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نگاه

ماجرای شبنشینی که گیتیپسند را از قهرمانی دور کرد
سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند با تشریح ماجرای مهمانی شب قبل از فینال،
گفت که کشاورز نباید با دعوت نکردن از برخی بازیکنان ،موجب ناراحتی آنها
میشد.
به گزارش ایسنا ،گیتیپسند اصفهان با وجود  ۲۶هفته صدرنشینی در لیگ
برتر فوتســال ،در پایان مرحله پلیآف ،قهرمانی را به مس سونگون هدیه کرد.
یکی از دالیل تمرکز نداشتن بازیکنان این تیم در دقایقی از بازی فینال ،اتفاقاتی
اســت که دو شب قبل از بازی افتاده و باعث ایجاد دو دستگی در تیم شده بود.
رضا لک ،سرمربی تیم گیتیپسند پشــتپردههای گیتیپسند را برای اولینبار
مطرح میکند:
آقای لک! شــنیدهایم مهمانی دو شب قبل از فینال موجب ناراحتی
شما شده و در تیم باعث ایجاد دودستگی شده است.
ماجرای مهمانی را تأیید میکنم اما چون خودم دیر متوجه این اتفاق شدم ،از
جزئیات آن بیخبرم .فکر میکنم اصل مهمانی کارناپسندی نبود اما در آن زمان
حساس اگر قرار بود مهمانی گرفته شود ،بهتر بود همه بازیکنان دعوت میشدند.
در حالی که مهدی جاوید ،مهران عالیقدر و سپهر محمدی در این مهمانی حضور
نداشتند .محمد کشاورز به عنوان یک بازیکن باتجربه ،بهتر بود قبل از فینال همه
بازیکنان را جمع میکرد .با این حال معتقدم کشــاورز بازیکنی نبود که بخواهد
دنبال شیطنت باشد .تیم ما از ابتدای فصل کام ً
ال بیحاشیه پیش میرفت .بحث
مهمانی نیز شــاید در شرایط عادی ،موضوع مهمی نباشد اما چون قبل از فینال
بود باید همه بازیکنان دعوت میشدند.
پس دلیل بازی ندادن به کشــاورز غیرفنی بوده است؟ چون شما در
مرحله نیمهنهایی نیز به دلیل این که اردو را ترک بوده از دستش ناراحت
بودید؟
محمد کشاورز قبل از بازی رفت نیمه نهایی مقابل حفاری اعالم کرد میخواهد
در جشــن عروســی یکی از اقوامش شرکت کند و ما هم هماهنگ کردیم که با
تیم به اهواز نیاید .او خودش را به اهواز رســاند و مشــکلی وجود نداشت .بازی
نکردن کشاورز هیچ دلیل غیرفنی نداشته است .ما بعد از نیم فصل ،ارزیابیهایی
از بازیکنان داشــتیم و به ترکیب مورد نظرمان رسیدیم .جاوید و سپهر محمدی
بازیکنان ســتاره ما بودند اما بقیه بازیکنان در حد خوب قرار داشتند .ضمن این
که احمد عباسی از ابتدا تمایلی به ماندن در گیتیپسند نداشت و مشکلش آنقدر
حاد بود که  ۳۵روز دیر به تمرینها ملحق شد .سپهر محمدی هم شرایط روحی
خوبی نداشــت .سعید افشــار کم بازی کرده بود و در مجموع  ۱۰بازیکن از تیم
جدا شــده بودند .بنابراین ما چهار سهمیه داشتیم که تمام آنها را از تأسیسات
دریایی جذب کردیم.
شما تأیید میکنید که افشــین کاظمی با وساطت مهدی جاوید در
گیتیپسند ماند؟
مهدی امسال کمک زیادی به ما کرد .طبیعی بود که من راجع به جذب برخی
بازیکنان از او مشورت بگیرم .مهدی نیز در جذب بازیکنان تأسیسات دریایی به
من کمک کرد .افشین کاظمی هم بازیکن خودم بود .جلسهای در حضور جاوید
با کاظمی داشتم .مهدی از من خواست فرصت دوبارهای به کاظمی بدهم و من
هم قبول کردم.
اما چه شد که رابطه کاظمی و جاوید شکرآب شد؟
افشین مدتی در تیم کار کرد اما به یکباره به خانه اولش برگشت و از مسیر
درســت خارج شد .برخی دوستان شــیطنت کردند و او را به راه اشتباه بردند.
نمیدانم از داخل مجموعه بود یا خارج اما به او گفتند ،تو خوبی ،لک میخواهد
تو را خراب کند و...
رابطه نزدیک کشاورز با پسر مدیرعامل نیز باعث ایجاد شائبه شده
بود و برخی معتقد بودند کشاورز از طریق پوریا جنتی ،خواستههایش را
در تیم عملی میکند.
من  ۳-۴سال در اصفهان کار کردهام و در این چند سال هیچگاه آقایان جنتی
و عراقیزاده در مسائل فنی دخالت نکردهاند .باشگاه هیچوقت دخالتی در ترکیب
تیم نداشت و نمیگفت از چه بازیکنی استفاده کنم یا نکنم .گاهی اوقات برخی
به حالت خودمانی توصیههایی داشتند.
به هر حال برخی افراد به برخی بازیکنان عالقهمندند اما این که آقای جنتی
بخواهد مرا تحت فشار قرار دهد تا از کشاورز استفاده کنم ،صحت ندارد.

استقالل  -پرسپولیس؛ زیر آوار ،پشت دیوار ،بدون !VAR
سرخابیهای پایتخت ایران در بازیهای نسبتا همزمان
خود ضرر بزرگی از داوریهای ضعیف آسیا دیدند.
به گزارش ورزش ســه ،دومین هفته از مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آســیا سراسر بازیهای دشــوار بود برای
نمایندههای ایران .اما اســتارت عالی ذوب آهن در بازی
بــزرگ مقابل النصر عربســتان ،همه را امیــدوار کرد که
طلســم نبردنها تمام شده باشــد و آماده دومین و حتی
سومین برد این فصل برای تیمهای ایرانی باشیم.
اما نه در آزادی و نه در جاسم بن حمد ،هیچ ایرانی ای
خوشــحال ورزشگاه را ترک نکرد و هیچ بیننده و شنونده
ای کانال یا موج گیرنده اش را با رضایت تغییر نداد .شب
دوم از هفته دوم لیگ قهرمانان ،امیدوارانه شــروع شد و
مایوس کننده به پایان رسید.
آنچه آخرین سه شنبه فوتبالی سال را برای سرخابیها
تلختر کرد ،این بود که تقریبا همه آنها از نمایش تیمشان
راضی بودند و تقریبا هر مانعی سر راه تیمهای محبوبشان
ســبز شــد ،از طرف قاضی میدان بود .داوران دو بازی ،
یا به شــکل عجیبی ناعادل بودند ،یا بســیار ضعیف .این
اشتباهات هم تنها به داوران وسط محدود نبود و کمکها
هم در ناتوانی چیزی از سرداور خود کم نداشتند.
صحنههای مشــکوک این دو بازی با اتفاقاتی همزمان
شروع شد .در دقیقه  23بازی استقالل در ورزشگاه آزادی
پژمــان منتظری با تکل عجیــب مدافع العین در محوطه
جریمه متوقف شد و در کمال تعجب ،داور مسابقه خطای
پنالتی اعالم نکرد.
دقیقا در همین لحظات بود که دســت پرسپولیسیها
در ورزشگاه جاســم بن حمد به نشانه خطای پنالتی باال
رفت .شوت مهدی ترابی در حدود دقیقه  9به دست پدرو

میگل برخورد کــرد و این بازیکن تکنیکی پرســپولیس
شــدیدا اعتقاد به پنالتی داشــت ولی کیــم دونگ جین
کره ای دســتور به ادامه بازی داد .دیگر صحنههای مهم
داوری که میتوانست تاییدی بر متضرر شدن نمایندگان
ایران از این حیث باشــد ،در نیمه دوم بازیها و در اوقات
تلف شــده رخ داد .محمد دانشگر ،مدافع پیش تاخته تیم
اســتقالل که به جای وریا غفوری وارد زمین شــده بود،
در دقیقه  92با ضربه ســر دومین گل استقالل به العین
را زد ولی آتشفشــان ورزشــگاه آزادی پس از چند ثانیه
خاموش شــد ،چرا که دست احمد الکاف به نشانه آفساید
باال رفته بود .این گل البته به نظر میرســید که به شکلی

میلی متری در موقعیت آفســاید به ثمر رسیده باشد .در
دقیقه  94بازی الســد و پرســپولیس هم ناراحت کننده
ترین اتفاق از نظر داوری بــرای ایرانیها رقم خورد ،چرا
که یک گل به ضرر نماینده ایران ثبت شد .بغداد بونجاح،
مهاجم زهردار السد و آقای گل مقتدر لیگ ستارگان قطر
که هرچه زده بود ،به در بســته خــورده بود ،در آخرین
دقیقه بازی روی یک ارســال و پاس عبدالکریم حسن با
ضربه ســر ،دروازه پرسپولیس و بیرانوند را باز کرد .گلزن
الجزایری این توپ را در موقعیت آفســاید به درون دروازه
سرخپوشان فرستاد و زمانی که عبدالکریم ضربه سر خود
را میزد ،او نزدیک تریــن بازیکن دو تیم به دروازه بود و

باید آفسایدش اعالم میشد .در شبی که پرسپولیس یک
نمایش خوب و تماشاگر پســند در دوحه ارائه کرده بود،
خوردن این گل آفساید در آخرین دقیقه و سقوط به رده
چهارم گروه ،کلکســیونی از خبرهای بد را در چند ثانیه
به اردوی پرســپولیس رساند .این اتفاق در حالی افتاد که
دیگر گل خورده پرسپولیســیها در لیگ قهرمانان آسیا
هم در بازی قبلی مقابل پاختاکور ،در موقعیت آفســاید از
ســوی مارات بیکمائف زده شده بود .البته باید گفت که
بازی پرســپولیس یک صحنه مشکوک داوری هم داشت
که شــاید بتوان گفت عملکرد تیم داوری به سود این تیم
شده است .در دقایق تلف شــده نیمه اول ،بغداد بونجاح
روی ارسال اکرم عفیف با یک ضربه سر دروازه پرسپولیس
را باز کرد که کمک داور این توپ را آفســاید اعالم کرد.
مشــاهده این صحنه به شکل فریز شده نشان میدهد که
بونجاح با محمــد نادری که آخرین مدافع پرســپولیس
است ،در موقعیتی تقریبا مساوی قرار دارد .در این صحنه
یا تصمیم کمک داور صحیح بوده و آفسایدی کامال میلی
متری رخ داده یا اینکه موقعیت مهاجم الســد مساوی با
آخرین بازیکن پرسپولیس است .در این شرایط ،تیمهایی
کــه در لیگ ایران مشــغول صــدور بیانیــه در نکوهش
اشتباهات داوری لیگ هســتند ،با انبوهی از اشتباهات و
مشــکالت در عملکرد داوران خارجی تایید شده از سوی
 AFCروبرو شــده اند و حاال باید فریادهای یکصدا برای
استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی ( )VARدر این
مسابقات مهم بلند شــود .این حجم از اشتباهات داوری،
از نخســتین بازی گروهی تا مراحل نهایی ،میتواند باعث
تضییع حق تیمهای زیادی بشــود و روز به روز بر تعداد
شاکیان از داوری در قاره کهن بیفزاید.

بازتاب درخشش دوباره رونالدو در رسانههای جهان
رســانههای جهان پس از عملکرد درخشان کریستیانو
رونالدو در دیدار یوونتوس برابر اتلتیکو مادرید به تمجید
از او پرداختند.
پــس از هتتریک کریســتیانو رونالدو برابــر اتلتیکو
مادریــد که منجر به حذف تیم اســپانیایی از مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد رسانههای جهان به
تمجید از مهاجم یوونتوس پرداختند .آنها دو ضربه ســر
فوقالعاده و رهبریاش در زمین را برجسته کردند.
اکیپ :منحصر به فرد ،غولآسا ،فرازمینی…
نشــریه فرانسوی نوشــت :زمانی که از بزرگی صحبت
میشــود نباید نــام رونالــدو را فراموش کــرد .عملکرد
فوقالعاده مهاجم پرتغالی باعث شــد به تاریخ سازیاش
در لیگ قهرمانان ادامه دهد .او پس از شکست  ۲بر صفر
در دیدار رفت به رسانهها گفت که من پنج لیگ قهرمانان
دارم و در بازی برگشت با سه گلی که در دقایق  ۴۸ ،۲۶و
 ۸۵به ثمر رساند این موضوع را نشان داد .مهاجم پرتغالی
در شــبی که همه تورینی ها انتظار داشتند خود را نشان
دهد ،نشان داد .بزرگان این چنین هستند.
گاتزتا دلو اسپورت :رونالدو ،اتلتیکو را ناک اوت کرد
نشریه ایتالیایی نوشت :همه چیز در ستارههایی نوشته
شد که باالی ســر ورزشــگاه یوونتوس میدرخشیدند و

این شــب را روشن نگه داشــته بودند تا برای همیشه در
خاطر هواداران یوونتوس بماند .این اتفاق به خاطر حضور
رونالدو ،مرد  ۱۰۰میلیون یورویی رخ داد که باعث شــد
نتیجهای که به نظر غیر قابل جبران میرســید را جبران
کند .رونالدو فوقالعاده بود اما یوونتوس نیز بازی عالی را
به نمایش گذاشــت و باعث سکوت منتقدان شد .این تیم
نشان داد میتواند فاتح لیگ قهرمانان میشود.
اوله :فراتر از قهرمانان
نشریه آرژانتینی نوشت :رونالدو دیشب به یک بازیکن
فرا زمینی تبدیل شــد .لیگ قهرمانان متعلق به او است و
او نمیخواهد جامش را به کسی قرض دهد .درست است
که پنج بار فاتحش شده اما به آن راضی نیست و جامهای
بیشــتری میخواهد .با تشــنگیاش برای کسب افتخار و
روح فاتحش ،یک عملکرد فوقالعاده برابر اتلتیکو داشت و
توانست این تیم را از صعود به دور بعد باز دارد.
آبوال :یوونتوس میتواند با رونالدو کشنده باشد
رســانه پرتغالی نوشت :یوونتوس صعودش را به مرحله
یــک چهارم با پیروزی  ۳بر صفر قطعــی کرد .بانوی پیر
میتوانــد با حضور رونالدو در ترکیبش کشــنده باشــد.
مهاجم پرتغالی سه گل در یک بازی به ثمر رساند و بلیت
حضور تیمش در دور بعد را صادر کرد.

گلوبو اسپورت :او اینجاست
نشــریه برزیلی نوشــت :بدترین فصل رونالدو در لیگ
قهرمانان در  ۱۳ســال یک چرخش قابل توجه داشــت.
مهاجم پرتغالی تا پیش از دیدار دیشــب برابر اتلتیکو تنها

یک گل در این رقابتها به ثمر رسانده بود اما دیشب یکی
از شبهای جادوییاش را سپری کرد .بازیکن شماره هفت
پیشین رئال مادرید سه گل برای بانوی پیر به ثمر رساند.
او بازیکنی است که به تعیین کننده بودن عادت دارد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه از  ۳۴۵ریال سود حاصله  ۲۵۰ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامهها و ارتقای سود دهی شرکتکویرتایر در سال 1397
مجمع عمومی عادی ســاالنه شــرکت کویرتایــر با حضور
 ۸۵/۶۸درصد از سهامداران شرکت در محل تهران ،خیابان
شریعتی ،باالتر از چهار راه قدوسی ،روبهروی پارک اندیشه،
ورودی  ،۱۱مجتمع فرهنگی پیامبر اعظم(ص) ،برگزار شد.
این جلســه به ریاســت آقای محمد جمالی حسن جانی و
نظارت آقایان شــهرام بابالویان و حسین بوستانی و دبیری
آقای سید محمد حسین زینلی تشکیل شد .در ابتدای این
مجمع آقای مهندس زینلی ،مدیرعامل شــرکت ضمن ارائه
گزارش عملکرد هیات مدیره به ســواالت بیشتر سهامداران
پاسخ گفت .سپس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای
سال مالی منتهی به  ۱۳۹۷/۰۹/۳۰به تصویب حضار رسید.
همچنین در این جلســه پس از تصویــب صو رتهای مالی
از ســوی سهامداران تقســیم مبلغ  ۲۵۰ریال سود به ازای
هر ســهم مورد تایید حاضران قرار گرفت .انتخاب روزنامه
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار شرکت و مؤسسه
حسابرســی «آرمان آروین پارس» به عنوان بازرس قانونی
و حســابرس شــرکت و موسسه حسابرســی «آرمان نوین
رسیدگی» به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای سال ۹۸
از دیگر مصوبات این مجمع بود.

پیام هیات مدیره
ســال  1397اقتصاد کشــور همچون ســالهای گذشته با
چالشهــای مختلفی از جمله رکود ،تحریم بانکها ،واردات
تایرهای مشــابه تولید داخل و نوســانات شــدید نرخ ارز و
افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و عدم ثبت سفارش برخی
مواد اولیه مورد نیاز صنعــت روبهرو بود که تاثیرات آن بر
تولید تایر در داخل کشــور و بازار مصرف کامال محســوس
است .در این سال ،نوسانات شدید نرخ ارز و تشدید تحریمها
واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر را با مشــکل مواجه
نمــود و باعث وقفههایی در رونــد تولید محصوالت داخلی
شد .در این شرایط با برنامهریزی و تالش مدیران و پرسنل
شرکت توانست به اهم اهداف برنامهریزی شده در این سال
از
جمله اقدامــات الزم برای خرید یک دســتگاه یونیفرمتی
جدید از کشــور ژاپن و نصب و راهاندازی آن ،ظرفیت انجام
آزمون یکنواختی روی تایرهای تولید افزایش چشــمگیری
یافته اســت .همچنیــن اقدامات مقتضی بــرای خرید یک

دســتگاه جدید اختالط مواد و تجهیــزات توزین اتوماتیک
مواد شیمیایی ،دستگاه کلندر ســیمی (برای جایگزینی با
دســتگاههای استیل الستیک و دســتگاه برش سیمی نیز
صورت پذیرفته که این ماشینآالت در مرحله ساخت توسط
سازنده خارجی میباشد (.دست یابد ،به گونهای که عالوه بر
حفظ شــرایط تولید توانست با کمک دانش سازمانی و توان
مهندســین و کارشناســان از طریق کاربرد روش مهندسی
معکوس و با اســتفاده از نرمافزارهای پیچیده شبیهسازی،
برای نخســتین بار در کشور ،موفق به طراحی و تولید انبوه
تایر سبز در داخل کشور شود ازجمله ویژگیهای تایر سبز
کاهــش وزن تایر ،کاهش مقدار مقاومت غلتشــی و به تبع
آن کاهــش مصرف ســوخت خودرو ،کاهــش مصرف مواد
اولیــه ،کاهش قیمت تمام شــده ،افزایــش کارکرد و طول
عمر تایر و طراحی ســاخت تایر رینگ  18در ســه طرح و
ســاخت تایر استفاده شــده از مواد نانو در کشور را نام برد.
همچنین طراحی و تولید  8ســایز و طــرح گل جدید تایر
و بهینهســازی تکنولوژی تولید از جمله دستاوردهای این
دوره عملکرد میباشــد .بدیهی است صیانت از سرمایههای
سرمایهگذاران و ســهامداران کویر تایر با برنامهریزی تولید
و تصرف بخشهای بیشــتری از بازار تایر کشور ،مهمترین
اولویت در برنامهریزیهای کالن شرکت است.
موفقیتها:
در ســال  97شــرکت کویرتایر موفق شــد چندین پروژه
ارتقای به رهوری و کاهش قیمت تمام شده محصول ،توسعه
زیرساخت برای طرح توسعه محدود و افزایش ماشینآالت
جانبی خط تولید شامل یک دســتگاه یونیفرمتی ،افزایش
راندمــان تولید بنبــوری و برخی از ماشــینآالت با کمک
مهندســین داخلی و خارجی ،طراحی تایرهای ســواری و
ساخت ســایزهای جدید و مورد نیاز مشتریان خودروساز با
طرح گلهای بهروز و همتراز با نمونههای مشــابه خارجی
و طراحــی و تولید اولین تایرســبز و تایر نانو و طراحی تایر
رینگ  18در کشــور را با موفقیت اجــرا و عملیاتی نماید
که شــاید اگر هر کدام از آنها استقرار نمییافت ،سرنوشت
کویــر تایر به گونهای دیگر رقم میخــورد و با توقف کامل
خط تولید و کاهش تولید و رکود مواجه میگردید .لیکن نه
تنها چنین اتفاق شومی رخ نداد بلکه موفقیتهای تحسین
برانگیز ذیل نیز حاصــل گردید که جا دارد به خاطر آنها از
زحمات بیدریغ آحاد پرســنل کویر تایر تشــکر و قدردانی
گردد .افزایش ظرفیت بهرهبرداری کل شرکت از نظر تعداد
تولید تایــر به علت افزایش تولید تایرهای رادیال ســواری

بلتســیمی که از ارزش افزوده بیشــتری نســبت به سایر
محصوالت برخوردار اســت که در بهمــن ماه  96به رکورد
تولید روزانه  12/587حلقه رسیدیم.
جایگاه شرکت در صنعت تایر کشور
میزان رشــد فروش ریالی شــرکت به بازار در ســالجاری
نسبت به سال مالی قبل برابر  25/5درصد میباشد که اهم
دالیل آن عبارت است از افزایش فروش محصوالت با حاشیه
ســود باالتر ،توزیع پراکندگی فروش در تمام نقاط کشــور
و کاهــش تخفیفات نقدی فروش ،کاهش ســهم فروش به
خودروســاز به دلیل دوره وصول مطالبات باال ،کاهش تولید
خودرو در کشــور و انجام تبلیغات گســترده جهت ارتقا و
شناخت برند شرکت در سطح کشــور میباشد .شرکت در
بین سایر شــرکتهای فعال در این صنعت با میزان فروش
معادل 3/274/927میلیون ریال در رده دوم از جایگاه سهم
بازار تایرهای رادیال قرار دارد.
پروژهها:
 -1انجــام پــروژه تولید بــادرهای جدیــد  195R15و
 215R16شامل طراحی ،نقشهکشی ،سفارش ساخت قالب،
بازرســی قالبهــا ،تولید آزمایشــی در ســه مرحله ،رفع
ن سازی تولید (صرفهجویی
مشکالت ،ارائه اسپکها و روتی 
سالیانه  15میلیارد ریال)
 -2تغییــر طراحــی پتــرن روی بالدر بالدرهــای قدیمی
شرکت ،شامل طراحی نقشه ،سفارش قالب ،بازرسی و تولید
آزمایشی در سایز  R185 14و برای دو سایز  145R13و
 165R13نیز در حال انجام میباشد.
 -3پروژه بهینه ســازی زمان پخت برای ســایزهای
235/65R18 ،225/65R17 ،215/50R17
(صرفهجویی سالیانه  10میلیارد ریال)
 -4پروژه طراحی نرمافزار پیشبینی زمان پخت بهینه برای
تایرهای رادیال
 -5پروژه ب ه کارگیری رنگ داخلی تایر با هدف ارتقای کیفی
و کاهش هزینه (صرفهجویی سالیانه  10میلیارد ریال)
 -6مشارکت در پروژه تولید سایز و طرحهای جدید به همراه
تست ترموکوپل جهت بهینهسازی فرآیند پخت
،225/65R17KB700 ، 235/65R17KB700
،215/50R17KB200
،185/65R15KB22
185/60R14KB88 ،175/70R13KB36
 -7تولید تایرهای ساخته شده با ترد سیلیکاتی در سایزهای
متفاوت.
 -8انجام پروژه کاهــش وزن بالدر ،در بالدر  195R15به

میزان  900گرم و در بالدر  185R14به میزان  200گرم.
کاهــش مصرف ســالیانه حداقــل  10بچ آمیــزه بالدر و
صرفهجویی 1میلیارد ریالی
 -9انجام پروژه بهینهســازی طول و قطر اسلگهای بالدر با
هدف کاهش عیوب بالدر
سامانه فروش آنالین شرکت کویر تایر
به منظور ایجاد بستری جهت عرضه مستقیم تایر به مصرف
کنندگان نهایی با قیمت مصوب ،سامانه اینترنتی فروش تایر
طراحی و پیاده ســازی گردیده است .در این سامانه سعی
گردیده حداکثر اطالعات الزم به مشــتریان جهت انتخاب
محصول مناسب داده شــود ،از جمله این اطالعات ،امکان
انتخاب شرکت خودروساز و نوع خودرو به صورت گرافیکی
بوده که ســامانه باتوجه به انتخاب مشتری ،تایرهای اصلی
و جایگزین (اســپرت) آن خودرو را به مشــتری پیشــنهاد
میدهد .عالوه بر این ،مشتری میتواند جهت آشنایی بیشتر
بــا تایر ،تمامی اطالعات مرتبط با آن تایر را مالحظه نماید.
الزم به ذکر اســت در این ســامانه با ایجاد محدودیتهایی
سعی گردیده که تا حد امکان از سوء استفادههای احتمالی
ناشــی از خرید انبوه تایر جلوگیری به عمل آمده و برمبنای
کــد ملی خریداران ،تایر اختصاص داده شــود .ضمن اینکه

کویر تایر

باتوجه به اســتقرار شــرکت ملی پســت ایران در کارخانه،
ارســال محصوالت خریداری شده مشــتریان از طریق این
شرکت برای تمام کشور انجام میگیرد.
برنامههای آینده شرکت
 )1گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشــی
شیوههای فروش
 )2ارتقای ســطح دانش و مهارتهای تشــخیص و تعیین
خسارت نمایندگان خدمات پس از فروش
 )3توسعه کمی نمایندگیهای ارائه خدمات پس از فروش
براساس حوزههای جغرافیایی
 )4تغییر دیــدگاه تولید تایر از منظر تنــاژ تولید به تولید
تایرهایی که ارزش افزوده باالتری دارند
)5توسعه فروش مویرگی ازطریق جذب و آموزش نمایندگان
جدید
 )6افزایش تعداد نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش
آموزش دیده و ایجاد انگیزش در آنها با هدف افزایش میزان
رضایت مشتریان و پاسخگویی سریع به نیازهای آنان
 )7افزایــش ظرفیت تولید در گام اول تا ســقف  37هزار
تــن در یال و در ادامه با اجرای طرح توســعه 40هزار تنی،
ظرفیت تولید کارخانه به 77هزار تن در سال خواهد رسید.

