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بحران و اختالف در ورزش نفت؛

شاهکرمی تاکید کرد:

مانور استعفا توسط قنبرزاده

تنه��ا نماین��ده باقیمان��ده ای��ران در لیگ
قهرمان��ان آس��یا وضعی��ت خوب��ی ن��دارد و با
مش��کالت ش��دید مال��ی دس��ت و پنج��ه نرم
م��ی کند.مدیرعامل باش��گاه نفت ته��ران برای
خارج کردن مجموعه تحت مدیریتش دو راهکار
را در پی��ش گرفت ،اول دیدار با رئیس ش��رکت
ملی نفت ایران که جوادی برای این مالقات به
منصور قنبرزاده وقت نمی دهد.برنامه دوم آقای
مدیرعامل دیدار با ش��خص وزیر است.اما وقتی
بی��ژن زنگن��ه متوجه این می ش��ود از معاونتش
م��ی خواهد دلیل این مالقات را جویا ش��ود.اما
متوجه می ش��ود او از این موضوع بی خبر است!
همین موض��وع موجب اختالف می��ان قنبرزاده
و حس��ینی می ش��ود.رئیس هیات مدیره انتظار
داش��ت مدیرعامل از طریق او با جوادی یا زنگنه
ارتب��اط می گرفت.نه اینکه ب��دون اطالع هیات
مدیره به صورت خودس��رانه اقدام کند.برای پی
بردن به این موضوع کافی اس��ت به بخش��ی از
مصاحب��ه علیرضا بیرانوند توج��ه کنید.دوازه بان
نفت برای رفتن از این تیم با عماد حسینی رئیس
هیات مدیره به توافق رس��یده بود اما قنبرزاده با
گفتن این جمله که حس��ینی چه کس��ی است و
چه کاره اس��ت؟ این توافق را بی اعتبار می داند.
او حتی به طعنه خطاب به بیرانوند حاال که برای
رفتن از حس��ینی اجازه می گی��رد برای گرفتن
پولش ه��م پیش هم��ان حس��ینی برود.همین
جمالت ساده نشان از اختالف عمیق مدیرعامل
و رئیس هیات مدیره باشگاه نفت دارد.

تا با خواسته های مالی اش

این هفته منصور قنب��رزاده از مدیرعاملی
باشگاه نفت تهران استعفا داد .می گویند او با این
کار می خواهد ش��رکت ملی نفت ایران را تحت
فشار بگذارد تا با خواسته های مالی اش موافقت
کند و به قول معروف حرفش را بخواند.همین بی
پولی و اختالف مدیریتی باشگاه نفت را با بحران

حرفش را بخواند
شدیدی روبه رو ساخته است.تیم های پایه نفت
فعال تعطیل ش��ده و هیچ گونه فعالیتی ندارد.این
موضوع باعث ش��ده تا دور جدی��د تمرینات تیم
بزرگساالن نیز برخالف برنامه شروع نشود.قرار

استعفای مدیرعامل برای امتیاز گیری

ورزش همگانی هیچگاه در نفت تعطیل نمیشود
دانش نفت :مشکالت مالی باعث شد که منصور قنبرزاده
تمرین�ات تیمه�ای پایه نفت را تعطیل کند  ،ک�ه این موضوع با
واکنش�های مس�ئوالن بلن�د پایه نفت مواجه ش�د ت�ا جایی که
غالمرض�ا ش�اه کرم�ی مدی�رکل ورزش وزارت نفت ب�ا رد این
مسئله گفت که تمرینات تعطیل نمی شود!

منصور قنبرزاده از مدیرعاملی
باشگاه نفت تهران استعفا

داد .می گویند او با این کار
می خواهد شرکت ملی نفت
ایران را تحت فشار بگذارد

موافقت کند و به قول معروف

بود نفت از ام��روز کارش را برای لیگ پانزدهم
ش��روع کند و خبری نش��د و مش��خص نیست
چه زمانی منصوریان و ش��اگردانش کارش��ان را
دوباره از س��ر بگیرند.علی منص��ور تهدید کرده
ت��ا زمانی که قرارداده��ای فصل قبل پرداخت و
تس��ویه نشود و  20درصد از قرارداد فصل جدید
را پرداخت نکند تمرینات را شروع نخواهد کرد.
او ب��رای ماندن یک ش��ریط دیگر ه��م دارد که
آن حفظ نفرات تیم و آوردن بازیکنانی است که
در لیست خریدش قرار دارند.نفرات کلیدی نفت
مثل ایمان مبعلی،غالمرضا رضائی و پادوانی،به
مش��کالت مالی معترض هس��تند و با ادامه این
شرایط شاید رفتنی باشند.در شرایطی که نفت در
جمع هش��ت تیم برتر آسیا قرار گرفته و با قرعه
آس��یایی روبه رو اس��ت با چنین بحرانی دس��ت
و پنج��ه نرم می کند.با این ش��رایط بعید اس��ت
نماینده ایران بتواند از پس االهلی امارات برآید و
خودش را به نیمه نهایی مسابقات برساند.
منبع  :روزنامه گل

غالمرضا ش��اهکرمی با توضیح مبس��وط در درمورد
تعطیلی تیمهای پایه فوتبال نفت به دلیل مش��کالت مالی
گفت :اصال چنین خبری صحت ندارد .تیمهای پایه فوتبال
نفت مثل گذش��ته تمرینات خود را انجام میدهند .بیش��تر
تیمهای پایه در همه رشتههای ورزشی از فرزندان کارکنان
وزارت نفت و استعدادهای آنها پایهگذاری شدهاند و تیمهای
پای ه فوتبال نفت هم از این مس��اله مستثنا نیستند و در واقع
م��ا ورزش کارکن��ان و خانوادههای وزارت نف��ت را به هیچ
عنوان تعطیل نمیکنیم .البته مش��کالت اقتصادی در همه
جای کشور وجود دارد و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم.
بیشتر باشگاههای فوتبال ایران اکنون با بحران مالی مواجه
هستند.وی در ادامه در خصوص مدیریت کردن این موضوع
گفت :هنر مدیریت ما این نیس��ت که با نخس��تین مشکل
سادهترین راهحل را انتخاب کنیم .هنر مدیریت ما این است
که باوجود مشکالت کار را پیش ببریم و من و امثال من هم
باید گره از مشکالت ورزش نفت باز کنیم .فرزندان شرکت
نفت در تیمهای پایه حضور دارند .ما تمرینات آنها را تعطیل
نمیکنی��م .برای ابالغ بودجه در همه دس��تگاههای دولتی
فراز و فرودی وجود دارد اما این مس��ئله باعث تعطیل شدن
تمرینات نمیش��ود .همان طور که گفتم مشکل مالی داریم
اما این مش��کالت باعث تعطیلی نخواهد بود .قطعا برداشت
قنبرزاده مدیرعامل باش��گاه نفت مبنی بر اتمام تست گیری
از بازیکنان تیم فوتبال در ردههای پایه بوده اس��ت و ش��اید
تس��ت گیری قرار است تمام شود تا اسامی بازیکنان نهایی
شود.شاهکرمی در ادامه با اشاره به رهنمود وزیر نفت درباره
ورزش همگانی تصریح کرد :مقام عالی وزارت نفت با وجود
همه مش��غلههایی که دارد ضمن قدردانی از دیدگاه ایشان
همواره به مدیران ارش��د وزارتخانه و همچنین در ش��ورای
عال��ی ورزش و ش��ورای معاونان بر انج��ام ورزش همگانی

مشکالت مالی باعث شد که منصور

قنبرزاده تمرینات تیمهای پایه نفت را

تعطیل کند  ،که این موضوع با واکنشهای
مسئوالن بلند پایه نفت مواجه شد تا

جایی که غالمرضا شاه کرمی مدیرکل

ورزش وزارت نفت با رد این مسئله گفت
که تمرینات تعطیل نمی شود!

کارکنان وزارت نفت تاکید کرده اس��ت .حتی ایشان گفتهاند
که باید از دل ورزش همگانی به ورزش قهرمانی برس��یم و
تمام مدیران ارش��د صنعت نفت هم ب��ه دنبال حفظ ورزش
خانوادهه��ای وزارت نف��ت هس��تند.مدیرکل ورزش وزارت
نفت اش��اره ای هم به مش��کالت مالی باشگاه نفت داشت

و در م��ورد این که چرا تمرینات تی��م فوتبال نفت به دلیل
مش��کالت مالی از هفته گذشته آغاز نشده است گفت :تیم
نفت اکنون تنها نماینده ایران در جمع  ٨تیم برتر آسیاس��ت
و باید نگاهی ملی بهآن داشت .در باشگاه نفت ما از بودجه
وزارت نفت اس��تفاده نمیکنیم زیرا این باشگاه یک باشگاه
خصوصی اس��ت و هزینههای خود را بای��د از طریق جذب
اسپانس��رهای نفتی و غیر نفتی ک��ه در قالب قانون تجارت
میگنجند تامین کند .اگر باشگاه دچار مشکالت مالی است
قطعا مدیران باشگاه برای حلآن مشکالت تالش خواهند
کرد و این که برای شروع تمرینات ،بازیکنان خواستار تسویه
حساب فصل گذشته شدهاند یک اصل حرفهای است و خود
مدیریت باش��گاه نفت ه��م به آن اعتق��اد دارد و قطعا روند
تمدید قراردادها و تسویه حسابها ممکن است زمان بر باشد
و اگر مدیریت باشگاه اعالم کرده که به دلیل مشکالت مالی
تمرینات شروع نشده حتما صالح مدیریتی دانسته که چنین
مسئلهای را اعالم کند .در هر صورت باشگاه نفت نمیتواند
از بودجه دولت استفاده کند زیرا یک تیم حرفهای است .ما
فقط به عنوان پیگیری و در جلس��ات برای جذب اسپانس��ر
حضور داریم.

گام هاي توسعه اي ايران خودرو؛

از ارتقاي محصوالت جاري تا طراحي خودرو هاي جديد
دانش نفت :به منظور توس�عه و تن�وع محصوالت و بهره گيري
از فناوري هاي مدرن در تامين نياز مش�تريان ،پروژه هاي مختلفي در
ش�ركت ايران خودرو تدوين ش�ده و در حال اجرا است .برخي از اين
پروژه ها در س�ال جاري و س�اير موارد در س�ال هاي آين�ده به بهره
برداري مي رسد.

دراين راس��تا ،در س��تاد عالي كيفيت نيز  321پروژه براي
بهب��ود كيفيت محص��والت و روندهاي تولي��د و خدمات پس از
ف��روش تعري��ف و  70درصد آن قبال اجرا ش��ده و  30درصد در
دس��ت اجرا اس��ت .در ابعاد ب��زرگ تر نيز طراح��ي محصوالت
جديد ،طراحي و توس��عه سيس��تم هاي جديد خودرويي و ارتقاي
محصوالت نيز در برنامه و يا در دست اجرا قرار دارد.
بخش قواي محركه

الف – نصب موتور پرخوران برروي سورن
براي تامي��ن نياز بازار به خودروهاي با قدرت و گش��تاور
باالتر  ،پروژه  TC7تعريف شده است.
سيس��تم توربوش��ارژر هوا را با فش��ار زياد به درون سيلندر
ميدم��د؛ به اين ترتيب توربوش��ارژر ميتوان��د بازدهي حجمي
موتور را بهبود ببخشد .اين به آن معني است که قدرت و گشتاور
خودروي مجهز به توربوشارژر بيشتر از نوع معمولي است .
ويژگي هاي اين پروژه عبارتند از :
• افزودن موتور پرخوران ( از شاخه موتور ملي  )EF7در
سبد محصوالت شرکت.
• استفاده از پتانسيل موجود در توسعه بازار صادرات
• جذب مش��تريان خواس��تار محصول با توان و گش��تاور
باالتر از نظر قواي محرکه.
• حف��ظ مش��خصات محصول در حالت(مود) گاز س��وز و
همچنين در نقاط مرتفع در صورت ارايه مدل گاز سوز.
تعريف اين پروژه در تير ماه  1393مجددا" به روز آوري
ش��د و هم اکنون طراحي آن پايان يافته و اس��تارت اين پروژه
براي اول تير ماه  1394برنامه ريزي شده است .
ب  -نصب موتور ملي ديزل بر روي خودرو سورن
ب��ا توجه به لزوم بهره گيري از تنوع س��وختي کش��ور و
تکميل س��بد محصوالت ش��رکت ،و همچنين ني��از به کاهش
مصرف سوخت در محصوالت توليدي ،شرکت ايپکو با مشارکت
و س��رمايه گذاري شرکت نفت نس��بت به طراحي موتور ديزل (
از ش��اخه موتور ملي  )EF7اقدام نموده است  .لذا در اين پروژه
مقرر اس��ت که بر روي محصول س��مند و س��پس دنا نصب و
توليد گردد.
داليل استراتژيک انجام پروژه مذکور ،شامل موارد زير مي
باشد:

• مالکيت ايراني قواي محرکه ديزل
• بومي س��ازي ف��ن آوري موتورهاي دي��زل که در حال
حاضر تمام ًا تحت مالکيت کشورهاي اروپايي و غربي قرار دارد.
• قيم��ت باالي موتورهاي ديزل نس��بت ب��ه موتورهاي
بنزين��ي و لزوم کاهش قيمت تمام ش��ده اي��ن موتورها با بومي

سازي توليد مجموعه ها و قطعات آن.
• حداكثر استفاده از دانش فني طراحي و توسعه موتورهاي
احتراقي كسب شده در داخل كشور.
• طراح��ي بر پايه موتور ملي و اضافه نمودن موتور ديزل
به سبد اين خانواده موتور.
• تکميل سبد محصوالت شرکت ايران خودرو
• کاهش مصرف س��وخت و آاليندگي محصوالت شرکت
ايران خودرو
• افزايش صادرات محصوالت
طبق برنامه و بر اساس تعريف قبلي اين پروژه مي بايست
در انتهاي س��ال  93به بهره برداري مي رسيد ولي پروژه متوقف
گرديد و مجددا با تغييراتي که در تعريف اين پروژه بوجود آمده
است زمان  sopآن با ويژگي هاي جديد محصول براي انتهاي
سال  1394هدفگذاري شده است
پ  -نصب موتور ايكس يو ام برروي پژو پارس
با توجه به تحريم هاي س��ال 1391و  1392وعدم تامين
موت��ور  L4 JP4 XU7ب��راي پ��ارس  ELXو در راس��تاي
مصوب��ات دولت مبني بر الزام اس��تاندارد ي��ورو 4در آاليندگي ،
همچنين جهت دس��تيابي به موتوري ب��ا حجمي باالتر كه جاي
خالي موتور  L4 JP4-XU7را در س��بد قواي محرکه ايران
خودرو پر کند و همچينين قابليت پايه گاز سوز شدن را نيز داشته
باشد،لذا اين پروژه در دستور كار قرار گرفت.
با توجه به نزديکي مش��خصات عملکردي ،توان وگشتاور
خروج��ي موتور  XUMو موتور  ، L4خ��ودرو پارس  ELXبا
موت��ور  XUMاجرا وپس از طي مراح��ل صحه گذاري موفق
به اخذ تائيديه  TAموسس��ه اس��تاندارد و مجوز ش��ماره گذاري
ناجا گرديد واز آبان  92مراحل توليد وتجاري سازي آن صورت
پذيرف��ت .اين مه��م باعث تولي��د مجدد خ��وردو مذکور وحذف
ارزبري تامين موتور  L4وکاهش هزينه باال گرديد .
توس��عه موت��ور  XUMبه منزله ارتقا س��بد موتور هاي
ايران خودرو مي باش��د که باعث تداوم توليد موتور خانواده XU
با توجه به الزامات اس��تانداردي و س��رمايه گذاري هاي صورت
گرفته مي باشد.
در اين پروژه

•افزايش حجم موتور از 1.8به  1.905ليتر
•افزاي��ش توان وگش��تاور موتور با حفظ ح��دودي ميزان
مصرف سوخت XU7
•بهبود گريد مصرف سوخت خودرو
•دستيابي به استاندارد آاليندگي يورو4
•بهبود سيستم ورودي هوا به موتور.
•بهبود سيستم خروجي دود و کاتاليست
اجرا گرديده است.
ت -طراحي داشبورد جديد
باتوجه به طراحي داش��بورد جديد(مجهز ب��ه دو ايربگ )
ب��راي محصوالت پلتف��رم  405وپارس توس��عه محصول پارس

توسط تامين کننده و رفع مشکالت فوق ميسر گرديد.
ترمز پارک برقي EPB

با توجه ترند جهاني و نصب اين سيس��تم روي خودروهاي
لوکس و نيز همس��وئي اين سيس��تم با سيستم کنترل پايداري ؛
نصب اين سيس��تم نيز توس��ط کروز پيشنهاد ش��د .بررسي هاي
جامع نيز اين پيشنهاد را تاييد نمود.
اهداف پروژه

 ELXبا موتور  XUMوداش��بورد جديد در دس��تور کار 7مركز
طراحي و توسعه محصوالت ايران خودرو قرار گرفت.
ف��از اول اين پ��روژه در زمان مفرر پاي��ان يافت.و فاز دوم
پ��روژه در تاري��خ هجدهم مردادماه س��ال  93با اضافه نمودن
تغييرات��ي در خودروي پارس از قبي��ل  HVACاتوماتيک ،دو
ايربگ راننده و سرنشين و همچنين ارتقاء به يورو 4با EOBD
تعريف گرديد.
در اي��ن فاز ايجاد ش��رايط الزم جهت ت��داوم توليد پارس
 ELXاز نظ��ر ايمني محصول با اضافه نمودن داش��بورد جديد
مجه��ز به دو ايربگ ايج��اد گرديد  .همچني��ن ارتقا فيچر هاي
محصول ب��ا افزودن فيچره��اي موجود در پارس س��ال که در
 ELXنمي باش��ند جهت ارتقاء به باالتري��ن فيچرهاو ارتقاء به
ي��ورو 4با  EOBDبه پ��روژه اضافه گرديد .ف��از دوم نيز براي
انتهاي پائيز  1393اجرا و به توليد انبوه رسيد.
بخش ايمني

ث -پ��روژه EEEکنترل پاي��داري  ، ESCفرمان برقي
 EPSو ترمز پارک برقيEPB
پيش��نهاد اي��ن پروژه بر اس��اس روند تکنول��وژي صنعت
خودرو ،نيازمن��دي هاي ايمني ،و نيازمندي هاي کاهش مصرف
س��وخت تعريف گرديده است.سيس��تم فرمان برق��ي جايگزين
سيستم هيدروليکي موجود ميش��ود  .به لحاظ آنکه فرمان برقي
مانند پمپ هيدروليک هميشه در حال کار نيست و فقط Stand
 Byمي باش��د و موقع نياز فعال ميگردد لذا باعث کمينه ش��دن

ان��رژي م��ورد نياز و نتيجتا کاهش کصرف س��وخت مي ش��ود.
ويژگ��ي هاي نرمي فرمان و کنترل پذيري نيز در اين نوع فرمان
از مهمترين مزيت آن است.
سيس��تم ترمز پارک برقي با ويژگي Hill start assist
در راحت��ي رانن��ده و ش��روع به حرک��ت خودرو در ش��يب موثر
مي باشد .
سيستم  ESCنيز که اهميت ويژه هاي در پايداري خودرو
و جلوگي��ري از انحراف خ��ودرو و واژگون��ي دارد و در ارو پا نيز
تبديل به اس��تاندارد اجباري ش��ده اس��ت و اجراي آن هم مزيت
رقابتي در بازار داخل و هم قابليت انطباق با بازار صادراتي خواهد
داشت.
اين پروژه ( با س��ه فيچر ) بطور مس��تقل تعريف گرديد ه
است که با مشارکت کروژ و شرکت مندو اجرا مي گردد.
پ��روژه  ESPک��ه عليرغم آنکه از س��ال  1383در مرکز
طراحي و توسعه محصوالت ايران خودرو براي اجراي آن تالش
گرديد اما داراي محدوديت هاي ذيل بود:
 .1هزينه باالي طراحي ؛ توسعه و تيونينگ
 .2زمان الزم براي انجام پروژه
 .3قيمت تمام شده و افزايش قيمت نسبت به ABS
 .4تغييرات به جهت جانمايي
 .5محدوي��ت س��ازنده ها جهت واردات سنس��ور YAW
RATE
ام��کان تعريف اين پ��روژه مجددا با ارائه پيش��نهاد جديد

نص��ب تجهي��زات مدرن مطاب��ق با تکنول��وژي روز روي
خودرو هاي لوکس
ايجاد ارزش افزوده فني و مهندسي
حفظ و افزايش بازار تقاضا
راحتي سرنشين و رضايت مشتري
افزايش ايمني ؛ کاهش ميزان تصادفات و واژگوني
کاهش مصرف سوخت و درجه آاليندگي خودروها
امکان نصب تجهيزات مدرن در آينده مانند پارک خودکار
که نياز به فرمان برقي دارد
پروژه فوق در س��ال  1393در سطح معاونت تعريف شده و
در سال  1395به مرحله تجاري سازي خواهد رسيد.
بخش محصوالت جديد
:X409
اهداف از تعريف و اجراي پروژه به شرح ذيل است :
• حفظ و ارتقاء برند ايران خودرو در بازار داخلي و گسترش
سهم بازار
• ايج��اد مزيت رقابتي براي برند ايران خودرو در بازارهاي
صادراتي و توسعه صادرات
• ارتقاء برند ايران خودرو با ارائه استايل جديد در خودروها
در نماه��اي جانبي و فيچرهاي جديد و رفع مش��کالت کيفي در
بعضي از قطعات و مجموعه ها
• اس��تفاده از فناوري و تجهيزات مناس��ب جهت افزايش
رقابت پذيري محصول
زم��ان آغ��از پروژه ازدي ماه  1393ش��روع و پايان آن در
انتهاي سال  94تعريف شده است.
:X502
اهداف از تعريف و اجراي پروژه به شرح ذيل است :
•حفظ و ارتقاء برند ايران خودرو در بازار داخلي و گسترش
سهم بازار
•ايجاد مزيت رقابت��ي براي برند ايران خودرو در بازارهاي
صادراتي و توسعه صادرات
•ارتقاء برند ايران خودرو با ارائه استايل جديد در خودروها
در نماه��اي جانبي و فيچرهاي جديد و رفع مش��کالت کيفي در
بعضي از قطعات و مجموعه ها
•اس��تفاده از فن��اوري و تجهيزات مناس��ب جهت افزايش
رقابت پذيري محصول
پ��روژه در اواخر بهمن  1393ش��روع ش��ده و طبق برنامه
درارديبهشت  1395به توليد انبوه خواهد رسيد.

