود.
اسکلت بیرونی 

هم اکنون اسکلت های بیرونی رباتیک در ارتش ها برای ارائه قدرت و 
توانایی بیشتر به سربازان و تسهیل وظایف آن ها مورد استفاده قرار 

می گیرد.
در حال حاضر کاربــرد و ارزش اندام های مصنوعی و رباتیک اثبات 
شده است ولی داشتن یک بدن کامال رباتیک سطح جدیدی از آزادی 

را به نیازمندان آن در سراسر جهان هدیه خواهد داد.
بازیافت و مهندسی مجدد

یکی از چیزهایی که نسل بشــر در آینده باید انجام دهد یادگیری 
روش هــای جدیــد بازیافت اســت. بازیابی و مهندســی مجدد 
فن آوری های قدیمی برای حداقل سازی اسراف و حراست از جهان...
البته در حال حاضر نیز روش های جالبی مانند کاربرد مواد پالستیکی 

غیرقابل استفاده در تولید کفپوش های خیابان و پیاده رو برای بازیافت 
محصوالت تکنولوژی قدیمی وجود دارد.

مزارع مرتفع 
همراه با ادامه روند رشد جمعیت، محیط زندگی نه تنها برای انسان ها 
بلکه برای حیوانات و گیاهان هم کوچک تر می شود. این دلیل، آینده ای 
را به تصویر می کشد که در آن تکنولوژی به توسعه روشی برای ایجاد 

مزارع در محیط های غیرمعمول نیاز دارد.
هوش مصنوعی 

هــوش مصنوعی در اطراف ماســت. در ماشــین ها، ربات ها و حتی 
الکسا  و  تلفن های هوشمند. دســتیارهای صوتی، دســتیار گوگل 
نشان دهنده طول مسیری است که هوش مصنوعی پیموده است ولی 
در نهایت این تکنولوژی می تواند راه خود را به مواردی مانند ربات های 

مستخدم بیابد.
بیایید امیدوار باشیم که آن ها جهان را در دست نگیرند!

پرینت سه بعدی آهن 
چاپ سه بعدی در چندسال گذشته روند مناسبی داشته است. اخیرًا 
پیشرفت های فناوری محققان را به ساخت اجزاء آهنی و فوالدی 
قادر ساخته است. برخی از این روش ها به تولید قطعاتی قدرتمندتر 
از قطعات تولیدشــده به روش سنتی منجر شــده است. حتی یک 
شرکت در سال 2۰۱۷ شروع به تولید پرینترهای سه بعدی آهن با 
قیمت کمتر از صد هزار دالر کرد. شرکت دیگری به تولید پرینترهای 
ســه بعدی عریض تر و بــا توانایی تولید محصوالت با ســرعتی 
۱۰۰ برابر روش های قدیمی اقدام کرد. به نظر می رســد آینده از آن 

چاپ های سه بعدی است.
الی فای 

اینترنت نوری )الی فای( در چند سال اخیر مورد آزمایش قرارگرفته 
و قابلیت های جالبی برای انتشار فوق سریع اطالعات از خود نشان 

داده است.
الی فای برای انتقال اطالعات به جای امواج رادیویی مورد استفاده 
در وای فای، از امواج نوری اســتفاده می کنــد. از نظر تئوری، این 
فناوری دارای قابلیت انتشار اطالعات با سرعتی بسیار باالتر و خطر 
کمتر دسترسی های غیرمجاز است. از آنجاکه امواج نوری قابل دیدن 
حدودا ۱۰هزار برابر از امواج رادیویی بزرگ ترند، امکانات گسترده ای 
را بــرای پهنای باند فراهم می کنند. هم چنین به نظر می رســد که 
الی فای در صورت فراگیرشــدن به طــور قابل توجهی از وای فای 

ارزان تر خواهد بود.
 و هزاران ایده و آینده نو هم چون متاورس، نوروساینس و...

اداره پژوهش، برنامه ریزی و افکار سنجی
مرکز ارتباطات و امور بین الملل گروه سایپا

حضرت ]زهرا)س([ تجّسم عالی ترین مفاهیم انسانی و اسالمی در 
مورد زن اســت، که به این ها باید توّجه کرد؛ درس فاطمه زهرا )س( 
بیشتر این موارد است. برخی از مفاهیم اسالمی مفاهیم اختصاصی 
است، مثل مادری، همسری، کدبانویی، تربیت فرزند؛ در همه  این ها 

اوج قّله  تصّور، حضرت فاطمه  زهرا )سالم ا...علیها( است. 
در عرصه  تربیت فرزند، در عرصه  همکاری با شوهر، در عرصه های 
مشترک و در آن چیزهایی که بین زن و مرد مشترک است، مثل بندگی 
خدا -وظایف بزرگ مثل بندگی خدا- وضعّیت فاطمه  زهرا )سالم ا...

علیها( یک وضعّیت فوق العاده اعجاب انگیز و مهم است. 
امام حسن مجتبی )سالم ا...علیه( می گوید شب جمعه تا صبح مادرم 
بیدار بود، عبادت می کرد، هر وقت صدای او را شــنیدم، دیدم برای 
دیگران دارد دعا می کند؛ صبــح گفتم مادر! برای دیگران دعا کردی، 
ار؛ این درس  برای خودت دعا نکردی؛ فرمود پســرم! اَلجــاَر ُثمَّ الدَّ
اســت. در قضّیه  ]نزول سوره [ هل َاتی ]آمده است که[ »ِانَّما ُنطِعُمُکم 
ِلَوجــهِ اهللا«؛ من این را به عنوان یک درس برای اّمت اســالمی، برای 
جامعه  اسالمی، برای جمهوری اسالمی تّلقی می کنم که کار بااخالص 

این اســت که هیچ کس در اّمت، مانند او نبود از لحاظ عبادت. این را 
حسن بصری می گوید؛ حسن بصری دوران فاطمه  زهرا )س( را درک 
نکرده، اّما این که این طور قاطع این حرف را می زند نشان می دهد این 
جزو مســّلمات و متواتراتی بوده است که در آن زمان وجود داشته. 
این که وظیفه  عبادت، بعد وظیفــه  امر به معروف و مجاهدت، یعنی 
حضور در آن میدان عجیبی که بنا بود سرنوشــت اّمت اسالم در آن 
میدان تعیین بشود و آن حضور طوفانی عجیب فاطمه  زهرا )س( با 

آن خطبه های عجیب. 
نقشه  جامع هوّیت زن در منطق اسالم این است؛ مادر خوب، همسر 
خوب، مجاهد فی سبیل ا...، در عین حال کدبانو، مدیر خانه، و در عین 
حال عابد و بنده  خدای متعال. و در نهایت، فاطمه  زهرا )ســالم ا...
علیها( نشان داد که زن می تواند به رتبه  عالی عصمت برسد که این ها 

خصوصّیات این بزرگوار است.
۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بیانات در ارتباط تصویری با مداحان
Khamenei.ir

انجام بگیرد. 
حسن بصری که از زّهاد ثمانّیه  معروف است و زاویه هم دارد با اهل بیت، 
می گوید که »ما کان فی هذه االّمة اعبد من فاطمة کانت تقوم حّتی توّرم 
قدماها«. معنای این تعبیر »ما کان اعبد من فاطمة« این نیست که شبیه 
او و به اندازه  او تعدادی وجود داشتند؛ نه، در تعبیرات عربی معنایش 
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جواب جدول 523

جواب سودوکو 523

جدول سودوکو 524

برای دوست داران جدول های ریاضی، جدول سودوکو 
داریم. در این جدول، شــماره های یک تا ۹ تنها یک بار 
در هر سطر و ســتون می آید. درضمن، در جدول های 
کوچک 3*3 نیز این اعداد یک بــار خواهد آمد. برای 

راهنمایی، برخی شماره ها در جدول نوشته شده اند.

طراح: شهاب فخیمی، معاونت مهندسی سایپا جدول 524

فروردین
بعد از چندسال تالش مداوم اکنون وقت استراحت و لذت بردن 
است، فرصت کافی برای شروع کاری که از مدت ها پیش در 

فکرتان بوده را دارید، از این فرصت استفاده کنید.

اردیبهشت
وقت بیشتری را با دوستان بگذرانید. در مقابل نامالیمات 
صبوری و شکیبایی بیشتری نشان دهید. صبر و تحمل در 

برابر سختی ها باعث کسب موفقیت  می شود.

خرداد
چیزی را که می خواهید با سماجت به دست خواهید آورد. 
گرهی خودبه خود باز می شود، طوری که باورتان نمی شود. 
با انجام یک کار خیر، اتفاق خوبی برای شما رقم می خورد.

تیر
صبور باشید. در مورد یک پیشنهاد کاری بر سر دوراهی قرار 
می گیرید. شنیدن خبری متعجب تان می کند، دست پاچه 
نشوید و عکس العملی نشان ندهید که بعدا پشیمان شوید.

مرداد
در مورد یک مســئله کاری احســاس غرور می کنید اما 
اگر نتوانید در مورد تصمیم تان مصمم باشــید به مشکل 

خواهید خورد. با درایت اقدام کنید.

شهریور
در مورد یک مســئله کاری با فکر تصمیم بگیرید و عمل 
کنید. در مورد مسئله ای بیش از حد کنجکاوی و پرس وجو 

نکنید، به دردسر می افتید.

مهر
برای شــروع کاری دائمی، تصمیمی جدی بگیرید و بهانه 
نیاورید. یک معامله آن طور که توقع دارید پیش نمی رود، کمی 

صبر کنید. اوضاع از آن چه که فکر می کنید بهتر خواهد شد.

آبان
با گفتن حرفــی در جمع، برای دیگــران ناراحتی ایجاد 
می شــود. در مورد یک گره مالی نگرانی نداشته باشید و 

بیشتر تمرکزتان روی کار و فعالیت های اخیرتان باشد. 

آذر
بیشتر به ورزش های سبک بپردازید و سالمتی تان را جدی 
بگیرید. یک کار نیمه تمام دارید که فکرش کالفه تان کرده، 

برایش وقت بگذارید و آن را تمام کنید. 
دی

واردشــدن در یک معامله نگران تان کرده است. در مقابل 
جابه جایی شغلی نگران نباشید و از تغییر نهراسید. خبری 

می شنوید، آن را به فال نیک بگیرید.

بهمن
تکلیف مسئله ای مالی که از مدت ها قبل فکرتان را درگیر 
کرده، روشن خواهد شد. تا می توانید خودتان را از حواشی 

زندگی دیگران دور نگه دارید، رودرواسی را کنار بگذارید.

اسفند
راستگویی خوب است اما در مورد مسئله ای که پیش آمده تا 
از شما سئوالی پرسیده نشده، حرفی نزنید، همچنان نیاز به 

جستجو و تحقیق دارید. با اطالعات کافی تصمیم بگیرید.
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نتایج روز دوم از هفته چهارم فوتسال جشنواره نارنج و ترنج نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز مردان جشنواره

نتایج روز دوم از هفته  سوم مسابقات لیگ والیبال جشنواره

نفرات برتر مســابقات تنیس 
روی میــز مردان جشــنواره 
حضور  با  کــه  ترنج  و  نارنج 
قالب  در  شــرکت کننده   140
B بــه میزبانی  و   A دو درجه 
شد،  برگزار  سازه گستر  شرکت 

مشخص شدند.
حضور  بــا  که   A درجــه  در 

در دومین روز از هفته ســوم 
جشنواره  والیبال  مســابقات 
نارنج و ترنج، تیم های سایپا و 
سایپاپرس به مصاف هم رفتند 
که در نهایت، ســایپایی ها در 

از هفته چهارم  در دومین روز 
جشنواره  فوتسال  مسابقات 
نارنج و ترنــج تیم های بن رو، 
زامیــاد و ایدکوپــرس پیروز 

میدان شدند.
بن رو  روز،  ایــن  دیدار  اولین  در 
مقابل کارگزاری  بیمه سایپا به 
میدان رفت و بــا نتیجه 8 بر ۳ 

پیروز میدان شد. 
به  مگاموتور  و  زامیاد  ادامه  در 

همچنیــن در درجه B محمد 
مگاموتــور  از  پورمحســن 
از  هی شاد  شــهریار  شد،  اول 
پارس خودرو به مقام دوم رسید 
و سعید جوادلو از پارس خودرو 
از  مهــدی زاده  علیرضــا  و 
مقام  به  مشــترکا  مگاموتور 

سوم شدند.

غلبه کرد. 
هم چنیــن در آخرین مصاف 
این روز، رویارویی سازه گستر و 
سایپایدک با نتیجه 2 بر یک به 

سود سازه گستر خاتمه یافت.

بر  نتیجه 5  با  ایران  رادیاتور  و 
به  ایدکوپرس  به ســود  صفر 

پایان رسید.

ورزشکاران حرفه ای پیگیری شد، 
به  از سازه گستر  نیکخواه  محمد 
مقام اول رســید، داود قهرمانی 
کسب  را  دوم  مقام  سازه گستر  از 
کــرد و حمیــد اوالد عظیمی از 
از  حبیبی  علــی  و  پارس خودرو 
زامیاد مشــترکا مقام سوم را به 

خود اختصاص دادند.

آن  از  را  پیروزی  متوالی  دست   2
خود کردند. 

سایپاشیشــه  دیدار،  دومین  در 
مقابل زامیاد بــه میدان رفت و با 
نتیجه 2 بر صفر بر حریف خود 

مصاف هم رفتند کــه این دیدار 
نیز با نتیجه 8 بر ۱ به سود زامیاد 
خاتمه یافت و مصاف ایدکوپرس 

بیشتر بدانیماز جشنواره

نتایج روز دوم از هفته چهارم فوتسال جشنواره نارنج و ترنجنتایج روز دوم از هفته چهارم فوتسال جشنواره نارنج و ترنج

بیشتر بدانیماز جشنواره

A نفرات برتر درجهB نفرات برتر درجه

A جدول رده بندی گروه
تفاضلامتیازبازىتیم

4919پارس خودرو
4910امدادخودرو
490باشگاه سایپا
461طیف سایپا

14-43همراه خودرو
جدول رده بندی گروه 15D-40رایان سایپا

تفاضلامتیازبازىتیم
4107مالیبل سایپا
474سازه گستر
441رینگ سایپا
341سایپاپرس

12-43تینا صنعت مبدل
1-32مرکز تحقیقات

B جدول رده بندی گروه
تفاضلامتیازبازىتیم
3911سایپا
4910بن رو

365سایپایدك
12-30کارگزارى بیمه

14-30تابان تاخت

C جدول رده بندی گروه
تفاضلامتیازبازىتیم

374قالب هاى صنعتی
475ایدکوپرس

368زامیاد
4-33مگاموتور

13-30رادیاتور ایران

۷ گل
سعید فشنگی از ایدکوپرس

6 گل
باقر دادگر از بن رو، علی زاهدی 

از مالیبل

سایپا یدک
4 گل

سعید فشــنگی از ایدکوپرس، 
پارس خودرو،  از  طوسی  ایمان 

محسن رضائی از زامیاد

اسامی گل زن های برتر فوتسال جشنواره
5 گل

محمد عروجــی از امداد خودرو، 
ناصح  محمد  و  ارجمندی  احمد 
از پارس خودرو، فرهاد بابائیان از 
رینگ ســایپا، آرمان ضرغامی از 

برگزاری مسابقات شطرنج جشنواره در قالب لیگ هفتگی
جشنواره  شطرنج  مسابقات 
نارنــج و ترنــج در 14 دور و 
به صورت هفتگی در ســه رده 
در  فرزندان  و  مــردان  بانوان، 

حال برگزاری است. 
جدول  قالب ۳  در  مســابقات 
بازیکن،  با حضور ۱۰۶  آقایان 
رده بانوان با حضور 22 بازیکن 
و رده فرزنــدان با حضور 42 

مسابقه برگزار شده است. 
مســابقات  از  دوره  ایــن  در 
۱2 شــرکت از گروه ســایپا 
شــرکت کرده اند که به ترتیب 
شــرکت های پارس خــودرو، 
بیشــترین  زامیاد  و  ســایپا 

شرکت کننده را داشته اند. 
فجر  مبارکه  دهــه  تا  بازی ها 

ادامه خواهد داشت.

بازیکــن و در مجموع ۳ جدول با 
۱۷۰ نفر شرکت کننده آغاز شد. 

این مســابقات هر دور سه شنبه 
شب از ســاعت 9:۱5 شب آغاز 
می شود و در هر دور از مسابقات 
آنالین  به صــورت  بــازی   85
برگزار می شــود که تا پایان دور 
مسابقه  مسابقات۶8۰  هشتم 
ساعت  معادل5۱۰  مجموع  در  و 
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دانشدیرینشناسی

اجداد انسان، شکارچی و گوشتخوار محض نبودند

اکتشافات جدید درخصوص انسان های اولیه 
]نئاندرتال[ خبر از محتویات درون روده آن ها 

می دهد که به سالمت انسان مربوط است.
هر چقدر فســیل های بیشتری از انسان های 
اولیــه کشــف می شــوند، شــباهت ها و 
اختالف هــای صورت و بدن آن ها به انســان 
امروزی بیشتر آشکار می شوند. پرسشی که به 
ذهن دانشمندان رسیده این است که محتویات 
درون بدن آن ها چه گونه بوده است. ما می دانیم 
جامعه   میلیاردها  انســانی،  روده های  درون 
و  می کنند  زندگی  میکروارگانیسم ها  از  متنوع 
از این بابت انســان های اولیه تفاوت زیادی با 

انسان های امروزی ندارند.
در پژوهشــی که در ماه فوریه در مجله علمی 
 Communications زیست شناسی ارتباطات
Biology منتشــر شد، دانشمندان به مطالعه 
انســان های  روده  درون  میکروبی  موجودات 
اولیه پرداختند و آن را با میکروبیوم انسان های 

امروزی مقایسه کردند.
برای بررسی و مطالعه محتویات روده در طول 
دوره  فراگشت انســان، این دانشمندان مجبور 
 paleofeces »به تحقیق روی »مدفــوع دیرین
انسان های دیرینه یا Neanderthals شده اند. از 
روی بقایای به جامانده از این مدفوع های دیرینه 
دانشمندان می توانند عالوه بر بازسازی وعده های 
غذایی انســان های آن دوره، روی میکروب های 

روده ای آن زمان هم شناخت پیدا کنند.
۱4 نمونه مدفوع جداگانه  انســان های اولیه 
در »ال سالت« اســپانیا El Salt کشف شده اند 
گونه  از  یافت شده  نمونه های  دیرینه ترین  که 

انسان است.
معمواًل داده های به دســت آمده از نمونه های 
انســان مدرن امروزی بــا روش برون یابی یا 

extrapolating به فهم، مقایسه و شناسایی 
میکروبیوم روده انسان های اولیه کمک می کند 
امــا در این تحقیِق خاص، تیم پژوهشــگر با 
از روش تحلیل ژنتیکی موســوم  اســتفاده 
 shotgun »به »تحلیــل تفنگ متاژنومیــک
metagenomic analysis بــه مطالعه ماده 
وراثتی ]DNA[ باکتری های به دســت آمده از 
نمونه های مدفوع کشف شده پرداختند. آن ها 
دی ِان ِای  توالی   ۱24,592,5۰۶ کلی  به طور 

باکتریایی شناسایی کرده اند.
از  در میان این صدها میلیــون توالی، خیلی 
میکروب ها همچنان از آن زمــان تا به حال در 
ادامه  روده انسان ها به رشد و شکوفایی خود 

داده اند.
استفانی شــنور Stephanie Schnorr یکی 
از نویســندگان این تحقیق کــه از محققان 
فوق دکتری دانشگاه نوادا است در مصاحبه با 
اینورس گفته است این پژوهش نکته ای بسیار 
اساســی را درخصوص فراگشــت انسان ها 
و رابطه وی با محیط پیرامونش مشــخص 
می کند و این که این رابطــه چه تأثیری روی 
میکروب های درون روده  انسان برجای گذاشته 
است. شــنور می گوید: »این تحقیق به خوبی 
نشــان می دهد که چه طور می توان از مدفوع 
به جامانده داده هایی درخصوص انسان به طور 
کلی به دســت آورد. این که چه عواملی در کار 
بوده است تا انســان به شکل امروزی برسد«. 
برخــی از این میکروب ها به انســان ها کمک 
کرده اند که از رژیم غذایی و وعده های محتوی 
فیبــر چگونه انرژی و مواد مــورد نیاز بدن را 
تأمین کند. ضمن آن که رابطه  بین غذای گیاهی 

و فراگشت انسان را بیشتر تقویت می کند. 
حضور این باکتری هــا در نمونه های مدفوع 
انســان های دیرینه به هم زیستی باکتری با 
انســان و نقش آن ها در سالمت انسان صحه 
می گــذارد. نکته قابل توجــه در این تحقیق 
آن اســت که برخــی از باکتری های موجود 
روده  از  اکنون  انســان های دیرینه  در مدفوع 
حال  در  غربی  کشــورهای  مدرن  انسان های 

ناپدیدشدن هستند.
مهم ترین دســتاورد این تحقیق این است که 
انســان های اولیه فقط گوشتخوار نبوده اند. 
شنور می گوید انسان های اولیه هم در محیطی 

پیچیده با رژیم غذایی متنوع زندگی می کردند.
inverse.com  :منبع

دانشروانشناسی

مقیاس هفت تایی خردورزی
ِخَرد، خصلِت قابل تغییری از شخصیت است 
را  آن  اندازه گیری هفت معیــار می توان  با  که 
سنجید. برای این کار »مقیاس ِخَرد سن دییگو« 
 Jeste and Thomas توسط ِجسته و توماس
ِجسته- خرِد  شــاخص  است.  شده  طراحی 

توماس یک پرسش نامه 28 موردی دارد که در 
 WISE-SD-7 به  و  ۷ معیار خالصه می شود 

شناخته می شود.
دیپ ِجسته از دانشگاه سن دییگو در کالیفرنیا 
و مایکل توماس از دانشگاه دولتی کلورادو، ۷ 

جزء اصلی خردورزی را
۱( »پذیرش دیدگاه های متنوع«
]decisiveness[ »2( »قاطعیت

۳( »تنظیم احساسات«
4( »طرفداری از رفتار اجتماعی«

5( »خودبازتابی«
۶( »پنددهی اجتماعی«

۷( »معنویت جویی« معرفی کرده اند. معنویت 
در اینجا فقط ریشه در مذهب ندارد و باورهای 
انسان دوستانه و هوشــمند دانستِن گیتی و 
مواردی از این قبیل را هم شــامل می شــود. 
برای مثــال در معیار معنویت، این پرســش 
مطرح می شــود آیا باور دارید که انسان ها در 
سطحی باالتر به هم مرتبط هستند، یا این که 
آیا باور دارید روح بعــد از مرگ هم وجود دارد، 
نشأت  باورها  این  از  انسان  تصمیم های  چون 
می گیرد. یافته های ِجسته در اکتبر 2۰2۰ هم 
نشان داده اســت که معنویت با سالمت روان 
مرتبط   well-being خوب داشــتن«  »حال  و 
است. البته همه اجزای نامبرده در این ۷ معیار 
در امتیاز کلی مؤثرند اما درجه و شــدت آن ها 

هم تراز و هم ارز هم نیست.
پاسخ ها به این 28 پرسش از »کاماًل موافق« تا 

»کاماًل مخالف« درجه بندی شده اند. 
برای مثال در معیار پذیرش وجود دیدگاه های 
مخالف نظرســنجی ها از این قبیل هستند: 
۱( من از یادگیری درباره فرهنگ دیگران لذت 
می برم. پاسخ دهنده هم یکی از پنج حالت بین 
کاماًل  کاماًل موافق، موافق، خنثــی، مخالف، 
مخالف را انتخاب می کند. پرسش دوم: من با 
را  خودشان  ارزش های  و  اخالق  دیگران  این که 
داشته باشند، مشکلی ندارم. پرسش سوم: من 
از هر کسی که مالقات می کنم، چیزی  عمومًا 
یاد می گیرم. پرســش چهارم: من از این که در 
لذت  بگیرم،  معرض دیدگاه های متنوع قــرار 

می برم. 
پاســخ این پرســش ها در مقیــاس لیکرت 

اندازه گیری می شود.
مجله  در   WISE-SD-7 خالصه شــده    فرم 
علمی بین المللی Psychogeriatrics   منتشر 

شده است.
در  اکنون  خــردورزی  معیارهای  اندازه گیری 
مطالعات سالمت روان و »پیرشدن بهینه« مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. فرم خالصه شده  این 

معیارها عبارت است از: 
 معیار قاطعیت: »تا جایی که امکان داشــته 

باشد تصمیم های مهم را به تأخیر می اندازم«.
 میعار خودبازتابی: »من از مالمت کردن خود 

اجتناب می کنم«.
 معیــار رفتــار طرفــدار اجتمــاع: »من از 
نیاز  موقعیت هایی که می دانم بــه کمک من 

است، دوری می کنم«.
 پنددهی اجتماعی: »وقتی مردم برای توصیه 

پیش من می آیند، اغلب نمی دانم چه بگویم«.
 معیــار تنظیم عواطف: »تحت فشــار قرار 

داشته باشم، آرامش خود را حفظ می کنم«.
 معیــار پذیرش عقاید متنــوع: »از این که در 
لذت  بگیرم،  قرار  مختلف  دیدگاه های  معرض 

می برم«.
باعث   معیار معنویت: »باورهای معنوی من 

تقویت درونم می شود«.
بــرای ارزیابی بهتــر این مقیــاس، پلتفرِم 
آمازون  در   ]crowdsourcing[ جمع ســپاری 
مکانیکال ترک Amazon Mechanical Turk با 
حضور 2,۰9۳ نفر بین سنین 2۰ تا 82 سال 
تحلیل  و  شد  انجام  سنی 4۶سال[  ]متوسط 
معیارهای  خالصه شده  فرم  داد  نشان  آماری 
هفت گانه برای اندازه گیری خردورزی »سازگار 
و قابل  اتکا« است. امتیاز باال به معنی سالمت 

روان و »حال خوب داشتن« بیشتر است.
psychologytoday.com  :منبع

ترجمه اختصاصی برای نشریه نارنجی
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