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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
و  خودروساز  این  کاری  های  اولویت 
برنامه های آن را برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال تشریح کرد. 

به گزارش ایکوپرس، مهندس هاشم یکه 
زارع گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام 
نوروزی اشاره فرمودند مجموعه اقتصاد مقاومتی را باید 
به نقاط مهم تقسیم کرد و برای تحقق آن، در زمان 

مناسب روی این نقاط مهم و کلیدی تمرکز کرد.
مهندس یکه زارع با بیان این که گروه صنعتی ایران 
خودروطالیه دار دو مقوله تولید و اشتغال به عنوان دو 
نقطه کلیدی مورد توجه مقام معظم رهبری در بحث 
بزرگترین  خودرو  ایران  افزود:  است  مقاومتی  اقتصاد 
بنگاه تولیدی کشور است و عالوه بر نقش غیر قابل انکار 
در مباحث اقتصادی و صنعتی، همواره رتبه های برتر 
شرکت های گروه اشتغالزائی در ارزیابی شرکت های 

برتر ایران را در اختیار داشته است.
وی به ایجاد اشتغال غیر مستقیم در صنعت خودرو 
اشاره کرد و افزود: عالوه بر 60 هزار اشتغال مستقیم 

دو  کم حدود  ایران خودرو، دست  گروه صنعتی  در 
میلیون نفر به صورت غیر مستقیم در حوزه های پایین 
دستی فعالیت می کنند. عالوه بر این، صنعت خودروی 
کشور محصوالت 60 رشته صنعتی را در خطوط تولید 
خود استفاده    می کنند که اشتغال در این صنایع به 

پویایی خودروسازی کشور وابسته است. 
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: مرور 
قابل  غیر  اهمیت  و  نقش  پیش  از  بیش  نکات  این 
انکار ایران خودرو در تحقق اقتصاد مقاومتی را نشان        
می دهد و از سوی دیگر وظیفه ای سخت و حساس را 

برای این گروه صنعتی تکلیف می کند.
مهندس یکه زارع گفت: افزایش صادرات که منتهی 
در  داخل  تولید  سهم  افزایش  شود،  می  ارزآوری  به 
محصوالت که منجر به خروج ارز از کشور می شود 
باعث  که  جدید  محصوالت  عرضه  و  تولید  آغاز  و 

اشتغالزائی در ایران خودرو می شود از جمله 
اخیر در  اقداماتی است که در سال های 
گروه صنعتی ایران خودرو کلید خورده اما 
در سال 96 با جدیت بیشتری دنبال خواهد 
شد. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو 
تصریح کرد: گروه صنعتی ایران خودرو در سال 1396 
اهتمام خود را به کار خواهد بست تا در جهت شعار 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نقش موثر و شایسته 

ای را ایفا کند.
مهندس یکه زارع با بیان این که گروه صنعتی ایران 
خودرو تالش می کند برنامه هایی مدون را برای تبدیل 
کردن ایران به قطب صنعتی طراحی و تولید خودرو به 
اجرا در آورد افزود: ما نیز اعتقاد داریم که تکیه بر تولید 
داخلی و توجه به مصنوعات وطنی از الزامات دستیابی 
اینکه  است، ضمن  آن  تحقق  و  مقاومتی  اقتصاد  به 
بر خود به عنوان عضوی از خانواده بزرگ تولیدگران 
کشور فرض می دانیم تا ضمن توجه به نیازهای کشور 
تمام تالش خود را برای به روزآوری فناوری صنعتی و 

همچنین تولید با کیفیت به کار بندیم.   

برنامه های ایران 
خودرو برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، 

تولید و اشتغال

مهندس یکه زارع تشریح کرد؛

مدیــر عامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو تصریــح 
کــرد: گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ســال 1396 
اهتمــام خــود را بــه کار خواهــد بســت تــا در جهــت 
ــش  ــد و اشــتغال نق ــی، تولی شــعار اقتصــاد مقاومت

موثــر و شایســته ای را ایفــا کنــد.

 

شادابی و نشاط سازمانی
بیژن زاهدی فرد

مدیرعامل

تالشگران عرصه صنعت، همکاران خوبم سالم
مایـه مباهـات اسـت کـه در سـال جدید نیـز افتخار 
بودن در کنار شـما نصیب من شـده اسـت. همانگونه 
کـه مستحضریدسـال جـاری را مقام معظـم رهبری 
سـال اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و عمـل نـام گـذاری 
کردنـد. چنین اقتصـادی با رویکرد جهـادی، انعطاف 
معظـم  مقـام  نظـر  مـورد  سـاز،مولد  پذیر،فرصـت 
رهبـری بـوده کـه بـرای عملیاتی کـردن آن شـرایط 
و فعـال سـازی کلیه امکانـات، منابع مالی و سـرمایه 
های انسـانی و علمی کشـور محقق خواهد شد. تکیه 

برتـوان داخلـی یکـی از ارکان سیاسـت هـای کلـی 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه ایـن موضـوع در عرصه 
هـای مختلـف مـورد توجـه بـوده اسـت که یکـی از 
ایـن عرصـه هـا، تکیـه بر نیـروی انسـانی و سـرمایه 
انسـانی داخلی اسـت. از سـوی دیگر اقتصاد مقاومتی 
رویکـردی بـرای تولیـد کاالهـای باکیفیـت در داخل 
کشـور اسـت و خودرو سـازی کشور و مشـخصا ایران 
خـودرو خراسـان به عنـوان یکی از ارکان اصلی رشـد 
اقتصـادی مـی تواند بسـتری مهـم برای تحقـق این 

شـعار باشد.
در ماه های سـپری شـده از سـال جدید، شماعزیزان 
بـا تـالش تحسـین برانگیـز خـود ثابـت کردیـد این 
مهم شـدنی اسـت. در تعطیالت نوروز با تالش شـما 
پروژه بزرگ رباتیک رنگ شـرکت راه اندازی شـد. در 
مـاه آغازیـن سـال، رتبه برتـر در جشـنواره امتنان از 
آن ایران خودرو خراسـان شـد. پس از آن در مراسـم 
روز ملـی صنعـت و معـدن، برای سـه دوره متوالی به 
عنـوان شـرکت برتر اسـتان انتخـاب شـدیم. همانند 
سـال های قبـل، در چند ماه آغازین سـال جاری نیز 
گراند ویتارای تولیدی ما،  چهار سـتاره از پنج سـتاره 
کیفی شـرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را در 
کالس قیمتـی خود در تولیدات داخلی کسـب نمود. 
ایـن موفقیـت هـا جز بـا حس مسـوولیت پذیـری و 

تـالش تک تک شـما تالشـگران محقق نمی شـد.  
برآنیـم بـا همت شـما عزیـزان  این رونـد موفقیت را 
تـا پایان سـال ادامه دهیم. سـال گذشـته توانسـتیم 
به هدف گذاری تولید مشـخص شـده گـروه صنعتی 

بـرای سـایت خراسـان دسـت یابیـم. امسـال سـقف 
تولید در نظر گرفته شـده برای ما 165هزار دسـتگاه 
اسـت. بدیـن منظور بـا تعریف و پیـاده سـازی پروژه 
هـای افزایـش ظرفیـت، مقدمـات دسـتیابی بـه این 
مهم توسـط شـما عزیزان در حال اجرا اسـت. مضاف 
بـر ایـن کـه طبـق قولـی کـه داده بـودم بنـا داریـم 
هـر سـال یـک محصـول جدیـد و بـه روز بـه سـبد 
محصوالت گـروه صنعتی ایران خـودرو اضافه نماییم 
کـه مطمئنا بـا همت و تالش شـما،  ایـن اتفاق مهم 
در سـال جـاری و در سـایت خراسـان خواهـد افتاد. 

ایـن رونـد موفقیـت تنهـا در سـایه حس مسـوولیت 
پذیـری و اخـالق کاری  ادامـه خواهدیافت. یعنی که 
هـر کـدام از مـا بتوانیم فعالیـت های خودمـان را هم 
راسـتا بـا  اهـداف و اسـتراتژی هـای  سـازمان و  بـر 
حسـب تعهـدی کـه بـه مـردم و کشـور خـود داریم 
پیـش ببریم. فرد مسـوولیت پذیـر، بـدون راهنمایی 
یـا نظـارت کار خـود را بـه خوبی انجام مـی دهد چرا 
کـه او پاسـخگوی رفتار خود اسـت. چنین شـخصی 
مـی تواند مـورد اعتماد دیگران باشـد. انضباط فردی، 
مقابلـه با مشـکالت، توانایی انجام چنـدکار هم زمان، 
داشـتن تعهـد، مدیریـت درآمـد، داشـتن اعتمـاد به 
یکدیگـرو جـدی گرفتن بازخوردها مواردی اسـت که 
شـما را در مسـیر موفقیـت کمـک خواهـد کـرد. در 
محیـط کاری خـود اخـالق حرفـه ای را رعایت کنید 

تـا درهـای موفقیت به رویتان گشـوده شـود. 
در سـایه خداوند مهربان برایتان سـعادت، سـالمت و 

بهـروزی آرزومندم. 
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وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت بـــه همـــراه اســـتاندار خراســـان رضـــوی در راس 
ـــک در  ـــروژه پاشـــش رباتی ـــان، از پ ـــودرو خراس ـــران خ ـــرکت  ای ـــا حضـــور در ش ـــی ب هیئت

ـــل آورد.  ـــه عم ـــد ب ـــرکت بازدی ـــگ ش ـــالن رن س
ـــی در  ـــای صنعت ـــروژه ه ـــدادی از پ ـــاح تع ـــور افتت ـــه منظ ـــه ب ـــت زاده ک ـــدس نعم مهن
ـــوی  ـــان رض ـــتاندار خراس ـــیدیان اس ـــراه رش ـــه هم ـــت، ب ـــور داش ـــوی حض ـــان رض خراس
ـــه  ـــگ ک ـــک رن ـــش رباتی ـــروژه پاش ـــان، از پ ـــودرو خراس ـــران خ ـــرکت ای ـــور در ش ـــا حض ب
ـــی  ـــل عملیات ـــان مراح ـــک در جری ـــود و از نزدی ـــد نم ـــده بازدی ـــدازی ش ـــی راه ان ـــه تازگ ب
ـــرکت  ـــدی ش ـــوالت تولی ـــگ محص ـــت رن ـــود کیفی ـــا در بهب ـــات ه ـــرد رب ـــی عملک و اجرای

ـــت.     ـــرار گرف ـــان ق ـــودرو خراس ـــران خ ای
در ایـــن بازدیـــد مهنـــدس زاهـــدی فـــرد مدیریـــت عامـــل، مهنـــدس کمالـــی عضـــو 
ـــای  ـــت زاده و آق ـــدس نعم ـــرکت، مهن ـــران ش ـــایر مدی ـــن س ـــم چنی ـــره و ه ـــت مدی هیئ
ـــات  ـــگ، از  اقدام ـــک رن ـــالن رباتی ـــس از س ـــه پ ـــد ک ـــی کردن ـــی م ـــیدیان را همراه رش
ـــارژS5 در  ـــا توربوش ـــد هایم ـــه جدی ـــد بدن ـــط تولی ـــای خ ـــاخت ه ـــر س ـــاد زی ـــه ایج اولی
ســـالن بدنـــه ســـازی نیـــز بازدیـــد بعمـــل آوردنـــد. در ایـــن ســـالن هـــم چنیـــن بـــا 
ـــد  ـــه یکص ـــد روزان ـــش تولی ـــی، افزای ـــد فعل ـــط تولی ـــا خ ـــوازی ب ـــی م ـــط نهای ـــب خ نص

ـــد.   ـــد ش ـــن خواه ـــژو 405 تضمی ـــتگاه پ دس
گفتنـــی اســـت از فروردیـــن مـــاه ســـال جـــاری کل پاشـــش بیرونـــی بدنـــه خـــودرو 
ـــمز  ـــرکت س ـــاخت ش ـــا س ـــات ه ـــن رب ـــود. ای ـــی ش ـــام م ـــات انج ـــا رب ـــان ب ـــایت خراس درس
فرانســـه مـــی باشـــد و در زمـــره جدیدتریـــن تکنولـــوژی هـــای روز دنیـــا بـــوده کـــه 

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــو انج ـــورت نان ـــه ص ـــا ب ـــات ه ـــن رب ـــگ در ای ـــش رن پاش

بـرای چندمیـن سـال متوالی، شـرکت ایـران خودرو خراسـان به عنـوان واحد 
نمونـه صنعتی اسـتان خراسـان رضـوی در بخش گـروه صنایع خـودرو و نیرو 

برگزیده شـد. محرکه 
ایـن مراسـم در پانزدهـم تیرمـاه، به میزبانی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
خراسـان رضـوی و بـا حضور معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجارت، اسـتاندار 
خراسـان رضـوی، رییس اتاق بازرگانـی، تعدادی از نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی، رییـس سـازمان صنعـت و معـدن و تجارت اسـتان و مدیـران صنایع 
و کارخانجـات اسـتان و جمعـی از فعـاالن عرصـه اقتصـادی، در فضـای بـاز 

نمایشـگاهی، نمایشـگاه بیـن المللی مشـهد برگزار شـد.
یکـی از مهمتریـن بخـش های این مراسـم، معرفی واحدهـای صنعتی و معدنی 
نمونـه اسـتان درسـال 1396 براسـاس عملکرد سـال 1395 بود کـه دراین بین 
شـرکت ایـران خـودرو خراسـان در بخش گـروه صنایع خـودرو و نیـرو محرکه، 
بـه عنـوان واحـد نمونه صنعتـی معرفی شـد و مدیریت عامل شـرکت، مهندس 
زاهـدی فـرد، لـوح تقدیـر و جایـزه ویـژه ایـن افتخـار ارزشـمند را از دسـتان 
رشـیدیان، اسـتاندار خراسـان رضوی، دریافت کـرد. در این بخش شـرکت های 
کیهان صنعت قائم، مجموعه سـازی پارت سـازان و خدمات مهندسـی سـازه های 

هیدرولیـک نیـز به عنوان سـایر شـرکت هـای نمونه معرفی شـدند.

همزمان با آغاز بهره برداری از پروژه ی رباط های پاشش سالن رنگ اتفاق افتاد

ایران خودرو خراسان
واحد صنعتی نمونه استان شد

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایران خودرو خراسان

سـربازان پرتـالش ایـران خودرو خراسـان بویـژه همـکاران تولید با سـرلوحه 
قراردادن فرمایشـات رهبری و شـعار سـال مبنی بر سـال »اقتصـاد مقاومتی، 
تولیـد - اشـتغال« و برنامـه تدویـن شـده ابالغـی از سـوی مدیریـت عامـل 
توانسـتند تولیـد سـه مـاه اول امسـال را نسـبت به سـال گذشـته 2/4درصد 

دهند. افزایـش 
بـر اسـاس گـزارش برنامـه ریـزی تولیـد، مجمـوع تولیـدات بهـار96 بـه عدد 
32هـزار و 88 رسـید کـه از ایـن مقـدار 28 هـزار و 602 دسـتگاه خـودروی 
پـژو 405 و الباقـی خودروهـای انحصـاری تولیـدی شـرکت یعنـی سـوزوکی 

گرانـد ویتـارا و خانـواده هایمـا اس7 می باشـد.
در ایـن بیـن خـودروی سـوزوکی گرانـد ویتـارا کـه تیـراژ یـک هـزار 260 
دسـتگاه از کل تولیـد را بـه خـود اختصـاص داده و در سـال گذشـته نیـز 
توانسـته بود چهار سـتاره کیفی از شـرکت بازرسـی و اسـتاندارد ایران کسـب 
کنـد، در ارزیابـی اردیبهشـت مـاه امسـال نیز توانسـت چهار سـتاره ی کیفی 
از مجمـوع پنـج سـتاره را حفـظ کند و در جـدول ارزیابی کیفـی خودروهای 
تولیـد داخـل جـزو صـدر نشـینان قـرار گیـرد. خودروهـای تولیـدی خانواده 
هایمـا نیـز دو هـزار و 226 دسـتگاه بـود که شـامل مدل هـای اس7 و اس 7 

توربـو شـارژ می شـود.

تحقق شعار سال
در سه ماهه نخست تولید

 

27400 

27600 

27800 

28000 

28200 

28400 

28600 

28800 

تولید سھ ماه نخست

۹۵

۹۶
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ــی کار و کارگــر، در مراســمی باشــکوه، آییــن  ــه مناســبت روز جهان ب
نکوداشــت ایــن روز، در خانــواده بــزرگ ایــران خــودرو خراســان 

ــد.  ــزار ش برگ
ــت عامــل، مهنــدس  ــرد مدیری ــن مراســم مهنــدس زاهــدی ف در ای
و  تولیــدی  واحدهــای  کمالــی عضــو هیئــت مدیــره، مدیــران 

دو  حــدود  و  مســووالن  ســتادی، 
شــرکت  همــکاران  از  نفــر  هــزار 
حضورداشــتند. محــل اجــرای مراســم 
هماننــد ســال هــای گذشــته در ســالن 
ــا  ــا فض ــه ب ــود ک ــرکت  ب ــی ش ورزش
ــتم  ــا، سیس ــیار زیب ــور بس ــی و دک آرای
صــوت مناســب، همــراه بــا پخــش زنــده 
اجــرای مراســم از نمایشــگر بــزرگ 
نصــب شــده در ســالن، لــذت تماشــای 
ــر در  ــکاران حاض ــرای هم ــم را ب مراس

ــود.   ــرده ب ــدان ک ــالن دو چن س
ــر امســال در   مراســم جشــن روز کارگ
ــرای  ــا  اج ــیارصمیمی و ب ــی بس فضای
ــط  ــوع توس ــاد و متن ــای ش ــه ه برنام
هنرمنــدان مطــرح کشــور از جملــه 
اســتندآپ  زنــده،  موســیقی  اجــرای 
کمــدی کمدیــن معــروف و اجــرای 

ــر از  ــا تقدی ــزار و ب ــور برگ ــرح کش ــدگان مط ــی از خوانن ــای یک زیب
ــی  ــه کش ــم قرع ــام مراس ــرکت، انج ــه ش ــروه  نمون ــران و کارگ کارگ
ــی اعتبــار و  ــده توســط تعاون ــز ارزن در بیــن همــکاران و اهــدای جوای
تعاونــی خــاص ایــران خــودرو و در خاتمــه ثبــت عکــس هــای جمعــی 

ــید.     ــان رس ــه پای ــادگاری ب ی
ــه و  ــوات خاص ــد و صل ــت کالم ا.. مجی ــس از قرائ ــم پ ــن مراس در ای
ــار  ــون در اختی ــری، تریب ــط مج ــم  توس ــای مراس ــه ه ــی برنام معرف

مدیریــت عامــل شــرکت قــرار گرفــت تــا هماننــد ســال هــای 
ــه عملکــرد یــک ســال کار و تــالش ســربازان  ــا نگاهــی ب گذشــته، ب
خــود، برنامــه هــای پیــش رو در ســال جــاری را نیــز در حــوزه هــای 

ــد.  ــرور نمای ــف  م مختل
ــی کار  ــیدن روز جهان ــک فرارس ــن تبری ــرد، ضم ــدی ف ــدس زاه مهن
ــه همــه همــکاران پرتــالش  و کارگــر ب
ــگاه مناســب و تاثیرگــذار  شــرکت، جای
خراســان  خــودرو  ایــران  شــرکت 
درعرصــه صنعــت و اقتصــاد اســتان 
و کشــور را مرهــون زحمــات شــبانه روزی 
کلیــه کارکنــان و همینطــور خانــواده هــای 
ــر  ــه منج ــت ک ــان دانس ــدر ایش گرانق
شــده ایــران خــودرو خراســان بــه 
ــه  ــو و نمون ــرکت الگ ــک ش ــوان ی عن
درهمــه زمینــه هــا مــورد توجــه قــرار 

ــرد.         گی
وی فعالیــت هــای اجرایــی و  تولیــدی  
شــرکت ایــران خــودرو خراســان در 
ــب اجــرای  ابتــدای هــر ســال را در قال
معظــم  مقــام  ســاالنه  رهنمودهــای 
رهبــری و درراســتای اهــداف گــروه 
ــا  ــران خــودرو برشــمرد و ب ــی ای صنعت
اشــاره بــه اجــرای پــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد در ســال گذشــته، 
ــا اضافــه شــدن تولیــد یــک محصــول جدیــد  ابــراز امیــدواری کــرد ب
ــش  ــکاران زحمتک ــت هم ــالش و هم ــا ت ــاری و ب ــال ج ــر در س دیگ

ــد.  ــه یاب ــان ادام ــو همچن ــه جل ــد رو ب ــن رون ــرکت، ای ش
بخش هایی  از ســخنان مهندس زاهدی فرد را در ذیل می آید : 

- در ســال 95 کارمــان را بــا اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام و عمــل شــروع 
ــداد  ــار شــما تع ــه عمــل رســاندیم. در کن ــم و ب ــدام کردی ــم. اق کردی

جشن بزرگ روز کارگر در ایرا ن خودرو خراسان برگزار شد
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ــد  ــد شــد. در بحــث کیفیــت و تولی ــزار دســتگاه خــودرو تولی 141 ه
وضــع بســیار خوبــی داشــتیم. بــرای اولیــن بــار در تولیــد رکوردهــای 
ایــران خــودرو شکســته شــد و ایــن مرهــون زحمــات همــه شــما بــود 

کــه در کنــار مــا بودیــد.
- مــا در ســال جــاری حداقــل برنامــه ریــزی بــرای تولیــد روانــه 700 

دســتگاه را در شــرکت بایــد داشــته 
باشــیم شــامل 620 دســتگاه پــژو و80 
ــا 25  ــن تقریب ــو وی. ای ــتگاه اس ی دس
درصــد تولیــد ایــران خــودرو را شــامل 

خواهــد شــد. 
- امســال را ســال نشــاط و شــادابی 
ــه  ــالی ک ــم. س ــی کنی ــذاری م ــام گ ن
ــه  ــه ب ــی ک ــار درخت ــا در کن ــه م هم
ــر  ــالوه ب ــم ع ــم، بتوانی ــانده ای ــار نش ب
رســیدگی بــه اهــداف و منویــات خــود، 
ــی  ــم زندگ ــاد ه ــم و ش ــاد کار کنی ش

ــم. کنی
بایــد  - در ســال جــاری همــه مــا 
دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا 
ــرکت  ــه ش ــی ک ــته های ــم خواس بتوانی
ــادی  ــا دارد و اعتم ــودرو از م ــران خ ای
ــه درســتی پاســخ  ــا کــرده ب ــه م کــه ب

دهیــم. یکــی از آنهــا داخلــی ســازی  ســوزوکی اســت تــا  بــه مرحلــه 
خودکفایــی برســیم و از تعرفــه هــای ســنگینی کــه بــر روی آن بســته 
ــم در ســایه همــان مســوولیت  ــن مه ــم  و ای ــدا کنی ــی پی شــده رهای

ــود دارد.   ــماها وج ــه در ش ــت ک ــری اس پذی
ــر  ــرکاری اســت و ســال 97 پرکارت - ســال 96 ســال بســیار بســیار پ
از امســال و ســال 98 نیــز ان شــاء ا... ســال شــکوفایی ایــران خــودرو 
خراســان در بحــث مشــارکت بــا یــک شــریک خارجــی در تولیــد یــک 

محصــول پــر تیــراژ خواهــد بــود.
- بــا توانمنــدی هایــی کــه در حــال حاضــر در ایــران خــودرو خراســان 
هســت از جملــه اشــتغال 5 هــزار پرســنل، دارا بــودن نــرم افزارهــای 
ــگ،  ــرفته رن ــیار پیش ــای بس ــالن ه ــودن س ــد، دارا ب ــتیبان تولی پش
ــک              ــی رباتی ــط اصل ــال در خ ــه امس ــه ای ک ــالن بدن ــن س ــم چنی ه
ــت  ــرکت از حال ــا ش ــود، قطع ــی ش م
ــه  اســتانی و خــارج شــده و کــم کــم ب
ــی  ــل م ــی تبدی ــوری و مل ــت کش حال

شــود. 
- در بحــث مســوولیت پذیــری، اخــالق 
ــت  ــایلی هس ــن مس ــم تری ــی از مه یک
کــه نبایــد در مــوردش بــه حــرف 
ــه آن عمــل  ــد ب ــم بلکــه بای ــا کنی اکتف
ــن  ــظ ای ــما حف ــوولیت ش ــم. مس کنی
ارزش هاســت. همــکاران قــدر ایــن 
بــا  خودمــان  و  بدانیــد  را  شــرکت 
مســوولیت پذیــری از ایــن شــرکت 

محافظــت کنیــم.
ــش  ــده نهال ــته ش ــه کاش ــه ای ک - دان
اســت.  نشســته  بــار  بــه  اکنــون 
مهمتریــن کار، حراســت و نگهــداری 
ایــن درخــت بــرای ســال هــای آینــده 

ــت.   ــما اس ــت ش ــه دس ب
ــدی و  ــم از ســتادی و تولی ــان شــرکت اع ــران و کارکن - از همــه مدی
ــم جنــاب  ــواد هــای گرانقــدر شــما سپاســگذارم.   از دوســت خوب خان
مهنــدس کمالــی هــم تشــکر مــی کنــم کــه در تمامــی ایــن ســال هــا 
در کنــار مــن بودنــد و توانســتیم بــا هــم و هــم فکــری ایــن روزهــای 
ــد همــه شــما را ســالم نگــه دارد و روح  ــم. خداون ــم بزنی خــوب را رق

همــکار عزیــز از دســت رفتــه مــان را نیــز شــاد کنــد. 

جشن بزرگ روز کارگر در ایرا ن خودرو خراسان برگزار شد



6

13
96

ه 
مـــا

د 
دا

ـــر
مــ

 | 
21

ه 
ار

شــم
 | 

ن
ســا

را
 خ

رو
ود

 خ
ن

را
ایــ

ی 
خلــ

دا
ه 

مــ
رنا

خب

ــرژی،  ــع ان ــه از مناب ــتفاده بهین ــتراتژیک اس ــدف اس ــق ه ــتای تحق در راس
شــرکت ایــران خــودرو خراســان موفــق بــه اخــذ گواهینامــه اســتقرار سیســتم 

ــر ISO50001:2011 شــد.   ــرژی مبتنــی ب مدیریــت ان
ــا اعــالم ایــن خبــر  مدیــر واحــد کیفیــت شــرکت ایــران خــودرو خراســان ب
گفــت: ایــن پــروژه  از مــرداد مــاه 95 تعریــف عملیاتــی گردیــد و در تاریــخ هــای 
ــه  ــزی صدورگواهینام ــام ممی ــس از انج ــته، پ ــال گذش ــفند س 28 و 29 اس
ــت  ــه دریاف ــق ب ــران خــودرو خراســان موف توســط شــرکتIMQ ، شــرکت ای
گواهینامــه در سیســتم مذکــور بــا دامنــه اســتفاده از ســوخت گاز، الکتریســته 

و آب صنعتــی در تولیــد خودروهــای ســواری گردیــد.  
ــط  ــده توس ــام ش ــی انج ــای مراقبت ــزی ه ــایر ممی ــه س ــی ب ــین کمال حس
ــران  ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــته اش ــال گذش ــاه س ــن م ــرکت IMQ در بهم ش

ــطح  ــتریان، س ــای مش ــه نیازه ــان ب ــه توام ــه توج ــان در ادام ــودرو خراس خ
ایمنــی و ســالمت کارکنــان و پیامدهــای زیســت محیطــی فعالیــت هــای در 
دســت انجــام، بــه حفــظ و بهبــود سیســتم هــای مدیریتــی تعریــف شــده در 
اســتانداردهای ISO14001:2004، ISO9001:2008 و OHSAS18001:2007 اقــدام نمــود 
ــی انجــام شــده  ــزی مراقبت ــرو ممی ــا، پی ــت ه ــن فعالی ــدی ای ــع بن ــه جم ک

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی توســط شــرکت IMQ م
ــه  ــهIMS در س ــذ گواهینام ــد اخ ــال 95، تایی ــهریورماه س ــت در ش ــی اس گفتن
ــز و هــم  ــوان شــرکت ممی ــه عن حــوزه مــورد اشــاره توســط شــرکت IMQ ب
ــر  ــده باالت ــی دهن ــع گواه ــرکت مرج ــوان ش ــه عن ــرکت IQNET ب ــن ش چنی
بــرای ایــران خــودرو خراســان صــادر شــد و ممیــزی مراقبتــی انجــام شــده در 
اســفند مــاه ســال گذشــته نیــز در ایــن ســه حــوزه مــورد تاییــد  قــرار گرفــت.

در روز جهانــی ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای، از ایــران خــودرو خراســان بــه 
عنــوان صنعــت برتــر اســتان در ایــن زمینــه تقدیــر بــه عمــل آمــد.   

ــت،  ــه صنع ــی، خان ــور اجتماع ــط اداره کار و ام ــه توس ــش ک ــن همای در ای
معــدن و تجــارت، انجمــن مدیــران صنایــع، ســازمان تامیــن اجتماعــی، مرکــز 
بهداشــت اســتان و بــا حضــور مدیــران صنایــع، مدیریــت عامــل و مدیریــت 
ــان  ــووالن و کارشناس ــایر مس ــان و س ــودرو خراس ــران خ ــانی ای ــع انس مناب
ــتان  ــر اس ــای برت ــرکت ه ــد، از ش ــزار ش ــهد برگ ــاالر رازی مش ــل ت در مح
درزمینــه رعایــت اصــول ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای در محیــط کار تقدیــر 

شــد.
ــران  ــرکت ای ــل ش ــت عام ــرد، مدیری ــدی ف ــدس زاه ــتا از مهن ــن راس در ای
خــودرو خراســان نیــز بــه جهــت ســال هــا موفقیــت در زمینــه پیــاده ســازی 
و اجــرای درســت اصــول ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای در محیــط کار شــرکت 
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــی ش ــژه قدردان ــورت وی ــه ص ــش ب ــت مدیریت تح
ســازمان بیــن المللــی کار، شــعار امســال خــود را محیــط کار ایمــن و ســالم 
در گــرو بهینــه ســازی اطالعــات ایمنــی و ســالمت کار عنــوان نمــوده اســت. 

اخذ گواهینامه مدیریــــــــــــــــــــــــت انـــــــــــــــــــــــــرژی 

ISO50001:2011

ایران خودرو خراسان؛
صنعت برتر در ایمنی و بهداشت حرفه ای 

در راسـتای تحقق هدف اسـتراتژیک استفاده 
بهینـه از منابـع انرژی، شـرکت ایـران خودرو 
خراسـان موفـق بـه اخـذ گواهینامه اسـتقرار 

سیسـتم مدیریـت انرژی

جشنواره  هشتمین  و  بیست  در  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با 
امتنان خراسان رضوی، از ایران خودرو خراسان به جهت کسب عنوان واحد 

نمونه، کار گروه و کارگرنمونه  تقدیر بعمل آمد.  
از  اجتماعی، جمعی  رفاه  کارو  تعاون،  وزیر  ربیعی  با حضور دکتر  مراسم  این 
مدیران کل دستگاه های اجرایی زیر مجموعه آن وزارتخانه در استان، جمع 
کارفرمایی  و  کارگری  تشکالت  نمایندگان  و  کارفرمایان  کارگران،  از  کثیری 
یک  شماره  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  اجتماعات  سالن  در  رضوی،  خراسان 

کارگران استان برگزار شد.
از شرکت ایران خودرو خراسان نیز مهندس زاهدی فرد مدیریت عامل و هم 
این  در  همکاران  از  جمعی  و  مونتاژ  انسانی،  منابع  واحدهای  مدیران  چنین 
عنوان  به  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  نهایت  در  که  داشتند  حضور  مراسم 
واحد نمونه، آقای حسین نیازی به عنوان کارگرنمونه و آقایان همایون ساقی، 
محمدنساج مقدم، مهدی کشاورز، روح ا.. نیکزاد به عنوان کارگروه نمونه معرفی 

و از ایشان تقدیر بعمل آمد. 
الزم ذکر است در این مراسم از 11 کارگر نمونه، 10 واحد تولیدی نمونه و 

هشت گروه کار نمونه با اهداء لوح تقدیر و هدایای نفیس قدردانی شد. 

درخشش در جشنواره امتنان
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ــر مبنــای 700  ــروژه افزایــش ظرفیــت تولیــد ب ــاده ســازی پ در راســتای پی
دســتگاه در روز، نخســتین  رکــورد شــکنی تولیــد در ســال جــاری در ســالن های 

تولیــدی بــه ثبــت رســید.  
در ســالن بدنــه ســازی ، نخســتین رکــورد شــکنی در تاریــخ بیســتم خــرداد مــاه 

ــازی  ــه س ــالن بدن ــختکوش س ــای س ــه ه ــود. بچ ب
ــژو و هایمــا  ــه پ ــداد 610 دســتگاه بدن توانســتند تع
را در یــک روز تولیــد کننــد. درســت یــک روز بعــد 
در ایــن ســالن 613 دســتگاه خــودرو تولیــد و بــرای 

ــی  رکــورد شــکنی شــد.  ــت متوال دومیــن نوب
در دیگــر ســالن تولیــد، بچــه هــای پرتــالش ســالن 
ــا  ــاه، ب ــخ 21 خردادم ــتند در تاری ــز توانس ــگ نی رن
تولیــد 628 دســتگاه خــودرو، نخســتین  رکــورد 
ــه  ــاری را ب ــال ج ــالن در س ــن س ــد ای ــه تولی روزان
ــن ســالن در  ثبــت رســانند. ثبــت رکــورد دوم در ای

ــود. ــتگاه ب ــا 634 دس ــرداد ب 29 خ
مونتــاژ،  ســالن  در  و  تولیــد  نهایــی  مرحلــه  در 
ــالن توانســتند در 29  ــن س ــکاران زحمتکــش ای هم
ــد  ــک روز تولی ــودرو در ی ــتگاه خ ــرداد 620 دس خ
ــالن 614 دســتگاه  ــن س ــی در ای ــورد قبل ــد. رک کنن

بــوده اســت. 
ــر  ــد ب ــت تولی ــش ظرفی ــروژه افزای ــه پ ــته ک ــال گذش ــت در س ــی اس  گفتن
مبنــای 600 دســتگاه در روز برنامــه ریــزی شــده بــود، رکوردهــای تولیــد در 
ســالن مونتــاژ دوازده نوبــت، در ســالن رنــگ  نــه بــار و در ســالن بدنــه ســازی 

یــازده نوبــت شکســته شــد و ارتقــا یافــت.     

در راســتای اجــرای پــروژه افزایــش ظرفیــت، 
ــدی   ــای تولی ــالن ه ــی در س ــای مهم ــت ه فعالی
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــودرو خراس ــران خ ای
مدیــر پــروژه افزایــش ظرفیــت ایــران خــودرو 
خراســان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: انجــام 
ــر روی  ــرعت ب ــش س ــزاری افزای ــرم اف ــات ن عملی
ــط  ــور، خ ــط موت ــنکرون خ ــال درب، س ــط انتق خ
اصلــی و تجهیــزات فیلینــگ، رفــع ایــراد الکترونیکی 
توقــف هنگرهــای ای.ام.اس ناشــی از افزایش ســرعت 
ــالالت الکترونیکــی و مکانیکــی  ــع اخت خطــوط، رف
ــات  ــط، اصالح ــای خ ــت انته ــای تس ــتگاه ه دس
مکانیکــی کاترپیالرهــای کانوایــر خــط پــاور و فــری 
جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد، انجــام عملیــات نرم 
افــزاری ســنکرون خــط موتــور و خــط اصلــی، انجــام 
ــت در  ــش ظرفی ــای افزای ــروژه ه ــد پ ــر از موع زودت
ــده در  ــام ش ــات انج ــن اقدام ــروه P13، از مهمتری گ

ــد.  ــی باش ــرات م ــداری و تعمی بخــش نگه
ــده در  ــام ش ــای انج ــت ه ــه فعالی ــدم ب ــاج مق نس
پــروژه بــا رویکــرد رفــع مشــکالت کیفی و شناســایی 
ایرادهــای تجهیزاتــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
رفــع ایــرادات کیفــی تولیــد بــا منشــأ تجهیــزات از 
قبیــل چکــه روغــن روی درب موتور، انجــام فعالیت های 
PM بــدون هیــچ گونــه مغایــرت، رفــع ایرادات ناشــی 
ــر  ــف زودت ــگ، کش ــزات فیلین ــودگی تجهی از فرس
از موعــد ایــراد تجهیــزات از قبیــل تــرک روی 
ــری  ــمه ای، رهب ــای تس ــت ه ــو لیف ــان درای یاتاق
ــارک  ــدازی انب ــی در راه ان ــای اجرای ــری ه و پیگی
ــر  ــه اخی ــات شــش ماه ــاژ، کاهــش توقف ــت مونت ن
ــه میــزان 100% و رهبــری نفــرات اجرایــی جهــت  ب
ــاژ2  ــاژ1 ، مونت ــرات خطــوط مونت نگهــداری و تعمی
ــه  ــس، ارای ــری باالن ــم کس ــل کاری علیرغ و تکمی
ــیون  ــکالت کالیبراس ــع مش ــاز رف ــای موردنی متده

دســتگاه هــای تســت از مهمتریــن اقدامــات انجــام 
ــن زمینــه اســت.   شــده در ای

ــزات  ــزار و تجهی ــمت اب ــوول قس ــی، مس جاودان
بخــش مهندســی تولیــد نیــز در خصــوص فعالیــت 
هــای صــورت گرفتــه در زمینــه بهبــود وضعیــت 
ــن  ــت: از مهمتری ــاژ دو گف ــط مونت ــی خ ارگونوم
ــی  ــود ارگونوم ــه بهب ــوان ب ــی ت ــات م ــن اقدام ای
ایســتگاه حمــل و نصــب الســتیک، ایســتگاه 
حمــل و نصــب داشــبورد هایمــا و ایســتگاه حمــل 
ــا و  ــاس هایم ــتیک زاپ ــي و الس ــب صندل و نص
ســوزوکي اشــاره کــرد کــه دســتاوردهای مهمــی 
ــک  ــه حمــل و نصــب الســتیک توســط ی از جمل
ــا  ــب ب ــهولت در نص ــر، س ــای دو نف ــه ج اپراتورب
ــور،  ــتیک از روي اپرات ــدن وزن الس ــته ش برداش
کاهــش زمــان پروســه نصــب و افزایــش ســرعت 

ــته اســت.   ــی داش ــام کار را در پ انج

رکورد شکنی درسالن های تولیدی

فعـالیت های 
پروژه افزایش 
ظرفیت تولید
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همکاران نت رنگ انجام دادند؛
نصب کانوایرهای کابین پاشش، در کمتر از زمان برنامه ریزی شده   

بــا آغازنخســتین روز کاری در ســال جدیــد، پاشــش ســطوح بیرونــی بدنــه های 
ــات انجــام  ــه وســیله رب ــران خــودرو خراســان ب ــگ ای خــودرو در ســالن رن

مــی شــود. 
ــن  ــا اعــالم ای ــران خــودرو خراســان ب ــگ ای ــروژه رباتیــک ســالن رن ــر پ مدی
خبــر گفــت: پیــرو عملیــات نصــب و راه انــدازی ســری اول ربــات هــا شــامل 
ســه مجموعــه ربــات پاشــش رنــگ الیــه میانــی یــا آســتردر اوایــل آذرمــاه 
ــات  ــه رب ــامل 9 مجموع ــز ش ــا نی ــات ه ــن رب ــری دوم ای ــته، س ــال گذش س
مربــوط بــه تــاپ کــوت یــا مرحلــه نهایــی رنــگ خــودرو ابتــدای اســفند ســال 

گذشــته وارد شــرکت شــد و یــک هفتــه بعــد نصــب گردیــد.
مهنــدس کالتــه افــزود: راه انــدازی کلیــه ربــات هــای نصــب شــده در ایــام 
تعطیــالت نــوروز 96 بــا همــکاری ســوپروایزرهای تامیــن کننــده ربــات هــا از 
شــرکت ســمز فرانســه و بــا تــالش شــبانه روزی همــکاران ســالن رنــگ انجــام 
و از تاریــخ 14 فروردیــن ســال جــاری کل پاشــش بیرونــی بدنــه هــا در ایــران 

خــودرو خراســان بــا ربــات انجــام مــی شــود کــه مــی تــوان گفــت ایــن مــدت 
زمــان نصــب و راه انــدازی در نــوع خــود کــم نظیــر مــی باشــد.   

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ربــات هــای خریــداری شــده در زمــره جدیدتریــن 
تکنولــوژی هــای روز دنیــا بــوده و پاشــش رنــگ در ایــن ربــات هــا بــه صــورت 
ــه میــزان 40 درصــد  ــو انجــام مــی شــود، کاهــش پــرت رنــگ حداقــل ب نان
نســبت بــه پاشــش دســتی، ارتقــای کیفیــت و افزایــش رضایتمنــدی، کاهــش 
ــرژی و اســتهالک تجهیــزات خــط رنــگ، بهبــود شــرایط زیســت  مصــرف ان
محیطــی و ارگونومــی، افزایــش تولیــد و بهــره وری ومدیریــت نیــروی انســانی 

را از مهمتریــن نتایــج نصــب و راه انــدازی ایــن ربــات هــا دانســت.
مدیــر پــروژه رباتیــک ســالن رنــگ ایــران خــودرو خراســان، هزینــه اجــرای 
ــه کاهــش  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــالم ک ــان اع ــارد توم ــروژه را 18 میلی ــن پ ای
هزینــه پــرت رنــگ در پاشــش رباتیــک نســبت بــه پاشــش دســتی، دربــازه 

ــاه برگشــت ســرمایه انجــام خواهــد شــد.  ــر از 15 م ــی کمت زمان

کانوایرهــای جدیــد  نصــب  و  تعویــض  پــروژه 
توســط  رنــگ،  پاشــش ســالن  کابیــن هــای 
ــان  ــگ در زم ــد رن ــت واح ــص ن ــای متخص نیروه
ــران  ــگ ای ــر واحــد رن ــت. مدی ــرر صــورت گرف مق
خــودرو خراســان در توضیــح ایــن مطلــب گفــت: 
ــدازی پــروژه رباتیــک پاشــش  ــه راه ان ــا توجــه ب ب
الیــه هــای رنــگ بدنــه، بــه علــت کارکــرد زیــاد و 
ــای پاشــش  ــن ه ــر کابی ــر کانوای فرســودگی زنجی
ــادر  ــر، ق ــه طــول 45 و 90 مت آســتر و تاپکــوت ب

بــه تامیــن نیازهــای پاشــش رباتیــک نبــود و الزم 
بــود تــا ســنس دقیــق موقعیــت و حرکــت بدنــه هــا 

ــا انجــام شــود.  ــات ه ــرای رب ــر ب روی زنجی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــی اظه ــدس ابارش مهن
ــرای  ــدا اج ــروژه، در ابت ــی پ ــارت اجرای ــت چ گان
ــزی  ــه ری ــام برنام ــرکت ت ــط ش ــروژه توس ــن پ ای
شــده بــود امــا زمــان زیــاد درخواســتی آن شــرکت 
جهــت نصــب کانوایرهــا، تداخــل پــروژه مذکــور بــا 
ــکاران  ــا توســط پیمان ــات ه ــدازی رب ــروژه راه ان پ

شــرکت ســمز فرانســه را موجــب مــی شــد. 
ــه  ــام ک ــکاران شــرکت ت ــن تشــکر از هم وی ضم
بــر اجــرای پــروژه نظــارت دقیــق داشــتند افــزود: 
ــرای  ــده، اج ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــا برنام ب
ــد  ــت واح ــص ن ــنل متخص ــه پرس ــروژه ب ــن پ ای
ــا همــت ایــن نیروهــا و نظــارت  رنــگ محــول و ب
همــکاران شــرکت تــام، ایــن مهــم در مــدت زمــان 
یــک هفتــه و بــا بیــش از پنــج هــزار نفــر ســاعت 

ــد. ــر گردی ــبانه روزی میس ــت ش فعالی

آغاز
پاشش
رباتیک

سالن
رنگ
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فعالیت های کانون ارزیابی

ــان،   ــت مســیر شــغلی آن ــه منظــور شناســایی اســتعدادها و ســرمایه هــای انســانی شــرکت و هدای ب
ــان اســت.  ــوزش  در جری ــی  واحــد آم ــون ارزیاب ــای مســتمری در کان ــت ه فعالی

مســوول قســمت آمــوزش واحــد منابــع انســانی ایــران خــودرو خراســان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
ــواع تمرینــات وآزمــون هــا شــرکت مــي کننــد و درحیــن  ــون گروهــي از کارکنــان در ان در ایــن کان
ــورد  ــر م ــان ماه ــي از ارزیاب ــط تیم ــا توس ــاری آنه ــخصیتی و رفت ــای ش ــی ه ــن، ویژگ ــام تمری انج

ــرار مــي گیــرد.  ــی ق مشــاهده و ارزیاب
ــا اشــاره بــه کاربــرد حاصــل از فرآینــد ارزیابــی در کانــون، اســتخدام افــراد مناســب  حمیــد ارجــی ب
ــن و تشــخیص  ــدي، تعیی ــراد در مشــاغل کلی ــراي انتصــاب اف ــي ب ــتعداد یاب ــت، اس و واجــد صالحی
ــراد در  ــودي اف ــا عم ــي ی ــي افق ــا، جابجای ــتگي ه ــل شایس ــرورش و تکمی ــراي پ ــراد ب ــاي اف نیازه
ســازمان، آمــوزش و توســعه مســتقیم رفتارهــا و مهــارت هــاي مــورد نیــاز بــه افــراد را از مهمتریــن 

ــون دانســت.  ــن کان ــی در ای ــد ارزیاب ــج حاصــل از فرآین نتای
  Aوی برگــزاری پنــج دوره تربیــت ارزیــاب بــا اســاتید خبــره و بنــام کشــور، تربیــت یــازده ارزیــاب گریــد
و چهــار ارزیــاب گریــد B توســط ارزیابــان ارشــد خارجــی، برگــزاری جلســه کانــون ارزیابــی بــا اســتفاده 
از ابــزار مصاحبــه فــردی جهــت کلیــه مدیــران ســازمان توســط ارزیــاب خارجــی و ارائــه بازخــور بــه 

مدیریــت عامــل را از اقدامــات اولیــه انجــام شــده نــام بــرد.
همچنیــن برگــزاری جلســات کانــون ارزیابــی بــا اســتفاده از ابــزار مصاحبــه فــردی و بحــث گروهــی 
جهــت کلیــه مســئوالن بخــش ســازمان توســط ارزیــاب خارجــی و ارائــه بازخــور بــه مدیــران مرتبــط، 
برگــزاری جلســات متعددکانــون ارزیابــی بــا اســتفاده از ســه ابــزار مصاحبــه فــردی، بحــث گروهــی و 
بــازی مدیریتــی جهــت 24 نفــر از ســطوح مختلــف ســازمان جهــت ارتقــاء شــغلی، پذیــرش مــدرک 
ــون ارزیابــی در قســمت  ــه کارراهــه شــغلی را از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده کان تحصیلــی و ارائ

آمــوزش ایــران خــودرو خراســان ندانســت.  
ــای  ــناس و کاردان، اعض ــمت، کارش ــش و قس ــوالن بخ ــران، مس ــی از مدی ــت جمع ــر اس ــه ذک الزم ب

ــد.  ــی دهن ــران خــودرو خراســان را تشــکیل م ــی ای ــون ارزیاب کان

ــج  ــنهادات و نتای ــام پیش ــرای نظ ــد اج رون
حاصلــه از آن در ســال گذشــته  مثبــت 
بــوده و بیــش از یــک و نیــم میلیــارد تومــان 
ــراه  ــه هم ــرکت ب ــرای ش ــی  ب ــه جوی صرف

ــته اســت.   داش
ــع  ــعه مناب ــن و توس ــش تامی ــوول بخ مس
انســانی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
نتایــج عملکــرد نظــام پیشــنهادات در ســال 
گذشــته مــی توانــد در ســه حــوزه شــاخص 
کارکنــان، اجــرای پیشــنهادات و صرفــه 
جویــی حاصــل از اجــرای پیشــنهادات مــورد 

ــرد. ــرار گی ــی ق بررس
ــار داشــت: در حــوزه  ــد حســینی اظه حمی
هــدف  کارکنــان،  مشــارکت  شــاخص 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای مشــارکت 
همــکاران  تعــداد 1625 نفــر بــود کــه کــه 
تعــداد مشــارکت کننــدگان بــه 2132 نفــر 
رســید. در شــاخص پیشــنهادات اجــرا شــده 
ــه  ــود ک ــنهاد ب ــرای 2040 پیش ــدف اج ه
ــه 2524  ــده ب ــرا ش ــداد پیشــنهادات اج تع

ــید.  ــنهاد رس پیش
وی افــزود: میــزان صرفــه جویــی حاصلــه از 
ــال گذشــته  ــرا شــده در س پیشــنهادات اج
یــک میلیــارد و 626 میلیــون تومــان بــوده 

اســت.   

صرفه جویی
یک و نیم میلیاردی از 

اجرای
نظام پیشنهادات 

بذر پیشنهادات
چه راهکارهایی جهت شور و نشاط سازمانی پیشنهاد می کنید؟

«زندگی کوتاهتر از آن است که حتی دمی را با غم و غصه بگذرانید، پس همیشه شاد باشد.» 
همــکاران محتــرم مــی تواننــد راهکارهــای پیشــنهادی خــود را بــا هــدف افزایــش روحیــه فــردی و گروهــی 

و ایجــاد شــور و نشــاط ســازمانی در قالــب پیشــنهادات ارایــه نماینــد.
الطفــا جهــت ثبــت پیشــنهادات خــود بــه لینــک نظــام پیشــنهادات در قســمت اطالعــات شــخصی پورتــال 

داخلــی شــرکت مراجعــه نماییــد.

بسمه تعالي
 

  
  د ا/٩٦١٠٠٩٠١/ا م  شماره نامه
  ١٧/٠٣/٩٦  تاريخ

  مكاتبات داخلي              
  )واحد منابع انساني(كاركنان واحد  سیدحامد حسیني صالح از
  )واحد منابع انساني(بخش تأمین و توسعه منابع انساني  واحد  حمید حسیني  به

  ٢١بذر پیشنھادات شماره   موضوع
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بـه منظـور ارتقـای سـطح آمـوزش، آمادگی جسـمانی و ایجاد شـور و نشـاط 
در بیـن آتـش نشـانان داوطلـب،  یـک دوره مسـابقات عملیاتی، ورزشـی بین 

آتـش نشـانان افتخاری شـرکت برگزار شـد. 
در ایـن مسـابقه کـه مهنـدس زاهدی فـرد، مدیریـت عامل، مهنـدس کمالی 
عضـو هیئـت مدیره و جمعی از مدیران، مسـووالن و همکاران شـرکت حضور 
داشـتند، تعـداد 120 آتـش نشـان در دو مرحلـه بـا هم بـه رقابـت پرداختند 
کـه در مرحلـه اول از بیـن 67 نفر، تعـداد 12 نفر به مرحله فینـال راه یافتند 

کـه در پایان سـه آتش نشـان افتخاری برتر مشـخص شـدند.      
این مسـابقات در رشـته هـای حمل خامـوش کننده 25 کیلویـي، اطفای نیم 
بشـکه حریـق ، پهـن کـردن وکوپـل شـیلنگ از فایرباکـس و حمـل شـیلنگ 
دونیـم اینـچ اجـرا شـد و  در مرحلـه فینـال نیـز با طراحـي مراحل دشـوارتر 

ادامـه یافـت کـه در نهایـت آقایـان اصغـر ایروانـي از نـت بدنـه سـازي  مقام 
و علـي  از پشـتیباني سـایت  مقـام دوم  آبـادي   احسـان علـي فخـر  اول، 
خدارامـي ازواحـد لجسـتیک بـه مقـام سـوم دسـت یافتنـد و لـوح یادبـود ، 

تقدیـر نامـه و جوایـز خـود را از مدیـران ارشـد سـازمان دریافـت کردنـد. 
 شـایان ذکـر اسـت تمامـي مراحـل طراحـی، آمـاده سـازي و برگـزاري آیتم 
هـاي ایـن مسـابقات توسـط همـکاران ایمنـي وآتـش نشـاني، آقایـان ناظـر، 
یوسـفي، نعیـم آبـادي و بـا نظـارت آقای کنـاررودی ، مسـئول ایمنـي وآتش 

نشـاني شـرکت اجـرا گردید. 
همچنیـن قبـل از ایـن نیز قسـمت آمـوزش منابع انسـانی، مسـابقات مهارتی 
دیگـری از قبیـل جوشـکاری نیـز در بیـن همـکاران برگـزار کـرده کـه بـا 

اسـتقبال خـوب آنهـا مواجـه شـده بود.

برگزاری مسابقات عملیاتی، ورزشی آتش نشانان داوطلب

ــاز  ــان، ف ــران و کارکن ــی از مدی ــل و جمع ــت عام ــا حضــور مدیری ب
دوم کاشــت درختــان مقــاوم بــه خشــکی بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.  
ــاز نخســت کاشــت گیاهــان مقــاوم  اجــرای ایــن طــرح در ادامــه ف
بــه خشــکی بــود کــه دراســفند ســال 94 بــا حضورمهنــدس زاهــدی 
فــرد و بــا غــرص تعــداد هشــت هــزار نهــال ارغــوان بــه مرحلــه اجــرا 
ــد  ــرص خواه ــال غ ــار هزارنه ــداد چه ــز تع ــاز دوم نی ــد و در ف درآم

شــد.   
ــرورش  ــی، پ ــع آب ــت حفاظــت از مناب ــه جه ــر اســت ب ــه ذک الزم ب
ــد در  ــری دارن ــی کمت ــه آب ده ــاز ب ــه نی ــی ک ــت گیاهان و کاش
دســتورکار امــور فضــای ســبز ایــران خــودرو خراســان قــرار گرفتــه 
ــت  ــه عل ــوان ب ــان ارغ ــتفاده از درخت ــتا  اس ــن راس ــت و در ای اس
ــود  ــه وضعیــت آب منطقــه بینال ــه آب دهــی کمتــر و بنــا  ب نیــاز ب
انتخــاب  و در زمیــن هــای یکصــد هکتــاری بــاغ هــای بــادام غــرص 

مــی شــوند. 

در مراســمی چهارمیــن نمایشــگاه کتــاب بــا حضــور مدیریــت عامــل، 
مدیــران واحدهــای ســتادی و تولیــدی و همــکاران شــرکت،  افتتــاح 

و راه انــدازی شــد. 
در ایــن نمایشــگاه کــه هماننــد دوره هــای قبــل با اســتقبال گســترده 
ــور  ــر کش ــران معتب ــار ناش ــی از آث ــد، گلچین ــرو ش ــکاران روب هم
ــوم  ــودرو(، عل ــت خ ــی، صنع ــی وتخصصی)مهندس ــات فن درموضوع
ــخ  ــی، تاریخی)تاری ــی، روانشناس ــی و مذهب ــوم اخالق ــت، عل مدیری
ــرآن،   ــر و انقالب..(،ق ــان، معاص ــخ جه ــران، تاری ــخ ای ــالم، تاری اس
ــن  ــم چنی ــان، و ه ــودکان و نوجوان ــی، ک ــان، خانوادگ داســتان و رم
ــباب  ــرگرمی ، اس ــری و س ــای فک ــازی ه ــی، ب ــوالت فرهنگ محص

ــت. ــرار گرف ــکاران ق ــد هم ــرض دی ــازی و... در مع ب
ــدی  ــف 45 درص ــر تخفی ــالوه ب ــاب ع ــگاه کت ــن نمایش در چهارمی
ناشــر بــر روی کتــاب و 25 درصــدی بــر روی محصــوالت فرهنگــی 
و اســباب بــازی، 10 درصــد تخفیــف مدیریــت عامــل را نیــز شــامل 
کــه در اقســاط ســه ماهــه از حقــوق همــکاران کســر خواهــد شــد.

فاز دوم کاشت درختان مقاوم به خشکی چهارمین نمایشگاه کتاب و استقبال همکاران 
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ــفند  ــه از اس ــکاران ک ــات ادواری هم معاین
ــاز شــده در خــرداد  ــاه ســال گذشــته آغ م

ــام  رســید.   ــه اتم ــاه ســال جــاری ب م
مســوول بخــش پیشــگیری و درمــان واحــد 
منابــع انســانی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
ــاری در  ــال ج ــاه س ــرداد م ــدای خ ــا ابت ت
مــورد آزمایشــات خــون و ادرار 3 هــزارو 
ویزیــت  و  بالینــی  معاینــات  نفــر،   856
ــر،  ــزار و 507 نف ــب کار 2 ه ــص ط متخص
بینایــی ســنجی یــک هــزارو 339 نفــر، 
ــر  ــزار و 250 نف ــک ه ــنجی ی ــنوایی س ش
ــر  ــزارو 324 نف ــک ه ــس ی و در تســت تنف
ــد.   تحــت درمــان و معالجــه قــرار گرفتــه ان
ــات  ــام معاین ــا اتم ــزود: ب ــر ســعادت اف دکت
درخردادمــاه و اســتخراج نتایــج نهائــی، ایــن 
نتایــج در سیســتم پورتــال داخلــی، صفحــه 
مشــخصات فــردی همــکاران قابــل مشــاهده 

خواهــد بــود .
ــه خدمــات  ــه ارای ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
مشــاوره ای بــه همــکاران اظهــار داشــت: از 
ــدای اســفندماه ســال گذشــته تاکنــون،  ابت
خدمــات مشــاوره چهــره بــه چهــره، توســط 
ــد روانشناســی،  ــان ارش ــر از کارشناس دو نف
ــه  ــده وب ــه ش ــکاران ارای ــر از هم ــه 78 نف ب
ــال  ــات، در س ــن خدم ــور گســترش ای منظ
جــاری نیــز کالس هایــی در جهــت تحکیــم 
بنیــان خانــواده، هــم زمــان بــا بازدیــد 
برگــزار        شــرکت  از  همــکاران  خانــواده 

مــی شــود.  
دکتــر ســعادت افــزود: بــا مســاعدت و 
ــع انســانی  ــوزش مناب همــکاری قســمت آم
از  آمــده  بدســت  نتایــج  اســاس  بــر  و 
ــال  ــده در س ــع ش ــای توزی ــنامه ه پرسش
قبــل ، کالس هــای گروهــی همــکاران نیــز 
ــزار  ــاری برگ ــاه ج ــرداد م ــه دوم خ از نیم

ــد.  ــد ش خواه
از خریــد و تجهیــز یــک  پایــان  وی در 
ــدف  ــا ه ــت: ب ــرداد و گف ــتگاه AED خب دس
ــوی  ــی ری ــای قلب ــات احی ــریع در عملی تس
افــراد، یــک دســتگاه الکتروشــوک خریداری 
ــزوده  ــرکت اف ــگاه ش ــزات درمان ــه تجهی و ب

شــده اســت.  

ــط  ــدای محی ــرو ص ــرل س ــور کنت ــه منظ ب
کار و جلوگیــری از اثــر گــذاری آســیب هــای 
شــنوایی بــر روی ســالمت همــکاران، اقدامات 
پیــش گیرانــه مهمــی در ســالن بدنــه ســازی 
ایــران خــودرو خراســان صــورت گرفتــه 

اســت.
و  ای  حرفــه  بهداشــت  قســمت  مســوول 
محیــط ایــران خــودرو خراســان بــا بیــان ایــن 
مطلــب گفــت: ســرو صــدا، شــایع تریــن عامــل 
زیــان آور فیزیکــی در محیــط کار بــوده و یکــی 
از قدیمــی تریــن بیمــاری هــای شــغلی شــناخته 
شــده اســت و بــر طبــق قوانین بهداشــت حرفــه ای، 
حــذف هرگونــه ریســک ناشــی از صــدای بیــش 
از حــد تجهیــز، نخســتین گام عملــی و معقــول 

در کنتــرل صــدا در محیــط کار اســت.    

ــمت  ــده قس ــام ش ــات انج ــه اقدام ــلیمانی ب س
تحــت مســوولیتش درســالن بدنــه ســازی اشــاره 
کــرد و گفــت: طراحــی تجهیــزات بــدون صــوت 
ــتگاه  ــتفاده از دس ــف )اس ــدای ضعی ــا دارای ص ی
حکاکــی خراشــی( و نصــب وســایل کنتــرل صوت 
بــر روی دســتگاه )نصــب صــدا خفــه کن بــر روی 
گان هــا و جیــگ هــا( از جملــه اقداماتــی اســت 
کــه در جهــت حــذف و جایگزینی تجهیــزات دارای 
مشــکل صــوت در ســالن بدنــه ســازی انجــام شــده 

اســت. 
محــدوده  از  صــوت  شــدت  کاهــش  وی 
خطر)قرمــز( بــه محــدوده احتیــاط) زرد( را از 
مهمتریــن نتایــج حاصلــه از اقدامــات انجــام شــده 
ــالن  ــط کار در س ــدای محی ــرو ص ــرل س در کنت
ــت.    ــان دانس ــودرو خراس ــران خ ــازی ای ــه س بدن

بـا توجـه به پیشـرفت روزافـزون و لحظه ای بشـر 
کنونـی و قـرار گیـری در عصـر اطالعـات بدیهـی 
اسـت که نمـی تـوان با دانش سـال های گذشـته 
بـا چالش هـای کاری و مدیریتی کنونـی به مقابله 

پرداخت.
از طـرف دیگـر در صورتـی که آموزه های گذشـته 
چنـدان هـم منسـوخ نشـده باشـند  ولـی بـه قطع 
یقیـن دیگـر بازدهـی و بهـره وری مـورد قبـول را 

داشـت. نخواهند 
از ایـن سـو جهـت ارتقـای سـطح دانـش کارکنـان 

شـرکت و افزایـش بهره وری در همـه ی زمینه های 
مـورد نیاز  ایشـان  4هـزار و 274 نفـر-دوره  کالس ها 
و دوره هـای آموزشـی در سـه مـاه نخسـت امسـال 

برنامـه ریـزی و اجرا شـده اسـت.
از مهمتریـن ایـن دوره هـا مـی توان به آمـوزش های 
انبـارداری  جدیدالـورود،  نیروهـای  اسـتخدام  بـدو 
و مدیریـت انبـار، مهـارت آشـپزی بـرای کارکنـان 
آشـپزخانه، آشـنایی بـا شـاخص هـای نگهـداری و 
تعمیـرات،  مدیریـت ریسـک در غالب ایـزو 9001-
2015، دوره های تخصصی بازرگانی و... اشـاره کرد.

انجام معاینات ادواری
و خدمـات مشاوره ای

کنترل آسیب صدا در سالن بدنه سازی 

برگزاری دوره های آموزشی کارکنان
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 با حضور مسووالن برگزاری لیگ فوتسال و نمایندگان تیم های شرکت کننده، قرعه کشی 
اولین دوره مسابقات فوتسال داخلی شرکت انجام شد.

مسوول برگزاری مسابقات لیگ فوتسال شرکت در این رابطه اظهار داشت: طی مراسمی 
با حضور نماینده تیم های شرکت کننده در سالن ورزشی، قرعه کشی این دوره از بازی ها انجام 
شد و تیم ها رقیبان خود را در 18هفته برگزاری این مسابقات که به صورت رفت و برگشت 

انجام خواهد شد شناختند.
نوپوش افزود: در برنامه ریزی انجام شده که اطالع رسانی خواهد شد، کلیه تیم ها هر هفته یک 
بازی انجام خواهند داد تا قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود. وی از اهدای جوایز نفیس 

و کاپ قهرمانی به دو تیم برتر در پایان مسابقات لیگ خبر داد.
وی گفت: اولین دوره این مسابقات با حضور 10 تیم و بر اساس سهمیه بندی  واحدهای مونتاژ، 
بدنه سازی و رنگ هرکدام دو تیم، واحدهای حراست و لجستیک هر کدام یک تیم، واحدهای 
کیفیت، بازرگانی، طرح و برنامه و مالی به صورت مشترک یک تیم و واحدهای منابع انسانی، 
ارتباطات و پشتیبانی سایت نیز به صورت مشترک یک تیم درلیگ حضور  امور فروش، 

داشته باشند.        

بــه مناســبت روز جهانــی کارگــر و نیمــه شــعبان، هیئــت دوچرخــه ســواری 
کوهســتان شــرکت ایــران خــودرو خراســان، برنامــه ای را در منطقــه بینالــود 
ــی کارگــر راس ســاعت  ــان در روز جهان و شــهر درود برگــزار کــرد. رکاب زن
7:30 دقیقــه برنامــه خــود را از روســتای قاســم آبــاد شــروع و پــس از طــی 
ــیدند. در  ــاال رس ــاد ب ــتای دیزب ــه روس ــر ب ــه کیلومت ــدود س ــیری در ح مس
ادامــه پــس از طــی مســافت پنــج کیلومتــری و عبــور از باغــات غربــی روســتا، 
در منطقــه چشــمه آب مســتقر شــدند و پــس از اســتراحت، مســیر برگشــت 

خــود را در ســاعت 13:00 بــه اتمــام رســاندند.    
در ایــن برنامــه از شــهر مشــهد همــکاران حســین علیــزاده، هــادی فرهمنــد 
کیــا، مهــدی آزارش، حســین دهقــان و غــالم رضــا عبادتی و از شــهر نیشــابور 
همــکاران ابوالفضــل عارفخانــی، احســان کریمــی، جــالل دوراندیــش، احســان 

حــاج میــرزا، جــواد شــکفته و محمــد خســروی نــژاد حضــور داشــتند. 
هــم چنیــن بــه مناســبت میــالد منجــی عالــم بشــریت، مهــدی موعود)عــج(، 
ــان، متشــکل از  ــودرو خراس ــران خ ــواری کوهســتان ای ــه س ــت دوچرخ هیئ
ــه صــورت  ــرزا برنامــه ای را ب ــی، دوراندیــش و حــاج می عــرب، پیرانی،عبادت
مشــترک بــا 25 نفــر از اعضــای باشــگاه دوچرخــه ســواری عطار نیشــابوری در 
شــهر درود  برگــزار کردنــد کــه گــذر از شــهر خــرو و مناطقــی و روســتاهایی 

همچــون ســوقند، بــوژان و باغــرود در ایــن برنامــه قــرار داشــت.    

ـــام  ـــا ن ـــل ب ـــت عام ـــط مدیری ـــد توس ـــال جدی ـــذاری س ـــام گ ـــه ن ـــه ب ـــا توج ب
ـــک  ـــادی و نشـــاط، ی ـــه ش ـــاد روحی ـــور ایج ـــه منظ ـــازمانی، ب ـــال نشـــاط س س
ـــری  ـــمت تراب ـــدگان قس ـــن رانن ـــی در بی ـــه ورزش ـــه گان ـــابقات س دوره مس

ـــد. ـــزار ش ـــانی برگ ـــع انس ـــد مناب واح
ایـــن مســـابقات در حضـــور مدیریـــت واحـــد منابـــع انســـانی و مســـووالن 
ـــرعت و  ـــی، دارت و دوی س ـــی گروه ـــاب کش ـــته طن ـــه رش ـــد، در س آن واح
ـــس از  ـــت پ ـــه در نهای ـــد ک ـــزار گردی ـــدگان برگ ـــر از رانن ـــن  دوازده نف در بی

ـــدند.    ـــخص ش ـــا مش ـــته ه ـــن رش ـــر ای ـــرات برت ـــخت، نف ـــی س رقابت
ــینی،       ــی، حسـ ــی، کریمـ ــان رکنـ ــم آقایـ ــی تیـ ــاب کشـ ــته طنـ در رشـ
ـــته  ـــدند. در رش ـــده ش ـــروی برن ـــینی و م ـــد حس ـــید حمی ـــور، س ـــری پ نظ
دارت نیـــز آقایـــان جبرائیلـــی، ســـید مســـعود حســـینی و کریمـــی بـــه 

ترتیـــب اول تـــا ســـوم شـــدند. 
در رشـــته دوی ســـرعت نیـــز بـــه ترتیـــب آقایـــان نظـــری پـــور، ســـید 
مســـعمود حســـینی و ســـید حمیـــد حســـینی بـــه عنـــوان نفـــرات برتـــر 
برگزیـــده شـــدند. در پایـــان بـــه نفـــرات برتـــر رشـــته هـــای ســـه گانـــه 

توســـط مدیریـــت واحـــد منابـــع انســـانی جوایـــزی اهـــداء شـــد.    
ـــران  ـــرکت ای ـــه ش ـــمت نقلی ـــده در قس ـــزده رانن ـــداد پان ـــت تع ـــی اس گفتن

ـــتند. ـــغول کار هس ـــر مش ـــال حاض ـــودرو   در ح خ

راه اندازی لیگ فوتسال داخلی

برگزاری تور دوچرخه سواری برگزاری مسابقات ورزشی رانندگان ترابری

در سال شادی و نشاط؛
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با حضور گسترده همکاران، مراسم بزرگداشت  بیست و هشتمین سالگرد 
ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، درسالن های تولیدی شرکت 

برگزار شد.
هم زمان با مصادف شدن بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام ) ره( با 
ماه ضیافت الهی، همکاران روزه دارشرکت با حضور در حرم مطهر امام 
رضا )ع( و شرکت در مراسم ارتحال بنیان گذارجمهوری اسالمی، یاد و 
خاطره آن امام همام را زنده نگه داشتند. هم چنین همکاران روزه دار در 
داخل شرکت و در سالن های بدنه سازی، رنگ و مونتاز، پس از توقف خط،  
نماز ظهر و عصر را اقامه کردند و پس از ان با اجرای مراسم نوحه خوانی 

و سینه زنی، به امام انقالب )ره ( ادای احترام کردند.   

بــا حضــور پــر شــکوه و گســترده همــکاران ســالن هــای تولیــدی، 
ــام مهــدی  ــاد شــعبانیه و میــالد حضــرت ام جشــن هــای اعی

ــاژ شــرکت برگــزار شــد.  )عــج(، در ســالن مونت
طبــق روال هــر ســال و بــا برنامــه ریــزی و هماهنگــی 
ــا شــکوه  ــا حضــور ب ــه شــعبان ب ــه، جشــن نیم صــورت گرفت
ــالن  ــدی در س ــای تولی ــالن ه ــه س ــکاران کلی ــترده هم و گس
مونتــاژ برگــزار شــد. ایــن مراســم کــه در فضایــی بســیار شــاد 
ــا مولــودی خوانــی، قرعــه کشــی و  و صمیمــی برگــزار شــد، ب
اهــدای جوایــز و هــم چنیــن پذیرایــی بــا شــربت و شــیرینی از 

ــود.  ــراه ب ــکاران هم هم

ها مسوولیت  منتصری که سال  آقای حسین  
قسمت دریافت کاال و انباراقالم پشتیبانی تولید در 
واحد لجستیک را برعهده داشته است، نخستین 
همکار از خانواده بزرگ ایران خودرو خراسان است 
که به افتخاربازنشستگی نائل خواهد شد. به همین 
مناسبت بر آن شدیم تا قبل از ترک شرکت با این 
مرد محجوب و دوست داشتنی گفتگویی  انجام 

دهیم که مشروح آن در ذیل می آید. 
ضمن تشکر از وقتی که به ما اختصاص دادید، 

کمی از خودتان بگویید.  
بنده متولد 1345 هستم. درابتدای فعالیت کاری 
از  در یک داروخانه مشغول به کار بودم. وبعد 
خدمت مقدس سربازی به مدت 10 سال شغل 
انبارداری را در شرکت ایران کشمیر تجربه نمودم . 
در25مهر 1380 وارد ایران خودرو خراسان شده و 
به عنوان اولین انبارداربه استخدام شرکت درآمدم.

تا زمستان83 انبارزیر مجموعه واحد مالی بود و با 
تغییر ساختار با همان عنوان به واحد لجستیک 
منتقل شدم. ازخرداد ماه سال 93نیز مسوولیت 
دریافت کاال و انبارغیر تولیدی به بنده محول شد، 
تاکنون درهمین سمت مشغول انجام وظیفه می 

باشم. 
با 16 سال سابقه کار در شرکت، نظرتان در مورد 

ایران خودرو خراسان چیست؟
ایران خودرو خراسان درسایه عنایات امام رئوف آقا 
علی ابن موسی الرضا)ع( بعنوان بزرگترین مجموعه 
صنعتی شرق کشورو بزرگترین شرکت اقماری 
گروه صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال برای هزاران 
نفربه منزله یک دانشگاه بزرگ بوده که همکاران 
ومهارت جدیدی  دانش  توانند هرروزدرآن  می 
بیاموزند. آنچه امروز می بینیم بالندگی وتوسعه 
روز افزون است که با زحمات همکاران و هدایت 
مدیران ارشد سازمان از گذشته تاکنون بویژه با 
مدیریت جناب مهندس زاهدی فرد در سال های 
اخیر حاصل شده است. امری که در ابتدای ورود 

و در بیابانی خاموش بسیار دوراز ذهن می نمود. 
در مقایسه با سایر شرکت ها به ایران خودرو 

خراسان چه نمره ای می دهید؟
به نظرمن ایران خودرو خراسان بهترین مجموعه 
صنعتی استان و از بهترین های کشور است  که 
همواره در طول این سالهاعلیرغم مشکالت تولید 
وصنعت برسختی ها وتنگناها غلبه نموده است. 
در حال حاضر نیزمباحث مربوط به منابع انسانی، 
توجه به همه رده های کاری بویژه کف سازمان،    
ایجاد ثبات وامنیت شغلی، آموزش، رفاه وسالمت 
همکاران وخانواده ها مورد عنایت ویژه مدیریت 
ارشد سازمان جناب آقای مهندس زاهدی فرد می 

باشد که جای تشکردارد. 
برای خوانندگان شنیدن  چند مورد از خاطرات 

شما جالب خواهد بود.
خاطرات بسیاراست. یکی از خاطرات بیاد ماندنی 
در زمستان سال 80 بود وهنوز رفت وآمد از جاده 
قدیم ومسیر دلبران انجام می شد صبح هنگام 
آمدن به سایت در مسیر جاده یک دستگاه پژو 
405 در میان برف وکوالک از جاده خارج شده 
بود وخانواده ای نگران ومستاصل مانده بودند که با 
سرویس مینی بوس ) که خود از سرما یخ میزدیم 
( رسیدیم و همکاران با زور بازو خودرو را ازمیان 
انبوه برف بیرون کشیده وشاهد لبخند رضایت 
وشادمانی آن خانواده سیستانی بودیم.مورد دیگر 
شباهت چهره اینجانب با مهندس کمالی، عضو 
محترم هیئت مدیره شرکت بوده است که گاها 
به سالن های تولیدی می روم به جهت شباهت، 
همکاران موارد کاری و خواسته ها یشان را به من 
بازگو می کنند ولی پس از این که متوجه می شوند 

عذرخواهی می کنند.   
اصولی را که سرلوحه کار و موفقیت خود در این 

سال ها  قرار داده اید چیست؟
به نظرمن کار توام با عشق وعالقه، خداوند را 
شاهد برعمل خود دیدن، تعامل با همکاران وارباب 
ورجوع ، رعایت اخالق کاری، مسوولیت پذیری، 
شاکر بودن و همواره آموختن از رموز موفقیت در 

کار است. 
برنامه ای برای بعد از بازنشستگی دارید؟

بله، حتما یک کار پاره وقت برای خودم پیدا می 
کنم. اعتقاد دارم که جوهره مرد کاراست و باید از 

این تجربه چندین ساله استفاده کنم.
کالم آخر 

از همکاران خوبم در شرکت ایران خودرو خراسان 
چند تقاضا دارم. قدردان فضای خوبی با شید که 
هم اکنون توسط مجموعه مدیریتی شرکت فراهم 
شده است. در کمتر جایی از استان و حتی کشور 
نمونه ای از شرکت مان را می توانیم پیدا کنیم. 
اشتغال پنج هزار نفر بدون هیچ دغدغه و با امنیت 
شغلی. درمحیط کارخود اخالق مدار باشید. برای 
ایمنی  حفظ جان خود و بقای شرکت اصول 
را رعایت کنید. مسوولیت پذیرباشید. توسعه و 
ارتقای شرکت توسعه شما خواهد بود. از مجموعه 
کارکنان  مسئوالن،  مدیران،  خوبم،  همکاران 
مخصوصاً عزیزان در انبار غیر تولیدی که همواره 
به اینجانب لطف ومحبت داشته اند صمیمانه 

تشکرمی نمایم . 
 به لطف حق تعالی وعنایت ولی نعمتمان امام 
هشتم )ع( ایران خودرو خراسان بالنده وپاینده 

باشد. انشاهلل.

در ششــمین دوره مســابقات 
ســبک  طالیــی  کمربنــد 
اســتان  ووشــوی  چاچــوان 
خراســان رضــوی، یــادواره 
شــهدای مدافــع حــرم، محمــد 
ــد  ــنل واح ــادی از پرس نصرآب
خــودرو  ایــران  حراســت 
ــب  ــام نای ــه مق ــان، ب خراس

قهرمانــی دســت یافــت.
در  مســابقات   از  دوره  ایــن 
ســالن شــهدای شــهرداری 
ــنی  ــای س ــهد، در رده ه مش
ــداد  ــور تع ــا حض ــف و ب مختل
250 ووشــوکار برگــزار شــد 
ــاالی  ــطح ب ــان از س ــه نش ک
ایــن دوره از بــازی هــا بــود که 
در پایــان در رده بزرگســاالن 
کیلــو،   85 منهــای  وزن  در 
آقــای نصرآبــادی توانســت 
ــی اســتان  مقــام نایــب قهرمان
خراســان رضــوی را از آن خــود 

ــد.  نمای
آقــای  اســت  گفتنــی 
ــادی از ســن 16 ســالگی  نصرآب
بــا ورزش رزمــی کونــگ فــو پا 
بــه عرصه قهرمانی گذاشــت و در 
رشــته هــای کیــک بوکســینگ، 
ــز  ــخصی نی ــاع ش ــدو، دف تکوان
هــای  مقــام  و  دارد  مهــارت 
قهرمانــی متعــددی در ایــن 
رشــته هــا کســب کــرده 
ــن  ــن عناوی ــت. از مهمتری اس
ــان  ــط ایش ــده توس ــب ش کس
ــب  ــه 15 دوره نای ــوان ب ــی ت م
ــو در  ــته ووش ــی در رش قهرمان
ــال 92  ــوی از س ــان رض خراس
تــا 94، نایــب قهرمانــی کشــور 
در رشــته کیــک بوکســینگ در 
ســال 93، مقــام اول مســابقات 
ــمالی در  ــان ش ــو خراس ووش
ســال 95 و ســه دوره قهرمانــی 
شــخصی  دفــاع  مســابقات 
ــال 86  ــوی از س ــان رض خراس

ــرد. ــام ب ــا 90 را ن ت

کسب مقام
نایب قهرمانی

همکار ووشو کار

برگزاری جشن های اعیاد شعبانیه مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(

گفتگوی کارآمد با
حسین منتصری؛ 

نخستین فرد بازنشسته 
ایران خودرو خراسان
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ــاد  ــه احمدآب ــداد منطق ــه ام ریاســت کمیت
ــل  ــت عام ــه مدیری ــی ب ــال پیام ــا ارس ب
از  خراســان،  خــودرو  ایــران  شــرکت 
مســاعدت هــای آن شــرکت در کمــک بــه 
ــاد  ــش احمدآب ــتاهای بخ ــدان روس نیازمن

ــود.     ــی نم ــکر و قدردان تش
در بخشــی از ایــن پیــام بــه مهنــدس 
ــود الزم  ــت: برخ ــده اس ــرد آم ــدی ف زاه
ــود  ــی خ ــکر و قدردان ــب تش ــتم مرات دانس
و همــکاران واحــد مشــارکت هــای مردمــی 
ــا و  ــکاری ه ــر هم ــه خاط ــن اداره را ب ای
ــن  ــا ای ــون ب ــه تاکن ــی ک ــاعدت های مس
ــت  ــد داش ــته و خواهی ــدس داش ــاد مق نه

اظهــار نمایــم. در ایــن راســتا بــا مســاعدت 
ــام  ــه اطع ــبت هفت ــه مناس ــرکت، ب آن ش
غــذای  پــرس   500 تعــداد  محرومــان، 
گــرم بســته بنــدی شــده بــه مــدت دو روز 
در روســتاهای بخــش احمدآبــاد توزیــع 

ــد.    گردی
ــال  ــاه س ــان تیرم ــا پای ــت، ت ــی اس گفتن
جــاری، بــه میــزان 40 میلیــون ریــال 
ــکاران،  ــدی هم ــر نق ــدی و غی ــک نق کم
ــور  ــات و ام ــی ارتباط ــور فرهنگ ــط ام توس
الملــل جمــع آوری و در اختیــار  بیــن 
نیازمنــدان و مســتمندان منطقــه قــرار 

گرفتــه اســت.  

 بــا تغییــرات ســازمانی در شــرکت تعاونــي فنــي و 
مهندســي کارکنــان ایــران خــودرو خراســان ، از ابتــدای 
ــه  ــی ب ــی و رفاه ــات اجرای ــد  خدم ــاری، فرآین ســال ج
کارکنــان در آن شــرکت شــتاب بیشــتری گرفتــه اســت.
ــتقالل در  ــدف اس ــا ه ــد، ب ــگار کارآم ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی،  از  ــی و مهندس ــي فن ــرکت تعاون ــي ش ــور اجرای ام
ابتــداي ســال 96 ، فرآیندهــاي مربــوط بــه امــور منابــع 
انســاني،  بازرگانــي و مالــي  بــا تغییــر ماهیــت، بــه صورت 
مســتقل توســط تعاونــی پــي گیــري و اجــرا مــی شــود.
ــذب  ــاي ج ــت فرآینده ــه نخس ــتا در مرحل ــن راس در ای
نیــروي انســاني در مقاطــع دیپلــم ) نیــروي اپراتوري(بــا 
ــع انســاني  ــا همــکاري واحــد مناب ــي و ب محوریــت تعاون
ایــران خــودرو خراســان انجام شــده اســت و حــدود 200 
نفــر از ابتــداي ســال در فعالیــت هــاي مختلــف شــرکت 
ــري  ــي  بکارگی ــط تعاون ــان، توس ــودرو خراس ــران خ ای
ــاي  ــه فراینده ــز، کلی ــد و در مراحــل بعــدي نی شــده ان
ــع انســاني  ــرد در واحــد مناب ــرل کارک ــي و  کنت کارگزین
تعاونــي انجــام خواهــد شــد. هــم چنیــن از اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری، پرداخــت حقــوق کارکنــان شــاغل در 
تمامــي قراردادهــا،  توســط تعاونــي و  بــا همــکاري واحــد 

مالــي ایــران خــودرو خراســان انجــام شــده اســت.
در زمینــه خدمــات رفاهــی نیــز بــه منظــور ایجــاد 
ــواده هــا  ــد اقســاطي اقــالم مصرفــي خان تســهیالت خری
ــاي  ــي، کارت ه ــادوام داخل ــاي ب ــن کااله ــم چنی و ه
ــان در  ــه کارکن ــراي هم ــتا کارت(ب ــد )ش ــاري خری اعتب
نظــر گرفتــه شــده کــه در ابتــدا جهــت شــهرهاي مشــهد 
)فروشــگاه هایپر ســیتي( و در نیشــابور ) فروشــگاه ســان 
ســیتي( بــا اقســاط چهارمــاه و بــدون ســود فعــال شــده 
اســت. در حــال حاضــر، بهبــود و توســعه ایــن خدمــات و 
ایجــاد بســترهاي الزم بــراي پوشــش ســایر امــور رفاهــي 

ــي، از طریــق شــتا کارت در حــال انجــام اســت. تعاون
ــاي  ــه ه ــودن هزین ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــن ب ــم چنی ه
درمــان در خدمــات دندانپزشــکي،  شــرکت تعاونــي فنــي 
و مهندســي بــا ایجــاد باشــگاه ســالمت کارکنــان،  اولیــن 
ــدان  ــان و دن ــت ده ــه بهداش ــود را در زمین ــات خ خدم
ــر ایــن اســاس کلیــه کارکنــان  عرضــه نمــوده اســت . ب
مــي تواننــد بــا بهــره گیــري از 25درصــد تخفیــف و بــا 
پرداخــت 35 درصــد نقــد،  از اقســاط 6 ماهــه بــراي انــواع 
خدمــات دندانپزشــکي بــراي خــود و خانــواده )همســر و 

فرزنــد( بــدون ســود اســتفاده نماینــد.  

مراسم جشن پانزدهمین سال تاسیس شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو 

در ساختمان ساپکوی مشهد برگزار شد.
این مراسم با حضور دهقان پیر، مدیریت عامل 
تعاونی اعتبار، زاهدی فرد، مدیرعامل شرکت 
ایران خودرو خراسان و سایر مدیران شرکت های 
اجرای  با  و  گروه صنعتی مستقر در خراسان 

برنامه های شاد و متنوع برگزار گردید.
در این مراسم جوایز قرعه کشی حساب های 

قرض الحسنه تعاونی اعتبار که شامل دو دستگاه 
خودروی سمند بود به برندگان آن اهدا شد. 
یکی از این برندگان خوش شانس آقای مصطفی 
حسن زاده از پرسنل شاغل در شرکت تعاونی فنی 
و مهندسی سایت خراسان بود که خودروی خود 
را تحویل گرفت. از دیگر برنامه های این مراسم 
رونمایی از کارت جدید تعاونی اعتبار با نام کارت 
گسترده  بسیار  خدمات  دارای  که  بود  زندگی 

رفاهی برای اعضای تعاونی اعتبار می باشد.

رویکرد جدیـد در فعالیت های 
شرکت تعاونی فنی و مهندسی 

قدردانی کمیته امداد از  ایران خودرو خراسان

خانواده های شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم گروه صنعتی
زائر امام رضا)ع( و میهمان ایران خودرو خراسان 

در آستانه سالروز تولد امام رضا )ع( 
جشن بزرگ تعاونی اعتبار برگزار شد

بـرای دومیـن سـال پیاپی، ایـران خودرو خراسـان افتخار میزبانـی از خانواده شـهدای دفاع 
مقـدس، مدافـع حرم و ایثارگـران گروه صنعتی را داشـت. 

بیـش از 140نفـر از خانـواده های این عزیـزان در روزهای 18 و 19 تیرماه 96، وارد مشـهد 
مقـدس شـدند و در فـرودگاه شـهید هاشـمی نـژاد مشـهدبا اهدای شـاخه هـای گل، مورد 

اسـتقبال مدیـران و مسـووالن شـرکت ایران خودرو خراسـان قـرار گرفتند. 
در پایـان سـه روز حضـور ایـن عزیـزان در مشـهد مقدس و بهـره مندی از فیوضـات زیارت 
مرقـد امـام هشـتم )ع( ، به منظور گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای دفـاع مقدس و مدافع 
حـرم،  آییـن نکوداشـتی در سـالن همایـش هـای هتل محـل اسـتقرار، با حضـور مهندس 
زاهـدی فـرد مدیریـت عامـل شـرکت ایـران خـودرو خراسـان برگـزار و پیام مهنـدس یکه 

زارع مدیرعالـی گـروه صنعتـی ایـران خـودرو نیز بـرای میهمانان قرائت شـد.
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در رده بنــدی کیفــی خودروهــای داخلــی 
ــتاندارد  ــت اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــط ش توس
ــارا  ــد ویت ــوزوکی گران ــر 96، س ــران در تی ای
چهــار ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را دریافــت 

کــرد.

ــت،  ــط زیس ــی محی ــبت روز جهان ــه مناس ب
ــتیبانی  ــات و پش ــد ارتباط ــکاری واح ــا هم ب
ســایت، مســابقه بــزرگ عکــس و نقاشــی 
ــن  ــت در بی ــط زیس ــظ محی ــوع حف ــا موض ب
همــکاران و خانــواده هــای ایشــان برگزار شــد.

اولیــن ســبد کاالی مــواد غذایــی ســال جدیــد 
همزمــان بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، 
ــانی در  ــع انس ــد مناب ــاه واح ــور رف ــط ام توس
ــی  ــی و تعاون ــران خودروی ــکاران ای ــن هم بی

ــد. ــع گردی ــی توزی ــی و مهندس فن

طــی مراســمی در ســالن مونتــاژ، جوایــز 
و  برفــی  آدم  عکــس  مســابقات  برنــدگان 
ــد. ــدا ش ــی اه ــانی و ایمن ــش نش ــی آت نقاش

از ابتــدای ســال جــاری تــا نیمــه خــرداد مــاه، 
ــال کمــک هــای نقــدی  ــغ 15میلیــون ری مبل
جمــع آوری شــده از همــکاران در اختیــار 
اطــراف  روســتاهای  در  نیازمنــدان ســاکن 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرکت ق ش

ــه  ــق روال هم ــر طب ــعید فط ــد س ــاز عی نم
ســاله بــه امامــت حجــت االســالم قربانــزاده و 

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ــل ش در مح

خبرهای کوتاه

خـودرو  ایـران  صحنـه  در  همیشـه  خانـواده ی 
خراسـان ایـن بـار نیـز همگام با سـایر اقشـار ملت 
غیـور و آزاده ایران در جهـت میثاق و حفظ آرمان 
هـای امـام راحـل و پشـتیبانی از ملـت مظلـوم و 
سـتم دیده فلسـطین بطور گسـترده در راهپیمایی 

روز جهانـی قـدس حضـور یافتند. 
بـا هماهنگـی و برنامـه ریـزی انجـام شـده بیـن 
واحدهـای حراسـت، منابـع انسـانی و ارتباطـات، 

روز  راهپیمایـی  بهتـر  چـه  هـر  برگـزاری  جهـت 
بـا  جهانـی قـدس 96، کارکنـان شـرکت همـراه 
اعضـای خانـواده در سـاعت مقـرر در محـل برنامه 
ریزی شـده شروع راهپیمایی در شـهرهای مشهد، 

نیشـابور و ملـک آبـاد حضـور بـه هـم رسـاندند.
بـا  تابسـتان  روز  یـک  شـدید  گرمـای  هرچنـد 
تمـام وجـود قـدرت نمایـی مـی کـرد امـا حضـور 
خانـواده ایـران خـودرو خراسـان بـا لبـاس فـرم و 

شـهرهای  راهپیمایـی  مراسـم  در  متحدالشـکل 
مشـهد، نیشـابور و ملک آبـاد جالب توجـه بود. در 
شـهر مشـهد مدیریت عامـل و بسـیاری از مدیران 
نیـز در  تولیـدی شـرکت  و مسـووالن سـتادی و 
کنـار سـایر همـکاران حضـور داشـتند. هـم چنین 
نظامـی  فـرم  لبـاس  بـا  نیـز  بسـیجی  همـکاران 
یکدسـت در مراسـم حضـور پیـدا کردند کـه جلوه 

خاصـی بـه مراسـم بخشـیده بـود. 

حضوری پررنگ در راهپیمایی روز جهانی قدس

راهپیمایی روز قدس مشهد راهپیمایی روز قدس نیشابور راهپیمایی روز قدس ملک آباد

هماهنگـی  بـا  مشـتریان،  تکریـم  راسـتای  در 
خـودرو،  ایـران  مشـتریان  بـا  ارتبـاط  مدیریـت 
اولیـن سـري از خریداران خـودروي هایمـا توربو 
شـارژ بـه اتفـاق خانواده، از شـرکت ایـران خودرو 
خراسـان بازدیـد و از نزدیـک در جریـان فرآینـد 

تولیـد ایـن محصـول  قـرار گرفتنـد. 
مدیـر واحـد کیفیـت ایـن شـرکت بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: در راسـتاي اجراي فرهنگ مشـتري 
ارشـد  مـداري و در راسـتاي منویـات مدیریـت 
گـروه، شـرکت ایـران خـودرو خراسـان، افتخـار 
میزبانـي تعـدادي از هموطنان عزیـزي را بر عهده 
داشـت که اولین سـري تولیدات خـودروي هایما 

توربـو شـارژ را خریـداري کـرده بودند. 
مهنـدس کمالـي افـزود: میهمانـان بـا حضـور در 
شـرکت از نزدیـک بـا فرآیندهـاي مختلـف تولید 
ایـن خـودرو در سـالن هاي بدنـه، رنـگ و مونتاژ 
آشـنا شـدند و همـکاران مـا نیـز در سـالن هـاي 
بازدیـد،  مراحـل  تمامـي  در  و  تولیـد  مختلـف 
پاسـخگوي سـواالت فني و تخصصي ایـن عزیزان 

بودند.                

وي در ادامـه اظهـار داشـت: هدف ما در راسـتاي 
جلـب  ضمـن  سـازمان،  اجتماعـي  مسـئولیت 
رضایت هموطنان در اسـتفاده از تولیدات داخلي، 
تولیـدي  محصـوالت  از  ذهنـي  تصویـر  ارتقـاء 
درسـایت خراسـان بـود و مطمئـن هسـتیم ایـن 
گونـه اقدامـات در جهـت حفـظ منافـع سـازمان 
تاثیـر بـه سـزایي در ایجـاد تصویر مثبـت از گروه 
نـزد مخاطبان و مشـتریان خواهد داشـت و بطور 
حتـم پشـتوانه  محکمـي بـراي همـکاران جهـت 
افزایـش و ارتقـاي کیفي محصـوالت تولیدي این 

سـایت خواهـد بود.
خـودرو  ایـران  شـرکت  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
خراسـان یکـي از بزرگتریـن شـرکت هـاي تابعـه 
و تولیـدي ایـران خـودرو در  شـرق کشـور اسـت 
کـه محصـوالت SUV گـروه صنعتی ایـران خودرو 
در   S7 هایمـا  و  ویتـارا  گرانـد  سـوزوکي  ماننـد 
آن تولیـد مـي شـود و بـر اسـاس گـزارش هـاي 
منتشـره شـرکت بازرسـي کیفیـت و اسـتاندارد 
ایـران، همـواره ایـن محصـوالت در صـدر جدول 

رده بنـدي کیفـي قـرار داشـته انـد.      

در راستاي تکریم مشتریان صورت گرفت؛
بازدید اولين دارندگان محصول هايما توربو شارژ

از ايران خودرو خراسان
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با انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت ایران خودرو خراسان با دانشگاه فردوسی 
و  صنعت  ارتباط  پروژه  اجرایی  فاز  کشور،  جامع  دانشگاه  سومین  مشهد، 

دانشگاه در ایران خودرو خراسان آغاز شد.
فردوسی  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  و  ریاست  حضور  با  نامه  تفاهم  این 
تولیدی شرکت  و  ستادی  واحدهای  مدیران  سایر  و  عامل  مدیریت  مشهد، 
ایران خودرو خراسان در موضوعاتی از جمله مهندسی، الکترونیک، فناوری 
محل  در  تجربیات  و  دانش  انتقال  و  آموزش  بازرگانی،  مدیریت،  اطالعات، 

سایت ایران خودرو خراسان به امضاء رسید.
در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، دکتر کافی، ریاست دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: ایران خودرو خراسان به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی شرق کشور 
کشور،  شرق  علمی  مرکز  بزرگترین  عنوان  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  و 
از ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر بهره مند شوند و  باید  در کنار هم 
همکاری خود را نه تنها در حوزه آموزش بلکه در پژوهش و فناوری نیز به 

صورت عملیاتی توسعه دهند.
با  نیز  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  عامل  مدیریت  فرد،  زاهدی  مهندس 
استقبال از حضور ریاست و هیأت علمی دانشگاه فردوسی در سایت خراسان، 
خواستار بهره مندی مناسب دو طرف از ظرفیت ها و تجربیات همدیگر در 
چهارچوب تدوین یک برنامه مدون همکاری به صورت عملیاتی و برگزاری 

جلسات منظم کارشناسی و مدیریتی شد.
بازدید از روند تولید خودرو در سالن های بدنه سازی، رنگ و مونتاژ و خط 
پروژه رباتیک رنگ که از  فناوری روز دنیا در پاشش رباتیک رنگ بهره می 
به ذکر است در حال حاضر حدود  بود. الزم  این مراسم  پایانی  برنامه  برد، 
و  باشند  می  فعالیت  مشغول  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  در  نفر  هزار   5
خودروهای پژو 405 به صورت انحصاری، سوزوکی گراند ویتارا و هایما اس 7 

در این شرکت تولید می شود.   
گفتنی است قبل از این نیز در نشستی با حضور مدیران، معاونان و اعضای 
سایت  در  مشهد  منتظری  شهید  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  علمی  هیئت 
خراسان، همکاری صنعتی و دانشگاهی این دو مرکز آغاز گردید و مقرر شد 
در قالب کارگروه های تخصصی برای هر یک از موضوعات تشکیل شده تا به 

طور جداگانه همکاری فی ما بین را ارایه دهند. 

نشریه داخلی ایران خودرو خراسان
مدیرمسوول:

سردبیر:
دبیرتحریریه:

تحریریه:

امور هنری:
امورهماهنگی:

چاپ:

بیژن زاهدی فرد
محسن بذری
 علی داودنژاد

حسین بیات، محمد قربان زاده
روح اله عنابستانی

علی داودنژاد، حسین صادقی، حسین بیات 
حسین عدالتی

زبرجد

همکاران محترم می توانند اخبار، مقاالت و نقطه نظرات خود را جهت درج در خبرنامه، به نشانی پست 
الکترونیکی karamadkhorasan@ikkco.ir ارسال نمایند.
- استفاده از مطالب کارآمد خراسان با ذکر منبع بالمانع است.

نشانی: کیلومتر 55 مشهد به نیشابور - شهرک صنعتی بینالود - شرکت ایران خودرو خراسان
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هفتادو هفتمین نشست هم اندیشي ستاد بازسازي عتبات عالیات کارکنان 
ایران  میزباني  به  هشتم،  امام  بارگاه  درجوار  خودرو،  ایران  صنعتي  گروه 

خودرو خراسان برگزار شد.
در این نشست که مدیریت عامل شرکت ایران خودرو خراسان، مدیر روابط 
عمومي ایران خودرو، ریاست ستاد بازسازي عتبات عالیات کارکنان گروه صنعتي، 
ایران خودرو خراسان و  مدیران واحدهاي حراست، منابع انساني و ارتباطات 
جمعي از اعضاي ستاد بازسازي عتبات عالیات شرکت هاي گروه صنعتي ایران 

خودرو حضور داشتند، دستور کار جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در ادامه پس از سخنان مدیریت حراست ایران خودرو خراسان، دکتر کاوندي، 
ریاست ستاد بازسازي عتبات عالیات کارکنان گروه صنعتي ضمن تشکر از 
میزباني خوب ایران خودرو خراسان در برگزاری این نشست قدرداني کرد. 
از سال  ایران خودرو،  وی اظهار داشت: ستاد عتبات عالیات گروه صنعتی 
1390 شروع به کار کرد و افتخار مي کند میزان مشارکت اش در بازسازي 
عتبات، بیشتر از برخی شهرهاي ایران است. وی از برنامه های اجرا شده 
و در حال اجرای این ستاد را تعویض سنگ حرم امام حسین)ع(، ساخت 
قریب به دو هزار ستون سنگ مرمر، سنگ فرش شبستان و صحن حضرت 

زهرا)س( نام برد.
در ادامه مهندس زاهدي فرد، مدیریت عامل شرکت ایران خودرو خراسان، 
با ابراز خرسندي و افتخار از میزباني نشست ستاد اظهار داشت: از سال 90 
که فعالیت این ستاد آغاز شده است، الطاف ائمه، شامل حال گروه صنعتي 
ایران خودرو گردیده و در موفقیت هاي مربوط به تولید و کیفیت، این الطاف 

مشهود است.
وي به اقدامات انجام شده در شرکت ایران خودرو خراسان جهت بهره مندي 
همکاران و خانواده شان از زیارت عتبات اشاره کرد و گفت : از نیمه دوم سال 
94 تا اردیبهشت سال جاري 18، گروه از کارکنان به همراه خانواده بااعطاي 

تسهیالت و شرایط ویژه کسر از حقوق به کربال ي معلي اعزام شده اند.
در پایان احکام عضویت اعضاي جدید از شرکت هاي گروه صنعتي در ستاد 
عتبات عالیات به ایشان تقدیم شد. هم چنین از طرف آن ستاد، به رسم 
امام حسین)ع( و نگین تراشیده شده سنگ قبر آن  قدرداني، تربت خاک 

حضرت، به مهندس زاهدي فرد اهدا شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری
ایران خودرو خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد

ايران خودرو خراسان،
ميزبان ستاد بازسازی عتبات عاليات گروه صنعتی


