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نشریه داخلی ُهلدینگ رایزکو

حالواحوال خوب
میالد شیران ،مدیر روابط عمومی و تبلیغات رایزکو

حال و احوال خوب مفهوم و عبارتی که همه مردم در هم ه جا به دنبال آن هستند و چهبسا
فرهنگ و عقیده و تقیدات مختلفی که مایه فخر خود را توجه به این مهم دانسته و توصیه و
سفارشهایی که مبنای زندگی فردی و اجتماعی قرار گرفته تا حال خوب معنا پیدا کند.
حتما حال خوب مترتب از فضای عمومی و اجتماعی و البته زندگی خانوادگی و فردی است اما
هرکسی در هر صنف و لباس به چه میزان حال خوب خواهد داشت و چگونه این حال خوب را
نیز با دیگران شریک خواهد شد.
در شرایطی قرار گرفتیم که کشور و هموطنان عزیزمان با مشکالت عدیدهای روبهرو هستند،
از شیوع عالمگیر ویروس کرونا تا تحریم و شرایط اقتصادی که هرکسی را یارای مقاومت و
تابوتوان نیست و متاسفانه چه میزان کسبوکارها و البته خانوادههایی که متاثر از این شرایط
ج شده است .حتما در این شرایط
اقتصادی با افول و فروپاشی روبهرو و عنان کار از دستشان خار 
تحریم و اوضاع اقتصادی و فشارهای مختلف داخلی و خارجی ،امر تولید و صنعتگری در ایران
بسی سخت و حتی به گمان برخی ناممکن باشد ،چهبسا اهتمام به نیرو و منابع انسانی و تولید.
در این میان اما به لطف خدای بزرگ و مدیریت و برنامهریزی دقیق ،شرکت سرمایهگذاری و
توسعه راهبردی راز (رایزکو) با همت و جدیت همه اعضای خانواده خود توانسته نهتنها قدمهای
بزرگی در راه اعتالی اقتصاد کشور خاصه در صنایع خودرویی برداشته ،بلکه با تکیهبر دانش
متخصصان جوان ایرانی و با نگاهی درونزا قدمهایی استوار و برونگرا برداشته تا ترجمان تفکر
سازنده خود برای فردایی بهتر را معنا بخشد.
کشور در یک جنگ اقتصادی تمامعیار است و هلدینگ رایزکو نیز در تمامی کسبوکارها و
مجموعههای تولیدی خود با تمام قوا میجنگد تا بهترینها را برای این مرزوبوم فراهم کند.
در این میان صنایع مختلف تولیدی ،صنعتی و اقتصادی دولتی و خصوصی که به سرمایههای
انسانی خود نگاهی ابزاری دارند ،هماره اخبار تعدیل نیرو یا تعویق حقوق و دستمزدشان به
بهانههای مختلف متاسفانه به گوش میرسد.
در این میان رایزکو سرمایههای انسانی خود را اعضای یک خانواده دانسته و همواره با نام
خانواده بزرگ رایزکو عالوه بر تکریم تکتک اعضای این خانواده تالش میکند تا نهتنها با بهبود
و افزایش حقوق و دستمزد به نسبت دیگر مجموعههای مذکور ،بلکه با اختصاص منابع مختلف
پشتیبانیهای مادی و معنوی را از ایشان افزایش داده تا حصار و خیالی امن را برای خانواده
بزرگ رایزکو فراهم آورد.
دغدغه مدیران ارشد سازمان همواره بر این مبناست تا بهترینها نصیب این خانواده معظم شود
و هر روز رشد و همافزایی بیشتر موجب اعتالی آن گردد.
اولین شماره نشریه راز در ساختاری جدید و شروعی دوباره منتشر شده و بهعنوان یکی از
پلهای ارتباطی بین اعضای خانواده رایزکو با افتخار پیش روی شما قرار گرفته تا روایتگر حال
خوب سازمان با همدلی و همراهی همه اعضای عزیز خانواده بزرگ رایزکو باشد.
امید آن داریم این حال و احوال خوب این روزهای خانواده رایزکو روزافزون و همیشه رفیق
راهتان باشد و راز صنعت روایتگر این حس و حال رایزکویی.
مهرتان افزون و عزتتان مستدام
به امید فردایی بهتر
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دلخوش به حال خوب اعضای
خانواده رایزکو هستیم

سالمتـی پرسنـل و
خانوادهشان دغدغه
همیشـگیمدیـران
تقریب ًا ،نزدیک به دو سال است ،بیشتر کشورهای دنیا زیر بار پاندمی کرونا کمر خم کردهاند .روزهای تاریکی که مردم را به کام مرگ کشاند و تعداد
بوکارهای
کشتهشدگان کرونا درکشورها به صدر خبرهای جهان صعود کرد .اقتصاد کشورها همزمان با شیوع این ویروس تالطم جدی را تجربه کرده و کس 
بخش خصوصی دچار بیشترین آسیبها شد .با هر پیک کرونا دستور قرنطینه صادر شد و کسبوکارها مجبور به توقف فعالیت شدند ،همین موضوع
دغدغههای معیشتی را میان مردم و ادامه حیات را برای کسبوکارها جدیترکرد .با تولید اولین واکسن ،بارقههای امید در دل مردم روشن شد .واکسیناسیون
به صورت جدی در کشور از ابتدای سال  1400بهطور جدی دنبال شد و افراد به ترتیب اولویت ،تزریق آن را تجربه کردند .در این میان کم نبودند نهادها،
سازمانها و شرکتهایی که تزریق واکسن را برای خود یک اولویت دانستند.
هلدینگ رایزکو یکی از معتبرترین فعاالن عرصه کسبوکار کشور هم شهریورماه  ۱۴۰۰پس از تالش شبانهروزی موفق شد ،واکسن مورد نیاز نیروهای خود
و خانوادههایشان را تهیه و برنامه اجرایی منظمی برای تزریق را ،اجرایی کند.
در دل شهرک صنعتی صفادشت ،کارخانهای عظیم از دور چشمنوازی میکند .نزدیک کارخانه بوی صنعت پیچیده است .اینجا ،رایزکو یکی از بزرگترین
بازیگران عرصه تولید کشور ،خانوادهای عظیم تشکیل داده است .خانوادهای که همه آقای دکتر صمدی ـ پدر خانواده ـ را ستایش میکنند.
نیمه شهریور  1400ـ سالن واکسیناسیون هلدینگ رایزکو ـ صفادشت
برنامه این است؛ روز اول حداقل ۱۰۰۰دز واکسن به کارکنان هلدینگ تزریق شود.
صفهای مرتب و ممتد از ورودی ساختمان شکل گرفته است و همه با لباسهای
متحدالشکل وارد سالن میشوند و پس از پُرکردن فرمهای غربالگری در نوبت تزریق
قرار میگیرند.
لبخند امیدبخشی بر لبان همگی نقش بسته است .در پیک پنجم کرونا و در روزهایی

که خبرهای تلخ سینه همگان را می فشارد و تزریق واکسن به یک معضل برای همه
تبدیل شد ه است .اعضای خانواده رایزکو به همت پدرشان در بهترین و راحتترین
حالت تزریق واکسن را تجربه میکنند.
رایزکو به مسئولیتهای اجتماعی خود پایبند است
آنچه که بیشتراز هر چیزی در این اجماع چشمنوازی میکنند مدیریت و راهبری
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بینظیر و بینقص است .پروسه تزریق واکسن ،چنان سیستماتیک و منظم انجام
میشود که تحسین همه را برانگیخته است.
در این میان رفتوآمد مدیران و عملکرد دلسوزانه آنها ستودنی است .مدیری کاربلد
و جسور در میان جمع ،کنترل وضعیت را به دست گرفته است .تمامی ابعاد را زیر
نظر دارد .از هیچ تالشی هم برای تدوام روند مناسب واکسیناسیون دریغ نمیکند.
دکتر داوود قدس ،معاونت سرمایه انسانی هلدینگ رایزکو گفت «هلدینک رایزکو
یکی از پیشروترین قطعهسازان خودروسازی کشور است .این هلدینگ در راستای
مسئولیتهای اجتماعی فعالیتهای بسیاری انجام داده است .راهاندازی اورند سالمت،
خیریه راز ،حمایت از کودکان بیسرپرست ،انواع قرضالحسنهها ،حمایت از بیماران
سرطانی بخشی از فعالیتهای خیرخواهانه رایزکو است».
به گفته او «یکی از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی هلدینگ رایزکو حفظ ایمنی
و سالمت کارکنان رایزکو است .به همین دلیل مجموع ه آمادهسازی شده است که
در این مکان ،توانایی تزریق روزانه  6000دز واکسن وجود دارد .درصورتی که مراکز
بسیار پیشرفته نهایتا  ۱۸۰۰دز در روز قابلیت تزریق دارند .با توجه به وجود ظرفیت
بینظیر در رایزکو روند واکسیناسیون با سرعت چشمگیری انجام شد .در تالش هستیم
فضایی ایمن برای پرسنل در سایتهای چهارده گانه رایزکو ایجاد کنیم .در این راستا

توانستیم به شهرک صنعتی صفادشت هم خدماترسانی کنیم .در شهرک صنعتی
صفادشت قطعهسازان و شرکتهای بزرگی وجود دارند که پس از واکسیناسیون
خانواده رایزکو از تمامی شرکتهای بیرون از کارخانه هم حمایت کردیم».
در روز اول ُ ۱۲۰۰دز واکسن به کارکنان رایزکو تزریق کردیم .همچنین از اعضای
درمانگاه اورند سالمت که بسیار ماهر هستند کمک گرفتیم تا سرعت تزریق واکسن
باال برود .برای اینکه افرادی که واکسن تزریق کردند دچار واکنش نشوند یک سالن
در نظر گرفتیم که در این سالن افراد واکسینه شده ضمن پذیرایی تحت مراقبت
باشند».

خدمتی بزرگ به شهرک صنعتی صفادشت و خانواده رایزکو
(یک ساعت از آغاز واکسیناسیون گذشته است) .بیش از ۲۰۰نفر واکسینه شدهاند.
همچنان کارمندان رایزکو در دستههای مختلف وارد سالن تزریق میشوند و فرمهای
غربالگری را پر میکنند.
تمامی مدیران بخشهای مختلف هلدینگ رایزکو در سالن حضور دارند .هرکس به
نوبه خود باری به دوش میکشد تا این رویداد تاریخی در رایزکو تمامقد بینقص
انجام شود.
داداشی مسئول نت ،هلدینگ رایزکو در گوشهای ایستاده و شرایط را تحت کنترل دارد.
وی در رابطه با مزیتهای این واکسیناسیون سراسری در هلدینگ رایزکو میگوید:
«در وهله اول باید از آقای دکتر صمدی رئیس هیئتمدیره هلدینگ رایزکو تشکر
کنم که بانی این اتفاق خیر شدند .واکسیناسیون سراسری در خانواده رایزکو باعث
شد تمامی پرسنل بدون صرف وقت در صفهای طوالنی مراکز واکسیناسیون بتوانند
در ساعت کاری در مجموعه واکسینه شوند».
به گفته وی «این واکسیناسیون یک خدمت به شهرک صنعتی صفادشت نیز بود.
هلدینگ بزرگی مانند رایزکو عالقهمند است ،تا از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی

خود برای اقدامات اینچنینی استفاده کند .این امر باعث
میشود ،کارکنان در آرامش و با خیالی راحت فعالیت
کنند .شرکتهای بزرگ و باالی  ۱۰۰نفر موظف هستند
برای محافظت از کارکنان خود و جلوگیری از هر گونه
اتفاق تلخ اقدامات اینچنینی را در دستور کار خود قرار
دهند».
وی معتقد است« :مزیت واکسیناسیون در هلدینگ رایزکو
این است که پرسنل دیگر برای واکسن زدن به جاهای دیگر
مراجعه نکنند و خطری آنها را تهدید نکند( .رایزکو شعاری دارد
که در آن میگوید؛ برخیز برای فردا) .همین اصل در رایزکو نشان
میدهد که ما آیندهای زیبا برای تمام سرزمینمان میخواهیم».

روزهای سخت
کرونایی و
واکسیناسیون
سراسری در
رایزکو

رایزکو اعضای خانواده خود را ارج مینهد
هرچه تعداد واکسینه شدهها بیشتر میشود ،جمعیت حاضر در
بخش استراحت باال میرود .استند زیبایی تعبیه شده که افراد پس
از واکسیناسیون بتوانند در کنار آن عکسهای دلخواه خود را بگیرند.
یک شور و شعفی میان خانواده رایزکو موج میزند .میان جمعیت،
مدیری جوان و توانمند در تالش است تا دوستان رایزکویی خود را به
سالمت از سالن تزریق بدرقه کند.
مهندس مرتضی سبحانی ،معاون اجرایی هلدینگ رایزکو میگوید« :مدیرعامل رایزکو
با نگاهی ویژه در راستای صیانت از نیروی انسانی خود و ارج نهادن به خانواده رایزکو
تمامی تالش خود را برای اجرای این طرح به کار بسته است .همچنین در راستای
مسئولیتهای اجتماعی که در هلدینگ رایزکو تعریف شده است اقدام به برپایی
مرکز واکسیناسیون شد .با توجه به شرایط سختی که در جامعه وجود دارد وظیفه

خود دانستیم تا پرسنل رایزکو واکسینه شوند .عالوه
بر آن واکسیناسیون شهرک صنعتی صفادشت نیز
انجام شد».
به گفته وی «تمامی هزینههای مربوط به
واکسیناسیون پرسنل توسط هلدینگ پرداخت شده
است .واکسنها از وزارت بهداشت تحویل گرفته شده
است .این اقدام یک حرکت جهادی است».
وی در ادامه میافزاید« :واکسیناسیون پرسنل برای
رایزکو یک دغدغه بود .از مرداد در تالش بودیم تا این اتفاق
بیفتد .در چند ماه اخیر به دنبال آن بودیم که رایزکو به صورت
مستقیم واکسنها را وارد کند .با توجه به همکاریهایی که صورت
گرفت واکسنها از وزارت بهداشت تحویل گرفته شد .رایزکو یکی
از پیشروترین شرکتها در اجرای پروتکلهای بهداشتی است .برای
تمام پرسنل شرایط بهداشتی به نحو احسن ایجاد شده تا در معرض
کرونا وخطرات ناشی از آن قرار نگیرند».

واکسیناسیون مدبرانه در رایزکو
واکسیناسیون همچنان درسالن ادامه دارد نزدیک به  ۵۰۰نفر
واکسینه شدهاند .خبری از خستگی و فرسودگی در چهره مدیران و
گروه واکسیناسیون دیده نمیشود .نمایندگان مرکز بهداشت در حال بازدید از سالن
و کنترل وضعیت واکسیناسیون هستند.
سـیما سـلطانی مقـدم ،سرپرسـت تولیـد سـایت جنـرال میگویـد« :فضـای
واکسیناسـیون بسـیار منظم مدیریت شـده و رعایت پروتکلهای بهداشـتی و ایجاد
فاصلـه اجتماعـی کاملا بی نقص و عالی اجرا شـد .بـا توجه به شـرایط بحرانی کرونا
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در کشـور واکسیناسـیون یـک الـزام بود».
به گفته وی «مسیر واکسیناسیون در رایزکو یک ویژگی منحصربهفرد داشت .آنقدر
شرایط مدیریت شده و دقیق بود که هیچ خللی در برنامه زمانبندی شده به وجود
نیامد .به نظرم این اتفاق ویژه ماحصل نگاه خارقالعاده دکتر صمدی و مهندس
صمدی به موضوع مدیریت است .از ایشان بشخصه به عنوان یکی از پرسنل رایزکو
بابت واکسیناسیون مدبرانه تشکر ویژه دارم».
واکسیناسیون در رایزکو زبانزد میشود
عکس گرفتن کنار استند تبلیغاتی در بخش مراقبت ادامه دارد .افراد به صورت منظم
و با رعایت فاصله پس از پذیرایی روی صندلیها مینشینند و به نوبت در کنار استند
عکس اینستاگرامی میگیرند.
سجاد خزایی،اپراتور تولید در قسمت شش باربری که چند دقیقهای است واکسن
تزریق کرده ،چنین میگوید« :واکسیناسیون از نظر نظم و انضباط زبانزد بود.
خبررسانی در رابطه با روز واکسیناسیون ،چگونگی برنامه و تعیین نوبت برای افراد
هم با یک نظم ویژه انجام شد .یکماه است برای ماموریت از هلدینگ دور بودیم با
خبررسانی منظم وقت واکسینه شدن تعیین شده و ما در موعد مقرر واکسن را تزریق
کردیم».
به گفته وی «این رویداد میتواند یک الگو برای همه باشد .به مسیر
واکسیناسیون توجه کنید .پلهبهپله پیش روی انجام میشود.
هیچ هرجومرجی دیده نمیشود .نشان عالی بودن
همین است .این اقدام رایزکو ستودنی است .از نظر
کارایی و امکاناتی که در اختیار ما قرار گذاشتند
قابل ستایش بودند .این اقدام آقای صمدی
مدیرعامل رایزکو به گونهای ارج نهادن به
کارکنان و تمامی خانواده رایزکو بود».

واکسیناسیون؛ اقدام پدرانه آقای
دکتر صمدی برای خانواده رایزکو
در گوشه و کنار سالن افراد از واحدهای
مختلف برگه غربالگری به دست در انتظار
تزریق واکسن هستند .پرسنل واحد تزریقات
با هماهنگی فوقالعاده در حال تزریق هستند.
پیمان رفیعی ،از واحد مدیریت هلدینگ رایزکو
در سالن انتظار نشسته است .او میگوید« :اقدام آقای
دکتر صمدی برای واکسیناسیون یک اقدام پدرانه برای
تمام خانواده رایزکو بود .با توجه به اینکه چند سالی است در
هلدینگ رایزکو مشغول فعالیت هستم .میتوانم بگویم بزرگترین دغدغه
دکتر صمدی و مهندس صمدی شرایط پرسنل هلدینگ است .همیشه پرسنل برای
آنها اولویت اول است و تمام تالش خود را به کار بستهاند تا اعضای خانواده رایزکو
واکسینه شوند».
به گفته وی «زمانبندی و مدیریت دقیق جریان واکسیناسیون که به همت تمامی
مدیران رایزکو ممکن شد بسیار عالی بود .مدیریت سالن که کامال مشهود است؛ اما
پیش از آن هم برای جلوگیری از هرگونه ازدحام و ایجاد هرجومرج نوبت واکسیناسیون
را به افراد ،پیامک کردند و هرکس پس از تعیین وقت قبلی باید به مرکز واکسیناسیون
مراجعه میکرد .اتالف وقت در این جریان اصال وجود نداشت .باید از آقای دکتر
صمدی و مهندس صمدی برای ارج نهادن به پرسنل خود نهایت تشکر را کنم».

واکسیناسیون خانواده رایزکو به نحواحسن انجام میشود
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مردی با موهای جوگندمی ،ورودی سالن تزریق ایستاده است .تمام وجودش ایجاد
امنیت و آرامش برای همکاران رایزکویی خود است .لحظهای از سالن چشم بر نمیدارد.
به گفته بسیاری اگر او نبود چنین انضباطی هم در سالن حکمفرما نمیشد .حسین
تاجهبند ،مدیر حراست هلدینگ رایزکو از سختیهای طرح واکسیناسیون کارمندان
رایزکو میگوید« :بحث اجرایی شدن طرح واکسیناسیون در هلدینگ رایزکو از سوی
دکتر صمدی پیشنهاد شد .پس از آن رایزنیهای بسیاری با مسئولین امر انجام شد تا

خانواده رایزکو بتواند گامی در مسیر ایمنسازی بردارد .در این راستا یکی از سالنها
را از هر جهت برای واکسیناسیون استانداردسازی کردیم .این اقدام از سوی نماینده
وزارت بهداشت ،ساپکو و ایران خودرو تایید شد و قرار بر این شد واکسیناسیون در
تاریخ معین انجام شود .با برنامهریزی که از سوی معاونت منابع انسانی رایزکو انجام
شد ،به مرور پرسنل بخشهای مختلف به سالن تزریق هدایت میشوند و در آنجا اقدام
به تزریق واکسن میکنند».
به گفته وی «واکسیناسیون پرسنل برای مدیران رایزکو یک دغدغه بود .یکی از
مباحث جدی در سازمانها سالمت پرسنل است .برای جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا در هلدینگ روزانه تعدادی از پرسنل در شیفت کاری خود آف میشوند .این
اتفاق برنامهریزی تولید را بر هم میزند و از طرف دیگر سالمت کارکنان هم به خطر
میافتد .خوشبختانه در رایزکو سالمت همکاران دراولویت بوده و خطر چندانی وجود
نداشت؛ اما با این حال دو نفر از پرسنل بر اثر کرونا درگذشتند».
وی که دائم وضعیت سالن را کنترل میکند ،ادامه میدهد« :نظر آقای دکتر صمدی
در رابطه با پرسنل و حمایتهایی که از آنها میکند زبانزد است .نظر خیر ایشان
بود تا واکسیناسیون پرسنل انجام شود و پس از آن اعضای خانواده کارکنان رایزکو
واکسینه شوند .وقتی پرسنل نتوانند در محیط کارحاضر شوند موضوع تولید هم به
مخاطره میافتد .حساسیتهایی که آقای دکتر صمدی داشتند باعث شد تا طرح
واکسیناسیون خانواده رایزکو به نحواحسن انجام شود».
وی در رابطه با برنامهریزی برای مراحل مختلف واکسیناسیون
کارکنان رایزگو میگوید« :در گام اول از تجربیات
گروههایی که واکسیناسیون انجام داده بودند استفاده
کردیم .تیم منابع انسانی رایزکو از نمونههای
موفق الگوبرداری کردند .تمامی واحدها برای
هماهنگی نهایت همکاری را به کار بستند.
با تمام وجود سختیها به دلیل وجود یک
برنامه منظم خللی در مسیر تزریق واکسن
ایجاد نشد».

ساختار واکسیناسیون رایزکو
نمونهای موفق برای همه
بعد از ظهر حدود  ۷۵۰نفر از کارکنان رایزکو
واکسن سینوفارم دریافت کردهاند .همه پس
از چند دقیقه استراحت سالن را ترک میکنند.
مدیران جوان ،خوش فکر و خالق رایزکو در سالن
رفتوآمد میکنند .سیدمهدی میرحسینی ،مدیر امور
اداری هلدینگ رایزکو میگوید« :چندی پیش تصمیم گرفته
شد کارکنان رایزکو به صورت داخلی واکسن کرونا دریافت کنند .با توجه
به اهمیت دادن آقای دکتر صمدی و مهندس صمدی به منابع انسانی در رایزکو
واکسیناسیون به یک اولویت تبدیل شد درحالیکه بسیاری از گروههای دیگر چنین
امکانی را به وجود نیاوردهاند».
به گفته وی« :پیگیری دریافت واکسن از وزارت بهداشت حدود دو ماه زمان برد.
همزمان با این موضوع ایجاد زیرساختهای الزم برای تزریق واکسن هم در دستورکار
قرار گرفت .مرحلهبهمرحله ساختار شکل گرفت .پیشرفت کار در روز اول واکسیناسیون
بسیار چشمگیر است .بسیاری از مدیران پس از بازدید سالن واکسیناسیون رایزکو
اذعان داشتند که این ساختار یکی از موفقترین نمونههای واکسیناسیون است».

مفهوم تازهای از  HSEدر هلدینگ رایزکو
در یکی از غرفههای بخش غربالگری سالن واکسیناسیون پزشکی دلسوز پس از
بررسی شرایط بیماران آنها را راهی واحدهای تزریق میکند.
دکتریوسف بابک افزاد که در واحد  HSEهلدینگ رایزکو مشغول فعالیت است ،چنین
میگوید« :واکسیناسیون کارکنان میتواند تاثیر بسزایی در باال رفتن بهداشت ایمنی
کار داشته باشد .در تمامی کشورهای دنیا که درگیر این پاندمی هستند ،موثرترین
اقدام پیشگیرانه برای کنترل موج بیماریزایی واکسن است .رایزکو هم به عنوان یک
جامعه مجزا از یک فرضیه علمی نیستیم .واکسیناسیون به معنای تمام شدن بیماری

کرونا نیست .پس از واکسیناسیون هم همه باید پروتکلها را رعایت کنند .اما در هر صورت واکسیناسیون در شیوع بیماری شدید و
بستریهای فراوان تاثیرگذار است».
به گفته وی «در پیک پنجم کرونا بیشتر افراد درگیر کسانی هستند که واکسن نزدهاند؛ اما همین واکسن حدودا پس از سه
هفته از دز دوم ایمنیزایی به حد قابل قبول میرسد .بخش  HSEرایزکو عملکرد قابل قبولی دارد .دستورالعملهای الزم برای
ایمنیسازی صادر شده است .در دنیای امروز مفهوم  HSEتغییر کرده است .در شرایطی که یک پاندمی در کشور رایج است باید
توجه داشت که  HSEفقط رعایت نکات ایمنی کار نیست بلکه سالمت کارکنان و راههای مقابله با شیوع ویروس در محیط
کار هم از وظیفههای واحد  HSEاست .تزریق واکسن به کارکنان هم یکی از مهمترین اقدامات مدیران برای بهروزرسانی
فعالیتهای  HSEبود».

سالمتی پرسنل رایزکو دغدغه ما بود
جوانی خوش فکر ،دلسوز و مدیر در میان جمع میدرخشد مثل تمام اعضای خانواده رایزکو لباس کار بر تن کرده و یک
ماسک ساده به صورت دارد .هرچه به او نزدیکتر میشویم دلیل عشق پرسنل به رایزکو ملموستر میشود .احمدرضا
صمدی ،مدیرعامل رایزکو روز واکسیناسیون کارکنان رایزکو پابهپای تمامی پرسنل در سالن فعالیت میکند تا اوضاع
تحت کنترل باشد .در گپ و گفتی کوتاه از مصایب مسیر پُر فرازونشیب واکسیناسیون در رایزکو میگوید« :برای تهیه
این تعداد واکسن ما نزدیک به یکماه تمام به وزارتخانههای مختلف سر زدیم تا بتوانیم شرایط را برای واکسیناسیون
خانواده رایزکو مهیا کنیم».
به گفته وی «شرایط تامین واکسن دقیقاً مشخص نبود به همین دلیل چندین بار برنامه واکسیناسیون تغییر کرد.
خوشبختانه با آغاز واکسیناسیون در خانواده رایزکو موجی از خرسندی در میان کارکنان و خانواده آنها شکل گرفت.
همین که حال دل پرسنل رایزکو خوب است خستگی از تن مدیران بهدر میشود».
درحالیکه چشم از سالن برنمیدارد ،ادامه میدهد« :سالمتی پرسنل دغدغه ما بود به همین دلیل تمامی مصایب
مربوط به تهیه واکسن را به دوش کشیدیم .در شرایطی که وارد پیکهای مختلف کرونا در کشور میشدیم
نمیتوانستیم کارخانه را به صورت کامل تعطیل کنیم با واکسیناسیون کارکنان و تزریق هر دو دز واکسن یک
راحتی خیال در خانواده رایزکو به وجود میآید که برای ما بسیار ارجمند است».
بازدید فرماندار مالرد و مدیرعامل شهرک صنعتی غیر دولتی صفا دشت از روند واکسیناسیون
در پایان مرحله اول ،واکسیناسیون بزرگترین شهرک غیردولتی صنعتی کشور در مجتمع
صنعتی رایزکو که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز بهداشت غرب تهران) انجام شد،
واکسیناسیون پرسنل کارخانجات و صنایع شهرک صنعتی صفادشت در مجتمع صنعتی رایزکو ،با
ظرفیت روزانه  ۶۰۰۰نفر در روز به اتمام رسید.
هلدینگ رایزکو در راستای اهتمام بهسالمت عمومی و اهمیت تسریع واکسیناسیون سراسری کشور ،با اختصاص
فضای مناسب ،رعایت تمامی پروتکلهای فنی و بهداشتی و مراعات استانداردهای الزم برای تزریق واکسن
در کنار استفاده از تجهیزات مدرن برای حفظ ،نگهداری و انتقال ویالهای واکسن ،استقرار واحدهای امدادی
و خودرویی اورژانس ،حضور دائمی پزشک جهت ارائه خدمات مشاوره ،ایجاد زیرساختهای سختافزاری
و نرمافزاری مناسب برای عملیات ثبت هویت در کمترین زمان و حضور نیروهای متخصص در چهار واحد
غربالگری و هفت ایستگاه تزریق واکسن ،نیمه شهریورماه فعالیت خود را آغاز و عالوه بر واکسیناسیون تمامی
کارکنان و خانوادههای پرسنل هلدینگ رایزکو ،روزانه حدود  ۲۰۰۰نفر از شاغلین و کارگران شهرک صنعتی
صفادشت و خانوادههایشان را نیز واکسینه نمود و تزریق سراسری دز اول بهصورت کامل به پایان رسید.
در بازدید مقامات و مسئوالن شهرستان مالرد از مجموعه واکسیناسیون هلدینگ رایزکو ،برنجی فرماندار
شهرستان مالرد ضمن قدردانی از مجموعه هلدینگ رایزکو جهت فراهم کردن بستر مناسب واکسیناسیون در
ی است که این مجموعه معظم صنعتی در راستای مسئولیت
این مجتمع صنعتی گفت« :باعث شعف و خوشحال 
اجتماعی خود ،اهتمام و توجه ویژهای به موضوع واکسیناسیون داشته و در ارتباط مستقیم با موضوع سالمت
کارگران عزیز و شریف و زحمتکش شهرستان مالرد در حال فعالیت است».
مصطفی رهگذر مدیرعامل شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت نیز گفت« :با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا
و لزوم تسهیل واکسیناسیون عمومی در شهرک صنعتی صفادشت بهعنوان بزرگترین شهرک صنعتی غیردولتی
کشور با هماهنگی و حمایتهای فرماندار محترم شهرستان صفادشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران (مرکز بهداشت
غرب تهران و مالرد) و همچنین ایجاد فضای نرمافزاری و سختافزاری مقبول و همکاری همهجانبه مجموعه رایزکو
موفق شدیم از روز طرح واکسیناسیون عمومی کارگران و شاغلین واحدهای مستقر در شهرک صنعتی صفادشت را
آغاز و آن را در یک هفته به پایان برسانیم».
هلدینگ رایزکو و مدیران این مجموعه همچون گذشته در این مسیر کمک و یاور شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت
شدند و با سرعتباال ،فضایی را برای این امر تجهیز کردند تا در کمترین زمان ممکن کارگران و شاغلین این شهرک
واکسینه شوند .ازآنجاکه الزم بود این برنامهریزی به نحوی صورت گیرد که خطوط تولید متوقف نشوند ،بیش از
 ۱۵۰۰۰نیروی کار فعال در این شهرک بر اساس شیفتهای تولیدی برای واکسیناسیون در این مرکز حضور پیدا کردند.
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تالش برای سالمتی خانواده
رایزکو ادامه دارد
نیمه شهریورماه  ۱۴۰۰برای خانواده رایزکو در میان خبرهای تلخ کرونایی روزهای طالیی بود .اعضای خانواده رایزکو در دومین
روز واکسیناسیون هلدینگ رایزکو به مرکز واکسیناسیون آمدند و واکسن دریافت کردند.
در خیابان منتهی به هلدینگ رایزکو ازدحام جمعیت هر لحظه بیشتر میشود .برای مدیریت این جریان اتوبوسهای کنار در
ورودی در نظر گرفته شده تا مراجعان با سوارشدن به آن به محل واکسیناسیون بروند و موجی از شلوغی شکل نگیرد .نوبت به
واکسینه کردن خانوادههای کارکنان رایزکو رسیده است .پیش از مراجعه به مرکز واکسیناسیون باید در سامانه رسمی ثبت نام
کرد و پس از تایید نهایی نوبت واکسن اعالم میشود .صفهای طوالنی شکل گرفته است .همه با مدارک شناسایی در دست
مرحلهبهمرحله به مرکز واکسیناسیون نزدیک میشوند.
یک_خانواده_سالمتی هشتگی است که در صفحههای اجتماعی خانواده رایزکو ترند میشود و تمامی اعضای خانواده رایزکو از
داشتن خانوادهای سالم و ایمن خوشحال هستند.
اطمینان خاطر با یک خانواده سالمتی
شهره ناظریفر ،همسر یکی از کارکنان رایزکو میگوید« :واکسیناسیون برای تمامی افراد جامعه یک دغدغه است .پیشقدمی
رایزکو برای باالبردن ایمنی و سالمتی خانواده خود جای تشکر ویژه دارد .اقدام به واکسیناسیون خانوادههای کارکنان رایزکو این
اطمینان را به ما میدهد که مدیران برای سالمتی تمامی اعضای خانواده اهمیت ویژهای قائل هستند .همچنین نشان میدهد
که رایزکو از کارکنان خود مراقبت میکند و امنیت خاطر بیشتری پیدا میکنیم .از اینکه عضو خانواده رایزکو هستم بسیار
خوشحالم .به حضور همسرم در هلدینگ رایزکو افتخار میکنم.
حامد بیغم ،کارمند واحد شرکت جنرال کب پارس میگوید« :سرعت واکسیناسیون ،نظم و انضباط حاکم در سالن تزریق و
زمانبندی تزریق واکسن در سطح بسیار باالیی قرار داشت .از زمان حضور در صف تا تزریق کمتر از نیم ساعت طول کشید و
میتوان گفت این روند واکسیناسیون یک رکورد بهشمار میرود».
او افزود« :روند تزریق واکسن عالی بود .اینکه به کارکنان رایزکو تا این حد اهمیت داده میشود تا با خیالی راحت به محل
کار خود بیایند و دغدغه نداشته باشند که مبادا اعضای خانوادهشان مبتال شوند ،دلگرمی بزرگی برای کارکنان رایزکوست».
زوج جوانی در اتاق استراحت هر دو پس از تزریق واکسن ،مشغول صحبت با هم هستند .دو عضو خانواده رایزکو حاال
دوشبهدوش هم خوشحال از دریافت دز اول واکسن خود هشتک یک_خانواده_سالمتی را ترند میکنند.
دلگرمی یک خانواده به بودن در کنار هم
ربابه نادی ،همسر یکی از کارکنان رایزکو میگوید« :همسرم بیش از  ۱۰سال است که در هلدینگ رایزکو مشغول فعالیت است.
در این  ۱۰سال شرایط اقتصادی ما دچار نوسان و مشکل نشده است .از حضور همسرم در هلدینگ رایزکو بسیار خوشحالم».
محمدعلی محبی کارمند سایت  ۴رایزکو که همسر خانم نادی است ،چنین میگوید« :آقای صمدی با سن کم خود یک نگاه
پدرانهای به تمامی کارکنان رایزکو دارد .برای من کارکردن در این هلدینگ اقتصادی یک افتخار است .حمایتهای مادی و
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معنوی رایزکو از کارکنان خود یک مزیت است که هر کسی را به همراهی این خانواده بزرگ دلگرم میکند .رایزکو
برای ما مثل یک خانواده است که به بودن در کنار هم دلگرم هستیم».
ساسان گودرزی از پرسنل کنترل کیفیت سایت  ۲رایزکو میگوید« :روند واکسیناسیون بسیار خوب است .باید این
اقدام را ارج نهیم .مشکل واکسیناسیون در کل کشور وجود دارد .این یک مزیت است که ما به راحتی واکسن تزریق
کنیم .خیلی خوشحالم نزدیک به  ۱۲سال است که عضو خانواده رایزکو هستم».
مبهوت نظم واکسیناسیون
سالن انتظار و تزریق شلوغتر از روز گذشته است .مدیران دائم خانوادههای کارکنان را به صفهای مرتب دعوت
میکنند .با اینکه سالن شلوغ است اما خبری از هرجومرج و بی نظمی نیست .تمامی افرادی که نوبت تزریق واکسن
دارند در صفهای ممتد وارد پروسه تزریق میشوند .آنچه که در سالن موج میزند لبخند رضایتی است که بر لبان
تمامی خانواده عظیم رایزکو نشسته است.
شیرین گودرزی همسر یکی از کارکنان بخش کنترل کیفیت هلدینگ رایزکو میگوید« :دیروز در سامانه واکسن ثبت
نام کردم و پس از آن از طریق پیامک ساعت و روز تزریق اعالم شد .پس از ورود به هلدینگ مات و مبهوت روند
منظم و مرتب واکسیناسیون شدم».
به گفته وی «درست است که به دلیل باالبودن تعداد افراد متقاضی واکسن جمعیت زیادی وارد مجموعه شده است؛
اما نمیتوان آن را ازدحام جمعیت تلقی کرد .رعایت مناسب فاصله اجتماعی در صفها ،سالن انتظار ،محل تزریق و
اتاق استراحت بسیار مناسب است .باید بابت پشتیبانی خانواده رایزکو از آقای صمدی تشکر ویژه داشت».
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یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور که در عرصه تولید با خوش
نامی میدرخشد ،مجموعه رایزکو است .این هلدینگ بزرگ اقتصادی که
عالوه بر نقشآفرینی در اقتصاد کشور ،دستی هم در حوزه فعالیتهای
اجتماعی دارد ،از شرکتهای متعددی تشکیل شده است .بیشک فعاالن
صنعتی در جایجای کشورمان با نام رایزکو و بسیاری از شرکتهای بزرگ
این هلدینگ اقتصادی آشنا هستند.
در جوامعی که سرمایهگذاری نقش حیاتی در اقتصاد ملی بازی میکند،
سهامداران نمیتوانند فعالیتهای خود را صرفا در زمینههای خاصی محدود
کنند ،لذا به دلیل گستردگی دامنه فعالیتها و با نگرش تخصصی و حرف های،
آنها را در قالب شرکتهای متعدد تفکیک میکنند.
از سویی به منظور افزایش توان رقابت و حضور در بازارهای جدید (ملی
و بین المللی) ،ترکیب واحدهای اقتصادی ـ تجاری به سرعت در فضای
اقتصادی جوامع در حال رشد است.
در این میان ،یکی از کارآفرینان بزرگ کشورمان (جناب دکتر حمیدرضا
صمدی) ،بعد از سیواندی سال تالش و زحمت خالصانه برای صنعت
کشور و با هدف همافزایی و رهبری بهینه شرکتهای خود ،نهایتا در سال
 ،1391هلدینگ تخصصی چند رشته ای (صنعتی ـ سرمایهگذاری) تحت
نام هلدینگ سرمایهگذاری و توسعه راهبردی راز (رایزکو) را تاسیس کرد.
رایزکو ،با بیش از  24شرکت زیرمجموعه داخلی و خارجی ،در حوزههایی
چون خودروسازی ،قطعات خودرو ،دانشبنیان و فنآورانه نفت و گاز و
شتابدهی ،کامپاندهای پلیمری ،نوآوری ،صنایع غذایی و مسئولیتهای
اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و توانسته است تعداد بسیاری (فرصت
شغلی) (مستقم و غیرمستقیم) برای هموطنان عزیزمان در نقاط مختلف
کشور را فراهم نماید.
این هلدینگ ،میکوشد تا بتواند چشمانداز خود در افق  1404را که همانا
ارتقای سطح کیفی محصوالت و خدمات در سطح کالس جهانی است
محقق سازد  .بدین منظور فعالیتهای خود را در خارج از مرزها و قارههای
مختلف نیز توسعه داده است.
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از ویژگی های بارز این هلدینگ تخصصی ،میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد :
ـ رشد 35درصدی اشتغال نیروی انسانی ،بهرغم بحرانهای تولید خودرو
در سالهای گذشته .
ـ توانایی صددرصدی طراحی ،توسعه و داخلیسازی محصوالت.
ـ ایجاد مرکز تحقیق نوآوری و آیندهپژوهی در حوزه خودرو.
ـ بهینهکاوی طراحی و تولید قطعات بر اساس الگوبرداری از شرکتهای
پیشرو در دنیا.
ـ استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در تولید قطعات .
ـ پروژه های افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ارزبری .
ـ تقویت زیرساختهای صحهگذاری و آزمایشگاهی.
ـ پروژههای نوآورانه در راستای بهبود عملکرد محصوالت و رضایتمندی
مشتری.
در حال حاضر مجموعه رایزکو با ترکیب هیئت مدیره جناب آقای دکتر
حمیدرضا صمدی (بهعنوان رئیس هیئت مدیره) ،جناب آقای دکتر احمدرضا
صمدی (بهعنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل) و جناب آقای
مهندس ارسالن صمدی (بهعنوان عضو هیئت مدیره) مشغول به فعالیت
است.
دکتر حمیدرضا صمدی در  19سالگی و همزمان با شروع تحصیالت
دانشگاهی ،فعالیت حرفهای خود را به صورت رسمی آغاز و بعد از
 9سال تالش مستمر بهعنوان مدرس ،مشاور و مدیرعامل و فعالیت
در حوزههای پلیمر ،بانکداری و پوشاک نهایتا در سال  1378شرکت
اورندپالستیک را که در سال  1395با نگاه رو به آینده و پویای مدیریت
به اورندپیشرو تغییر نام داد خریداری کرده و بدینترتیب فصل جدیدی از
خدمترسانی به صنعت کشور آغاز شد.
رایزکو شرکتهای متعددی دارد که بار بزرگی از تولید کشور را به دوش
میکشند و با جان و دل در سپهر اقتصادی کشورمان نقشآفرینی میکنند.
در این شماره به معرفی سه شرکت هلدینگ رایزکو میپردازیم:

شرکت اورندپیشرو
شرکت اورندپیشرو در ابتدا با تولید لولههای بخارات و در
منطقه جاجرود ،آغاز به کار نمود و بهتدریج در فضایی به
وسعت  25،000مترمربع در منطقه صفادشت توسعه یافت.
این مجموعه تولیدی،بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو
در زمینه تولید قطعات و مجموعه کامل سوخترسانی
خودرو بوده و با انتقال تکنولوژی تولید باکهای شش الیه
و در قالب شش خط تولیدی و همچنین توانایی طراحی
و تولید قطعات تا سطح یورو  6و منطبق با استانداردهای
زیستمحیطی ،توانسته است رتبه اول خاورمیانه در تولید
مجموعه باک را کسب نماید و از سویی بهعنوان یکی از
تامینکنندگان اصلی دو خودروساز بزرگ کشور محسوب
می شود.
از دیگر محصوالت این واحد تولیدی میتوان به نوارهای
آببندی ،لوله ترمز و کاتالیست خودرو اشاره کرد.

شرکت پرتوفرازان آویژه کیمیا
این شرکت دانش بنیان ،بهرغم نوپا بودن ،توانسته است
با بهرهگیری از بهترین دستگاهها و تجهیزات تولیدی
و آزمایشگاهی روز دنیا و همچنین بهکارگیری نخبگان
دانشگاهی کشور ،با تولید کاتالیست انواع خودرو و منطبق
با استانداردهای زیستمحیطی تا سطح یورو  6سهم
قابلتوجهی از کاتالیست مورد نیاز خودروهای سواری
در کل کشور را تامین و بهعنوان تامینکننده اصلی دو
خودروساز بزرگ داخلی محسوب میشود.

شرکت جنرال کب پارس
این شرکت در سال  1386با مشارکت شرکت جنرال
کب ایتالیا و در قالب همکاری Joint Venture
تأسیس گردیده و اولین محصول این مجموعه تولیدی ،با
داخلی سازی موتور فن پژو  206آغاز شد .به تدریج سبد
محصوالت توسعه و در حال حاضر انواع الکتروموتورهای
خودرو (مانند موتور فن ،شیشه باالبر ،برف پاک کن ،پمپ
بنزین و  )...تولید می شوند  .در سال  1395نیز با انتقال
کامل تکنولوژی و خرید صددرصدی سهام توسط شرکت
جنرال کب پارس ،کلیه محصوالت بومی سازی گردیدند.

وضعیت منابع انسانی و بازارکار ایران در جهان

سرمایه انسانی عامل اصلی
رونق اقتصادی و بهرهوری است
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اعطای پاداش به آنها به منظور تقويت شايستهساالري در
محيط كار است .عالوه بر اين ،تساوي زن و مرد در محيط
كار ،از ديگر مصاديق كارايي بازار نيروي كار بهشمار ميرود و
اين دو عامل ،بر عملكرد نيروي كار و جذابيت كشورها جهت
جذب نخبگان تاثیر ميگذارند.
سازمانهای امروزی از واحدی به نام نیروی انسانی بهر ه میبرند که نقش مجمع جهانی اقتصاد در سال  ۲۰۲۰آخرین گزارش
مهمی در پویایی و سالمت آن دارد .گزارشهای متعددی هر ساله در رابطه رقابتپذیری در اقتصاد جهان را منتشر کرد .در این گزارش
با وضعیت منابع انسانی در سازمانها و جایگاه آنها منتشر میشود .نقش منابع توج ه ویژهای به موضوع کرونا و سایه آن بر اقتصاد و حتی
سازمانهای بزرگ و کوچک اقتصادی شده
انسانی و بهداشت روانی سازمانها به اندازهای اهمیت دارد که مجمع
است .بررسیها نشان میدهد عالوه بر سایه
جهانی اقتصاد هر ساله این شاخص را یکی از مهمترین شاخصهای سنجش
ایران در میان
سنگین کرونا بر صنایع مختلف بخش منابع
رقابتپذیری اقتصاد کشورها بهشمار میآورد.
 ۱۴۱کشور
انسانی و بهداشت روانی سازمانها هم با آن
حدود چهار دهه است که مجمع جهانی اقتصاد به صورت ساالنه گزارش
رتبه ۹۹
دستوپنجه نرم میکنند .در چنین شرایطی
رقابتپذیری جهانی را منتشر میکند و بر این اساس کشور ها را در  11شاخصه
رقابتپذیری
حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی هم
مورد ارزیابی قرار ميدهد که یکی از آنها میزان کارایی و انعطافپذیری بازار
اقتصادی را
الزامات تحوالت اقتصادی مطرح است .این
کار است.
دارد
گزارش بیان میکند که احیا و تحول سرمایه
اگر بخواهیم کارایی و انعطافپذیری بازارکار را تعریف کنیم ،باید بگوییم نیروی
انسانی در ابعاد مختلف میتواند مهمترین گام
کار به چه میزان به صورت کارآمد و منعطف در خدمت اقتصاد و بنگاههای
در مسیر توسعه و تحول اقتصادی و همچنین
اقتصادی قرار گرفته است و به چه میزان از مشوقهای انگیزشی الزم برای
به کارگیری حد بیشتر توان خود در مشاغل بهرهمند است .پُرواضح است که هر چقدر تابآوری در شرایط اپیدمی باشد.
انعطافپذیری در سطح عمومی باالتری قرار داشته باشد نیروی کار به صورت کامال منعطفتر گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد در بررسی میزان
و با سرعت بیشتر و هزینه کمتری از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت اقتصادی دیگری منتقل رقابتپذیری  141کشور جهان ،ایران را در رتبه نودونهم
قرار میدهد که در مقایسه با سال قبل نه فقط  10رتبه
میشود و نوسانات دستمزد بدون بروز مشکالت عدیده اجتماعی حلوفصل خواهد شد.
از سوي ديگر ،كارايي بازار نيروي كار در گرو ايجاد تناسب معين ميان تالش نيروي كار و تنزل یافته که بیشترین کاهش رقابتپذیری را در میان

کشورهای منطقه داشته است .در رتبهبندی امسال ،ایران با
 53امتیاز از کشورهایی مانند تاجیکستان ،بنگالدش ،بولیوی
و پاکستان باالتر و از کشورهایی چون مصر ،اکوادور و اوکراین
پایینتر است.
بر اساس گزارش سال  ۲۰۲۰رقابتپذیری ،متوسط رشد
اقتصادی  10سال اخیر ایران1.3 ،درصد ،نرخ بیکاری
نوآوری است .این طبقهبندیها تشکیلدهنده  12رکن اصلی برای سنجش
12درصد و ضریب جینی ایران 0.4 ،برآورد شده است.
از دید مجمع جهانی اقتصاد مفهوم رقابتپذیری را در میزان رقابتپذیری هر کشور هستند که شامل ثبات اقتصاد کالن ،نهادها ،به
کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،زیرساختها ،مهارت ،بهداشت،
مجموعهای از نهادها ،سیاستها و عواملی
بازار نیروی انسانی ،بازار محصول ،نظام مالی ،اندازه بازار ،پویایی کسبوکارها
میتوان یافت که میزان «بهرهوری» یک کشور
سرمایه انسانی
و توانایی نوآوری کسبوکارهاست .در گزارش امسال ،از  12رکن رقابتپذیری،
را در درازمدت رقم میزند .به عبارت دیگر،
در معنای
کشورمان فقط در چهار رکن یعنی به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات،
رقابتپذیری به معنی توانایی در سوددهی،
توانمندیها و
مهارت ،بهداشت و توانایی نوآوری کسبوکارها امتیاز بهتری نسبت به سال
توسعه بازار و پایداری در رقابتی عادالنه در مهارتهای افراد،
گذشته کسب کرده است.
عرصه بینالمللی و بهرهوری در درازمدت است.
عامل اصلی
سرمایه انسانی در معنای توانمندیها و مهارتهای افراد ،عامل اصلی رونق
با اینکه بهطورکلی اقتصاد دنیا با وجود تزریق رونق اقتصادی و
اقتصادی و بهرهوری است .ارزش سرمایه انسانی از طریق اشتغال مولد در بازار
 10تریلیون دالر توسط بانکهای جهانی ،هنوز
بهرهوری است.
کار تحقق مییابد و از طریق آموزش در طول دو دهه اول زندگی فرد و همچنین،
شاهد رشد چشمگیری نبوده است؛ اما مجمع
از طریق سرمایهگذاری در آموزشهای ضمن خدمت نیروی کار توسعه پیدا
جهانی اقتصاد بر این باور است کشورهایی
میکند .در گزارش رقابتپذیری جهانی  ،2020گذاری تدریجی از طرحهای
که با رویکردی جامع و یکپارچه به رویارویی
با چالشهای اجتماعیاقتصادی خود شتافتهاند ،در رده مبتنی بر مرخصی اجباری افراد شاغل به ترکیبی از سرمایهگذاری فعال در فرصتهای جدید
بازار کار ،افزایش برنامههای مهارتافزایی و شبکههای تامین اجتماعی برای کمک به احیای
نخستین موفقیت اقتصادی قرار دارند.
در شاخص رقابتپذیری چهار دستهبندی کلی وجود دارد اقتصادی توصیه شده است .در بلندمدت ،کشورها باید در جهت بهروزرسانی برنامههای
که شامل سرمایه انسانی ،بازار ،محیط مساعد و اکوسیستم درسی ،اصالح قوانین کار و استفاده بهتر از فناوریهای جدید مدیریت استعدادها تالش کنند.
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سیدمهدی میرحسینی ،مدیر امور اداری هلدینگ رایزکو

پرداخت بهموقع دستمزدها
سـنتی دیرینه در رایزکــو

در ایران شورایعالی کار موظف است هرساله میزان حداقل مزد را تعیین کند .نشستهای شورایعالی
ن روزهای سال ادامه پیدا میکند .در این سلسله نشستها ،ابتدا با توجه به تورم
کار معموال تا آخری 
سال گذشته و حداقل نیازهای کارگر برای تامین زندگی خود و خانوادهاش ،سبد معیشت کارگران تعیین
میشود و پایه ورود به نشستها تعیین مزد خواهد بود.

آمار دقیقی از جامعه کارگری موجود است؟
آمارها نشان میدهد ،حدود  11میلیون از بیمهشدگان رسمی تامین
اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است که با احتساب چهار نفر برای
هر خانوار ،میتوان گفت جامعه کارگری در کشور بیش از  40میلیون
از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است .همچنین ،برآوردهای
فعاالن کارگری حکایت از آن دارد که عالوه بر کارگران بیمه شده
تامین اجتماعی ،حدود سه میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاههای
زیرزمینی فعالیت میکنند که شرایطی به مراتب سختتر و ناامنتر
نسبت به جامعه رسمی کارگری در کشور دارند .در مجموع ،میتوان
ادعا کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعهای است
که همواره در طول سالیان متمادی با مشکالت و چالشهای بسیاری
دست به گریبان بودهاند.
مصايب کارگران
جامعه کارگری مشکالت بسیاری مانند پایین بودن دستمزدها ،تاخیر
ت دستمزدها ،نداشتن بیمه و مزیتهای بازنشستگی و نبود
در پرداخ 
بهداشت و ایمنی و ...دستوپنجه نرم میکند؛ اما کارفرمایانی که
نهایت تالش خود را برای پرداخت بهموقع دستمزدها و حمایت از قشر
آسیبپذیر کارگری میکنند .طبق آخرین بررسی شورایعالی کار در
خصوص حقوق کارگران ،دستمزد کنونی این قشر حد بیشتر ۳۰درصد
از هزینههای فعلی یک زندگی عادی را پوشش میدهد.

18

شاید مهمترین جلوه رایزکو چه از نگاه بیرونی یا درونی همان دید
خیرخواهانه مدیریت مجموعه باشد .خوشبختانه مجموعه مدیریت
رایزکو و تکتک اعضای خانواده دکتر صمدی نگاه انسان دوستانهای به
جامعه کارگری دارند .دیدگاه و نگاه مدیریت مجموعه رایزکو به جامعه
کارگری از باال به پایین نیست و بیشتر نگاهی حمایتی و خانوادگی
دارد .بیشتر موضوعهای خانواده رایزکو مطرح است .بیشتر از اینکه
هلدینگ رایزکو مطرح باشد بحث خانواده رایزکو مطرح است .همین
نگرش منشا برکات بسیاری است .چون پیرامون صنایعی که رایزکو
در آن فعالیت دارد ،اقدامات خیرخواهانهای انجام میشود .برای مثال
موسسه خیریه راز تمام تالش خود را برای نقشآفرینی در امور خیریه
به کار میبندد؛ اما در مورد مسایل کارگری دو حمایت بزرگ در خانواده
رایزکو اتفاق افتاده است.
اقدام اول مجتمع مسکونی و درمانگاه اورند سالمت است که امکانات
قابلتوجهی برای کارکنان مجموعه فراهم کرده است .به نظر بنده
این اقدام در راستای داشتن همان نگاه حمایتی و پدرانه جناب آقای
صمدی است.
در وهله اول میتوان گفت که در رابطه با خروج کارکنان از مجموعه
دقت و وسواس بیشتری به کار گرفته میشود ،بهخصوص اعضایی
که سابقه باالیی دارند به راحتی از مجموعه جدا نمیشوند .افرادی که
سابقه باالی سه سال فعالیت در هلدینگ رایزکو را دارند اگر طی هر
اتفاقی بخواهند از مجموعه جدا شوند به صورت مستقیم مدیرعامل
در جریان قرار میگیرد .نامههای درخواستی متعددی برای مدیرعامل
نوشته میشود و پیگیریهایی به صورت شخصی توسط مدیرعامل
مجموعه انجام میشود .در طول سال هم بستههای حمایتی و رفاهی
در اختیار همکاران مجموعه رایزکو قرار میگیرد.

رایزکو شعار «عبادت بهجز خدمت خلق نیست» را عملی کرده
است
سیدمهدی میرحسینی ،مدیر امور اداری هلدینگ رایزکو در گفتوگوی
کوتاهی مهمترین مزیتها و ویژگیهای کارکردن در رایزکو و جایگاه
کارکنان و کارگران در این هلدینگ اقتصادی را تشریح کرد .در ادامه چه بستههای رفاهی و حمایتی در اختیار کارگران قرار میگیرد؟
این بستهها شامل چه چیزهایی است؟
صحبتهایش را بخوانید.
یکی از مهمترین موارد آن بستههای ارزاقی است که به مناسبت
مهمترین فعالیتهای حمایتی مجموعه رایزکو از کارگران ماه مبارک رمضان ،اعیاد قربان و غدیر ،شب یلدا و ایام عید نوروز به
همکاران اعطا میشود .البته بستههای رفاهی دیگری هم وجود دارد.
چیست؟

پاداشهایی که به مناسبتهای مختلف به اعضای خانواده
رایزکو اهدا میشود .این نگاه حمایتی همیشه وجود دارد.
حفظکردن این نگاه در ابعاد خانواده سه هزار نفری کار
دشواری است؛ اما تمرکز و تاکیدی که پدر خانواده رایزکو
روی این موضوع دارند ،قابل ستایش است .این حمایتها
همیشه از روی عالقه و محبت نسبت به اعضای خانواده
رایزکو انجام میشود که برای تمامی کارکنان رایزکو بسیار
ارزشمند است.

یکی از مهمترین
مزیتهای
کارکردن در
هلدینگ رایزکو
دریافت بهموقع
دستمزدهاست

مجموعه در اولویت هستند و این موضوع بر انگیزه بخشی
به کارکنان تاثیر مستقیم دارد .وقتی کارکنان این موضوع
را با دیگر سازمانها مقایسه میکنند با عالقه و اشتیاق
بیشتری در مجموعه فعالیت میکنند.

مهمترین مزیت برای فعاالن و کارگران در رایزکو
چیست؟
به عنوان یک مدیر منابع انسانی و اداری پیشنهادهایی از
دیگر سازمانها برای همکاری داشتم؛ اما به دلیل وجود این
نگاه انسانی و محترمانه در رایزکو نتوانستهام با مجموعه
در رابطه با پرداخت دستمزدها رایزکو چه ویژگیهایی
دیگری به توافق برسم .وجود چنین نگرشی در مجموعه
دارد؟
کارکردن را برای تمامی کارکنان لذتبخش میکند .شاید
یکی از مهمترین مزیتهای کارکردن در هلدینگ رایزکو
بتوان با قاطعیت گفت شعار «عبادت بهجز خدمت خلق
دریافت بهموقع دستمزدهاست .در شرایط اقتصادی کنونی
پرداخت بهموقع دستمزدها برای هر سازمانی امکانپذیر نیست؛ اما در نیست» در رایزکو عملی میشود.
مجموعه رایزکو این الزام وجود دارد که دستمزدها بهموقع پرداخت شود
که باز هم به نگاه حمایتی مدیریت مجموعه بازمیگردد .با وجود اینکه تامین سبد معاش کارگران رفتاری اولیایی در دنیای کسبوکار
مشکالت در حوزههای فعالیتی رایزکو وجود دارد و اداره هلدینگ کار است
پوگفتی دوستانه از
چندان آسانی نیست ،اما هیچوقت این مشکالت سبب نشده که باری حمید حاج اسماعیلی ،کارشناس بازار کار در گ 
روی دوش کارکنان گذاشته شود و همیشه پرداخت بهموقع حقوق مزیتهای پرداخت بهموقع دستمزدها برای کارگران گفت .مشروح
صحبتهایش را در ادامه بخوانید.
مورد تاکید آقای مهندس صمدی است.
این موضوع چه تاثیری در عملکرد کارکنان دارد؟
بیشک برای تمامی کارکنان انگیزه بخش است .در بسیاری از
سازمانها و شرکتها پرداخت بهموقع دستمزدها امکانپذیر نیست.
گاهی هم مدیران منافع کارکنان و کارگران را فدای موضوعهای دیگری
میکنند اما با توجه به تاکید انسانی که مجموعه رایزکو دارند کارکنان

چرا حقوق و دستمزد کارگران باید در زمان دقیق و مشخص
پرداخت شود؟
کارگران از کمترین میزان رفاهی در جامعه برخوردار هستند .این گروه
تقریبا کمترین دستمزدها را دریافت میکنند .در نتیجه باید در موضوع
پرداختها جانب انصاف رعایت شود .کارفرمایانی که سبد معاش
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خود را بخشی از یک سازمان ندانند رشد و تعالی سازمانی حاصل
نمیشود.

کارگران را یک اصل در برنامه کسبوکار خود جای میدهند رفتاری
اولیایی دارند .درست است که قوانین متعددی در راستای حمایت از
کارگران و حقوق و دستمزد آنها وجود دارد؛ اما در دنیای واقعی کم
نیستند کارفرمایانی که نهایت اجحاف را در حق کارگران خود میکنند .به نظر شما توجه به معاش کارگران بر راندمان یک مجموعه
از سوی دیگر کارفرمایانی هم هستند که پدرانه کارگران خود را زیر تاثیر دارد؟
چتر حمایتی خود میگیرند .بیشک این دسته از کارفرمایان را باید بله .بیشک تاثیرگذار است.حقوق و دستمزد پرداختي كاركنان بايد
در آنها انگيزه الزم را فراهم آورد .به عبارت ديگر كاركنان بايد مقدار
مورد ستایش قرار داد.
حقوق و دستمزد پرداختي را با كار انجام شده خود مرتبط و منصفانه
پرداخت بهموقع دستمزدها و ارائه برنامههای حمایتی از کارگران بدانند .معموال در نظام پرداخت بخش دولتي افزايش حقوق كاركنان
ثابت و يكسان به صورت ساالنه انجام ميشود و آن عمال
چه مزیتهایی برای کارفرما و کسبوکار دارد؟
رابطهاي با عملكرد كاركنان ايجاد نميكند .تحقيقات
ما در یک کشور اسالمیزندگی میکنیم .یكی از مهمترین
در شرایط
مباحث در زندگی امروزه ،موضوع حقوق و دستمزد است اقتصادی کنونی بسياري ارتباط بين حقوق و دستمزد و افزايش كارايي
و از آنجا كه مخارج زندگی امروز و تهیه ضروریات زندگی پرداخت بهموقع و بهرهوري را در سازمان نشان داده است .پرداختهاي
غالب مردم به صورت روزمره انجام میشود ،دریافت بهموقع دستمزدها برای سازمان به كاركنان بايد بر اساس عدالت باشد .آنچه به
عنوان معيار انگيزشي در حقوق و دستمزد به حساب
دستمزد ،برای حقوقبگیران ،اعم از كارمند و كارگر امری
هر سازمانی
ميآيد درك عادالنه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد
ضروری و اجتنابناپذیر است .دین مبین اسالم نسبت به
امکانپذیر
از جانب كاركنان است .وجود نظام پرداختي كه كاركنان
این امر مهم ،به صورت ویژه دستوراتی را بیان فرموده و در
نیست
منصفانهبودن آن را بهخوبي لمس و حس کنند از اهم امور
قبال كوتاهی و قصور نسبت به آن نیز تهدیداتی قرار داده
در جهت افزايش بهرهوري به حساب ميآيد.
است .اگر از این موضوع هم بگذریم تا زمانی که کارکنان

20

تول
در ید
د کا سوا
و ر رخ ری
به  59انه ژی
سوا جا  13سا ان
ری ی آ متوق یپا
یا رنو ن تول ف
فت 5 .ادام ید
ه

خو س
ات درو ال
س وم به 51
نو وار بیل شر 13
نو ع اتوم یهای های کت با ت
« بد
ا
ش بی ش آریا جن یل
رو ل ورو و را کا
ع سوا لت شا ل م رخ
شد ری (اپ هی وتو انه
و تا بیو ل) ن م رز ا پار
پایا ک ،هم توق یران س
ن کا چن ف »
 0دی ی و ت تول
 136الک ن تولی ولید ید
ادا و د
مه دا شورول سه
شت .ت

این داستان
ادامه دارد...

21

هج
ا ری و
ت « ولی شم ارد
ولی کار ن س ات
د و خان اتوم ی ا خ
نیز وار جا بی ز آم ودر
خ و سوا در د باز ت صن ل پیک ریکا و از
ا
س
س
ا
ودر ری اله ر ش عتی ن د و انگ ال
و و های ای د .ت ایر ر لی 00
سوار آریا بعد ولید ان نا شرک س اف 13
ی و در وا س ت زای
ژیا شا ای نت یونا سها ش
ن هی ن ک  ،م ل» می یاف
بازا در ک ن نیز ارخا ینیب در ع ت.
ا
م
ر آ ارخ در نه و 46
مد .انه کار رونق س ،اتو 13
سای خا یا بو
پا تو نه پا فت س
ل ر
ید و س
به

خ
د ود
ر ای رو
ر
ان
ب نخ
ه ایر ستی
ا ابت ان ن ات
ز ک دای یک ومب
شور سد اتو یل
بلژ ه ،م مبی سوا
دو ی ظف ل ف ری
دی» ک خری رالدی ورد وار
ب و دش
معرو د و ب نشاه د که ده
ف بو ه «کا قاجا در
ر
د .ل س
که

س

الی
کات

روزهای سرد پاییز و زمستان که از راه میرسد ،ریههای شهرهای بزرگ دیگر توان نفس کشیدن ندارد .آلودگی
به مرز هشدار میرسد .شاید عدهای تصور کنند روزهای آلوده فقط مختص پاییز و زمستان هستند؛ اما
واقعیت این است که در گرمای تابستان هم آلودگی هوا ریههای شهر را سنگین میکند و این
چشمهای ماست که قدرت دیدن آن را ندارد .آلودگی در بسیاری از روزهای سال تمام شهرهای
بزرگ و صنعتی را به آغوش کشیده و همیشه انگشت اتهام به سمت خودروهایی است که
در شهر پرسه میزنند .سالهاست که تمام تصمیمگیران به دنبال درمان این درد بزرگ
زیستمحیطی هستند؛ اما بیشتر راهها به بنبست ختم میشود .یافتن یک درمان که
این درد را تا حدودی التیام بخشد یک مساله جدی است.
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قصه پُر غصه آلودگی هوا و تولد کاتالیستها
در سال  ،۱۹۷۰دولت آمریکا پس از آنکه گزارش آژانس کنترل آلودگی هوای
کالیفرنیا را بررسی کرد ،اصالحیه هوای تمیز را تصویب کرد .به این ترتیب
تولیدکنندههای آمریکایی به شدت دست به کار شده و مطابق قوانین
ضدآلودگی وضع شده ،کمبودهای خود را برطرف کردند .در سال ۱۹۷۵
قوانینی مصوب شد که بیشتر شرکتهای خودروسازی ،مجبور به استفاده از
سیستم مبدل کاتالیتیکی در خودروها شدند .نصب مبدل کاتالیتیکی از همین
سال در سراسر آمریکا اجباری شد و در اروپا نیز از سال  ۱۹۹۳مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .درحالیکه بیشتر کشورهای توسعه یافته از دهه نود میدانستند این
فناوری در واپسین روزهای سال  ۱۳۸۱پای به کشورمان گذاشت و از همان
زمان از سوی سازمان محیط زیست به عنوان یک الزام برای خودروسازیها
داخلی بهشمار میرفت .سپس بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا،
آزمون صحت کاتالیست در معاینات فنی خودروها به منظور صدور
برگه و بر چسب معاینه فنی از ابتدای سال  ۱۳۹۱اجباری است
و پیش از این تاریخ اتومبیلها فاقد استاندارد بودهاند و به
همین جهت آالیندگی این خودروها  ۳۰برابر بیشتر از
دیگر خودروهاست.

برخــی از راننــدگان کاتالیســت را یــک
قطعـــه بیمصـــرف میداننـــد
و عقیـــده دارنـــد کـــه
کاتالیس ــت نف ــس خ ــودرو
را میگیـــرد و آن را
از خـــودرو جـــدا
می کننـــد .
ای ــن تص ــور
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اهمیت کاتالیست در صنعت خودرو
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اشـــتباه عـــاوه بـــر افزایـــش گازهـــای ســـمی ســـبب کاهـــش عملکـــرد
بهینـــه خـــودرو میشـــود .کاتالیســـت از لـــوازم مصرفـــی خـــودرو
محســـوب میشـــود و بســـته بـــه نـــوع ســـوخت مصرفـــی خـــودرو
حـــدود چهـــار ســـال اســـت و پـــس آن نیـــاز بـــه تعویـــض دارد امـــا
ب ــه دلی ــل گ ــران ب ــودن ای ــن قطع ــه بس ــیاری از تعوی ــض آن س ــر ب ــاز
میزننـــد .تمـــام شـــدن عمـــر کاتالیســـت ســـبب میشـــود کـــه میـــزان
آلودگـــی هـــوا پنـــج برابـــر افزایـــش پیـــدا کنـــد .همچنیـــن ســـامت
کاتالیس ــت در معاین ــه فن ــی خ ــودرو مه ــم اس ــت و بیشت ــر خودروه ــا
در معاینـــه فنـــی بـــه دلیـــل تولیـــد آالیندگـــی مـــردود میشـــوند.
کارکرد کاتالیستها در صنعت خودرو
مبدل کاتالیست یکی از مهمترین اجزای خودروست که نقش بسیار موثری
در کاهش آالیندههای تولیدی آن دارد .کاتالیست تا ۹۰درصد گازهای
سمی را بیاثر کرده و هیدروکربنهای نسوختهای را که از موتور خارج
میشوند به آب و دیاکسیدکربن تبدیل میکند .کاتالیست خودرو قطعهای
است که درطراحی خودرو ،در مسیر خروج دود اگزوز نصب میشود و با
این کار میزان آالیندگی خودرو کاهش پیدا میکند .متوسط عمر کاتالیست
حدود چهار سال است و پس از این مدت باید قطعه مورد نظر تعویض شود.
طول عمر مفید کاتالیست  80تا 120هزار کیلومتر است.
گازهای آالینده محیط زیست در خودروها چگونه کنترل میشوند؟
مهمترین گازهای آالینده محیط زیست که عمدتا از طریق خودروها به
محیط ساطع میشوند عبارتاند از منوکسیدکربن ،اکسیدهای گوگرد و
اکسیدهای نیتروژن .وظیفه اصلی این واکنشگرهای شیمیایی تامین انرژی
مورد نیاز برای واکنش منوکسیدکربن و هیدروکربنهای نسوخته ناشی از
احتراق ناقص با اکسیژن هوا و تبدیل آنها به کربن دی اکسید به عنوان
یک گاز غیرسمی و آب است .از طرف دیگر انرژی مورد نیاز برای تجزیه
اکسیدهای نیتروژن به اکسیژن و نیتروژن را نیز فراهم میکند .با برداشتن
این کاتالیست کانورتور ضمن احتراق ناقصی که در موتور به وجود میآورد،
گازهای سمی نیز از اگزوز خودرو بدون هیچ فیلتری خارج شده که این امر
آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست دارد.
اثرگذاری مبدلهای کاتالیست
ُمبدلهای کاتالیزوری با کاهش غلظت آالیندهها تفاوت قابلتوجهی در هوای
محیط ایجاد میکنند .همچنین مبدلهای کاتالیزوری سه گانه عملکرد
بسیار بهتری نسبت به مبدلهای دوگانه دارند .مبدلهای کاتالیزوری در
اصل به منظور کاهش فوری و محلی آلودگی هوا طراحی میشوند .یکی
ن است که فقط در دماهای باال (بیش از 300
از مشکالت این مبدلها ای 
درجه سانتیگراد) و وقتی موتور به اندازه کافی گرم شده باشد ،کار میکنند.
مدلهای اولیه مبدلهای کاتالیزوری معموال بین  10تا  15دقیقه زمان
برای گرم شدن الزم داشتند؛ بنابراین برای چند کیلومتر اول (یا هر قسمت
از یک سفر خیلی کوتاه) کامال بیتاثیر بودند .در مبدلهای امروزی این
زمان به دو تا سه دقیقه رسیده است ،با این حال در طی این مدت زمان
آالیندههای زیادی ممکن است وارد هوا شوند.
طول عمر کاتالیستها چقدر است؟
بررسیها نشان میدهد که طول عمر کاتالیست به عوامل زیادی برمیگردد
که یکی از آنها ،سوخت است .هر قدر آالیندگی سوخت باال باشد ،طول
عمر کاتالیست کوتاه میشود .البته در هر صورت کاتالیست یکی از
قطعات ضروری خودرو بوده که میتوان با فناوری روز کارایی
آن را افزایش داد .بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخشی
از کاتالیست مورد نیاز خودروهای تولید داخل با واردات
و بخشی دیگر ،از سوی تولیدکنندگان ایرانی تامین
میشود .کشورهای خودروساز در تولید تمام
قطعات مربوط به خودرو خودکفا نیستند و

قطعاتی را که در زمره صنایع هایتک است از کشورهای دیگر خریداری
میکنند؛ بنابراین اگر قرار باشد تولید کاتالیست در کشور افزایش پیدا کند
نیاز به این است که میزان تقاضا برای این کاال افزایش پیدا کند تا تولید آن
توجیه اقتصادی داشته باشد ،در غیر این صورت ،تولیدکنندگان کاتالیست
نمیتوانند سطح تولید خود را باال ببرند.
کاتالیست بر محیط زیست چه تاثیری دارد؟
برخی از افراد معتقدند که مبدلهای کاتالیزوری تغییرات اقلیمی را تشدید
میکنند زیرا کربن منوکسید را به کربن دی اکسید تبدیل میکنند .درواقع
کربن منوکسید تولیدی خودروی شما درنهایت بهطورطبیعی در جو زمین
به کربن دی اکسید تبدیل میشود؛ بنابراین مبدلهای کاتالیزوری تفاوتی
در غلظت کربن دی اکسید هوا ایجاد نمیکند .مبدل کاتالیزوری فقط
میزان کربن منوکسیدی را که هنگام حرکت از اگزوز خودروها وارد هوای
خیابان میشود ،کاهش ميدهد و به بهبود کیفیت هوای آن خیابان و محل
کمک میکند.
در مورد تغییرات اقلیمی ،سالهاست که مهندسان خودرو و کارشناسان
محیط زیست انگشت اتهام خود را به سمت مساله دیگری نشانه گرفتهاند.
با اینکه مبدلهای کاتالیزوری بیشتر نیتروژن اکسید را به نیتروژن و
اکسیژن تبدیل میکنند؛ اما در این فرایند مقدار خیلی کمی هم نیترو
اکسید ( )N2Oتولید میشود .مشکل اینجاست که با وجود تعداد زیادی
خودرو و وسایل نقلیه در خیابانها ،حتی مقادیر جزئی نیترو اکسید هم اثر
مخرب دارد.
در سال  ،2000هیئت بیندولتی تغییر اقلیم اعالم کرده بود که استفاده از
مبدلهای کاتالیزوری به عنوان اقدامی برای کنترل آلودگی هوا در بسیاری
از کشورهای صنعتی دنیا ،منجر به افزایش قابل توجه انتشار گاز نیترو
اکسید از خودروهای بنزینی میشود .خوشبختانه مبدلهای کاتالیزوری
جدید مقادیر بسیار کمتری نیترو اکسید تولید میکنند .با این حال ،با آنکه
مبدلهای کاتالیزوری به ما در مقابله با آلودگی هوا در کوتاه مدت کمک
میکنند ،نگرانیهایی در رابطه با اثر بلندمدت آنها بر تغییرات اقلیمی
وجود دارد.
چالش قطعهسازان و خودروسازان در استفاده از کاتالیست
صنعت خودروسازی وابسته به قطعهسازان است و در صورت تولید نکردن
قطعات ،خودروسازی با مشکل جدی مواجه میشود؛ اما کمترین توجهها
به سمت قطعهسازان است .با افزایش نرخ ارز بسیاری از صنفهای تولیدی
با مشکل روبهرو شدند که قطعهسازان هم یکی از آنها بودند اما چالش
جدیتر پرداخت نشدن بدهی خودروسازان است.
خودروسازان از پرداخت بدهی خود به قطعهسازان سرباز میزنند و این
سبب ایجاد مشکالت جدی برای قطعهسازان شده است .همچنین
قراردادهایی که بین قطعهسازان و شرکتهای خودروسازی بسته
میشود عادالنه نیست؛ بهطورمثال جرایم متعددی برای
قطعات معیوب یا تاخیر در تحویل قطعات در نظر گرفته
شده درحالیکه برای تاخیر در پرداخت بدهیها
تعهدی قابل توجه برای خودروسازان در نظر
گرفته نشده است .چالش بین خودروسازان
داخلی و قطعهسازان یک چالش جدی
برای صنعت خودروست که به نظر
میرسد تولید کاتالیست نیز از آن
مستثنا نیست.
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سا لها سـت ،
بحثهـای زیـادی
بـرای پیداکـردن مقصـر
آلودگـی هوا در کالنشـهرهای
ایـران و بهویـژه تهران مطرح شـده
اسـت؛ امـا حـدود  44سـال پیـش از
ایـن آژانـس حفاظـت از محیط زیسـت
آمریـکا برای این مسـاله بسـیار پیچیده یک
راهحـل سـاده داده اسـت .مهمتریـن فعالیت انجام
شـده در ایـن خصـوص اسـتفاده از مبدلهـای کاتالیسـتی یا
 Catalyst Converterاسـت که تاریخچه قانونی شـدن اسـتفاده از آن به
سـال  1970میلادی بازمیگـردد .در ایـن سـال آژانـس حفاظـت از محیط
زیسـت آمریـکا ( ) EPAمقـررات سـختی را بـرای اسـتفاده اجبـاری خـودرو
سـازان از مبدلهـای کاتالیزوری وضـع کرد .امروزه نقـش کلیدی مبدلهای
کاتالیسـتی در کاهـش میـزان آالیندههـای خروجـی از اگـزوز خودروهـا بـر
کمتر کسـی پوشـیده اسـت .چنین نقـش پررنگی تولیدکننـدگان مبدلهای
کاتالیسـتی را طبـق اسـتاندارد و الزامـات مشـتری ،ملزم به ارزیابـی و پایش
تمامـی مراحـل تولیـد محصـول اعـم از مـواد اولیـه ورودی ،فراینـد تولید و
محصـول نهایـی بـرای بررسـی جنبههـای ابعـادی و عملکـردی محصـوالت
میکنـد.
نقش کاتالیستهادر کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
در صورتی که کاتالیست تازه و نو باشد تا ۹۰درصد میتواند بر کاهش
آالیندگی موتورهای احتراق داخلی تاثیرگذار باشد .کاتالیستها برای کاهش
سه نوع آالیندگی ناکسها ،کربن منوکسید و دوده موثرند .این قطعات عمر
محدودی دارند .چون در کاتالیستها از فلزاتی مانند پالتین ،پاالدیوم و از فلزات
معمولیتر مانند آهن و منگنز استفاده میشود این فلزات در اثر مجموعهای از
واکنشها میتوانند این گازهای مخرب را به گازهای کم خطرتر مانند کربن
منوکسید ،آب و دیگر گازهای خنثی تبدیل کنند .این اتفاق منجر به کاهش
آالیندگی میشوند؛ بهخصوص کاهش ناکس و  coاثر مستقیم کاتالیست است
که تا ۹۰درصد میتواند در موتورهای احتراق داخل اتفاق میافتد .با توجه به
محدودبودن عمر کاتالیستها پس از مدتی بر اثر واکنشهایی که در داخل
آنها انجام میشود کاتالیستها پر از دوده شده و بعد از چهار یا پنج سال
کاتالیست باید تعویض شود.
مهمترین وظیفه کاتالیستها
مهمتریــن وظیفــه کاتالیس ـتهای خــودرو کاهــش آالیندگیهــای کربــن
منوکســید ،ناکــس و دودههاســت .از طریــق واکنشهایــی کــه در دمــای
خاصــی انجــام میشــوند از زمانیکــه خــودرو اســتارت میخــورد تــا زمانــی

کــه
گا ز هــا ی
خروجــی بــه
دمــای بــاال نرســد،
کاتالیســت خــودرو
فعــال نمیشــود .معمــوال
 ۱۲۰ثانیــه طــول میکشــد
تــا کاتالیســت خــودرو فعــال شــود
از زمــان فعــال شــدن کاتالیســت
مجموعــهای از واکنشهایــی در آن انجــام
میشــود کــه کربــن منوکســید را بــه کربــن
دی اکســید تبدیــل میکنــد .ناکسهــا را بــه
گازهــای  N2و اکســیژن تبدیــل میکنــد و همچنیــن
ایــن پتانســل را دارد کــه دودههــا را بــه  co2و H2O
تبدیــل کنــد.
مبدلهای کاتالیست
در مورد اهمیت و نقش و اثر مبدلهای کاتالیست ،طبق استاندارهای
یورو ۲به بعد اجبار بر بودن کاتالیست بر روی تمام موتورهای احتراق داخلی
اعم از دیزل و بنزینی وجود دارد .باید مبدلهای کاتالیست وجود داشته
باشند تا میزان کربن منوکسید ،ناکس و دوده موجود در گازهای احتراقی
را پاس کنند .اگر به هر دلیلی کاتالیست پر شده و یا عمر آن تمام شود
خودرو نمیتواند مجوز تردد و آالیندگی را بگیرند .نقش آنها در کاهش
آالیندگی گازهای موتور بسیار است؛ اما این اثر برای موتورهای دیزل مهمتر
از موتورهای بنزینی است .چون در موتورهای بنزینی اگر موتور تنظیم باشد
یعنی نسبت سوخت به هوا نزدیک ایدهآل باشد ،میزان آالیندگی در خصوص
دوده کامال از بین میرود .در خصوص دیگر آالیندهها هم تا حد زیادی کم
میشود .در مورد موتورهای دیزل به دلیل نوع فرایند احتراق چون خود
احتراق نامنظم است ،همیشه مقداری دوده خواهیم داشت .این دودهها اگر
مبدلهای کاتالیست نباشند مستقیم به محیط زیست آسیب میرسانند .در
این صورت انتشار آالیندههای غیر قابل کنترلی به وجود میآید .بر اساس
آخرین اطالعات موجود بیشتر آالیندگی شهرهای بزرگ براثر موتورهای

دیزلی اتوبوسها ،مینیبوسها و خودروهای قدیمی است .اگر بخواهیم از نظر
اهمیت موتورها در بحث آالیندگی صحبت کنیم سهم اول به موتورهای دیزلی
اتوبوسها ،مینیبوسهای قدیمی دارند .پس از آن موتورهای کاربراتوری و در
مرحله سوم موتورهای انژکتورمعمولی و پس از موتورها با یوروهای مختلف
کمترین نقش را دارند.
عوامل تاثیرگذار در خرابی کاتالیزور
قطعه کاتالیزور قطعهای است که عمر مفید آن درنهایت ۱۵۰
هزار کیلومتر و یا چهار تا پنج سال خواهد بود .علت هم
این است که قطعه کاتالیزور دارای شبکههای النه
زنبوری است .این شبکهها از فلزات گرانبهایی
مانند پاالدیوم ،پالتین و دیگر فلزات به
عالوه فلزات معمولی مانند منگنز و آهن
تشکیل شدهاند .نقش شبکهها این
است که وقتی گازهای ناشی از
احتراق موتور خارج میشوند
با انجام مجموعهای از
واکنشها گازهای
پرخطر خود را
تبدیل به
گازهای
کم

خطر میکنند .بعد از مدتی که خودرو کار میکند بر اثر پُر شدن سلولها دیگر
کاتالیست کارایی خود را از دست میدهد .در مواقعی هم بر اثر ضربه خوردن
عمر کاتالیست تمام میشود ولی میتوانیم عمر مفید کاتالیستها را چهار تا
پنج سال در خودروهای بنزینی و دیزلی بدانیم .نقش کاتالیست در خودروهای
دیزلی بیشتر از خودروهایی بنزینی است .متاسفانه چون خودروهای دیزلی
بیشتر خودروهای کار هستند مسافت و عمر کیلومتری به مراتب باالتری
نسبت به خودروهای سواری تجربه میکنند و بسیار کم مشاهده میشود که
بعد از خرابی روی کاتالیست و تمام شدن عمر کاتالیست مجددا کاتالیست
استاندارد همان خودرو روی آن قرار بگیرد و معموال کاتالیست را حذف
میکنند که این موضوع سبب گسترش آالیندگی میشود.
معایب حذف کاتالیست
با توجه به اینکه کاتالیست قطعهای روی اگزوز خودروست و سبب افت
فشار گازهای خروجی میشود از نظر عملکرد توانی روی موتور موجب افت
توان میشود .حذف این قطعه افت توانی را روی گازهای خروجی موتور از
بین میبرد که سبب بهترشدن راندمان و توان موتور میشود .به همین دلیل
عدهای برای اینکه خودرو نفس بهتری داشته باشد و یا اینکه شتاب بهتری
بگیرد این قطعه را حذف میکنند .شاید در نگاه اول برای موتور بهتر باشد؛
اما از نظر زیستمحیطی انتشار بیرویه گازهای نیتروژن اکسید ،نیتروژن
دی اکسید و کربن منوکسید میتواند تا حد بسیاری اکوسیستم منطقه
را تحتتاثیر قرار بگیرد .به همین دلیل از یک جایی به بعد برای تمامی
استانداردهای آالیندگی خودرو استفاده از کاتالیست در تمامی خودروها
اجباری شده است و اگر خودرویی کاتالیست نداشته باشد حتی معاینه فنی
هم برای تردد دریافت نمیکند .بزرگترین ضرر حذف کاتالیست روی
خودروهای کاری مثل کامیون ،دیزلی و اتوبوسها و ...است .چون در
موتورهای دیزل فرایند دیزل اصوال بر پایه احتراق ضربهای است به
اصطالح احتراق تراکمی هستند .در موتورهای احتراق تراکمی
پدیده احتراق یک پدیده نامنظم و میزان زیادی از دوده
و گازهای بسیار مضر منتشر میشود .اگر کاتالیستها
از خودروها حذف شود به سرعت شهر و محیط
آلوده میشود و این بزرگترین ضرری است
که حذف کاتالیستها وارد اکوسیستم
میکند.
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فرهمندی ،مدیرداخلی هلدینگ رایزکو

رایزکو نماد حمایت از
جامعه کارگری
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در اکثر واحدهای تولیدی شاهد
معوقات حقوق حداقلی و بیمه
کارگران هستیم که مطالبه به حق
حقوق کارگران نه تنها مورد بیمهری
واحدهای تولیدی قرار میگیرد و
منجر به اخراج بی قید و شرط آنها
نیز میشود ،که این مساله بر زندگی
کارگران سایه انداخته است .هلدینگ
رایزکو در دسته مجموعههایی قرار
دارد که عالوه بر پرداخت بهموقع
دستمزدها تمامی تالش خود را
برای حمایتهای مادی و معنوی از
جامعه کارگری به کار بسته است.
پیام فرهمندی ،مدیرداخلی هلدینگ
رایزکو در گفتوگویی کوتاه به تشریح
خدمات رایزکو نسبت به خانواده این
هلدینگ اقتصادی پرداخته است .در
ادامه صحبتهای وی را بخوانید.
مهمترین فعالیتهای حمایتی
مجموعه رایزکو از کارگران
چیست؟
مدیریت رایزکو تمام تالش خود را
برای حمایت از کارگران به کار بسته
است .اگر بخواهم فعالیتهای حمایتی
رایزکو از کارگران را لیست کنم موارد
بسیار است .در ادامه به بعضی از آنها
اشاره میکنم.
 .1اهدای ارزاق ،تقریبا هر دو ماه اعم از
گوشت و مرغ و. ...
 .2در اختیار گذاشتن  224واحد

همکاران مبتال به کرونا
مسکونی بهصورت رایگان به مدت سه سال جهت اسکان
رایزکو در حوزه کارگری چه عملکردی
کارگران.
داشته است؟
 .3پرداخت یکماه حقوق اضافه در هر سال به
اولین تجربه کاری من در سال  77در
عناوین مختلف.
یکی از شرکتهای قطعهسازی بود و طی
 .4پرداخت پاداش عملکرد.
 23سال گذشته در  7شرکت متفاوت
 .5برگزاری مسابقات ورزشی بانوان و مردان.
بهعنوان مدیر کارخانه مشغول به کار
 .6ایجاد تیم فوتبال برای همکاران با
بودم .از سال  91نیز افتخاراین را داشتم
مربیگری قهرمانان ملی ،حمید استیلی و
که عضوی از خانواده رایزکو باشم و بدون
ادموندبزیک و احمد دانا.
اغراق باید بگویم بیشترین توجه و اهمیت
 .7اهدای فصلی کارت هدیه 700هزار تومانی
به طبقه کارگری را در خانواده رایزکو تجربه
به کارگران در زمینه تفریحی جهت استفاده از
کردم.
رستورانها و باشگاههای ورزشی.
آقای دکتر صمدی همواره مدیران سازمان را به
 .8اهدای کارت رایگان بازدید باغ وحش.
رسیدگی و ارتقای سطح زندگی کارمندان و کارگران
 .9اعطای هدیه به مناسبت تولد همکاران.
توصیه و تشویق کردهاند و این امر در رایزکو نهادینه شده و اغلب
 .10اعطای هدیه سالگرد استخدام به مدیران و روسا.
طرحهای تشویقی و حمایتی در ابتدا برای کارگران اعمال میشود و
 .11ایجاد صندوق وام اضطراری سفر و خرید لوازم.
سپس برای سایر ردههای سازمانی .اثربخشی این توجه را میتوان
 .12هدیه ازدواج.
 .13اهدای لوازمالتحریر به فرزندان پرسنل پیش از آغاز سال تحصیلی .از سابقه کاری طوالنی کارگران رایزکو و مدیران آن و عرقی که به
سازمان و خانواده صمدی دارند ،مشاهده کرد .جالب اینجاست که
 .14اهدای خودرو به فرزندان دارای رتبه باال و نخبه پرسنل.
خانوادههای همکاران بیش از ما تعصب سازمان و خانواده صمدی
 .15هدیه روز زن.
را دارند.
 .16هدیه روز مرد.
کارگران و کارمندان رایزکو در چه شرایط حقوق و دستمزدی
 .17بیمه تکمیلی.
 .18تاسیس درمانگاه اورند سالمت و ارائه خدمات رایگان به همکاران .قرار دارند؟
میتوان به جرات گفت در ردهبندی حقوق و دستمزد ،رایزکو در
 .19ایاب و ذهاب رایگان.
دسته مجموعههایی قرار میگیرد که ایدهآلترینها را در اختیار
 .20سفر ساالنه مدیران و روسا.
همکاران خود قرار میدهد .عالوه بر دستمزد و حقوق مناسب کمک
 .21اعطای کارت هدیه به همسران مدیران و روسا.
هزینههای مختلفی به کارکنان مجموعه اعطا میشود .برای حمایت
 .22اختصاص خودروی شخصی و راننده جهت کلیه مدیران.
بیشتر از کارگران غذای روزانه هم در اختیار آنها قرار میگیرد .هر
 .23پرداخت هزینه کفن و دفن و مراسم همکاران متوفی.
روز سه نوع غذا در منو قرار دارد و امکاناتی که در اختیارشان قرار
 .24اختصاص پک سالمت جهت همکاران مبتال به کرونا.
 .25پرداخت یکونیم میلیون تومان جهت کمکهزینه درمان .میگیرد در دسته بهترینهاست.
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آمپـر میزبان
ایدههای نـو
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عواملی که ایجاد مراکز نوآوری را به یک نیاز تبدیل کرده است ،به
وجود آمدن تغییرات سریع در فناوریهای روز دنیا و مسائل اجتماعی
جامعه امروز است .مراکز نوآوری با همان ایده جذب خالقیتها و
نوآوریهای افراد ایجاد شدهاند و به دنبال عرضه یک محصول به بازار
هستند ،البته محصولی که بر مبنای دانش و پژوهش ساخته شده
باشد.
مهدی اکبرشاهی مدیرعامل مرکز نوآوری آمپرمیگوید« :مجموعه
آمپر با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی و شتابدهی به رشد
استارتاپهای ایرانی شکل گرفته است .مرکز نوآوری آمپر از دو
بخش پژوهش و شتابدهی تشکیل شده است .این مرکز با حمایت
از ایدههای خالق و ایجاد فضایی مناسب برای پژوهش ،تحقیق و
نوآوری ،به صاحبان ایده در کنار زدن موانع پیش روی مقصد نهایی
آنها ،کمک میکند .حوزههای تخصصی ما در آمپر صنعت خودرو،
تجهیزات پزشکی ،فناوری اطالعات و اینترنت اشیاء هستند .ایجاد
همافزایی بین صنعت و دانشگاه و تبدیل ایده به فرصت از طریق ارائه
حمایت مالی ،منتورینگ ،فضای کار اشتراکی و… به تیمهای نوپا
و ایجاد امکان همکاری موثر بین سازمانها و استارتاپها از اهداف
اصلی مرکز نوآوری آمپر است ».در ادامه مشروح صحبتهای وی را
بخوانید.

رایزکو به صنعتی شدن این ایدهها سرعت بخشده است.

کمی در مورد آمپر برایمان بگویید.
مجموعه آمپر فعالیت خود را در سال  ۹۸به عنوان مرکز نوآوری هلدینگ
رایزکو آغاز کرد .آمپر عمال دارای دو قسمت اصلی است .یک قسمت به
پژوهش اختصاص دارد .حوزه دیگر بحثهای مربوط به شتابدهی است .حوزه
پژوهش مبتنی بر نیازمندیهایی که در کل مجموعه هلدینگ رایزکو وجود
دارد ،برنامهریزی شده است .در حوزههای مربوط به دانش ،ارتباط با مراکز
پژوهشی و کمبودهای دانش فنی مجموعه آمپر فعالیت میکند .در آمپر
تالش میشود برای به دست آوردن دانش الزم از نخبگان دانشگاهی نهایت
استفاده را برد .همچنین به دلیل ارتباطی که آمپر با سایر مراکز پژوهشی دارد،
مدیریت امور و فعالیتهای پژوهشی به این مجموعهها برونسپاری میشود.
در حوزه شتابدهی هم در مدت فعالیت مجموعه آمپر آماده و پذیرای دریافت
ایدههای نو وموضوعاتی که بتواند با کمک زیرساختهای موجود در هلدینگ

آمپر از چه بخشهایی تشکیل شده و تمرکز ویژه آن بر چه ایدههایی
است؟
همانطور که عنوان شد ،حوزه پژوهش و شتابدهی دو بخش عمده و اصلی آمپر
هستند .در حوزه پژوهش بر اغلب موضوعات مربوط به خودروسازی و خودرو،
فعالیت داریم .همچنین نیازهای مربوط به مجموعه رایزکو ،دخیرهسازیهای
انرژی در خودرو ،حوزههای مرتبط با کنترل و کاهش آالیندگی در خودروها،
نور و الیتینگ مرتبط با خودرو به همراه مدیریت حرارتی خودرو و در ادامه
مواد مهندسی در راستای رسیدن به اهداف مورد نیاز خودروساز در راستای
کاهش وزن و افزایش خواص مرتبط با آن مواد به اصطالح حوزههای مرتبط با
موتورهای خاص الکتریکی که با نیاز آتی خودروها گره خورده است .در حوزه
پژوهش به صورت پُر رنگ بر موضوعاتی که در تکنولوژی آتی خودرو مورد
استفاده هستند ،تاکید داریم.

مهمترین ویژگی یک ایده برای اینکه مورد حمایت آمپر قرار بگیرد
چیست؟ چرا از این ایدهها استقبال میشود؟
نیاز است در ایدههای ورودی به مجموعه آمپر موضوع نوآوری و نوآور بودن
آن تاکید ويژهای شود .ایدهها باید مبتنی بر دانش و ایده نوین باشد .موضوع
دیگری که اهمیت باالیی دارد این است که ثابت شود ایده مطرح شده با
قوانین حاکم بر مساله سازگاری دارد .همچنین باید مشخص شود که در ابتدا
این ایده قرار است به چه نیازی پاسخ دهد و آیا این نیاز در جامعه هدف و بازار
درست شناسایی شده است یا ارزیابی درستی از بازار نیاز انجام شده است.
برای هر ایده سنجش بازار دقیقی انجام میشود و چالشهای مرتبط با آن
شناسایی میشود .این مباحث در کارگروههایی بررسی شده و به ارائهکننده
ایده کمک میشود تا از هر گونه چالش یا اشتباه عبور کند.
اندکی در رابطه با انجام پروژههای مشترک آمپر با دانشگاههای
مختلف برایمان صحبت کنید.
همانطور که گفته شد در حوزه پژوهش مسیرهای مختلفی وجود دارد که
فعالیت پژوهشی را به سرانجام برساند .یکی از این سرفصلها استفاده از
ارتباطات مناسب با دانشگاههاست .سرفصلهای مختلفی بر اساس نیازهای
سنجش شده در هلدینگ رایزکو تعریف شده است .با ایجاد تفاهمنامه با
دانشگاههای مختلف از ظرفیت علمی دانشگاهها استفاده میشود .با استفاده
از ظرفیت علمی دانشگاهها سریعتر و با کیفیتتر میتوانیم نیازهای مجموعه
را پاسخگو باشیم.
آمپر چه خدمات و حمایتهایی در اختیار شرکتها و کسبوکارهای
نوپا قرار می دهد؟
با توجه به اینکه هلدینگ رایزکو حامی و پشتیبان اصلی مجموعه آمپر
است .یکی از مزایایی که میتواند به کسبوکارهای نوپا کمک کند استفاده
از زیرساختهای هلدینگ رایزکو است .با توجه به وجود فضای اشتراکی
این امکان وجود دارد که کسبوکارهای نوپایی که مورد تایید مجموعه قرار
گرفتهاند از خدمات آزمایشگاهی و نیازمندیهایی که در فرایند توسعه وجود
دارد ،استفاده کنند .البته این امکان هم فراهم میشود تا از تمامی قابلیتها
استفاده شود و در فازهای مختلف اعم از بازاریابی ،طراحی و ...از مجموعه
کمک گیرند .همچنین در این مسیر از منتورها و مشاورههای حوزه نیز بهره
میبرند.

دانشگاهی و آشنا به حوزه شکل گرفته است .با ترکیب یک تیم دانشجو و
پویا به همراه کسانی که تجربه گرانقیمتی در صنعت کشور دارند ،یک ایده
میتواند مسیر صحیح رشد را طی کند .با وجود منتورها و مشاورهای اقتصادی
که در گروه فعالیت دارند ترکیب مناسبی برای پرورش ایدهها شکل گرفته
است.
همه موارد ذکر شده به عنوان زیرساختهای نرمافزاری و زیرساختهای
سختافزاری که در مجموعه هلدینگ رایزکو شامل آزمایشگاه قابلتوجه
و سایر موارد مورد نیاز برای صنعتیسازی یک محصول فراهم است .مرکز
نوآوری آمپر از دو بخش پژوهش و شتابدهی تشکیل شده است .این مرکز
با حمایت از ایدههای خالق و ایجاد فضایی مناسب برای پژوهش ،تحقیق و
نوآوری ،به صاحبان ایده در کنار زدن موانع پیش روی مقصد نهایی آنها،
کمک میکند .حوزههای تخصصی ما در آمپر صنعت خودرو ،تجهیزات
پزشکی ،فناوری اطالعات و اینترنت اشیا هستند .ایجاد همافزایی بین صنعت
و دانشگاه و تبدیل ایده به فرصت از طریق ارائه حمایت مالی ،منتورینگ،
فضای کار اشتراکی و… به تیمهای نوپا و ایجاد امکان همکاری موثر بین
سازمانها و استارتاپها از اهداف اصلی مرکز نوآوری آمپر است.
شما در آمپر به چه چیزهایی متعهد هستید؟
متعهد هستیم تا با بهرهگیری از ایدههای خالق و طرحهای ناب و سازنده
و تجاریسازی آن در سطح کشور ،منطقه و جهان گامی در جهت توسعه
فناوری و دانش فنی در کشور ،کاهش وابستگی به واردات ،توسعه صادرات و
اشتغالزایی برای هموطنان خود برداریم.
مهمترین اقدامات منتورها در مجموعه آمپر چیست؟
یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر استارتاپ ،دسترسی به شبکهای از
افراد خُ بره و متخصص در حوزههای متنوع است .این افراد با تجربهای که
در مواجهه با چالشهای کسبوکار ،قوانین توسعه یک استارتاپ و عوامل
موفقیت و شکست استارتاپها دارند ،میتوانند نقش مهمی در پیشبرد و
توسعه طرحهای استارتاپی داشته باشند .آمپر با توجه یه سابقه و توانایی خود،
این افراد را به متقاضیان وصل میکند.

یک کسبوکار از چه مسیری باید عبور کند تا مورد حمایت
آمپر قرار بگیرد؟
برای اینکه یک کسبوکار و یا استارتاپ بتواند در
مسیر حمایت مجموعه آمپر قرار گیرد ،چند
مرحله وجود دارد .در مرحله ابتدایی ارزیابیهای
فنی است که تیم آمپر انجام میدهد .در جلسات
مختلف ارزیابیهای مختلفی از ایده تا تجاریسازی
کسبوکار انجام میشود .پس از آن موارد اقتصادی
و سهمهای پروژه بررسی میشود که در ردههای
مدیریتی تعیین تکلیف میشود .در نهایت تعیین
میشود که استارتاپ چه اندازه میتواند حمایت
دریافت کند.
مهمترین ویژگی و شاخص ه آمپر چیست؟
کمی در این مورد برایمان صحبت کنید.
مهمترین وجه تمایز آمپر نسبت به سایر مجموعههای
نوآوری این است که در وهله اول با حضور تیم جوان
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مسیر رو به
پیشرفت کارآمدی
در هلدینگ رایزکو
سیستم رهبری کارآمد ،عملکرد در سازمانها را بهبود میبخشد؛ درواقع این سیستم میتواند رهبری را به سیستم کارآمدی سازمانی هم نسبت دهد .سیستم رهبری

یک سیستم محوری و سازماندهنده است که همه کارکردهایی که مسئولیتشان بر عهده تیم مدیریت ارشد است را شامل میشود .این کارکردها رهبری را ملزم

میکند تا منسجم باشد ،آینده یا چشمانداز را تعریف کند ،جهتگیری را تعیین و استراتژی را تدوین و اجرا کند ،از همسویی مطمئن شود ،شفافیت را منتقل کند،
اشتیاق ذینفعان را برانگیزد ،استعدادها را پرورش دهد ،عملکرد را مدیریت کند ،پاسخگویی را برقرار و از اجرای درست فرایند جانشینی اطمینان حاصل کند ،منابع را

تخصیص دهد ،فرهنگ سازمانی را شکل دهد و نتایج را محقق کند .درحقیقت سیستم رهبری دیانای ،رمز ژنتیکی یا برند متمایزکننده سازمان است .سعید ناصریان،

مدیرسایت قطعات الستیکی و نوار آببندی کارآمدی در هلدینگ رایزکو را همیشه در حال ارتقا و گسترش میداند .در ادامه مشروح صحبتهای وی را بخوانید.

نقش رهبری رایزکو در کارآمدی و ارتقای کارآمدی کارکنان و
سازمان چگونه بوده است؟
باعنایت به مشخصههای ذیل که در بردارنده برخی از صفات رهبری رایزکو
است کارآمدی سازمان رایزکو همیشه درحال گسترش و ارتقا بوده است.
 .1اشراف رهبری به سیستمهای نوین مدیریت.
 .2گام برداشتن رهبر در مرزهای دانش در تولید محصوالت.
 .3بازنگری هوشمندانه چشمانداز و ماموریتهای سازمان متناسب با
تغییر عوامل تاثیرگذارداخل و خارج سازمان.
 .4اهتمام کامل در تعیین اهداف و تدوین استراتژی و جاریسازی آن در
سازمان.
 .5برخورد علمی در رشد و شکوفایی هلدینگ رایزکو.
 .6تعامل سازنده با تمام ذینفعان سازمان.
مهمترین شاخص های کار آمدی کارگران در هلدینگهای بزرگی
مانند رایزکو چیست ؟
ابتدا یک تعریف از کارآمدی داشته باشیم ،کار آمدی عبارت است از
موفقیت در تحقق اهداف سازمان با رفع موانع و استفاده از امکانات.
هر چند شاخصهای مانند راندمان ـ اجتناب از تولید محصوالت معیوب
( )PPMـ سرانه تولید و ...بهعنوان شاخصهایی برای ارزیابی گوشهای از
عملکرد کارگران در دسترس هستند ،ولی کارآمدی کارگران در هلدینگ
رایزکو با تلفیقی از امتیازات اخذ شده در:
 .1تحقق برنامه تولید.
 .2رعایت اصول پاکیزگی(.)5S
 .3جلوگیری از بروز محصول نامنطبق (.)PPM
 .4مشارکت در فرایند ارتقای کیفیت محصوالت در خطوط تولید.
 .5مشارکت در اصالح و ارتقای امور جاری کل سازمان از طریق ارائه
پیشنهادات سازنده.
نتایج در دوره های زمانی مشخص اعالم میشود تا خود کارگران و
سرپرستان مربوطه با برنامهریزی و ایجاد رقابت سازنده زمینه ارتقای
کارآمدی کارگران را فراهم آورند.
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مهمترین ویژگی کارکنان در رایزکو که منجر به کارآمدی سازمانی
شده چیست؟
 .1نصبالعین قراردادن رهنمودهای رهبری و مدیران ارشد سازمان.
 .2استفاده از دانش و تجربه مدیران مجرب سازمان.
 .3تعاملپذیری باالی کارکنان.
 .4تعهد سازمانی.
 .5دانش تخصصی بهروز و تجربه باالی کارکنان.
 .6کار تیمی اثربخش کارکنان.
 .7ماندگاری باالی کارکنان کلیدی (که حاصل برنامهریزی اثربخش
سازمان است).
 .8حمایت سازمانی.
 .9انعطافپذیری آگاهانه کارکنان.
 .10روحیه باالی مشارکت کارکنان.
ارتقای کارآمدی یک سازمان بر پایه عملکرد کارکنان چگونه باید
باشد؟
با ایجاد و ارتقای مداوم سیستمهای ارزیابی و انتخاب شاخص های
متناسب برای کلیه واحدهای سازمان ،کارآمدی واحدها پایش می شود.
این ارزیابی و پایش توسط سیستم و همچنین به صورت خودارزیابی
توسط خود واحدها انجام می گردد .کارآمدی واحدها نشانگر کارآمدی
کارکنان آن واحد است و ارزیابی ها زمینهساز ارتقای کارآمدی واحدها و
کارکنان نیز هست که منجر به تعالی سازمان در کلیه زمینه ها می گردد.
هلدینگ رایزکو طالیهدار استفاده از مدل های متفاوت تعالی سازمانی
مانند  EFQMو  INQAیا تعالی منابع انسانی به تناسب در کل
شرکت ها یا بخشی از شرکتهای تحت پوشش بوده است .استفاده صحیح
از روشها و شیوههای ارزیابی و بهبود مداوم فرایندها مانند چرخه دمینگ
 PDCAیا منطق رادار  RADARدر ارتقای کار آمدی سازمان و کارکنان
ثمربخش است.
استفاده و استقرار فرایند مدیریت دانش که دانش آشکار و ضمنی
کارکنان را تجمیع و در کل سازمان در دسترس قرار میدهد باعث ارتقای

کارآمدی کارکنان و در نتیجه سازمان میشود.
البته استقرار سیستم های انگیزشی کارکنان در سازمان باعث افزایش روحیه و کارآمدی کارکنان و
درنتیجه ارتقای کار آمدی سازمان می گردد.
تسریع در استفاده از فنآوری تکنولوژیهای روز دنیا در زمینههای مختلف حتی در زمینه
مدیریت چگونه منجر به کارآمدی بیشتر کارکنان می شود؟
 .1الزام استفاده از تکنولوژی روز دنیا منجر به الزام کارکنان به افزایش دانش شخصی و سازمانی
میگردد که این مهم خود منجر به ارتقای کار آمدی کارکنان میگردد( .سرعت دادن به آموزش
کارکنان جهت استفاده از تکنولوژی) .بدیهی است همچنان که استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا باعث
ارتقای کیفی محصوالت تولیدی یا ارائه خدمات میشود .با استفاده از فناوری روز دنیا حفظ و تداوم
ارتقای کارآمدی کارکنان سازمان تسهیل خواهد شد.
 .2به صورت کلی ارزیابی کارکنان و اقدامات اصالحی متعاقب آن سببساز ارتقای کارآمدی
کارکنان خواهد بود ،حال اگر این ارزیابی با آخرین روشهای روز دنیا باشد اثربخشی مناسبتری
خواهد داشت .سیستمهای ارزیابی مانند کارت امتیاز متوازن  -BSCارزیابی  360درجه تا حدودی
در این راستا استفاده میشوند.
 .3مطالعه شرکتهای موفق در ایران و دنیا نشان میدهد آنچه سببساز ماندگاری و کارآمدی آنها
شده حرکت در مرزهای دانش و استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا در امور مربوط به کسبوکارشان
بوده است.
در رایزکو چه برنامههایی برای افزایش کارآمدی کارکنان و مدیران میانی و مدیران ارشد
در نظر گرفته شده است ؟
 .1آموزش و استفاده از سیستمهای جدید ارزیابی کارکنان مانند ارزیابی  360درجه.
 .2استقرار سیستمهای خودارزیابی و الزام به استفاده اثربخش از آن.
 .3استفاده از تکنولوژی روز دنیا در تولید محصوالت و خدمات.
 .4جاریسازی سیستمهای انگیزشی اثربخش (ارتقاء ـ دیده شدن ـ توسعه فردی).
 .5ارائه سرویسهای خدمات بهداشتی و درمانی اثربخش ـ بیمه تکمیلی ـ استقرار کارکنان در
مجتمع مسکونی سازمان ـ استقرار سیستم انتخاب کارکنان برتر ـ استقرار سیستم پیشنهادات ـ
طراحی سیستم جذب نیروی انسانی هوشمند ـ ارائه سرویس خاص به همکاران کلیدی باعث حفظ
و ارتقای کارآمدی کارکنان خواهد بود.
مسیر پیش روی رایزکو در زمینه کارآمدی را چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه سرعت رشدکارآمدی رایزکو نسبت به سازمانهای موازی (مشابه) بیشتر بوده
است پس انتظار میرود به قله نزدیکتر شده باشد بدیهی است ارتقای کارآمدی سازمانی به مراتب
سختتر و دستیابی به آن نیاز به صرف انرژی بیشتر و ایجاد روشهای خالقانهتر است .لذا در این
راستا رایزکو با تغییر کلی ساختار و آرایش مجدد بر اساس معاونتهای جدید و استفاده از نیروهای
متخصص تمهیدات الزم جهت ارتقای کلی سازمان از جمله کارآمدی را هدفگذاری کرده است.
انعطافپذیری مدیران میانی و کارکنان در رایزکو تا چه حد منجر به کارآمدی سازمانی
شده است؟
 .1جلوگیری از حذف نیروهای کلیدی و اثربخش در اثر اشتباهات کاری یکی از دستاوردهای
انعطاف پذیری و بلندنظری مدیریت است کارکنان کلیدی عمده مسئولیت کارآمدی سیستم را بر
عهده دارند.
 .2انعطافپذیری در برخورد با یکی از ذینفعان سازمان یعنی مشتری در کلیه موارد کیفی ،تکوین
محصول ،فروش و ...باعث تضمین تداوم بازار موجود و جلوگیری از کاهش یا حذف بازار محصوالت
موجود میشود ،یعنی باعث حفظ کارآمدی سیستم به معنی کامل آن «تداوم موفقیت در تحقق
اهداف سازمان با رفع موانع و استفاده از امکانات» است.
 .3جهت حفظ کارآمدی سازمان بیشتر کارکنان با انعطافپذیری الزم ضمن آمیختن زمان زندگی
شخصی و کاری با هم سببساز تداوم کارآمدی سازمان شدهاند به زبان سادهتر در بیستوچهار
ساعت شبانهروز در دسترس بوده و در صورت لزوم اقدامات الزم را مبذول میدارند.
 .4ارتقای قابلیت هایی مانند چند وظیفه ای بودن کارکنان ( ،)Multi Taskتیمی کارکردن و اقدام
کردن کارکنان ( )Team Workingو قابلیت گردش شغلی کارکنان ( )Job Rotationبه نوعی
نشاندهنده بخشی از قابلیت انعطافپذیری کارکنان در تداوم کارآمدی سازمانی است.
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نقش روانشناسان
صنعتی در توسعه
سازمانها
جهان امروز،
تغییرات شگرفی
و
روشها
در
منشهای کسبوکارها
را تجربه میکند .ظهور
انقالبهای صنعتی مختلف
در دهههای اخیر کسبوکارها
را به صورت شگرفی دگرگون
کرده است .هر بار که موج تازهای
اقتصاد جهان به خصوص بخش
صنعت را دربرمیگیرد ،ایدههای
نو وحتی روشهای جدیدی در خلق
محصول و گاهی مدیریت سازمان شکوفا
میشود .مدیریت منابع انسانی و توجه ویژه به
آن در سازمانها ،در دوران انقالب صنعتی سوم به
اوج شکوفایی رسید و از آن پس دیگر یک اصل در
سازمانها به شمار میرود.
امروزه نقش عوامل انسانی در زندگی بهویژه در
محیطهای شغلی در سراسر دنیا بیشازپیش مورد دقت
و بررسی قرار میگیرد چراکه همه پیشرفتهای انسان
در سایه فعالیتهای انسانهای سالم ،توانمند و راضی از
شرایط زندگی و کار محقق میشود .هدف روانشناسان و
دیگر متخصصان علوم انسانی از انجام مطالعات علمی در
زمینه های مختلف آن است که با استفاده از روزآمدترین
تکنیکهای علمی دنیا ،کارآمدی و اثربخشی انسان در
موارد مختلف کار و زندگی را ارتقا بخشیده و با کیفیتتر
کنند.
روانشناسی صنعتی و روانشناسی سازمانی هر دو به مطالعه
رفتار در تنظیمات سازمانی و کار و استفاده از روشها،
واقعیتها و اصول روانشناسی در افراد و گروههاست.
روانشناس صنعتی و سازمانی که متخصص در رفتار انسان در
محل کار هستند .روانشناسان وابستگی متقابل افراد ،سازمانها
و جامعه را تشخیص میدهند و تاثیر عوامل مانند افزایش
تاثیرات دولتی ،افزایش آگاهی مصرفکنندگان ،کمبود مهارت و
ماهیت در حال تغییر نیروی کار را تشخیص میدهند .روانشناس
سازمانی به پاسخ دادن به مسائل و مشکالت مربوط به افراد در محل
کار به عنوان مشاور برای کسب و کار ،صنعت ،دانشگاهی ،جامعه و
سازمانهای بهداشتی و  ...فعالیت میکند.
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هدف از روانشناسی صنعتی
چیست؟
در تمامی سازمانهای جهان بهرهوری حرف
اول را میزند .اگر یک شرکت به بهرهوری نرسد بدون
شک ادامه حیات برای آن سازمان دشوار میشود .پس باید
برای باالرفتن میزان بهرهوری سازمانی ،سازمان را از نظر منابع
انسانی هم ارتقا داد .اینجاست که روانشناسی صنعتی میتواند به کمک
تیم مدیریت منابع انسانی بیاید.
روانشناسی صنعتی و سازمانی شاخهای از علم روانشناسی است که به دنبال
افزایش رفاه و سالمت انسان در محیط کار و همچنین افزایش بهرهوری صنایع
و سازمانها از طریق استفاده از یافتههای روانشناسان است .بهطور ساده مفهوم
روانشناسی صنعتی و سازمانی یعنی کاربرد اصول و نظریههای علم روانشناسی
در محیط کار .این مفهوم از دو بخش صنعتی و سازمانی تشکیلشده است که
تفاوتهایی دارند و هرکدام حیطه ویژهای دارد که این نشاندهند ه گستردگی
این علم است .مفهوم صنعت به تمام فرایندها و ابزار الزم برای تولید کاال و
خدمات اشاره دارد و مفهوم سازمان به چهارچوبها و روابطی اشاره دارد
که این ابزارها و فرایندها را در راستای هدف کلی شکل میدهد.
روانشناسی صنعتی در این مفهوم ،به آن دسته از فعالیتها اشاره دارد
که تمرکز اصلی آنها افزایش تولید ،استخدام و بهکارگماری ،طراحی
شغل ،برنامهریزی آموزش ،ارزیابی عملکرد و بهطورکلی ،هر فعالیتی
است که به مفهوم کار و تولید مربوط میشود .در مقابل ،روانشناسی
سازمانی شامل فعالیتهایی است که به گروهی از انسانها مربوط
میشود همچون رضایت شغلی ،کیفیت زندگی کاری ،رفاه و
سالمت کارکنان ،روابط انسانی .هرچند که در محیط واقعی،
نمیتوان به همین سادگی تمایز و مرز بین این دو مفهوم
را شناسایی کرد البته باید گفت در عمل نیازی به این کار
نیست.
روانشناسی صنعتی و سازمانی بهعنوان یک علم کاربردی
در دنیایی که محیط کاری و شکل کار هرچه بیشتر
بازندگی شخصی و اوقات فراغت تلفیقشده است گستره
بزرگی از فعالیتها را دربر میگیرد که مرزبندی و تمایز
بین آنها سخت است.

آموزشوپرورش رکن اصلی و اساسی روانشناسی صنعتی
نمیتوان روانشناسی صنعتی را تک بُعدی دید و بخشهای مختلف آن را
ارزیابی و تحلیل نکرد .در هر علمی آموزش و پروش رکن اصلی یا اولیه
هستند .روانشناسی صنعتی هم از این موضوع مستثنا نیست.
در دنیای امروزی سازمانها همواره در حال تغییر و تحول هستند و به همین
خاطر الزم است دانش و مهارت افراد سازمان همواره بهروز باشد یا اینکه
نقشهای شغلی جدیدی در سازمان ایجاد میشود که افراد سازمان برای
تصدی آنها نیاز به آموزش دارند و همینطور بعضی از سازمانها بعد از
استخدام افراد نیاز دارند آموزشهایی را به آنها بدهند .یکی از مهمترین
فعالیتهای روانشناسی صنعتی و سازمانی بررسی نیاز سازمان به آموزش،
طراحی برنامه آموزشی و ارزیابی آثار اجرای این برنامه است.
نقش روانشناسی صنعتی در جذب نیرو
هر سازمان برای توسعه و گسترش فعالیت خود نیاز به توسعه نیروی انسانی
دارد .هر نیروی انسانی هم قبل از ورود به مجموعه باید مورد ارزیابی و گزینش
قرار بگیرد .یکی از شناختهشدهترین فعالیتها در این شاخه از روانشناسی،
جذب متقاضیان شغل ،انتخاب و گزینش از بین آنها و به کارگیری آنهاست.
شاید در نزد عموم مردم هر سه نوع این فعالیتها یکی تلقی شوند ولی در
عمل هرکدام آن ،فعالیتها و برنامههای خاصی را دربرمیگیرند.
در مرحله گزینش روانشناسی صنعتی و سازمانی باید با استفاده از ابزارهای
تشخیصی مانند مصاحبه ،مرکز ارزیابی ،آزمون و موارد دیگر ،از بین متقاضیان
مراجعه کرده به سازمان مناسبترین فرد برای آن پست شغلی را انتخاب کند.
پس از انتخاب گزینه مورد نظر روانشناسان صنعتی باید به نیروهای تازه وارد
این آموزش را بدهند که در محیط کار چگونه باید خود را با شرایط محیطی
و همکاری تطبیق بدهند.
ارزیابی عملکرد نیروهای سازمان توسط روانشناس صنعتی
فعالیت روانشناسی صنعتی و سازمانی در این بخش مربوط به طراحی و
پیادهسازی الگوهای ارزیابی عملکرد کارکنان است به شکلی که این الگوها
بتواند بهدرستی عملکرد افراد را با توجه به هدف آن سازمان بسنجد .صحت
و اعتبار این سنجش از دو جهت بسیار اهمیت دارد .یکی اینکه با توجه به
تغییراتی که در شکل کار به وجود آمده است پیچیدگی در تعیین عملکرد

کارکنان باالتر رفته است و دیگر امروزه نمیتوان به روش سنتی و تنها با اتکا
بر نتیجه یا خروجی شغل ،آن را ارزیابی کرد.
دوم اینکه سازمانها و صنایع بسیاری از برنامههای توسعهای خود را بر
اساس نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان خود ،تنظیم میکنند و عالوه بر آن
سیستم جبران خدمات و برنامههای پاداش و تنبیه نیز بر اساس نتیجه همین
ارزیابیهاست؛ بنابراین این حوزه از روانشناسی صنعتی و سازمانی بسیار مهم
و اثربخش است.
تحول سازمانی با روانشناسان صنعتی
هر سازمانی پس از تثبیت جایگاه باید به فکر رشد و توسعه بیشتر باشد.
گاهی مسیر رشد سازمان از یک تحول سازمانی میگذرد .تحول سازمان
عبارت است از فرایند برنامهریزیشده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طریق
بهرهگیری از نظریه ،پژوهش و فنون علوم رفتاری .پس تحول برای سازمان
یک نیاز است .در این میان نقش روانشناسان صنعتی برای رشد و تحول
سازمانی غیرقابل انکار است.
ارتقای زندگی کاری کارکنان
هر فردی که در یک سازمان با هر موقعیت شغلی که فعالیت میکند دارای
یک زندگی شخصی و یک زندگی کاری است .زندگی کاری هر فرد به سازمان
و افراد مرتبط با آن گره خورده است .دیگر در زندگی کاری تنهایی و جزیره
تنهایی معنایی ندارد .هر فردی در هر سازمانی باید خود را با شرایط کاری
تطبیق داده و زندگی کاری خود را به بهترین شکل بسازد.
منظور از زندگی کاری یا کیفیت زندگی کاری ،میزان رفاه و رضایت کارکنان
در محیط کار است .اغلب در مباحث مربوط به روانشناسی صنعتی و سازمانی
مفهوم زندگی کاری را در مقابل زندگی در خانه یا زندگی در محیطهای
غیرکاری در نظر میگیرند که این درست نیست .کیفیت زندگی کاری،
مفهومی گستردهتر از بهبود شرایط کار است و تمام عواملی را که باعث
خشنودی و سالمت جسمی و روانی افراد چه در محیط کار و چه در خارج از
محیط از کار میشود را در برمیگیرد .برای داشتن یک زندگی کاری خوب
باید فرد دارای ویژگیهایی مانند  .۱مشارکت در تصمیمگیریها؛  .۲استقالل
در کار؛  .۳هویت شغلی؛  .۴رفاه اجتماعی و اقتصادی؛  .۵نگرشهای شغلی
و ...باشد.
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هدیه پُرطمطراق هیتلر به رضاخان

گرانترین بنز کالسیک
جهان در ایران آرام
گرفته است
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هدایای دنیای دیپلماسـی رسـمی اسـت که نشـان از دوستی
کشـورها با یکدیگر دارد .این سـنت از دیربـاز تا کنون در میان
کنشـگران سیاسـی جهان وجود دارد .بررسی تاریخ دیپلماسی
کشـورها نشـان میدهد دادوسـتد هدایـا یک امر عادی اسـت
کـه گاهـی نادرترین و یـا خاصتریـن اتفاقهای جهـان را رقم
میزنـد .ممکـن اسـت این هدایا نـه تنها بخشـی از تاریخ یک
ت را در دل خـود جای دهد.
کشـور بلکـه تاریخ یک شـرک 
یکـی از هدایـای دنیـای دیپلماسـی در مـوزه خـودروی ایـران
چشـمنوازی میکنـد .شـاید بـرای بسـیاری عجیب باشـد؛ اما
گرانتریـن بنز کالسـیک جهان در مـوزه خودروی تهـران آرام
گرفته اسـت.
مرسـدس بنـز  k500هدیـهای اسـت کـه روزگاری هیتلـر آن
را بـه رضـا شـاه هدیـه داد و ایـن روزها بـا وجود تالش بسـیار
ت بنز همچنـان در موزه خـودروی تهـران میهمان
زیـاد شـرک 
ایرانیان اسـت.
رضاخـان ،مرسـدس بنـز  k500را سـال  ۱۹۵۳هدیـه گرفت.
ایـن خـودرو در زمـان خـودش یک مرسـدس اسـپرت بود که
بیـن سـالهای  ۱۹۳۴تـا  ۱۹۳۶تولید شـد .طراح ایـن خودرو
فردریـش گیگـر ،طراح نامدار مرسـدس بـود ،k500 .ملقب به
سـلطان جادههـا بـا داشـتن ویژگیهـای فنی خـاص از جمله
تجهیز به کمپرسـور یـا همان سوپرشـارژر از جمله خاصترین
و زیباتریـن مدلهـای مرسـدس در دهه سـی بود.
در آن زمـان ،ایـن خـودروی سـوپرلوکس را بـا نـام k500
میخواندنـد k500 .در میـان جوانـان عشـق خـودرو جایـگاه
ویـژهای داشـت؛ امـا بانوانـی کـه در آن دوران از کفشهـای
پاشـنه بلند اسـتفاده میکردند  k500را مناسـبترین خودرو
بـرای خـود میدانسـتند .این خودرو به دلیل داشـتن سیسـتم
تعلیـق مسـتقل ،دارای یـک محور جلـو با اسـتخوان مضاعف،
محـور چرخـش دو مفصـل در عقب و موقعیت چـرخ جداگانه،

چ و میرایـی بـود کـه
فنرهـای سـیمپی 
بـرای اولیـن بـار در جهـان رونمایـی
میشـد .همیـن ویژگیهـا آن را بـه
خودرویـی بسـیار راحتتـر از نسـل
قبـل خود کرد و طرفداران بسـیاری در
میـان جوانـان یافت.
بر اسـاس آخرین گزارشـی که شـرکت
بنـز منتشـر کـرده اسـت از تولیـد
ترکیبـی  ۳۴۲ ،K500خـودرو روانـه
بازار شـده اسـت کـه  ۲۹رودسـتر ویژه
طـی دو سـال تولیـد شـد.
گرانترین خودروی کالسـیک شـرکت
بنـز کـه ایـن روزهـا در ایـران بسـر
میبـرد طرفـداران بسـیاری دارد .بـه
همیـن دلیـل بارها تالش شـده اسـت
تـا ایـن خـودرو بـه یکـی از موزههـای
کشـور تولیدکننـده بازگـردد.
یکی از ویژگیهـای خاص این اتومبیل،
سـواری نرم و راحـت و هندلینگ باالی
آن بـود .درواقع مدل  k500از سیسـتم
تعلیق با اکسـل جناغـی دوگانه در جلو
و مفصلـی دو تکـه در عقـب برخـوردار
بـود .هـر کـدام از چرخهـا بـه سیسـتم
تعدیـل ضربـه و فنرهای حلقـهای مجزا
مجهـز شـده بودند کـه از ایـن تکنیک
بـرای اولیـن بـار در صنعـت خـودرو
اسـتفاده میشـد .موتـور ایـن خـودرو

k 500

ت بنـز بـرای خریـد  K500بیـش از دو میلیـون دالر بـود .بـا گذشـت دو دهـه از ایـن ماجـرا هنوز هیـچ فردی
شـرک 
نتوانسـته روی ایـن خـودرو قیمتگـذاری مناسـبی انجام دهـد  .یکی از مهمترین دالیلی که سـبب میشـود شـرکت
بنـز از هیـچ تالشـی بـرای بازگرداند بنـز  K500به مـوزه خود دسـت برندارد این اسـت که دیگـر این خـودرو در هیچ
جـای جهـان جز در مـوزه خودروهـای تهـران دیده نمیشـود .البته هـم اکنـون مدلهای بدون سـقف این خـودرو در
دسـترس عمـوم بـرای خرید و فروش وجـود دارد؛ امـا نمونه کوپه یـا اتوبان کـروزر آن ظاهرا دیگر در هیـچ جای جهان
موجـود نیسـت و فقـط چهـار دسـتگاه از آن تولید شـده که فقط ایـن مدل سـالم مانده اسـت .نکته قابـل توجه دیگر
خـاص بـودن رنـگ بنـز  K500اسـت .این مـدل در نوع خـود نیز تک رنـگ اسـت و هیچ نمونه مشـابه دیگـری ندارد.

mercedes benz

در رابطـه بـا خـاص بـودن و
منحصربهفـرد بـودن این خـودرو
همیـن بـس کـه از دهـه هشـتاد
شمسـی قیمتهـای نجومـی برای
خریـد آن پیشـنهاد شـده اسـت.
اوایـل دهـه هشـتاد شمسـی
کارشناسـان رسمی مرسـدس بنز
از ایـن خـودرو در مـوزه تهـران
دیـدن کردنـد .بـه گفتـه مدیران
وقـت ،کارشناسـان مرسـدس
بنـز رقمـی نجومـی بـرای خریـد
بنـز  K500بـه مـوزه خودروهـای
کالسـیک پیشـنهاد کردنـد.
شـنیدههای غیررسـمی حاکـی
از آن اسـت کـه رقـم پیشـنهادی

سـاخت جنـرال موتـورز بـوده و دارای توربـو
شـارژ اسـت و حـرف اول ایـن خـودرو یعنی K
نشـاندهنده سیسـتم کمپرسـور یا همان توربو
شـارژ اسـت .این خودرو در زمـان خویش دارای
حـد بیشتـر سـرعت  160کیلومتـر بر سـاعت
بـوده و بـه همـراه یکـی از نمونـه هـای خـاص
میبـاخ ،صرفـا بـرای حرکـت در اتوبـان طراحی
شـده بود.

گفتـه میشـود شـرکت بـزرگ دایلمـر کـه از
غولهـای خودروسـازی در جهـان اسـت ،بارها
و بارهـا بـرای خرید ایـن خودرو پیشـنهادهای
چندیـن میلیـون یورویـی داده تـا آن را بـرای
نمایـش در مـوزه مرسـدس بنـز اشـتوتگارت
خریـداری کنـد امـا طـرف ایرانی زیر بـار نرفته
اسـت .ایـن خـودرو در حـال حاضـر تحـت
مالکیـت بنیاد مسـتضعفان اسـت.

37

نمره قبولی خودروسازی
کشور در تابآوری
تحریمها

صنعت خودروسازی کشور در یک دهه گذشته از دو ناحیه داخلی و خارجی ضربه
خورد .بخش داخلی آن مربوط به قیمتگذاری دستوری و بخش خارجی آن نیز
مربوط به تحریمها و بهتبع آن افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید بود .به
این شرایط سخت ،کاهش قدرت خرید مشتریان را نیز باید اضافه کرد .درحالیکه
قیمت خودرو در این مدت حدود  21برابر افزایش یافت میزان رشد ارز و هزینههای
تولید بیش از  20برابر و میزان افزایش حقوقها  9برابر بود .بر این اساس صنعت
خودروسازی کشور بار سنگینی را در این مدت متحمل شد .بسیاری از کارشناسان
معتقدند خودروساز ان کشور در این شرایط نمره قبولی گرفتهاند .هر چند این مساله
به معنای رضایتمندی کامل از کارنامه آنها نیست اما با توجه به شرایط عنوان شده
به باور بسیاری از صاحبنظران منصف ،این صنعت عملکرد قابل قبولی داشته است.
بـــا رویکـــرد بومیســـازی در شـــرایط تحریـــم ،قیمتهـــا در ایـــن
بـــازار کنتـــرل شـــد .هـــر چنـــد در ابتـــدای تحریمهـــا در ســـال  97و بـــا
محدودیـــت واردات ،خـــط تولیـــد خودروســـازان بـــا موانعـــی روبـــهرو شـــد
امـــا در ادامـــه بـــا همـــکاری قطعهســـازان ایـــن مشـــکالت کاهـــش یافـــت.
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ضربـه خودروسـازان از تحریمهـای داخلـی و
خا ر جی
دکتر امیرحسـین کاکایی ،اسـتاد دانشکده مهندسی
خـودروی دانشـگاه علـم و صنعـت در ایـن بـاره
میگویـد« :صنعـت خودرو از صنایـع قدیمی و بزرگ
کشـور اسـت کـه در شـرایط تحریمها بـا چالشهای
زیـادی همراه شـد».
او در ادامـه تحریمهـای سـه سـال گذشـته را
سـنگینترین تحریم کشـور عنوان کـرده و میگوید:
«صنعـت خـودرو در ایـن شـرایط جزء صنایعـی بود
کـه در راس تحریمهـا قـرار گرفـت».
کاکایـی در بخش دیگـری از اظهاراتش به مشـکالت
اقتصـادی ناشـی از تحریمها از جملـه افزایش قیمت
ارز و نهادههـای تولیـد اشـاره کـرد و گفـت« :در این
مـدت شـاهد ابرتورم در کشـور بودیـم و این در حالی
بـود کـه قیمتگذاری خـودرو دسـتوری بود».
ایـن کارشـناس صنعت خـودرو با ذکر مثالـی در این

زمینـه میگویـد« :در شـرایطی کـه قیمتگـذاری خودرو دسـتوری بـود اما
قیمـت فـوالد آزاد بـود و افزایش بیـش از صددرصدی داشـت».
او ادامه داد« :این مشـکالت خودروسـازان را در تنگنای شـدید و آنها را در
معرض ورشکسـتگی قرار داد».
افزایش خودکفایی و داخلیسازی در شرایط تحریم
در سـال  97و با شـروع تحریمها مشـکالت زیادی را در صنعت خودروسازی
کشـور شـاهد بودیم .در شـرایطی کـه قرار بـود سـرمایهگذاریهای جدیدی
در صنعت خودروسـازی از سـوی شـرکتهای خارجی صـورت بگیرد ناگهان
بـا تحریمها ورق برگشـت .همچنین محدودیـت در واردات قطعات نیز منجر
بـه افزایـش تعـداد خودروهـای ناقـص در کارخانههـا و بهتبـع آن افزایـش
نارضایتـی مشـتریان شـد ،امـا در ایـن شـرایط خودروسـازان توانسـتند بـا
همـکاری قطعهسـازان ایـن مشـکالت را تا حـدود زیادی برطـرف کنند.
کاکایـی در ایـن زمینـه میگویـد« :بـا وجـود
تحریمها پیشـرفت فناورانه دو خودروسـاز بزرگ
کشـور قابـل توجه بـود».
او در ادامـه گفـت« :بسـیاری از خودروهـا در این
مـدت بهروزرسـانی شـدند و در حـال حاضـر
شـاهد اسـتاندارد یـورو  5در آنهـا هسـتیم».
ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو در ادامـه
میگویـد« :همچنیـن در شـرایط تحریـم برخی
خودروهـای قدیمـی همچـون پـژو و پراید حذف
شـدند کـه ایـن امـر بـه جهـت اینکـه نیـاز بـه
سـرمایهگذاریهای جدیـد دارد مشـکل اسـت».
طراحـی خودروهای جدید با کمک قطعهسـازان
نیـز از دیگـر اقدامـات موثـر خودروسـازان در
شـرایط تحریـم بـود که ایـن کارشـناس صنعت
خـودرو بـه آن اشـاره کرد.
او بـا بیـان اینکـه در ابتـدای تحریمهـا تولیـد
بـرای خودروسـازان مشـکل بـود ،چنیـن گفت:
«امـا بهتدریـج مشـاهده کردیـم کـه هـم تیـراژ
تولیـد و هـم تنـوع و کیفیـت افزایـش یافـت».
ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو بـا بیـان اینکه
خودروسـازان در شـرایط تحریـم در حـد بضاعت
خـود خـوب عمـل کردنـد اضافـه کـرد« :اگرچـه همچنـان بـا کیفیـت
خودروسـازان بـزرگ جهـان فاصله داریـم اما نـگاه منصفانه ایـن را میطلبد
کـه بـرای قضـاوت همـه شـرایط را لحـاظ کنیم».
اسـتاد دانشـکده مهندسـی خـودروی دانشـگاه علـم و صنعت با بیـان اینکه
قیمتگـذاری دسـتوری نیـز از مشـکالتی اسـت کـه صنعـت خودروسـازی
کشـورمان گریبانگیـر آن اسـت اشـاره کـرد« :بـر این اسـاس میتـوان گفت
کـه صنعـت خودروسـازی کشـور در شـرایط تحریـم از لحـاظ اقتصـادی
شکسـت خـورد و بـه لحـاظ فنـی و کیفیـت موفـق عمل کـرد».
ایـن کارشـناس صنعت خـودرو با بیان اینکه مشـکالت اقتصـادی در حیطه
اختیـارات خودروسـازان نبـود چنین افزود« :خودروسـازان یا بایـد مواد اولیه
ارزان داشـتند کـه در شـرایط تحریم امکانپذیـر نبود یا باید سـرمایهگذاری
جدیـد میکردنـد که این هـم در شـرایط محدودیتهای بینالمللـی امکان
آن فراهـم نبود».
همچنیـن بـه گفتـه او بـا توجـه بـه حساسـیتها بـرای حفـظ اشـتغال
خودروسـازان مسـاله کاهـش نیـروی انسـانی نیـز امکانپذیـر نبـود.

کاکایـی میافزایـد« :بنابرایـن خودروسـازان بـزرگ کشـور اگـر نگوییـم در
شـرایط تحریـم نمـره  20گرفتنـد و میتوانیم بگوییـم نمره قبولی داشـتند.
ایـن در شـرایطی اسـت کـه بـه گفتـه او  28خودروسـاز دیگر کـه در بخش
خصوصـی هسـتند بـه دلیل عدم داخلیسـازی نمـره قابل قبولی نداشـتند و
خطـوط تولیـد برخـی از آنهـا نیز بـه دلیل این مسـاله متوقف شـد».
نمره مردودی سیاستگذار خودرو در شرایط تحریم
دولتهـا در ادوار مختلـف بـا ایـن برنامـه کـه قیمـت خـودرو بایـد در مبـدأ
مدیریـت شـود تـا مصرفکننـدگان واقعی نیـز بتوانند صاحب خودرو شـوند
حضـوری تمـام قد در پروسـه قیمتگـذاری محصوالت تولیدی شـرکت های
خودروسـاز داشـتهاند .امـا در عمـل ایـن اقـدام نـه تنهـا کمکـی بـه خودرو
دارشـدن مصرفکننـدگان واقعـی نکـرده بلکـه سـبب شـده دسـت آنها از
خودرو کوتاهتر شـود .بررسـی اطالعات ارائه شـده از سـوی سیاسـتگذار پولی

و بانکـی کشـور بـه خوبی ایـن مسـاله را نشـان ميدهد.
کارشناسـان صنعـت خـودرو معتقدنـد کـه سیاسـتگذار ایـن بخـش در
تحریمهـا نمـره قبولـی نداشـته اسـت .هر چنـد که هـدف سیاسـتگذاران از
قیمتگـذاری دسـتوری ،حمایـت از مصرفکننـده عنوان شـد ،امـا در ادامه
شـاهد افزایـش بیرویـه قیمتهـا در بـازار بودیـم .دود ایـن مسـاله هـم بـه
چشـم مصرفکننـده و هـم تولیدکننـده رفـت».
بایـد دیـد دولـت سـیزدهم چه رویکـردی در ایـن زمینـه خواهد داشـت .آیا
قـرار اسـت با اسـم حمایـت از مصرفکننـده تولید سـرکوب و زیان انباشـته،
صنعـت خودروسـازی را همچـون یـک دهـه گذشـته بـا مشـکالت اقتصادی
همـراه کنـد یـا خیـر .راهـکار مهـم کارشناسـان در ایـن زمینـه جلوگیـری
از افزایـش هزینههـای تولیـد و پرهیـز از اقدامـات دسـتوری و همچنیـن
بهبـود نظـارت بر نحـوه عرضه خودروسـت .همچنیـن دیگر مولفـه تاثیرگذار
بـر صنعـت خـودرو در دولـت جدیـد موضـوع رفع تحریمهاسـت کـه در این
صـورت شـاهد سـرمایهگذاریهای جدیـد و تزریقـی خونـی تـازه بـه صنعت
خودروسـازی کشـور خواهیـم بود».
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حفظ کرامت انسانی
راز نیکوکاری
گفت وگو با داود
امیراحمدی مدیرعامل
موسسه خیریه راز

پرداختن به امور خیر و مسئولیت اجتماعی و نهادینهکردن مفاهیم ارزشی ،همواره کاری دشوار بوده که الزمه آن صبوری مبتنی بر یک
نگرش عمیق و عشقی صادقانه به انسان و نیتهای متعالی اوست .خلق اندیشههای نیک به عنوان یک ضرورت و تبدیلش به یک الگو و
تعیین مرزهای خیریه و مسئولیت اجتماعی ،امری است که نیاز به تولید محتوای مبتنی بر آخرین دستاوردهای این حوزه و شکلدهی
اذهان عمومی و دستاندرکاران مربوطه را دارد.
به گفته داود امیراحمدی ،مدیرعامل موسسه خیریه را «در ایران عزیزمان نیز بسیاری از سازمانهای مردمنهاد با دو رویکرد امور
خیر و مسئولیت اجتماعی مشغول به فعالیت هستند و در این بین موسسه خیریه نیکوکاران راز با سه هدف توانمندسازی کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست ،حمایت از محیط زیست و آگاهسازی بانوان در خصوص تشخیص و پیشگیری سرطان پستان مشغول به
فعالیت است».
خیریه نیکوکاران راز نیز شفافیت ،پاسخگویی ،سپاسگزاری و حفظ کرامت انسانی را به عنوان چهار اصل ضروری در منشور اخالقی،
تجلیبخش مفاهیم ارزشمند خود دانسته و برآن است تا الگویی پیشرو برای همگان در رسیدن به سعادت و سالمت جامعه باشد ».وی
در ادامه اقدامات مهم و تاثیرگذار این موسسه را تشریح میکند.
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فعالیتهــای خیرخوانــه
موسســه خیریــه راز بــر
کســی پوشــیده نیســت،
کمــی ایــن فعالیتهــا
را تشــریح کنیــد
البتــه بــا نــگاه ویــژه
بــه اقدامــی کــه در
سیستا نو بلو چســتا ن
انجــام شــد.
اواخر سال گذشته با یک تیم
جهادی در منطقه چابهار مستقر
بود بازدیدی از دشت یاری داشتیم
و به صورت مستقیم با مشکالت منطقه
آشنا شدیم .عمده مشکالت منطقه به صورت
زیرساختی موضوع آبرسانی و آبسازی بود .تعداد زیادی از
روستاها رصد شد .متاسفانه روستاهای بسیاری وجود دارد
که مشکل عدیده آنها وصل نبودن به شبکه آبرسانی است.
جالب است که لولهکشی آب تا نزدیکی روستاها وجود
دارد؛ اما خود روستا به شبکه آبرسانی متصل نشدهاند.
تعداد زیادی از روستاها هم وجود دارند که شبکه آبرسانی
برای آنها در نظر گرفته نشده است .با توجه به اینکه آمار
این نوع روستاها در سیستان کم نیست از زمانیکه سدهای
موجود در منطقه بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،در
سالهای اخیر نگاه بلندمدت به مساله و بحران آب نشده
است و کمکم آمار خانوار در مناطقی که سدسازی شده
باال رفته و شبک ه آبرسانی که طی سالهای گذشته در
این مناطق طرحریزی شده دیگر توان پاسخگویی به نیاز
ساکنان منطقه را ندارد.

از سوی موسسه
خیریه راز ،حدود
یک میلیارد
تومان برای
حمایت از مردم
منطقه و توسعه و
راهاندازی شبکه
آبرسانی این
مناطق محروم در
نظر گرفته شده
است.

برای حل این بحران چه راهکارهایی باید در نظر گرفت؟

باید اقدامات کارشناسی صورت
بگیرد .در وهله اول باید شبکه
آبرسانی در این مناطق راهاندازی
شود و یا روستاهایی که نزدیک
شبکه آبرسانی هستند به این
شبکهها متصل شوند .این
مطالعه با همکاری گروههای
جهادی و موسسه خیریه راز
انجام شد .در حال حاضر با توجه
به اوج گرفتن مشکل کمبود آب در
این مناطق درصدد کمک و یاری به
مردم هستیم .حداقل تا جاییکه تواناییها
و منابع موجود یاری کند به یاری مردم این
مناطق محروم خواهیم شتافت .تالش میکنیم تا
اقدامات انجام شده کارهای زیربنایی و ماندگار باشد.
از سوی موسسه خیریه راز ،حدود یک میلیارد تومان برای
حمایت از مردم منطقه و توسعه و راهاندازی شبکه آبرسانی
این مناطق محروم در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر مساله آب سیستان به یک بحران تبدیل
شده و در فضای مجازی هم جایگاه خاصی پیدا کرده است.
در همین راستا موسسه ۱۰،تریلی آبمعدنی به منطقه
اعزام کرده است .یک میلیون ماسک هم به مردم منطقه
برای مقابله با ویروس کرونا اهدا شده است.
این خدمات بیشتر در کدام مناطق توزیع شده
است؟

بیشتر در کنارک ،منطقهای در چابهار به نام اورکی ،زاهدان و
حاشیهنشینهای زاهدان توزیع شده است .در برنامه آتی به زابل هم
خدمات ارائه خواهد شد.
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البته ارائه خدمات فقط به استان سیستانوبلوچستان محدود نمیشود.
در بخشهایی از خراسانجنوبی مناطقی محروم شناسایی شدهاند که
با کمبود آب روبهرو هستند .حمایت از این مناطق و ارائه خدمات به
مردم آن هم در دستورکار قرار گرفته است .با کمک خیرین موسسه ۹
تریلی آبمعدنی هم به این بخش ارسال خواهد شد .این برنامه تا پایان
مردادماه در دستورکار قرار دارد و ادامه پیدا میکند.
دیگر خدماتی که در موسسه ارائه میشود شامل
چه بخشهایی است؟
موسسه خیریه راز فعالیتهای گستردهای در امور
خیرخواهانه دارد و نباید آن را فقط منوط به توزیع
آبمعدنی در مناطق محروم کرد .استراتژيهای سازمان
بر سه حوزه بنا شده است .در گام اول واژه آگاهسازی
دنبال میشود .این آگاهسازی در حوزه بانوان با رویکرد
سرطان و سرطان پستان است .بر اساس تحقیقات انجام
گرفته باالترین میزان مرگومیر در میان بانوان به سرطان
پستان برمیگردد .از طریق همایشهایی که پیش از
شیوع کرونا برگزار میشد نسبت به موضوع آگاهسازی
بانوان اقدام میکردیم.
این فعالیتها مختص پایتخت بود یا در مناطق دیگر
کشور هم فعالیتهای آگاه سازی انجام میشد؟

پس از شیوع کرونا و ممنوعیت برگزاری همایشها و سیمنارها
اقدامات آگاهسازی چگونه انجام گرفت؟

یکی از مشکالت
خانوادههای
بدسرپرست و
بیسرپرست
مشکالت
اقتصادی است
تالش کردیم
فرصت تولید کار
برای آنها فراهم
کنیم تا بخشی
از نیازهای
اقتصادی آنها
برطرف شود.

نه .در جغرافیای گستردهای فعالیتهای آگاهسازی بانوان
انجام میشد .جغرافیای فعالیت موسسه در بخش آگاهسازی بانوان
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شامل صفادشت ،مالرد ،نیر در استان اردبیل ،کلیبر در آذربایجانشرقی
و نیشابور است .بخشی از فعالیتهای موسسه در راستای مسئولیتهای
اجتماعی هلدینگ رایزکوست و در مناطقی انجام میشود که سایتهای
تولیدی هلدینگ ،در آن مستقر است.

با تولید محتوا و قراردادن آن روی وبسایت موسسه خیریه
راز ،همچنین تولید بروشورهای آموزشی و کاتالوگ سعی شد
این نقیصه جبران شود و گروه مخاطبان پروژه صورتی به
اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
موسسه خیریه راز بخشی به نام پروژه سبز دارد ،گروه
مخاطبان این بخش چه افرادی هستند؟ چه اقداماتی
در این بخش صورت میگیرد؟
حوزه اول فعالیت موسسه آگاهسازی است .پس از آن نوبت
به حمایت میرسد .حوزه دوم فعالیت موسسه خیریه راز
پرونده سبز است که در حوزههای حمایتی فعالیت میکند.
این برنامه بر حمایت از طرحهای زیست محیطی تاکید دارد.
بخشی از فعالیت هلدینگ رایزکو در زمینه تولید قطعات
خودروست .سعی میکنیم با تولید قطعات سبز نسبت به
بحث محیط زیست انعطاف بیشتری داشته باشیم .اگر
قطعهای در هلدینگ رایزکو تولید میشود موافق با جریان
محیط زیست باشد.

حوزه سوم فعالیت موسسه خیریه راز شامل چه بخشهایی است؟
این حوزه که با نام پروژه آبی شناخته میشود موضوع توانمندسازی کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست را شامل میشود .طی سالهای گذشته سعی کردیم
با روشهای جاری که در کشور وجود دارد بخشی از این درد اجتماعی را پوشش
دهیم؛ اما تازمانی که درمان واقعی برای آن پیدا نشود این نقیصه برطرف نمیشود.
اقداماتی که در پروژه آبی انجام شده ارتباط گرفتن با کودکان بیسرپرست ،تامین
بخشی از لوازمالتحریر این کودکان ،حضور در مناطق محروم و ثبت نیازهای
این کودکان ،تهیه آمارهای الزم ،ایجاد بانکهای اطالعاتی و ارتباط مستقیم با
کودکان است .تالش میکنیم تا کودکان دنیای آینده خودشان را متصور باشند و
بر اساس آن نقاشی و تصویرسازی کنند .بر اساس همین تصویرسازیها کودکان
تشویق میشوند تا در راستای آرزوهای خود گام بردارند .همچنین با توجه به
وجود تب کنکور در کشور از سال گذشته گروهی با همکاری موسسه خیریه راز
در مناطق مختلف با دانش آموزان کنکوری ارتباط میگیرند و راهنماییهای
الزم را در اختیار این دانشآموزان قرار میدهند .همین اقدام روزنههای امید را
بر دل دانشآموزان کنکوری مناطق محروم و کم برخوردار ایجاد کرد .همچنین
نشستها آموزشی برای باالبردن توان مشاوران کنکوری مدارس ،معلمان و
مدیران مدارس برگزار کردیم تا این گروه هم از توانمندیهای الزم برای حمایت
از دانشآموزان این مناطق برخوردار شوند.
در زمینه توانمندسازی باید به صورت گستردهتری فعالیت کنیم .این بخش یکی
از نقاط آیندهساز و حتی مخرب آینده کشور است .در بحث توانمندسازی کودکان
سعی کردیم با خانواده آنها ارتباط برقرار کنیم .یکی از مشکالت خانوادههای
بدسرپرست و بیسرپرست مشکالت اقتصادی است تالش کردیم فرصت تولید
کار برای آنها فراهم کنیم تا بخشی از نیازهای اقتصادی آنها برطرف شود.
در رابطه با کودکان بیسرپرست چه اقدامات ویژهای صورت گرفته است؟
در رابطه با این گروه راهکارهای متفاوتی را در نظر گرفتهایم .گروهها و سازمانهای
مردم نهاد (سمن) مختلفی در این زمینه فعالیت میکنند .پروژهای تعریف شده
که اگر مورد وثوق هیئتمدیره موسسه خیریه راز قرار بگیرد یک اقدام موثر و
قابل قبول در راستای حمایت از کودکان بیسرپرست انجام میشود .بر این اساس
کودکان شناسایی شده و فضای آموزش تا تربیت آنها ترسیم شده و حمایت
شود .این کودکان میتوانند طی یک پروژه بلندمدت از آموزش تا جذب به عنوان
نیروی کار مورد حمایت قرار بگیرند .حتی برای ازدواج آنها هم شرایط کافی
وجود دارد.
شرکتها در مسیر برندسازی ملزم به مسئولیتهای اجتماعی هستند
اما یک شرکت به تنهایی نمیتواند ناجی جامعه باشد .این جریان نیاز
به حمایت و همدلی مردم و سازمانهای مختلف دارد موسسه خیریه راز
چگونه دست یاری به سوی مردم جامعه دراز میکند؟
در راستای مسئولیتهای اجتماعی هر شرکت مهم نیست چند نفر و چگونه یاری
میشوند همین که شرکتها در راه قدم بگذارند کمکم اتفاقهای شگرفی در سطح
جامعه رخ ميدهد .الزم نیست هر شرکت یک جغرافیای بزرگ را تحت پوشش
قرار دهد .هر شرکتی میتواند با کارکنان خود مسئولیتهای اجتماعی را پوشش
دهد و به نیازهای آنها پاسخ دهد در بلند مدت شرایط به مراتب بهتر و ایدهآلتر
خواهد شد .آنچه که در کشور ما وجود ندارد برنامهریزی بر اساس هدفهای آینده
است .در پایان تاکید میکنم ساختن دنیای زیبا برای همه ،همه را میطلبد.
باید همه به دنبال ساختن باشیم تا همه جامعه دست در دست هم بگذارند.
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چگونه ماشین کاغذی
درست کنیم؟

همه اوریگامی را یک رشته هنری میدانند؛ اما واقعیت این است که اوریگامی فقط یک رشته هنری و یک بازی سرگرم کننده نیست بلکه به نوعی
پرورش و هماهنگی ذهن و دست است.
این هنر ژاپنی که به «هنر کاغذ و تا» مشهور است یکی از کاردستیهای محبوبی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.
هدف این هنر آفریدن طرحهای جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است .معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است و تمام
مدلهای کاغذ و تا را دربردارد ،حتی آنهایی که ژاپنی نیستند .اوریگامی فقط از تعداد کمی از تاهای گوناگون استفاده میکند ،ولی همین تاها
میتوانند به روشهای گوناگونی ترکیب شوند تا طرحهای متفاوتی ایجاد کنند.
بهطور کلی ،این طرحها با یک برگ کاغذ مربع شکل آغاز میشود ،که هر روی آن ممکن است به رنگ متفاوتی باشد و بدون بریدن کاغذ و بدون
استفاده از چسب یا دوخت ادامه مییابد.
اوریگامی روش ارائه اشکال است ،که عمدتا با خم کردن ماده مورد استفاده کاغذ حاصل میشود.
تاریخچه
روش ساخت كاغذ ظاهرا در حدود سال 100ميالدي در چين شروع شد و تا بيش
از  500سال بهصورت يك راز نگهداري ميشد .در حدود قرن ششم ميالدي اين
صنعت توسط راهبان بودايي از چين به ژاپن وارد شد .سپس در نيمهي قرن هشتم
ميالدي و پس از استيالي اعراب مسلمان بر آسياي مركزي ،اين صنعت توسط آنها
به نقاط ديگر برده شد و در قرن دهم ميالدي به مصر و در قرن دوازدهم ميالدي به
اسپانيا رسيد .پس از ورود اعراب به سيسيل اين صنعت وارد ايتاليا شد و كارگاههاي
كاغذسازي در  1276در فابرينوي ايتاليا و در  1348در تروي فرانسه آغاز بهكار كردند.
از اين زمان به بعد يعني از نيمه دوم قرن چهاردهم ميالدي مصرف كاغذ براي كتاب
در اروپا متداول شد .اگرچه از ابتداي همين قرن استفاده از كاغذ در انگلستان رواج
يافت ،ولي اولين كارگاه توليد كاغذ در قرن پانزدهم در هرتفورد انگلستان برپا شد.
اولين كارگاه ساخت كاغذ در آمريكاي شمالي در سال  1690ايجاد شد.
گروهي معتقدند كه اولين بار خم كردن كاغذ در چين متداول شده است .استفاده
از ماكتهاي كاغذي خانه براي سوزاندن در مراسم تدفين از داليل اين ادعاست.
اما شكي نيست كه اين ژاپنيها بودند كه هنر خم كردن كاغذ را كمال بخشيدند و
بهعبارتي از آن خود ساختند .البته هزين ه باالي تهي ه كاغذ ايجاب ميكرده است كه از
اين هنر فقط براي مراسم خاص استفاده شود ،مانند پروانههاي كاغذي نر و ماده كه
براي تزئين فنجانها در مراسم ازدواج استفاده ميشده است.
در دورههاي مختلف تاريخي ژاپن ،اوريگامي حضور داشته است .در خالل دوره
موروماچي در قرون چهاردهم تا شانزدهم ميالدي ( )1573–1333اوريگامي مدرن
بهگونهاي اصولي توسط يك نويسند ه ناشناس نگاشته شده است .سپس در دور ه ادو
( )1867–1603اوريگامي بهصورت يك سرگرمي فراگير درآمد كه البته در آن زمان
 Orisueناميده ميشد.
كتاب «چگونه  1000مرغ ماهيخوار با كاغذ بسازيم» ()How to fold 1,000 cranes
در سال  1797در ژاپن به چاپ رسيد .در دوره ميجي ( )1912–1868اوريگامي در
برنامهي درسي مدارس و حتي مهدكودكها وارد شد تا كودكان هنر و مهارت كار با
انگشتان را بياموزند .از آن زمان تاكنون كاغذ مربعي  15در  15سانتيمتري اوريگامي
در همهجا فروخته ميشود و اوريگامي براي سرگرمي و آموزش در مقياس وسيع
مورد استفاده است.
گروهي معتقدند كه در اسپانيا خم كردن كاغذ مستقل از ژاپن ابداع شد .گنجشك
كاغذي اسپانيايي ( ،)Pajaritaدر قرن شانزدهم ميالدي يا حتي قبل از آن ساخته
شده است .فيلسوف اسپانيايي «ميگوئل اونامونو» ـ كه در آخرين روز سال 1936
ميالدي در خالل جنگ داخلي كشته شد ـ در سال  1902تاليفاتي در اين زمينه
داشته است.
همچنين «سولورزانو» كه روي سيستم پايهها كار كرده و اولين كارش را در سال
 1928منتشر كرده است« .اونامونو» عالقه فلسفي خاصي به خم كردن كاغذ داشت و
مطالعه زيادي بر روي گنجشك كاغذي اسپانيايي انجام داد .پس از مرگ «اونامونو»،
كار او در ساير كشورهاي اسپانيايي زبان نظير آرژانتين دنبال شد ولي از آن فراتر
نرفت و درواقع پايهاي براي جنبش كنوني نشد .پس از مدتي جنبش اسپانيايي در
جنبش عمومي غربي جذب شد.
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افراد مشهور در زمينهي اوريگامي
در سال « 1952ج .لگمان» كتاب «كتابشناسي خم كردن كاغذ» را به چاپ رسانيد.
همچنين «باب هربين» در سال  1955با سري برنام ه تلويزيوني «آقاي چپ و آقاي
راست» توجه عمومي را به اوريگامي جلب كرد .وي سپس كتاب مهمي بهنام «جادوي
كاغذ» را منتشر كرد كه شايد يكي مهمترين كتابها در اين رابطه تا آن زمان بهشمار
ميرفت.
در سال  1967هم «انجمن بريتانيايي اوريگامي» بنيان نهاده شد كه در حال حاضر
از سراسر جهان عضو دارد و كتابخان ه آن در مورد اوريگامي بسيار قابل توجه است.
بازسازي مجدد اوريگامي بهعنوان يك هنر خالق در ژاپن تا حد زيادي مديون اين
افراد است:
ـ ايسائو هوندا ( ،)Isao Hondaكه كتاب اوريگامي را در سال  1931منتشر كرد.
ـ آكيرا يوشيزاوا ()Akira Yoshizawaكه براي سالهاي زيادي بهعنوان يك نابغه
مسلط بر اوريگامي شهرت داشته است و اولين اثرش در سال  1952چاپ شده است
ـ «ميچيو اوچياما» ( )Michio Uchiyamaكه اين هنر را از مادرش آموخته بود و در
سال  1908نوع جديدي از اوريگامي بهنام سبك كوكو ( )Koko – stylerبهنامش به
ثبت رسيد .او در سال  1931يك نمايشگاه عمومي از آثارش را در توكيو برگزار كرد.
پس از جنگ دوم جهاني آثار زيادي در اين زمينه به چاپ رسيده و انجمنهاي فراواني
تاسيس شدهاند .از مهمترين آنها ميتوان از انجمن بينالمللي اوريگامي نام برد كه
توسط «آكيرا يوشيزاوا» بنيانگذاری شد.
كاغذ خم كردن جديد را ميتوان نتيج ه يك ستيز با سلط ه مربع بر اين هنر دانست.
«يوشيزاوا» و «اونامونو» استفاده از پاي ه پرنده را گسترش دادند و «يوشيزاوا» و
«اونامونو» استفاده از پايهيپرنده را گسترش دادند و «يوشيزاو» ااستفاده از دو مربع
را آغاز كرد.
سپس پايههاي بلينتز ( )blintzed basesابداع شد و پس از آن فنون جديد نظير
جعبه تا زدن ( )box pleatingكار را به جايي رسانيد كه اكنون كمتر چيزي را
ميتوان يافت كه نتوان آن را از يك يا چند قطع ه مربعي يا مستطيلي كاغذ ساخت از
مرغ ماهيخوار ژاپني تا حيوانات چهارپا با سر و ُدم كه توسط يك قطعه كاغذ ساخته
ميشوند.
فواید اوریگامی
از فواید اوریگامی موارد متعددی را میتوان بر شمرد .این هنر سرشار از جنبههای
مختلف افزایش خالقیت است که استفاده از آن بهخصوص در دوران کودکی میتواند
باعث بروز استعداد در کودکان شود .بسیاری از مراکز آموزشی در سراسر دنیا این
رشته را در برنامههای خود برای کودکان قرار دادهاند.
اوریگامی ترکیبی از هنر و علم است و به نوعی به هردو نیمکره مغز مربوط میشود.
جهت ساخت اوریگامی به هردو دست نیاز است پس تمرین اوریگامی ورزشی مفید
برای مغز محسوب میشود و با توانمند کردن هر دو نیمکره مغز به کودکان در حل
مسائل پیچیده کمک میکند .اوریگامی نه تنها در پرورش هوش بچهها مفید است،
بلکه برای کودکان استثنایی و با بهره هوشی کم هم قابل استفاده و بسیار سودمند
است.
اوریگامی جایگزین مناسب برای بازی های کامپیوتری
ایجاد عالقه به ساخت شکلها و مدلهای اوریگامی و ترجیح دادن آن به انجام بعضی

بازیهای کامپیوتری و دیدن بعضی برنامههای تلویزیونی و ...تا حد زیادی قابل ثبت
و مشاهده بود.
این کارها با امکانات بسیار کمی انجام شد ،تحقیقات علمیتر و بهتر دراین زمینه نیاز
به امکانات بیشتری دارد که فعال این امکانات را در اختیار نداریم.
ارزان بودن هنر اوریگامی نسبت به سایر هنرها از فواید اوریگامی
با توجه به زمینههای گسترده شکلهای اوریگامی(کاغذوتا) و ارزان بودن و حتی
مجانی بودن ابزار (که کاغذ است و حتی میتوان از مجلهها و روزنامهها و کاغذهای
باطله نیز استفاده نمود ).میتوان با دستهبندی این اشکال آنها را بهکار برد .این
اشکال میتوانند زندگی حیوانات ،هندسه ،زیستشناسی ،دنیای دایناسورها و ...باشند.
بدیهی است ترکیب کار اوریگامی با دیگر هنرها و وسایل آموزشی و آزمایشگاهی،
فرایند آموزشی را متنوعتر ،شاد و اثربخشتر خواهد کرد.
زیاد شدن شوق و عالقه به طبیعت و موجودات زنده با اوریگامی
از فواید اوریگامی برای کودکان که باعث زیاد شدن شوق و عالقه به طبیعت و
موجودات زنده است .تا وقتی خود ما یک خرگوش را نساختهایم پی به اهمیت
زندگی و حیاط او نمیبریم ،ولی هنگامی که برای ساخت آن زحمت زیادی کشیدیم
از آفریدن کاغذی آن بسیار لذت خواهیم برد و تازه پی میبریم که یک حیوان واقعی
چه عظمت و حقوقی دارد.
در این صورت نه تنها هرگز راضی به اذیت و آزار آنها نخواهیم شد بلکه بیشازپیش
به آنها عشق خواهیم ورزید  .برای اینکه مردم به طبیعت ،حیوانات و انسانها عشق
بورزند باید نخست از یکجایی تمرین عشقورزی را شروع کنند یکی از مهمترین،
ارزانترین و سادهترین راهها ساخت شکلها توسط اوریگامی یا کاغذ و تا است.
کاربرد اوریگامی در زندگی روزمره
در کنار فواید اوریگامی برای کودکان که ماهیت آموزشی و پرورش خالقیت دارد،
میتوان کاربردهای بسیار متنوعی از اصول و تکنیکهای آن در علوم و صنایع مختلف
مشاهده نمود Origami Folding .نقشههای جغرافیایی یا مثال نقشه سیستم
حملونقل شهری از مواردی است که امروزه مطرح شده و با کمک اوریگامی میتوان به
عنوان مثال تمام قسمتهای یک جاده را از ابتدا تا انتها به صورت متصل مشاهده کرد.

ساخت اوریگامی ماشین
ساخت اوریگامی ماشین یکی از سرگرمیهای پرطرفدار در میان کودکان و
نوجوانان و حتی بزرگساالن است زیرا به راحتی میتوان با یک تکه کاغذ و چند
تای ساده انواع مختلفی از ماشینهای کاغذی را خلق کرد.
ساخت هر ماشینی با هنر اوریگامی ممکن است .کافی است ،کمی عالقه و
خالقیت وجود داشته باشد .میتوان با چند کاغذ و تاکردن خالقانه آن یک ماشین
کاغذی زیبا ساخت.
در گام اول باید ،یک کاغذ مربع شکل تهیه کرد .سپس الگوی این کار که به وفور
یافت میشود را تهیه کرد .پس از تهیه الگو باید بر اساس آن و طبق خطوط رسم
شده شروع به تا کردن کاغذها کرد.
شکل شماره یک الگوی ساخت یک ماشین کاغذی را نشان میدهد.
بر اساس الگوی موجود باید در وهله اول کاغذ را یک بار به صورت افقی و یک
بار به صورت عمودی از وسط تا کرد .در قسمت دوم کار کاغذ را یک بار دیگر
از نیمه پایینی به صورت افقی تا زده و مابقی تاخوردگیها را مرتب و بر اساس
الگو انجام داد.
ساخت ماشین کاغذی بسیار ساده است .با یک جستوجوی اینترنتی میتوان
به راحتی دستورالعملهای ساخت آن را مشاهده کرد .این سرگرمی که بیشک
برای بچهها میتواند جذابیت باالیی داشته باشد .با کاغذ رنگی جذابتر میشود.
پس سعی کنید در مرحله ساخت این اسباببازی جذاب از کاغذ رنگی استفاده
کنید .در گام اول کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید .کاغذ را از
روی خط افقی به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و تا را مجددا باز کنید .از روی
نقطه چینهای مشخص شده در شکل زیر ضلع باال و پایین را به داخل تا کنید.
یک سوم سمت راست مستطیل رنگی تا شده مرحله باال را عالمت بزنید و از
روی نقطهچین به سمت بیرون تا کنید .تای مرحله قبل را برای چهارگوشه
مستطیلهای رنگی باال و پایین شکل انجام دهید .گوشههای دو مثلث تا خورده
باالی شکل را مطابق تصویر روبهرو به سمت داخل تای کوچکی بزنید .از خط
وسط که در مرحله اول رد تا را بر جای گذاشته بودید ،قسمت باال را روی قسمت
پایین تا کنید .دو گوشه مثلث پایین را همانند شکل مرحله  5به داخل تای
کوچکی بزنید .در این مرحله شیشه جلو و عقب ماشین را بایستی بسازید ،بنابراین
جلو و عقب ماشین را درست در جاییکه شیشه جلو و عقب ماشین قرار میگیرد
به داخل تا کنید تا شیب مالیمی پیدا کند .اکنون ماشین کاغذی زیبای شما آماده
است .اگر دوست دارید با ماژیک یا خودکار شیشههای پهلویی ماشین را بکشید و
از ساخت و سپس از بازی با این ماشین زیبا لذت ببرید.

به قول «تاکتوشی نوجیما» مدرس دانشگاه «کیوتو» و استاد اوریگامی «تئوری
اوریگامی را میتوانیم برای همه چیز استفاده کنیم ،زیرا همه جا هست ».او مردم
را در حالی تصور میکند که در مبلهای تاشو خود نشستهاند و در هنگام زلزله،
خانههای آنها به جای فرو ریختن ،فقط مقداری تا میشود .نوجیما با استفاده از
اصول اوریگامی ،در حال کار روی طرحی است که استفاده از انرژی در ماهوارهها را
بهینه میسازد.
برخی دیگر از کاربردهای اوریگامی در زندگی انسانها
«آچیرو هاگیوارا» دانشمند ژاپنی ،در حال پیدا نمودن راهی است که قسمت
تاشوندهای در خودروها ساخته شود تا انرژی تصادف به جای تخریب ،در آن قسمتها
جذب شود.
«رابرت ل نگ» کیسه هوایی برای خودروها طراحی کرده است که به راحتی در هنگام
تصادف باز شده و سرنشینها را ازصدمه دیدن محافظت میکند.
ساختمان بزرگترین تلسکوپ فضایی جهان به نام چشم شیشهای ،بر اساس قوانین
اوریگامی طراحی شده است که مثل یک گل باز میشود .مساحت این تلسکوپ در
حالت باز ،بیشتر از مساحت یک زمین فوتبال است و براساس نرمافزار «تری میکر»
ساخته شدهاست که استاد به نام اوریگامی و پژوهشگر سابق ناسا ،آقای «رابرت
لنگ» آن را طراحی نموده است و با همکاری دانشمندان لبراتوار «لرنس لیورمور»
در کالیفرنیا ساخته شد.
ساختمان کتابخانه عمومی شهر «سیاتل» بر اساس اوریگامی ساخته شده است .طراح
این بنا« ،رم کولهاس» آلمانی و «جوشا راموس» هستند .یکی از کاربردهای اوریگامی
ساخت بناهای زیبا و مقاوم در برابر زلزله است.
ابزار و محصوالت آموزش اوریگامی
فواید اوریگامی برای کودکان آنقدر گسترده و مفید است که به راحتی نمیتوان از
مزیتهای آن چشمپوشی نمود  .اما اجرای درست در کنار ابزارهای استاندارد است که
کیفیت مورد نظر ما را در نهایت به ارمغان میآورد .محصوالت و ابزارهای بسیار تنوعی
را میتوان در بازار برای آموزش اوریگامی یافت ،محصوالتی که کاغذهای مختلف در
آن عنصر اصلی را داشته که با تا نمودن به یک طرح مفهومی تبدیل میشود.
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توجه:

یک جدول با
دو شرح

جدول مجله راز صنعت دارای دو شرح عادی و ویژه است .در صورت تمایل به حل هر دو جدول ابتدا
یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاککردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
شما مخاطبین عزیز میتوانید با حل جدول ارائه شده و ارسال رمز آن به همراه نام و نامخانوادگی
و کد پرسنلی به سامانه  ۳۰۰۰۷۲۱۶۰تا پایان آذر ماه  ،۱۴۰۰از جایزه پانصدهزار تومانی که به ۱۰
نفر (به قید قرعه) تعلق خواهد گرفت ،بهرهمند شوید.

جدول عادی
افقی:
 .1خسته و ناتوان ـ بازیگر مرد سریال «افرا»
 . 2خرس فلکی ـ دوستی ـ روزگار ـ حاصل کردن
 . 3پرونده ـ بزرگساالن ـ دوبارهکاری
 . 4استوار ـ یکی از محلههای قدیمی تهران ـ استخوان سر انگشت
 . 5مرد برفی کوههای هیمالیا ـ پایتخت سحرانگیز طبیعت ایران ـ نامراد
 . 6کشیدگی ـ آزاد ـ باوقار
 . 7دارای نقشونگار ـ نام خواننده ـ کشور گاندی
 . 8غذای پشت پا ـ درخت انگور ـ ستایش ـ اصفهان قدیم
 . 9حرف دوم یونانی ـ امتداد ـ خواهش کردن
 .10نوچه و جوان ـ خاک مرغوب ـ خوشرو و زیبا
 .11نام یک برند ماءالشعیر در ایران ـ پارچه ای با خاصیت ارتجاعی ـ خورشید
 .12محصول زلزله ـ غلبه و چیرگی ـ ثروت حاصل از کار غیرتولیدی و بادآورده
 . 13عنصر نمک ـ پرندهای با پرهای قهوهای و خالهای تیره ـ فرایند انگلیسی
 .14توده چیزی ـ جغد ـ قبض و حواله ـ قبل از
 .15بلبل ـ مرکز تبت
عمودی:
 . 1علم اداره کردن ـ درآمد کارمندی
 . 2مایع رفع عطش ـ پیش درآمد آشغال ـ خریدار ـ کلک
 . 3به مقصد وارد شدن ـ خبرگزاری ایتالیا ـ لنگه
 . 4جهنم ـ دل نازکی ـ طراحی اولیه
 . 5نابود كردن ـ نام پسرانه ـ جسم
 . 6مرکز استان خوزستان ـ شغل ـ سرها
 . 7بهشمار آوردن ـ نسبشناس ـ پرندهای گنجشکسان ـ همتا
 . 8بازگشت صدا ـ شهر بیقانون ـ نیمه
چیزی
 . 9زاپاس ـ دستگاه خرمنکوبی ـ
میوه زرد گالبی شکل استوایی ـ رود
اروپایی
 . 10شرطبندی ـ گودال ـ مددکار
 .11تپش قلب ـ گوشهگیر ـ چاهی
در جهنم
 .12نام دیگر سنگ مرمر ـ سوغاتی از
گجرات ـ ابزاری در مطبخ
 .13آسیب ـ موضوع با اهمیت ـ تازه
داماد
 .14درس کشیدنی ـ اشاره به مکان
نزدیک ـ اینجانب! ـ شالوده
 .15عفت و شرافت ـ کنارهگیری از
شغل
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جدول ویژه

افقی:
 . 1نام یکی از شخصیتهای داستان «الیور توییست» نوشته چارلز دیکنز ـ اثر
«ویرجینیا وولف»
 . 2صفحه اینترنتی ـ پیشگام ـ گلی سفید و خوشبو ـ سیاه خودمانی
 . 3مسافر ـ هافبک سابق آث میالن ـ بددهانی
 . 4قصاب ـ بحری در شعر ـ عزا
 . 5پروا ـ غذای دام ـ بیماری در دارالمجانین
 . 6سمبل عدالت ـ خرس ـ نویسنده «کنت مونت کریستو»
 . 7عارضه پوستی ـ استیک ـ مهمانی
 . 8پراکندگی ـ جوشن ـ آب چشم ـ دیروز
 .9خرناس ـ فدیه ـ آواز انگشتان خوشحال!
 . 10ماهی آبهای آزاد ـ مخترع تلفن ـ دعا ،پرستش
 .11دوازدهمین کشور ثروتمند جهان بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی ـ
اقراركننده ـ وزیدن
 .12پوچ ،خیالی ـ ابزار بافتنی ـ گلی بهاری
 .13نوعی ساز ـ پیشرو لشکر ـ ملعون کربال
 .14مهاربینی شتر ـ وصله ناپیدا ـ کما ـ تخممرغ فرنگی
 .15دانشمند ویروسشناس آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی «»2020ـ شهر
استان لرستان
عمودی:
 . 1نونهال ـ اثر «سهراب سپهری»
 . 2الفبای عمران ـ قوم غیور ـ نوشتن ـ پیش رو
 . 3گوشت کبابی ـ نوزاد حشره ـ راز
 . 4پرده گوش ـ خرد ـ صفحهای فلزی در پشت پوسته سپرهای فایبرگالس
 . 5گریبان لباس ـ کسی که به دوست خود کمک کند ـ شهر اثر توریستی
«چشمه علی» در استان تهران
 . 6خالف فردا ـ گریز ـ نوعی پرتقال
 .7مایه ـ مقابل «شمال» ـ قایق چوبی ـ جنبیدن
 .8روستایی توریستی در  1۵کیلومتری
شمالغربی هشجین در استان اردبیل ـ یار
مشهدی ـ کار
 .9کالم پرسش ـ آماج ـ پیشوند ضدیت
فرنگی ـ واحد مساحت
 .10قسمتكننده ـ حرف دوم یونانی ـ
فرمان مغولی
 .11مقاله پژوهشی درباره یک موضوع ـ
پارچهای با خاصیت ارتجاعی ـ مخفف از ما
 .12تمرین نقاشی مقدماتی ـ نوعی آب
نبات ـ واحد پول«قطر»
 .13شخص نامعین ـ موشواره ـ پهلوان
بزرگ ایرانی
 . 14از عشاق افسانهای ـ نشان دادن ـ
راست و درست ـ ضمیر متصل دوم شخص
مفرد
 .15از غذاهای استان ایالم ـ فتنهجو
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