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در آییـن آغـاز عملیـات احـداث سـایت تولیـد
محصـوالت ایـران خـودرو در کشـور آذربایجان که
بـا حضـور وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت ایـران،
وزیـر اقتصاد آذربایجـان و مدیرعامل گروه صنعتی
ایـران خـودرو برگـزار شـد ،مهنـدس یکـه زارع در
سـخنانی راهبردهـای جدید گروه صنعتـی را برای
توسـعه بازارهـای صادراتـی تبییـن کرد.
چکیـده ای از سـخنان مهنـدس یکـه زارع در ذیل
مـی آید:
صادراتمحصولباقیمتوکیفیترقابتيازراهبردهاياصلي ایران خودرو است و با ارتقای سایت های تولیدی
فعلی و بهره بردای از سایت های جدید بازارهاي صادراتي
توسعهميیابد.
 ایجـاد پایگاه هاي تولیدي عاملي براي بهره مندياز منافـع و مزیـت هـاي تعرفـه اي در کشـورهاي
هدف می باشـد .سـایت آذربایجان نمونه ای اسـت
کـه در آن بـا صـادرات دانـش فنـی ایـران خـودرو
و سـرمایه گـذاری طـرف مقابـل صـورت پذیرفته
است.
 گـروه صنعتـی در هـر بـازار هـدف ،بسـته بهسـایق ،نیـاز هـا ،رقبـاي آن بـازار ،محصـوالت
متناسـب بـا آن بـازار را تعریـف مـی کنـد.
 بـراي حضـور مسـتمر در بازارهـاي هـدف،ایجـاد تنـوع در سـبد محصـوالت صادراتـي،
حفـظ برنـد ملي و مونتـاژ خودرو هـاي مختلف

در سـایت هـاي فرامـرزي در دسـتور کار قـرار
دارد.
 یکي از مواردي که در فصل جدید از همکاري هاي بینالمللي گروه صنعتي ایران خودرو با شرکای تجاری
دنبال مي شود ،کسب سهمي از بازار خودرو و قطعه
بخصوص قطعات ریخته گری است.
 اجراي رویکرد تولید بدون سرمایه گذاري وهمکاری با ارایه خدمات فنی مهندسی از دیگر
راهبردهاي اصلي ایران خودرو در کشورهاي
صادراتي هدف است.
 گروه صنعتي ایران خودرو با ارایه خدمات فنيو مهندسي در بازارهاي هدف و با سرمایه گذاري
طرف مقابل توانسته است به راه حلی برای کاهش
ریسک سرمایه گذاری در سایت های خارج از کشور
برسد و احداث سایت آذربایجان گامی در همین

راستا است.
 بـا راه انـدازي خـط مونتـاژ محصـوالت ایـرانخـودرو در آذربایجـان ،این کشـور به عنـوان پایگاه
صادراتـي ایـران خـودرو در منطقـه خواهـد بـود و
تولیـدات ایـران خـودرو از طریـق آن بـه سـایر
کشـورهاي همسـایه صـادر خواهـد شـد.
 توسـعه محصـوالت در بازارهـای سـنتی ایـرانخـودرو از جمله بازار عراق در دسـتور کار قـرار دارد.
 برنامـه توسـعه شـبکه خدمـات پـس از فـروشدر ایـن کشـورها نیـز بـه اجرا گذاشـته شـده تا با
ایجـاد و بهینـه سـازي رابطـه بـا مشـتریان نهایي
محصـوالت ،خدمـات مطلـوب تـري ارایـه دهیـم.
ارایـه خدمـات امـدادي بخـش دیگـري از خدمات
ارایـه شـده در عراق اسـت.
 بـا دریافـت مجـوز اسـتاندارد یـورو  ،5توسـعهصـادرات بـه کشـورهاي مشـترك المنافـع ()CIS
از جملـه بـاروس و قزاقسـتان نیـز در دسـتور کار
ایـران خـودرو قـرار دارد.
 صـادرات محصـوالت کامـل بـه کشـورهایمشـترك المنافـع ( )CISمانند ارمنسـتان از جمله
بازارهـای هـدف ایـران خـودرو مـی باشـد.
 دسترسـی به سـوخت سـي .ان .جي و اقتصاديبـودن تامیـن آن براي مصرف کننده در ارمنسـتان
از عوامـل اصلـي اسـتقبال مـردم ایـن کشـور از
محصـوالت گازسـوز ایـران خودرو اسـت.

فراتر از استان

بیژن زاهدی فرد
مدیرعامل
به همه کارکنان خوب و زحمتکش شرکت ایران
خودرو خراسان و هم چنین گروه صنعتی ایران خودرو
سالم و خسته نباشید عرض می نمایم.
گروه صنعتی ایران خودرو به یمن امنیتی که در ایران
حاکم است ،توانست در سال قبل رکورد جدیدی در
تولید ایجاد نماید .در شرکت ایران خودرو خراسان نیز
برنامه تولید در سال جاری 160هزار دستگاه شامل
140هزاردستگاه پژو و  20هزار دستگاه اس یو وی
بود که با تولید محصول جدید تعداد  5هزاردستگاه
اس 5نیز به برنامه مصوب تولید اضافه شده است.
تالش ما بر این است ظرفیت تولید را تا پایان سال
جاری به 170هزار دستگاه برسانیم که هم از تمام
پتانسیل ها استفاده و هم توانایی خود را ثابت کنیم تا

در مسوولیت هایی که به ما سپرده شده راسخ باشیم.
تولید اس یو وی را امسال باید به 230دستگاه در روز
برسانیم .تا سال 1400تعداد260هزار دستگاه اس یو وی
درگروه صنعتی تولید می شود که ما باید نزدیک به
30درصد را در اینجا تولید کنیم.
خودروی 405هم در دو سال آینده از تولید خارج و
قطعا یک جایگزین برایش در نظر گرفته می شود.
تولید این خودرو خاص خراسان می باشد و بین 140
تا 150هزار دستگاه در سال تولید خواهیم داشت .این
به معنای  25تا 30درصد تولید ایران خودرو و یا  12تا
15درصد کل تولید خودروی کشور است.
در سال گذشته به میزان 40میلیارد تومان در افزایش
تولید سرمایه گذاری کردیم و امسال نیز به میزان
47میلیارد سرمایه گذاری کرده ایم که تاکنون در هیچ
کجا این میزان سرمایه گذاری سابقه نداشته است.
دلیل آن این است که هر ماموریتی به ایران خودرو
خراسان محول شده و هر تصمیمی را که گرفته ایم
انجام داده ایم چه در تولید چه در کیفیت چه در بهره وری و
هر موضوعی دیگر .از این رو شرکت به ثباتی رسیده
است که هر نوع برنامه ای را برای آن می توان در
نظر گرفت .در حوزه تولید پاشش رنگ اصلی از ابتدای

امسال بوسیله ربات انجام می شود و برنامه داریم رنگ
ویژه را نیز تا سال آینده رباتیک نماییم .با راه اندازی
خط پایلوت پروژه ها که به دست شما همکاران عزیز
در داخل شرکت طراحی شده می توان ظرف مدت 45
روز یک خودروی جدید تولید کرد.
دستاوردهای اشاره شده به معنای این است که دیگر
شرکت ایران خودرو خراسان یک شرکت استانی
نیست بلکه در حال تبدیل شدن به یک شرکت ملی
است .این توفیقات برای آینده شرکت است  .باید با
این توفیقات فکرهایی بکنیم که نگرانی از آینده شما
نداشته باشیم .چون هم امکانش هست و هم توانایی
خودتان ،من از همه توقع دارم  .شما هم باید از خودتان
توقع زیادی داشته باشید .باید عاشق کارتان باشید و بعد
تالش کنیم تا به این هدف ها برسیم.
وقتی درسال  93کارمان را با هم شروع کردیم ،تصور
این همه پیشرفت و اتفاق خوب را نداشتیم .تنها کاری
که انجام داده ایم نیروهایمان را متوجه عشق درونی
کرده ایم .بقیه راه کائنات به شما کمک خواهند کرد.
وظیفه ما االن حفاظت از این جو آرام و حفظ این
دستاوردهاست.
خداوند متعال نگهدارتان

ایران خودرو خراسان ؛ برند برتراستان شد
در پنجمیـن همایـش نشـان تجـاری (برندینـگ) ،شـرکت ایـران خودرو خراسـان بـه عنوان
یکـی از برندهـای برتـر اسـتان در بخـش صنعت معرفی شـد.
ایـن همایـش بـا رویکـرد نقـش برنـد در توسـعه کسـب و کار بـه همـت انجمـن مدیـران
صنایـع خراسـان و بـا همـکاری اتـاق بازرگانی مشـهد ،تشـکل هـای وابسـته به اتـاق ،اتاق
اصنـاف ،شـرکت شـهرک های صنعتـی و حمایـت و نظارت اسـتانداری و سـازمان صنعت و
معـدن و تجـارت در سـاختمان سـاپکوی مشـهد برگزار شـد.
در ایـن همایـش بـه صـورت تخصصـی توسـط اسـاتید برتـر علمی کشـور بـه موضوعاتی از
قبیـل نقـش برندها در توسـعه فضای کسـب و کار برندهای موفق ،مدیریت دانش و سـرمایه
فکـری و نقـش آن در توسـعه کسـب وکار،رازهـای موفقیـت برندهـای بیـن المللـی (انتقال
تجربـه) ،ارایـه تجربـه کار در بـازار ایـران درخصوص کاالهـای مصرفی و ..پرداخته شـد.
در پنجمیـن همایـش نشـان تجـاری از تعـداد  51واحـد شـرکت کننده در بخـش صنایع16 ،
واحـد برتـر و از تعـداد  26واحد شـرکت کننـده در بخش اصنـاف 5 ،واحد برتر معرفی شـدند
هدایـا و نشـان برتـر همایـش نیـز بـه شـرکت هایـی تعلـق گرفـت کـه پنـج سـال پیاپی به
عنـوان برند برترشـناخته شـده بودند.
در ایـن راسـتا شـرکت ایـران خـودرو خراسـان نیـز بـا پنـج سـال پیاپـی کسـب افتخـار به
عنـوان برنـد برتـر در صنعت اسـتان معرفـی و لوح تقدیراین عنـوان به مهنـدس زاهدی فرد،
مدیریـت عامل اهداء شـد.

بـرای نخسـتین بـار اولیـن نمایشـگاه تخصصـی گـروه صنعتـی ایـران
خـودرو بـا حضـور نمایندگـی های برتـر ایران خودرو در اسـتان خراسـان
در مجموعـه نمایشـگاهی پدیـده شـاندیز برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار اعزامـی کارآمـد بـه محـل نمایشـگاه ،در مراسـم
افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه مهنـدس خـان کرمـی ،معاونـت فـروش و
بازاریابـی ایـران خـودرو ،حسـینی فرمانـدار طرقبـه و شـاندیز ،نمایندگان
برتـر فـروش اسـتان خراسـان و جمعی از خبرنگاران و عکاسـان رسـانه ای
حضور داشـتند.
در ایـن مراسـم معاونـت فروش ایـران خـودرو در جمع خبرنـگاران گفت:
گـروه صنعتـی ایـران خودرو در راسـتای برنامـه ریزی جهت ارتبـاط بهتر
بـا مشـتریان از دو سـال گذشـته اقـدام بـه برگـزاری نمایشـگاه هـای
تخصصـی بـه صورت منطقـه ای بـا حضـور نمایندگی های بومـی نموده
ا ست .
خان کرمی با اشاره به جایگاه مناسب استان خراسان درفعالیت های مرتبط با

صنعت خودروافزود :ایران خودرو خراسان به عنوان بزرگترین شرکت اقماری
گروه صنعتی ،از نظر کیفیت محصول رتبه نخست را در بین دیگر واحدهای
تولیدی ایران خودرو در کشور دارد.
وی با اشاره به این که شرکت ایران خودرو از متنوع ترین محصوالت برخوردار
بوده و دارای  40نوع کالس مختلف این محصوالت است در رابطه با جدیدترین
محصول تولیدی ایران خودرو گفت :هم اکنون هایما اس  5به عنوان جدیدترین
محصول تولیدی ایران خودرو ،توسط ایران خودرو خراسان تولید می شود.
در نمایشگاه پدیده که از  28تا 31شهریور دایر بود16 ،نمایندگی برتر ایران
خودرو در فضایی به مساحت 5هزار مترمربع در طبقه چهارم بازار پدیده،
جدیدترین محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو را به مشتریان خود عرضه
نمودند .پژو  ،2008دنا پالس و هایما اس 7توربو شارژ از محصوالت عرضه
شده در این نمایشگاه بود ضمن آن که هایما اس  ،5جدیدترین محصول
تولیدی ایران خودرو خراسان نیز در روز پایانی نمایشگاه درمعرض دید
بازدیدکنندگان قرار گرفت.
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نمایشگاهتخصصیایرانخودرودرمشهد
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معرفیهایما اس5؛ رویدادی مهم در پایتخت معنوی ایران
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هنـوز چند صباحـی از اتمـام نمایشـگاه خودروی
مشـهد کـه در غیاب گـروه صنعتی ایـران خودرو
برگزار شـد نگذشـته بود که خبر برپایی نمایشگاه
اختصاصـی ایـران خـودرو در شـهررویایی پدیـده
تیتـر اخبـار روز شـد .در روزهـای  28لغایـت31
شـهریورماه ،با همـت معاونـت بازاریابی و فروش
گـروه صنعتی ایـران خودرو ،نمایندگـی های برتر
و پرفروش ایران خودرو در اسـتان های خراسـان
رضـوی ،شـمالی و جنوبـی اقدام
بـه عرضـه محصـوالت تولیـدی
گـروه صنعتـی نمودند.
در مراسـم افتتاحیـه ایـن
نمایشـگاه ،مهندس خـان کرمی،
معاونـت فـروش و بازاریابـی
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو در
جمـع خبرنـگاران حاضـر شـد و
از معرفـی محصـول جدیـد گروه
صنعتـی بـا نـام هایمـا اس  5که
در سـایت خراسـان تولیـد شـده
اسـت خبـر داد.
بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام
شـده ،هتـل همـای شـماره یـک مشـهد کـه به
تازگـی دوره جدیـد فعالیتـش را آغـاز کـرده بـه
عنـوان مکانـی مناسـب بـرای معرفـی محصول
جدیـد انتخـاب گردیـد و بـا تمهیـدات در نظـر
گرفتـه شـده در سـاعت هـای آغازیـن کاری در
دومیـن روز مهرمـاه ،تـاالر آیینـه در قامـت یک
سـالن کنفرانـس جهت برگـزاری یک مراسـم با
شـکوه آماده شـد.
قبل از شـروع مراسـم بیش از  50تن از اصحاب
رسـانه های اسـتانی و کشـور ،شـامل خبرنگاران

و عکاسـان ،از پنج دسـتگاه خـودروی هایما اس5
کـه در رنـگ هـای متنـوع بـا بـک گرانـد زیبا و
جـذاب در ورودی و محوطـه هتل قرار داده شـده
بـود عکـس و خبـر تهیـه و بـر روی سـایت هـا
مخابـره کردنـد .در همین زمـان میهمانان پس از
عبـوراز محوطـه و البی هتل وارد سـالن همایش
شـدند .مقامـات سیاسـی ،مدیـران ارشـد گـروه
صنعتـی ایـران خـودرو ،مدیـران سـازمان هـا و

صنایع ،روسـای بانـک های دولتـی و خصوصی،
مدیـران نمایندگی های برترایـران خودرو و جمع
کثیـری از اصحـاب رسـانه در سـالن برگـزاری
مراسـم حضـور یافتند.
شـروع مراسـم با قرائـت قرآن کریم توسـط یکی
از همـکاران ،سـرود جمهـوری اسـالمی ایـران و
صلـوات خاصـه امـام رضـا (ع) بـه طـور رسـمی
آغـاز شـد .پـس از خیر مقـدم مجـری برنامه به
میهمانـان فیلـم تهیـه شـده از روند تولیـد هایما
اس 5در شـرکت ایـران خـودرو خراسـان بـه

همراه تشـریح مشـخصات فنی ایـن محصول به
نمایـش درآمد.
در ادامـه مهنـدس زاهـدی فـرد ،مدیریـت عامل
شـرکت ایـران خـودرو خراسـان پشـت تریبـون
قـرار گرفـت و از تمامـی حضـاری کـه بـرای
معرفـی محصـول جدیـد تولیـدی شـرکت تحت
مدیریتـش در ایـن مراسـم حضـور پیـدا کـرده
بودنـد تشـکر و قدردانـی نمـود .وی در سـخنانی
چگونگـی انتخـاب و
رونـد تولیـد هایمـا اس5
را بـرای حضـار تشـریح
کـرد و از اهـداف و
اسـتراتژی هـای شـرکت
ایـران خودرو خراسـان به
عنوان بزرگترین شـرکت
اقمـاری گـروه صنعتی در
آینـده گفـت.
مهنـدس زاهـدی فـرد
بـا اشـاره بـه اسـتراتژی
شـرکت تحـت مدیریتش
بـرای اضافـه نمـودن
سـاالنه یک محصـول جدید به سـبد محصوالت
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو افزود :ایـن مهم در
سـال جاری بـا تولید «هایما اس  »5عملی شـده
اسـت.
مدیریـت عامـل شـرکت ایران خـودرو خراسـان
در ادامـه اظهـار داشـت :هـم اکنـون خودروهای
پـژو  ،405سـوزوکی گرانـد ویتـارا ،هایمـا اس7
و محصـول جدیـد هایمـا اس  5بـه صـورت
انحصـاری در شـرکت ایـران خـودرو خراسـان
تولیـد می شـوند و بنا داریم سـهم شـرکت ایران
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خودرو خراسـان از بـازار خودروهای
 SUVرا تـا سـال  1400بـه
25درصـد برسـانیم.
سـخنران بعـدی مراسـم دکتـر
رسـولیان ،معاونـت هماهنگـی
امـور اقتصـادی و بیـن الملـل
اسـتانداری خراسـان رضـوی بـود
کـه در بیاناتـش از ایجـاد اشـتغال
و رشـد کیفـی ،کمی تولیـدات ایران
خـودرو خراسـان ابـراز خشـنودی
کـرد و اظهـار داشـت :امیدواریـم
خودروسـازان مـا بتواننـد با اسـتفاده
از تکنولـوژی هـای جدیـد و به روز،
بـه رونـد مقولـه کیفیت هـم که در
چنـد سـال اخیرپیشـرفتش مشـهود
بـوده ادامـه دهنـد.
در ادامـه مجـری برنامـه بـه حـال و امـور بیـن الملـل ایـران خـودرو اسـتقبال مشـتریان مواجـه شـود
و هـوای ایـام محـرم و عـزاداری معرفـی محصـول جدیـد ایـران و مـا بـه عنـوان حامیـان مالـی
حسـینی در عرصـه صنعـت اشـاره خـودرو در جوار بـارگاه ملکوتی امام بتوانیـم در ادامه راه و جهت توسـعه
کـرد و در ایـن رابطـه حضـار را هشـتم را بـه فـال نیـک گرفـت و محصـوالت هرچـه باکیفیـت تر در
را بـه تماشـای نمـا آهنـگ تهیـه
شـده از عـزاداری سـرور و سـاالر
شـهیدان در بیـن کارکنـان ایـران
خـودرو خراسـان باعنـوان همایـش
عاشـوراییان دعـوت کـرد کـه مورد
توجـه قـرار گرفـت .
فاصلـه بیـن پایان مراسـم تـا صرف
ناهـار فرصـت خوبـی شـد تـا طبـق
رویـه مرسـوم در بیـن خبرنـگاران،
دورادور مدیریـت عامل ایـران خودرو
خراسـان را احاطـه نمـوده و پاسـخ
سـواالت مختلـف خـود را از ایشـان اظهـار داشـت :امیدواریم بـا همدلی کنـار ایران خودرو خراسـان باشـیم.
جویا شـوند.
کـه در گـروه صنعتـی وجـود دارد ،افشـاررضایی مدیریـت نمایندگـی
سـواالت مطـرح شـده در خصـوص ایـران خـودرو بـه اهـداف تعییـن فـروش  3028ایـران خـودرو
محصـول جدیـد ،تیـراژ تولیـد ،زمان شـده خـود در صنعت خودرو برسـد .در مشـهد گفـت :بـا توجـه بـه
پیـش فـروش ،سـایر محصـوالت
ایران خـودرو خراسـان و برنامه های
آینـده آن شـرکت بـود کـه مهندس
زاهـدی فرد به یکایک این سـواالت
پاسـخ گفت.
بعـد از صـرف ناهـار فرصتـی
دسـت داد تـا بـا برخـی از مقامـات
و میهمانـان حاضـر در مراسـم
گفتگویـی داشـته باشـم .دکتـر
رسـولیان ،معاونـت هماهنگـی امور
اقتصـادی و بیـن الملـل اسـتانداری
خراسـان رضـوی ،بـا اشـاره بـه بـه نظرایشـان ایـن مراسـم یکـی مشـخصات فنـی و ظاهری شـکیل
ظرفیـت بـاالی اسـتان در صنعـت از برنامـه هـای خـوب در معرفـی خـودروی « هایمـا اس » 5انتظـار
خـودرو ،اشـتغال زایـی و سـازگاری محصـول جدیـد در گـروه صنعتـی مـی رود اسـتقبال مـردم از ایـن
ایـن صنعت بـا شـرایط جغرافیایی و
کـم آب بودن اسـتان گفـت ما تمام
تـالش خـود را برای حمایـت از این
صنعـت خواهیـم کـرد.
دکتـر مصریـان ،مدیریـت ارتباطات

ایـران خـودرو بـود.
مهنـدس منصـوری ،مدیریـت
عامـل بانـک تجـارت و دبیـر
شـورای هماهنگـی بانـک هـا ابراز
امیـدواری کـرد ایـن محصـول بـا

محصول خوب باشـد فقـط نکته ای
کـه باقـی مـی مانـد خدمـات پـس
از فـروش ایـن محصـول اسـت که
ایـن مهـم بیشـتر برعهده ماسـت و
بـا برنامه ریـزی هایی کـه در گروه
صنعتـی ایـران خـودرو انجام شـده
از ایـن حیـث هـم مشـکلی متوجـه
مشـتریان نخواهـد بـود.
آقـای قناد بـه عنوان یکی از دسـت
انـدرکاران برگزاری فنی مراسـم ،با
توجـه به هـم زمانی مراسـم با دهه
اول محـرم از نظـم حاکـم بر اجرای
مراسـم ابراز خرسـندی کرد و گفت
بـا توجه بـه اینکه تجربـه حضور در
همایـش ها و مراسـم هـای زیادی
را دارم ایـن مراسـم در حـد عالـی
برگزارشـد .وی افزود شـب گذشـته
برای نخسـتین بارخودروی اس 5را
از نزدیـک دیدم خیلی زیبا بود .با توجه
به مشـخصات فنـی و ویژگی هایی که
دارد بـه نظـر مـی رسـد با اسـتقبال
مردم روبرو شـود.
گفتگـوی پایانـی بـا دو تـن از
اصحـاب رسـانه ،خانـم هـا مقـدم
و مشـهدی ،خبرنـگاران روزنامـه
جهـان اقتصـاد و خبرگـزاری فارس
بـود .ایشـان نظـم و انضبـاط حاکم
بـر برنامـه را مثـال زدنـی خواندند و
از برگزارکنندگان این مراسـم تشکر
و ابـراز امیـدواری کردند کـه در بعد
رسـانه ای تعامل بیشتری با شرکت
ایران خودرو خراسـان داشـته باشند
و وظیفـه خـود در قبـال صنعـت
را کـه همانـا انعـکاس صحیـح و
درسـت اخبار و رویدادهـای صنعتی
اسـت انجـام دهند تـا به نوبـه خود
گامـی در جهـت اعتـالی اقتصـاد
مقاومتـی و حمایـت از تولیـد و
اشـتغال ملـی بردارنـد.
گفتنی اسـت این مراسـم را بیش از
50تـن از خبرنـگاران خبرگزاری ها،
روزنامـه هـا و جراید سراسـر کشـور
پوشـشخبری دادند.
خبرگـزاری های صدا و سـیما ،ایرنا،
ایسـنا ،ایلنا ،تسـنیم و ...روزنامه های
همشـهری ،قـدس ،خراسـان و
اقتصـاد از مهمتریـن رسـانه هایـی
بودنـد کـه ایـن رویـداد را تحـت
پوشـش خبـری قـرار دادنـد.

شورحسینیدرهمایشبزرگعاشوراییان
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با حضورگسترده کارکنان ستادی و تولیدی در همایش
بزرگ عاشوراییان ندای یا حسین (ع) در فضای شرکت
طنین انداز شد.
این همایش که همه ساله با همت و همکاری کلیه
واحدهای شرکت در دهه محرم برنامه ریزی و اجرا

می شود ،امسال نیز با نواختن زنگ توقف خط تولید،
همکاران درصفوف منظم و با طنین نوای حسینی،
پس از طی مسیر بولوار اصلی سالن های تولیدی به
سمت سالن ورزشی شرکت برای برگزاری مراسم اصلی
حرکتکردند.

در این مراسم دو تن از همکاران با مداحی و نوحه خوانی
یاد و خاطره سرور و ساالر شهیدان را در سالن طنین انداز
نموده و با هم نوایی جمعیت حاضر شور و حال خاصی
به مراسم بخشیدند .در پایان این مراسم نیز نماز جماعت
ظهر و عصر در محل سالن برگزاری مراسم اقامه شد.

برگزاریسومینرزمایشپدافندغیرعامل
هم زمان با هفته پدافند غیرعامل و به
منظور آمادگی در مواجهه با تهدیدات
احتمالی برای سومین سال پیاپی،
مانور پدافند غیرعامل در شرکت ایران
خودروی خراسان برگزار شد.
در این رزمایش مقامات ارشد سیاسی
و نظامی استان از جمله مدیرکل پدافند
غیرعامل استانداری خراسان رضوی،
مدیریت عامل ایران خودرو خراسان،
ریاست بسیج کارگری ،معاونت
عملیات سپاه امام رضا(ع) ،فرماندهان و درمان در دو مرحله ،سناریو نویسی شرکت موردحمله بیوتروریستی قرار
گرفت .با مراجعه تعداد زیادی از
حوزه دو بسیج کارخانجات ،حوزه و اجرا شد.
های سه و پنج ناحیه بسیج کمیل ،در مرحله نخست یک عامل انتحاری پرسنل مسموم به درمانگاه ،وضعیت
مدیران واحدهای ستادی و تولیدی با همکاری یکی از کارکنان شرکت بحرانی اعالم و سریعا از یگان جنگ
و حدود 300نفر از کارکنان و اعضای با نفوذ به انبار اقالم پلیمری ،اقدام نوین لشکر عملیاتی پنج نصر سپاه
بسیج پایگاه ثامن االئمه ایران خودرو به عملیات خرابکارانه کرد که منجر پاسداران درخواست کمک شد .با
خراسان حضور داشتند.
به انفجار و تخریب انبار شد .عملیات حضور این یگان در محل حادثه
این رزمایش با همکاری سپاه امام امداد و نجات با ورود نیروهای امنیتی و انجام آزمایشات متعدد از عوامل
رضا(ع) مشهد و مشارکت قسمت های به صحنه آغاز و بحران بوجود آمده تا محیطی ،حادثه فوق حمله بیولوژیکی
تشخیص داده شد و اقدامات الزم
مختلف واحدهای شرکت ایران رفع کامل آن مدیریت گردید.
خودرو خراسان از جمله حفاظت در مرحله دوم این رزمایش که جهت خنثی شدن حمله از قبیل
فیزیکی،آتش نشانی ،ایمنی ،بهداشت از اهمیت بسیاری برخوردار بود ،قرنطینه ،تشخیص نوع آلودگی،

انتقال مصدومان ،اقدامات پیشگیرانه
و رفع آلودگی انجام و پس از رفع
بحران ،وضعیت عادی اعالم شد.
در پایان این مراسم سید ابوالفضل
احمدی ،مدیرکل پدافند غیرعامل
استانداری خراسان رضوی با توصیف
این که این رزمایش به خوبی انجام
شده است ،پدافند غیرعامل را عاملی
مهم برای حفظ و ارتقاء امنیت به
خصوص در بخش صنعت دانستند.
مهندس بیژن زاهدی فرد ،مدیرعامل
شرکت ایران خودرو خراسان نیز ضمن
تقدیر و تشکر از حضور میهمانان
با اشاره به اهمیت و توجه فراوان به
مقوله پدافند غیر عامل در شرکت
ایران خودرو خراسان ،از تدوین کتابچه
بحران شرکت خبر داد که در آن کلیه
حوادث بحرانی ،ریسک ها و عوامل
خطر شناسایی شده و با در نظر گرفتن
عوامل پیشگیرانه وظایف کلیه عوامل
کمیته بحران نیز مشخص شده است
و به زودی ابالغ و منتشر خواهد شد.

در ایران خودرو خراسان برگزار شد:

مسابقاتاستانیمهارترانندگانلیفتراک

و برون سازمانی را نیز جزو وظایف و
مسوولیت های اجتماعی خود می دانیم.
در ادامه مهندس رحیمی گل خندان
مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای
خراسان رضوی از حمایت های شرکت
ایران خودرو خراسان از تیم های اعزامی
به مسابقات کشوری مهارت قدردانی
کرد و اظهار داشت :نخبه فقط کسی
نیست که دارای تحصیالت عالیه باشد
بلکه افراد برگزیده این گونه مسابقات
نیز در شغل خود نخبه هستند و ما
می خواهیم با این گونه فعالیت ها
نخبگان نیروی کار را تکریم کنیم.
در بخش دیگر از این مراسم دکتر
مرادی ،دبیر انجمن مدیران صنایع

انسانی ایران خودرو خراسان نیز به
عنوان متولی برگزاری این مسابقات در
گفتگو با خبرنگار کارآمد اظهار داشت:
هدف این مسابقات قرار دادن افراد در
شرایط خاصی است تا با توانمندی ها
و نقاط قوت خود آشنا شود و ما نیز به
عنوان متولی آموزش سازمان بتوانیم
نیازسنجی های الزم را انجام دهیم .
در پایان این دوره از مسابقات به ترتیب
آقایان عبدالجواد فروزنده پور ،محمود
خیرآبادي ،احمد بهرامی ،علی خدارامی،
سیدرضا عابدي از ایران خودرو خراسان
مقام های اول تا پنجم را کسب کردند
و آقای عباس رحیمی بادخور از شرکت
پارت الستیک و آقای مهدي منتظمی

اعطایگواهینامهرانندگیلیفتراک

بهمنظورارتقایتوانمندیهایکارکنان
شرکت ایران خودرو خراسان و پرورش
نیروهای جایگزین ،واحد منابع انسانی،
اقدام به آموزش و اعطای گواهینامه
رانندگی لیفتراک برای کارکنان
واحدهای لجستیک و پشتیبانی سایت
نموده است.
مسوول بخش برنامه ریزی و توسعه
منابع انسانی ایران خودرو خراسان با
بیان این مطلب گفت :در نخستین
مرحله اجرای این طرح ،تعداد  48نفر از
کارکنانواحدهایلجستیکوپشتیبانی
سایت پس از طی مراحل آموزش تئوری
و عملی در آزمون آیین نامه که در محل
پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد برگزار
شد شرکت کردند و موفق به گذراندن
این مرحله شدند.
حسـینی افـزود :مرحله آزمـون عملی
نیـز بـا همـکاری اداره راهنمایـی و
رانندگی مشـهد در محل شرکت ایران
خودرو خراسـان برگزار و تعداد هشـت
نفر از شـرکت کننـدگان در این مرحله
موفق بـه دریافت گواهینامـه رانندگی
لیفتـراک شـدند .الزم بـه ذکر اسـت
تمـام هزینـه های اجـرای ایـن طرح
توسـط شـرکت ایران خودرو خراسـان
پرداخت شـده اسـت.
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به منظور توسعه قابلیت ها و ارتقای
سطح مهارتی رانندگان لیفتراک ،هم
زمان با هفته ملی مهارت ،اولین دوره
مسابقات مهارت رانندگان لیفتراک در
سطح شرکت ها و صنایع استان در
ایران خودرو خراسان برگزار شد.
این مسابقات با محوریت واحد منابع
انسانی ایران خودرو خراسان و با
همکاری انجمن مدیران صنایع و
سازمان فنی و حرفه ای استان ،با
شرکت  175راننده برتر لیفتراک
واحدهای صنعتی ،ابتدا در مرحله
آزمون کتبی اجرا شد که از این مرحله
 43نفر موفق به کسب حدنصاب ورود
به آزمون عملی شدند.
در مراسم افتتاحیه آزمون عملی این
مسابقات که با حضور زاهدی فرد،
مدیرکل فنی و حرفه ای استان ،دبیر
انجمن مدیران صنایع استان و تنی
چند از مقامات استانی و تعدادی از
مدیران ستادی و تولیدی در محل
شرکت برگزار شد ،رانندگان لیفتراک
توانمندی های خود در آیتم های
سرعت ،دقت و مهارت جابجایی پالت ها
به نمایش گذاشتند.
در ابتدای این مراسم ،مهندس
زاهدی فرد ،مدیر عامل شرکت ایران
خودرو خراسان ،ضمن خوش آمدگویی
به میهمانان و تشکر از حضور ایشان
به اهمیت مهارت رانندگی لیفتراک در
تولید اشاره کرد و گفت :مهارت لیفتراک
به طور مستقیم با تجهیزات تولید و
جابجایی قطعات سنگین مرتبط است و
چون امکان وارد آوردن خسارت جانی
و مالی به افراد و تجهیزات وجود دارد،
نیازمند دقت فراوان است .از طرف دیگر
سرعت عمل در رانندگی لیفتراک باعث

بهینه سازی در استفاده از زمان می شود
که تلفیق این دو با هم مهارت نام می
گیرد و این مهارت است که بهره وری
را افزایش می دهد.
ایشان با بیان اینکه باید دانش را با
مهارت همراه کرد و صرف داشتن
یک مدرک تحصیلی مفید نیست
افزود :ما خود را فقط در برابر مهارت
های تولیدی کارکنان مان مسوول نمی
دانیم بلکه گسترش مهارت های زندگی

استان ،از همکاری سه جانبه ای که
باعث برگزاری این رخداد رقابتی
آموزشی در سطح استان شد ابراز
خرسندی کرد و گفت :با توجه به
شیوه های نوین و فضاهای کوچک
انبار داری ،نیاز به آموزش های مهارتی
برایافزایشسرعتودقتدرمقولههای
مرتبط با لجستیک و انبارداری بیشتر از
پیش احساس می شود.
مهندس خاتمی ،مدیریت واحد منابع

از شرکت رینگ سازي مشهد به ترتیب
مقام های ششم و هفتم را از آن خود
کردند .همچنین آقایان ابراهیم زمانی،
محسن عباسی مقدم و اسماعیل عنایتی
تبار عنوان های هشتم تا دهم را به خود
اختصاص دادند .از نفرات برتر در مرکز
آموزش فنی و حرفه ای استان طی
مراسمی با اهدا لوح تقدیر و جوایزی
ارزنده تقدیر به عمل آمد.

خط بدنه هایما اس 5نصب و راه ندازی شد
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پسازمرحلهتولیدآزمایشیهایمااس 5با
ورود و نصب جیگ های خط بدنه ،تولید
انبوه این محصول آغاز می شود.
مهندس احمد عباسی مسوول انتقال
تکنولوژی بدنه سازی واحد مهندسی با
اعالم این خبر به خبرنگار کارآمد گفت:
پس از ارایه طرح و مشخصات مورد نظر
برای خط بدنه اس ،5شرکت ASSET
که جزو چهار شرکت برتر سازنده جیگ
و فیکسچیر در چین می باشد به عنوان
کامل از آن گفت :پس از نصب و تست
سازنده این خط انتخاب شد .این شرکت ایـران خودرو خراسـان شـد.
در رزومه کاری خود برای کمپانی های عباسی ادامه داد :با توجه به اینکه سرد کلیه تجهیزات خط شامل گان ها
بزرگ خودرو سازی جهان مثل  BMWو زیرساخت های این خط از قبل آماده جیگ ها و فیکسچیرها ،وارد مرحله
فولکسواگنخطهایتولیدبدنهطراحی شده بود پس از ورود محموله بالفاصله  TTOمی شویم .در این مرحله چهار بدنه،
و ساخته است.
همکاران واحد پشتیبانی نسبت به نصب بصورت آزمایشی تولید و دو بدنه تحت
خط
این
تحویـل
و
سـاخت
پـس از
تجهیزات آن اقدام و در کمتر از یک هفته انجام آزمایش های  CMMو تست
از شـرکت  ASSETدر تیرمـاه سـال این خط به مرحله تست اولیه رسید.
تخریب قرار می گیرند .پس از دریافت
جـاری فرآیند حمـل و انتقال آن به وی در مورد زمان رسیدن استفاده نتیجه آزمایش ها و اصالحات احتمالی
ایـران آغـاز و اواخـر شـهریور وارد حداکثری از ظرفیت خط و بهره برداری جهت پاس کردن ،آزمون های کیفی

انجام می شود.
وی در ادامه اظهار داشت :مرحله بعدی که
تولید OFFLINEنام دارد ،چهار بدنه دیگر
در خط تولید پس از انجام آزمون های
کیفی رنگ وارد سالن مونتاژ می شوند
تا قطعات بر روی آن نصب و خودروی
تولید شده جهت تست 20هزار کیلومتر
وارد جاده شود .پس از این مرحله است که
تولید انبوه آغاز شده و خودروهای تولیدی
قابلیت ارایه به مشتریان را دارد.
مسوول پروژه خط بدنه اس 5در مورد
ویژگی های این خط گفت :در این خط
11ایستگاه اصلی کاری داریم که پنج
ایستگاه آن ژئومتری و بقیه ایستگاه ها
ری اسپات هستند که به این تعداد پنج
ایستگاه دربندی اضافه می شود .این خط
با اشتغال 45نفر نیرو در هر شیفت کاری
ظرفیت تولید 5دستگاه در ساعت را
خواهد داشت.
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بهره برداری از دستگاه تثبیت دمای رباتیک رنگ

در سیرکوالسـیون سـالن رنـگ شـرکت ایـران
خـودرو خراسـان دسـتگاه تثبیـت دمـای رنـگ
( ،)Heating & Coolingنصـب و مـورد بهـره
بـرداری قـرار گرفـت.
مدیر پروژه رباتیک سـالن رنگ سـایت خراسـان
بـا اعـالم ایـن خبـر بـه کارآمـد گفـت :سیسـتم

مذکـور جـزء تکنولـوژی هـای روز دنیـا بـوده
و بـا هزینـه  17میلیـارد ریـال از شـرکت رایتـر
انگلسـتان خریداری شـده اسـت و برای نخستین
بـار در ایـران و در سـالن رنـگ شـرکت ایـران
خـودرو خراسـان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.
مهنـدس کالته با اشـاره بـه اینکه ایـران خودرو
خراسـان در منطقـه ای بـاد خیـز قـرار دارد و در
شـش مـاه دوم سـال تغییـرات دمایی زیاد اسـت
افـزود :بـا توجـه بـه اهمیـت حفـظ دمـای رنگ
در رنـج اسـتاندارد تعریف شـده کارخانـه ای ،این
دسـتگاه ،دمـای رنگ مورد اسـتفاده در ربات های
پاشـش سـالن رنـگ را در بـازه ی حرارتی  21تا
 23درجـه سـانتیگراد ثابـت نگـه مـی دارد و بـا

تثبیـت دمـای رنـگ در اپلیکیشـن ربـات ،باعث
افزایـش کیفیت پاشـش رنـگ می شـود که این
اقـدام افزایـش کیفیت ظاهری رنگ شـامل عدم
پوسـت پرتغالی شـدن و هـم چنیـن یکنواختی و
شـفافیت رنـگ را در پـی خواهد داشـت.
الزم بـه ذکـر اسـت با تجهیز سـالن رنـگ ایران
خـودرو خراسـان بـه تعداد12ربـات پیشـرفته ،از
ابتدای سـال جاری ،پاشـش بیرونـی رنگ تمامی
خودروهـای تولیدی در سـایت خراسـان با ربات
انجـام مـی شـود که عـالوه بـر صرفـه جویی
قابـل توجـه در هزینه های رنگ آمیـزی خودرو،
باعـث افزایش کیفیـت و رضایتمنـدی خریداران
شـده است.

کارشناسان فنی شرکت سوزوکی ژاپن با حضور در
ایران خودرو خراسان از فرآیندهای تولید خودروی
گراند ویتارا در خط تولید آن محصول بازدید کردند.
مدیر واحد مهندسی و امور برند ایران خودرو
خراسان دراین رابطه به خبرنگار کارآمد گفت :در

پی همکاری های مشترک ایران خودرو خراسان و
شرکت سوزوکی ژاپن که از سال  1384آغاز شده
است ،تیمی از متخصصان ،کارشناسان فنی و تامین
کنندگان شرکت سوزوکی در سایت خراسان حضور
یافتند و از خط تولید نخستین خودروی شاسی بلند
گروه صنعتی ایران خودرو بازدید و فرآیندهای تولید
این محصول مشترک را مورد بررسی قرار دادند.
مهندس زروندی افزود :در نشست مشترکی که در
پایان این بازدید برگزار شد ،دو طرف در مورد
راهکارهای توسعه و رفع موانع همکاری،

بهره گیری از تجربیات و انتقال تکنولوژی های
جدید تولید محصول و ..بحث و تبادل نظر کردند و
نتایج خوبی نیز حاصل گردید.
گفتنی است خودروی سوزوکی گراند ویتارا به
عنوان نخستین خودروی شاسی بلند گروه صنعتی
ایران خودرو از زمان تولید در سایت خراسان،
همواره در ارزشیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت
و استاندارد ایران در رتبه باالی کالس قیمتی
خود قرار داشته و مورد استقبال هم وطنان نیز
قرار گرفته است.

حضورتیمفنیسوزوکیژاپندرخراسان

پیشنهادهایبرتر

طراحی و ساخت شیلنگ هیتردار 1/2اینچ
پیشنهاد دهندگان :
موسي الرضا کاشکي  -جعفر صالحی تبار (از واحد مونتاژ)
وضعیت قبل از اجراي پیشنهاد :
در دسـتگاه هـای چسـب زنی دسـتی موجود در سـالن مونتـاژ از پمپ ها،
شـیلنگ ها و اتصاالت سـاخت شـرکت گراکو آمریکا اسـتفاده شـده است.
بـه دلیـل فشـارکاری و شـرایط اسـتفاده اتصالت فرسـوده شـده و هزینه و
زمـان تامیـن لـوازم یدکـی ایـن تجهیـزات بسـیار باال می باشـد.
وضعیت بعد از اجراي پیشنهاد :
 داخلی سازی قطعه کاهش هزینه خریدشـیلنگ سـاخت آذیـن پـاش در کلیـه شـرکت هـای خـودرو سـاز داخلی
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.
 کاهش زمان تامین (تامین داخل  2هفته و خارجی  16تا  20هفته) میـزان صرفـه جویـی حاصله از اجـرای این پیشـنهاد مبلـغ 230میلیونریال در سـال می باشـد.

در هفتمیـن نمایشـگاه تخصصـی پیشـنهادها و دسـتاوردهای کارکنـان
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو ،غرفـه ایـران خـودرو خراسـان بـه عنـوان
غرفـه برتـر معرفـی شـد.
ایـن نمایشـگاه بـه پاس قدردانـی از کارکنان و تالشـگران نمونه و خالق
گـروه صنعتـی ایـران خودرو ،هـم زمان با 27مردادماه ،سـال روز تاسـیس
گـروه صنعتـی ایـران خودرو و با حضور 9شـرکت و 13معاونـت های گروه
صنعتـی در محل مـوزه ارتباطات برگزار شـد.
در آییـن افتتاحیـه نمایشـگاه هفتـم ،آقایـان ملکـی طهرانـی ،قائـم مقـام
ارشـد مدیریـت عامـل گـروه صنعتـی ،انتظـاری مقـدم ،معاونـت منابـع
انسـانی ،ناقـدی قائـم مقـام مدیـر عامـل در حـوزه تولیـد و سـایر مدیران
و مسـووالن و نماینـدگان شـرکت هـای گـروه حضـور داشـتند و تعـداد
22غرفـه دسـتاوردهای کارکنـان خـود در زمینـه هـای مختلـف از جملـه
سیسـتم هـای نـرم افـزاری ،سـاخت دسـتگاه هـای تسـت و عیـب یابی،
طراحـی بهینـه قطعـات مورد اسـتفاده در خطـوط تولید و یا داخلی سـازی
آنهـا بـه نمایش گذاشـتند.
مهنـدس ملکـی طهرانـی ،قائـم مقـام ارشـد مدیریـت عامل درسـخنرانی
افتتاحیـه نمایشـگاه اظهارداشـت :بـا توجـه بـه شـرایط بـازار و تولیـد بـا
حداقـل سـود ،از دسـت اندرکاران نظام پیشـنهادها خواسـته شـد تـا نظام
پیشـنهادها را بـه سـمتی ببرند کـه با بهره وری بـاال از هزینه هـای تولید
کاسـته شـده تـا با اسـتمرار دوام حضـور شـرکت آن را به آینـدگان واگذار
کنیم .
پـس از آییـن افتتاحیه ،مهندس ناقـدی قائم مقام مدیرعامـل در حوزه تولید
در بازدیـد از غرفـه های نمایشـگاه ،درمحل غرفه ایران خودرو خراسـان نیز
حاضر شـد و گفت :حضوردرغرفه شـما به خاطر پیشـنهادهای نو و تازه ای که
داریـد مـن را به وجد می آورد .مشـتاق هسـتم ببینم که همکاران خراسـانی
مـا چه چیز جدیـدی به ارمغـان آورده اند.
هیتر تشعشـعی رنگ ،سـردکننده تابلوهای برق ،شـیلنگ هیتردار دسـتگاه
چسـب زنـی شیشـه ،کنترلـر جیـگ میـن بدنه سـازی ،شـارژر تسـتر گاز
کولـر ،تسـتر تجهیـزات الکترونیکـی درب خـودرو و ...از جملـه مهمتریـن
تجهیزاتـی بـود کـه درغرفـه ایـران خـودرو خراسـان بـه نمایش گذاشـته
شـد و بـا اسـتقبال مخاطبان نیـز روبـرو گردید.
در روز پایانـی نمایشـگاه ،تعداد دو شـرکت گروه و سـه معاونت بر اسـاس
معیارهایـی چـون غرفـه آرایی ،ارایـه توضیحـات جامع و بازخورد مناسـب
بازدیدکننـدگان بـه عنـوان غرفـه های برتر معرفی شـدند کـه در این بین
غرفـه شـرکت ایران خـودرو خراسـان به عنـوان غرفه برتر معرفی شـد.
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طراحی و ساخت کوره و کابین پاشش اقالم پلیمری
پیشنهاد دهندگان :
احسان خسروجردی  /سعید رضوانی  /ثاراهلل منفردی (از واحد پشتیبانی سایت)
وضعیت قبل از اجرای پیشنهاد :
با توجه به ماهیت پخت رنگ اقالم ریز پلیمری از اقالم بزرگتر (دفرمگی
اقالم ریز در کوره اصلی) نیاز به کوره با دمای پایین تر جدا از کوره خط
اصلی می باشد و عدم وجود کوره و کابین پاشش اقالم ریز باعث افت
کیفی قطعات پلیمری ریز می گردد که نتیجه آن موارد ذیل می باشد:
دفرمگی و کیفیت پایین قطعات پلیمری رنگ آمیزی شده.
وجود گلوگاه در افزایش ظرفیت تولید
وضعیت بعد از اجرای پیشنهاد :
با طراحی کوره و کابین پاشش در یک یونیت و اجرا و نصب آن در واحد
پشتیبانی سایت ،عالوه بر افزایش کیفیت قطعات پاششی موجب افزایش
ظرفیت تولیدی را نیز در پی داشته.
نتایج حاصله :
 افزایش کیفیت رنگ آمیزی و پخت اقالم پلیمری ریز رفع گلوگاه تولید و متناسب با آن افزایش ظرفیت تولید با طراحی و اجرای این طرح یک میلیارد و دویست میلیون ریال صرفه جوییحاصل گردید.

ایران خودرو خراسان
غرفهبرترنمایشگاهپیشنهادهایگروهصنعتی

مهارت ،رقابت و نشاط با برگزاری

مسابقاتمهارتکاریدرسالنهایتولیدی
اولین دوره مسابقات مهارتی کارکنان خطوط تولیدی در
رشته های مختلف با همکاری واحدهای منابع انسانی،
رنگ و ارتباطات در قالب برنامه شادی و نشاط در سالن
های تولیدی برگزار شد.
درپیمصوبهکمیتهعالیآموزششرکتمبنیبربرگزاری
مسابقاتمهارتیدربیناپراتورهایخطوطتولیدی،جهت
ارتقای سطح مهارت و ایجاد شور و نشاط در بین آنها در
قالببرنامههایشادیونشاطسازمانیمسابقاتمختلفی
برگزار شد که اسامی برندگان تا تاریخ 17آبان به تفکیک
مسابقه در جدول ذیل ارایه شده است.
ردی
1
2
4
5
10
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م اب ه مهارت
مسابقه سیلر زني درب موتور هایما
مسابقه نصب الستیک خودرو به وسیله منیپلیتور
مسابقه پاشش رنگ قطعات پلیمري
مسابقه بسته بندي رنگ قطعات پلیمري
مسابقه جوشکاري داخل بدنه

مسابقه نصب نوار ضربگیر درب هاي جانبي

مسابقه برداشتن جیگ و نصب ضربه گیر و در باك
مسابقه صافکاري قطعات بدنه (سقف -رکاب قطعات منفصله)
مسابقه چسب زني شیشه به صورت دستي
مسابقه صافکاري سالن رنگ

م ل برگزار
رنگ
مونتاژ
رنگ
رنگ
بدنه

زمان برگزار
شهریور
 2شهریور
 4مهر
 4مهر
 12مهر

مونتاژ

 1مهر

مونتاژ
رنگ

 10آبان
 17آبان

رنگ
بدنه

 2مهر
آبان

ن ر او

جواد ساراني
مهدي فرهمندنیا

مجتبی فرحی

ن ر دو

مرتضي نداف
علي ماروسي

حسین قربان زاده
روح ا محبوب
رجبعلي خیر آبادي

اصغر رحماني
میاد فرشیدي
مجتبي زیرك

سید علي حسیني
جواد رحماني

حامد رضایي
محسن طهماسبي

مسعود سیر جاني

ابراهیم رضایي
حسین خوشنود

پروژه داخلي سازي دستگاه پخت رنگ IRT

همکاران نت سالن رنگ موفق به داخلی
سازی دستگاه پخت رنگ  IRTشدند.
این دستگاه یک تجهیز پخت رنگ سیار
است که در کابین هاي دوباره کاري
سالن رنگ به عنوان یک کوره الکتریکي
جهت خشک کردن سریع رنگ هاي
احمد فهیمی حمیدرضابابایی
تعمیراتي مورد استفاده قرار مي گیرد .
تیم تعمیرات نگهداری سالن رنگ این دستگاه که ساخت کشور سوئد بود
متشکل از آقایان هادی مهدوی ،مجتبی حدود 360میلیون ریال قیمت داشت
فرهی ،حمیدرضا بابازاده به سرپرستی و بیشتر هزینه تعمیر و نگهداری آن
آقای احمد فهیمی پس از سه ماه کار شامل المپ های تشعشعی می شد.
پژوهشی و تحقیقاتی توانستند دستگاه ارزش ریالی هر المپ حدود 8میلیون
 IRTرا داخلی سازی کنند .نمونه خارجی ریال بود و با توجه به فراواني  8تا 12
المپ در هر یک از 14دستگاه هیتر
موجود در شرکت هزینه تعویض این
المپ ها که در بازه های زمانی سه ماه
به طور متوسط یک المپ می سوخت
بسیار باال بود .از طرف دیگر برد این
دستگاه که دارای تکنولوژی پیشرفته
 PID Controlerبود در صورت خرابی
هزینه ای بالغ بر 42میلیون ریال را به

ن را برتر

هادی مهدوی

شرکت تحمیل می کرد.
فاز اول این طرح شامل ساخت برد
الکترونیکی دستگاه بود که وظیفه
کنترل و تثبیت دمای تابشی دستگاه را
دارد .این برد از تکنولوژی بسیار پیشرفته
 PIDاستفاده می کرد که با رصد کردن
دمای خروجی دستگاه پس از تحلیل آن
و انجام عملیات ریاضی دمای خروجی
دستگاه را در یک مقدار معین شده با
کمترین نوسان ثابت نگه می دارد.
پس از ساخت برد و آزمایش آن روی
نمونه خارجی ،مرحله بعدی پروژه که
ساخت سازه دستگاه بود آغاز شد .در
نمونه خارجی از المپ های تشعشعی

مصطفي فهیمي

عباس حیدري
اسماعیل دهنوي

ن ر سو

علي حیدري
حسین عظمایي
علي شورورزي

مهدي ساجدي
علي دهقان
مرتضي اسدي

حمید عبداللهي
حسن محمدي

استفاده شده بود که هزینه اولیه باالی آن
و هم چنین نبود آن در بازار داخلی موجب
شد تا این نوع المپ ها با المپ های
المنتی جایگزین شود .این تغییر عالوه
بر کاهش هزینه های ذکر شده حدود
50درصد کاهش مصرف انرژی را در بر
داشت.
پس از6ماه کار تحقیقاتی ،دستگاه ایرانی
پخت رنگ  IRTتولید شد .در حال حاضر
دو نمونه از این دستگاه در سالن رنگ
مورد استفاده قرار گرفته که با توجه به
پروژه افزایش ظرفیت تولید 10دستگاه
دیگر از این نمونه در دست اقدام است.

پیـرو نـام گـذاری سـال جـاری بـا نام
شـادی و نشاط توسط مدیریت عامل و
تاکید ایشـان مبنی بـر راه اندازی لیگ
داخلی فوتسال شـرکت ،آیین افتتاحیه
این دوره از مسـابقات برگزار شـد.
در آییـن افتتاحیـه ،مدیریـت عامـل،
تعـدادی از مدیـران و مسـووالن،
کارکنـان و اعضـای تیم های شـرکت
کننده در سـالن ورزشی شرکت حضور
داشتند.
در این مراسـم مهنـدس زاهدی فرد،
در سـخنانی بـا تاکید بر حفـظ اخالق
و بـازی جوانمردانه در طـول برگزاری

لیگداخلیفوتسالآغازشد

بـازی هـای لیـگ گفـت :هدف مـا از
برگـزاری ایـن گونـه برنامه هـا ،ایجاد
فضایـی صمیمـی و بـا نشـاط در بین
همـکاران اسـت و امیدواریـم شـرکت

فتح قله سیاالن و شاهوار

درخششکیوکشینکایایرانخودروخراسان

دومین دوره مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین ،IKUدر روزهای  5و 6
آبان ماه با حضور کشورهای عراق ،افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،افغانستان
و  4تیم منتخب  IKUالف ،منتخب  IKUب ایران ،کردستان و پیام نور
خوزستان به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار شد.
این دوره از مسابقات در رده بزرگساالن و با حضور  40کاراته کا برگزار شد
که در پایان و در مجموع تیم منتخب  IKUالف مقام اول را کسب کرد ،تیم
منتخب  IKUب ایران به مقام دوم رسید در این تیم و در وزن -80کیلوگرم
مصطفی زنگنه از همکاران سالن رنگ ایران خودرو خراسان موفق به کسب
مقام سوم و مدال برنز این مسابقات شد .تیم پیام نور خوزستان نیز به مقام
سومی این دوره از مسابقات دست یافت.

جبهه جنوبی و روستای هنیز در قزوین آغاز و پس از
دوروز کوهپیمایی و فتح قله در روستای عسل محله
تنکابن پایان یافت .از ویژگی های این کوهپیمایی
می توان به شیب های تند و یخچال هایی اشاره
کرد که با وجود به پایان رسیدن فصل تابستان هنوز
مملو از برف بودند .همچنین این هیئت قبل از این
نیز قله شاهوار به ارتفاع 4هزار متر در روستای تاش
از شهرستان شاهرود در استان سمنان را پس از یک
کوهپیمایی هشت و نیم ساعته ،موفق به فتح قله
شده بودند .گفتنی است هیئت کوهنوردی ایران
خودرو خراسان فتح چند قله مرتفع از جمله دماوند
و ...را در کارنامه خود دارد.

تور دوچرخه سواری امام رضا (ع)

هیئت دوچرخه سواري ایران خودرو خراسان به مناسبت سالروز والدت امام
رضا (ع) ،تور دوچرخه سواری یک روزه از مبدأ شرکت تا حرم مطهر رضوی
به مسافت 75کیلومتر برگزار کرد.
اعضای تیم 9نفره دوچرخه سواری شرکت متشکل از آقایان ابوالفضل
عارفخاني (سرپرست) ،مهدي عرب ،جواد شکفته ،حسن پیراني ،محمد
خسروي نژاد ،رضا پرهیزکار ،هادي فرهمند کیا ،مهدي آزارش و سعید شمس
آبادي ،ساعت 7صبح روز والدت امام رضا (ع) برنامه خود را از محل شرکت
آغاز و پس از چهار ساعت رکاب زنی به حرم آن امام همام رسیده و با عرض
ارادت به ساحت ایشان برنامه خود را به پایان رساندند.
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اعضای هیئت کوهنوردی ایران خودرو
خراسان ،قله 4هزار و  250متری سیاالن در
رشته کوه البرز را فتح کردند.
تیم کوهنوردی ایران خودرو خراسان متشکل
از آقایان مجید سعادت سرپرست برنامه،
حسن شورورزي ،حمید ظفر مهاجر ،سید
حامدحسینیصالح،حسیندوراندیش،محمد
عسکري به عنوان اعضای تیم پس از انجام
برنامه آماده سازی ،موفق شدند قله سیاهالن
یا سیاالن را در آخرین روزهای شهریورماه
سال جاری فتح کنند.
طبق برنامه ریزی که انجام شده بود صعود از

کننـدگان بـا رعایـت موازیـن اخالقی شـدتیم بدنه سـازی یک را با نتیجه 5
و انجـام بـازی جوانمردانه ،خاطـره ای بر 2شکسـت دهد .الزم به ذکر اسـت
در پایـان نیـم فصـل تیم رنـگ الف با
خـوب از ایـن بـازی ها رقـم بزنند.
در بـازی افتتاحیه تیم حراسـت موفق  24امتیـاز در صـدر و تیـم حراسـت با
 21امتیـاز دوم و تیـم مونتـاژ الـف ا 21
امتیاز و تفاضل گل در رده سـوم جدول
مسـابقات قـرار دارد .در ایـن دوره از
مسـابقات تعـداد 10تیـم از واحدهـای
سـتادی و تولیدی شـرکت در دو گروه
بـه مصـاف هـم می رونـد کـه دو تیم
برتـر از هـر گـروه بـه مرحلـه نهایـی
صعـود کـرده و در نهایـت قهرمان این
دوره از مسـابقات را مشخص می کنند.

ادامه روند پیاده سازی پروژه ERP/SAP
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در راستای ارتقای بهره وری و قابلیت های
سازمانی ،اجرای پروژه  ERP/SAPدر شرکت
ایران خودرو خراسان در حال انجام می باشد.
مدیرواحدطرحوبرنامهایرانخودروخراسان
در گفتگو با کارآمد با بیان این مطلب گفت:
این پروژه در قالب پروژه Mainگروه صنعتی
اجرا می گردد که در حال حاضر دو فاز از
چهار فاز پروژه به اتمام رسید و فاز سوم در
حال نهایی سازی است.
مهندس رستم زادگان افزود :درفاز سوم
موسوم به REALIZATIONتنظیمات مورد
نیازبراساسفرآیندهایتعریفشدهفازقبل،
در سیستم صورت می پذیرد .آموزش های
کاربران ،تعریف نقش ها و مسئولیت ها در
سیستم و استخراج دیتاهای موجود و جدید
از مهمترین فعالیت های این فاز است.
وی در ادامه اظهار داشت :یکی از رویکردهای
مدیریت در این فاز ،آشنایی سریع کاربران با

نرم افزار و فرآیندهای تعریف شده و ایفای
نقش بیشتر تیم اجرایی  businessدر
فعالیت های مرتبط می باشد تا با لحاظ
نمودن دانش و آگاهی عملیاتی ،گلوگاه های
احتمالی شناسایی شده و اجرای اثربخش را
در فاز بعد شاهد باشیم.
مدیر واحد طرح و برنامه ایران خودرو
خراسان با اشاره به این که در حال حاضر
آموزش اولیه سیستم تحت عنوانunit test
صورت پذیرفته و آموزش های فرآیندی
 Integration Testدر ماه آتی برنامه ریزی
شده است افزود :با اجرای این سیستم ضمن
ایجاد یکپارچگی در اطاعات و دیتاهای
سازمان ،امکان برنامه ریزی ،سازماندهی،
نظارت و کنترل یکپارچه در فرآیندهای
عملیاتیومالیشرکتهایموجوددردامنه
پروژه میسر شده که موجب ارتقای بهره وری
و اثر بخشی در سیستم خواهد شد.

بازدید مدیران شرکت از نمایندگی فروش3071

مدیریت عامل ،عضو هیات مدیره و جمعی دیگر از مدیران شرکت با حضور در نمایندگي  3071از
نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این نمایندگی قرار گرفتند.
در این بازدید ابتدا توضیحاتي از روند فعالیت هاي نمایندگي و اقدامات صورت گرفته توسط مسووالن
مرتبط ارایه شد  .سپس مهندس زاهدي فرد در سخناني با اشاره به جایگاه فعلي نمایندگي  3071با
ارایه رهنمودهایي تالش همه مسووالن را در ارتقاي این جایگاه خواستار شدند تا هم راستا با شأن و
نام ایران خودرو خراسان قرار گیرد.
الزم به ذکر است نمایندگی فروش  3071متعلق به شرکت تعاونی فنی و مهندسی کارکنان ایران
خودرو خراسان ،رتبه نخست فروش محصول در سال 1391و همچنین رتبه نخست نمایندگي هاي
پایلوت محصول سوزوکي گراند ویتارا در سطح کشور داراست.
در حال حاضر نمایندگي پایلوت در سه استان خراسان رضوي،جنوبي و شمالي در ارایه خدمات
به دارندگان محصوالت خانواده هایما ،سوزوکي گراند ویتارا و پژو  407و خودروهاي داراي
گیربکس اتومات مي باشد .این نمایندگي با دارا بودن مجوز رسمي از شرکت خودروهاي
سفارشي ایران خودرو (آپکو) اقدام به فروش و نصب قطعات آپشن بر روي خودروهاي تولیدي
گروه صنعتي ایران خودرو مي نماید.

برگزاریدومیندورهمسابقاتآتشنشانان

بـه منظـور ارتقـای فرهنـگ ایمنـی و بـه کارگیـری
تمهیـدات اتـش نشـانی ،دومیـن دوره مسـابقات آتـش
نشـانان در شـرکت ایـران خـودرو خراسـان برگـزار شـد.
در ایـن مسـابقات حـدود  150نفـر از کارکنـان شـرکت
کردنـد کـه پـس از طـی مرحلـه مقدماتـی ،تعـداد  20نفر
از ایشـان بـه مرحلـه نهایـی راه یافتند .مرحلـه نهایی این
مسـابقات بـا حضور مهنـدس زاهدی فـرد ،مدیریت عامل
و سـایر مدیـران شـرکت برگزار شـد.
در ایـن دوره از اسـتانداردهای مسـابقات کشـوری
درطراحـی آیتم ها اسـتفاده شـد که از ان جملـه می توان
بـه حمـل شـیلنگ  2/5بـه وزن  12کیلوگـرم در مسـیر
رفـت و برگشـت بـه طـول  45متـر ،کشـیدن السـتیک
بـه وزن  25کیلومتـر بـه مسـافت  22مترفشـار حـدود
 50کیلوگـرم ،انجـام حرکـت زیـگ زاگ بـه مسـافت 40
متـر ،انجـام کوپـل فایـر باکـس و حمـل شـیلنگ  5/1به
طـول  20متـر ،کشـیدن شـیلنگ 1/5حاوی آب بـا تحمل
فشـاری معـادل  50کیلوگـرم ،حمـل آدمـک بـه وزن 65
کیلوگـرم در طـول  10متراشـاره کـرد.
در پایـان ایـن مسـابقات آقایـان اصغـر ایروانـی از سـالن
بدنـه سـازی بـا ثبـت زمـان  66/58ثانیه ،محمـد رحمانی
از سـالن رنـگ بـا ثبـت زمـان  80/04ثانیـه و ابراهیـم
رضایـی از سـالن مونتاژ با ثبـت زمان  80/06ثانیـه مقام های
اول تـا سـوم را از آن خـود نمودنـد و لـوح تقدیـر تندیس
مخصـوص مسـابقات و جوایـز نقـدی ارزشـمند خـود را از
مدیریـت محتـرم عامـل دریافـت نمودند.
هـم چنیـن به جهـت اهمیت مقولـه ایمنی و آتش نشـانی
بـه دسـتور مدیریـت عامل بـه تمامی  150شـرکت کننده
در ایـن مسـابقات کارت هدیـه نقـدی تعلق گرفت.
از نـکات جالـب توجـه اینکـه آقـای ایروانی بـرای دومین
سـال پیاپـی قهرمان این مسـابقات شـد .هم چنیـن اقآی
رحمانـی نفـر دوم ایـن مسـابقات از همـکاران تعاونی فنی
و مهندسـی بـود کـه مدیریـت عامـل بـه جهـت تالش و
اهمیـت دادن ایشـان بـه مقولـه ایمنـی و آتـش نشـانی
وکسـب رتبـه ،بـا تبدیل وضعیت ایشـان به نیـروی ایران
خـودرو موافقـت کرد.

تجلیلازفرزندانشاهد

تجهیز اقالمکمکآموزشیمدارسپیرامونی

خبرهاییازتعاونیاعتباروتعاونیخاص

جوایز قرعه کشی مردادماه سپرده زندگی
تعاونی اعتبار به برندگان اهدا شد .عباس
خسرویان مسوول شعبه تعاونی اعتبار ایران
خودرو خراسان به کارآمد گفت:
 در قرعه کشی شهریورماه سپرده زندگی،همکاران ایران خودرو خراسان مبلغ 57میلیون
ریال از جوایز را به خود اختصاص دادند.
 -در حال حاضر چند طرح در تعاونی اعتبار

شروع شده که از آن جمله می توان به طرح
حساب های سپرده کوتاه مدت پلکانی اشاره
کرد .در این طرح بیشترین سود بانکی در
شبکه بانکی به این حساب ها تعلق می گیرد.
 طرح سپرده پذیری یاقوت که 20درصد سودعلی الحساب به صورت ماهیانه و 4درصد در
پایان هر فصل به سپرده گذاران ارایه می کرد،
مدت زمان سپرده از سه سال به 5سال افزایش
یافته است.
 طرح یکی من یکی تو با عنوان «یکی منیکی تو پاس» با شرایط جدید در حال سپرده
پذیری از مشتریان است.
 کارت زندگی که از امنیازات و تسهیاتبسیاری برخوردار است به زودی در بین کارکنان
ایران خودرو خراسان توزیع خواهد شد

بیمه ایرانیان وابسته به تعاونی خاص کارکنان گروه
صنعتی ایران خودرو از صدور انواع بیمه نامه های
خودرو با اقساط 12ماهه ،بدون پیش پرداخت ،بدون سود
و کارمزد و بیمه بدنه تا 70درصد تخفیف خبر داد.
از سایر خدمات بیمه ایرانیان می توان به بیمه پس انداز و
سرمایه گذاری ،بیمه مسوولیت ،بیمه آتش سوزی و بیمه
درمان اشاره کرد .گفتنی است انواع بیمه ها به بستگان
درجه یک اعضا نیز تعلق می گیرد.
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شرکت ایران خودرو خراسان در راستاي ایفاي مسوولیت هاي اجتماعي خود و به
منظور توسعه و تقویت بنیه آموزشي ،فرهنگي و پژوهشي مدارس حوزه پیرامونی
تعدادی اقالم کمک آموزشی در اختیار مدارس حوزه پیرامونی شرکت قرار گرفتند.
در مراسمی که با حضور علي احسني رییس اداره آموزش و پرورش بخش
احمدآباد ،بیژن زاهدي فرد مدیرعامل ،مدیران آموزشگا ه های شبانه روزی منطقه
و جمعی از مدیران شرکت در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد ،تعداد 30
دستگاه رایانه با مشخصات فني به روز به همراه متعلقات جانبي و تعداد  292جلد
کتاب جهت تجهیز کتابخانه های مدارس اهدا شد.
در این مراسم مهندس زاهدی فرد در سخنانی با اشاره به این که توجه به آموزش
و باال بردن سطح کیفی آن موجب نفع بردن همه جامعه می شود گفت :ما در
شرکت ایران خودرو خراسان سعی می کنیم در حد امکان و بیشتر از پیش در
این راه قدم برداریم تا بتوانیم در آینده نیروهای مورد نیاز خود را از همین دانش
آموختگان قابل منطقه تامین کنیم.
احسنی ریاست آموزش و پروش بخش آباد نیز در سخنانی اظهار داشت:
طبق سیاست های آموزش و پرورش تا سال  1400هفتاد درصد دانش
آموزان می بایست به سمت رشته های فنی و حرفه ای سوق پیدا کنند.
وی افزود :این هدف در منطقه احمدآباد به 67درصد رسیده که از میانگین
کشور و استان بسیار فراتر رفته است .وی افزود یکی از عوامل موثر در
دستیابی به این توفیق وجود شرکت ایران خودرو خراسان در منطقه است که
باعث شده دانش آموزان از رشته های فنی هنرستان های منطقه استقبال
بیشتری داشته باشند.

به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ،طی مراسمی از فرزندان شهید
شاغل در شرکت ایران خودرو خراسان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
این مراسم با حضور مدیریت عامل و تعدادی از مدیران واحدهای ستادی و
تولیدی شرکت برگزار و در آن از 17فرزند شهید شاغل در شرکت تجلیل
و قدردانی شد.
در ایـن مراسـم مهنـدس زاهـدی فـرد ،مدیریـت عامـل در سـخنانی بـه
جایـگاه شـهدا در یـاد و خاطـره مـردم کشـورمان و رشـادت هـای پـدران
فرزندان شـهید شـرکت اظهار داشـت :شـما نیز با همت و تاش در سـنگر
تولیـد ادامـه دهنـده راه پدرانتـان هسـتید و مطمئـن باشـید روح شـهدا
شـاهد و ناظـر بـر اعمال شـما و ماسـت.
وی در ادامـه اظهـار داشـت :حاصل رشـادت هـا و از جان گذشـتگی هایی
کـه از جنـگ تحمیلـی آغاز و تـا به حـال و در قامت مدافعان حـرم متبلور
شـده ،امنیتـی بـی نظیـر اسـت کـه مـا امـروز در کشـورمان از آن بهـره
مندیـم .وظیفـه مـا در قبـال امنیـت ایجـاد شـده ،همانـا تاش در سـنگر
تولیـد و انجـام وظایـف خود در این بخش به نحو احسـن اسـت تـا بتوانیم
امنیـت اقتصـادی کشـورمان را تامیـن کنیم.
در ادامه مسوول امور فرهنگی و مدیران واحدهای منابع انسانی و حراست
در سخنانی به اهمیت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و تجلیل از میراث
یادگار شهدا اشاره کردند .در پایان با اهدای لوح یادبود از یکایک فرزندان
شاهد شرکت تقدیر به عمل آمد.
الزم به ذکر است در شرکت ایران خودرو خراسان تعداد  17فرزند شهید
در رده های مختلف شغلی مشغول به کارند که دو تن از ایشان در سطح
مدیریتی می باشند.

خبرهایکوتاه

اعضای اتاق بازرگانی استان های اصفهان و
خراسان در نشستی با مدیریت عامل ،دغدغه های
خود را در بخش صنعت به بحث و تبادل نظر
گذاشتند .در پایان این نشست میهمانان به همراه
مهندس زاهدی فرد از سالن های تولیدی شرکت
بازدید کردند.

امور رفاه واحد منابع انسانی تسهیالتی را برای
مسافرت همکاران به شمال ارایه داد .بخشی از
هزینه ی تسهیالت که شامل اقامت در هتل
کوثر رامسر می شد توسط شرکت پرداخت و
مابقی طی اقساط 10ماه از حقوق همکاران کسر
گردید.

استان قدس رضوی در مقوله مذهبی و ایران
خودرو خراسان در صنعت دو نماد بزرگ برای
استان خراسان رضوی به شمار می روند .مهندس
منبتی معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی
این مطلب را در بازدید از شرکت ایران خودرو
خراسان بیان کرد.
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مراسم عزاداری ساالر شهیدان اباعبدا...
الحسین(ع) ،به رسم سال های گذشته در
سالن های تولیدی و ستادی شرکت برگزار شد.
این مراسم به صورت خواندن زیارت عاشورا،
مداحی و سینه زنی در طول دهه محرم و در
سالن های مونتاژ ،بدنه ،رنگ ،مرکزی ،اورهال،
فروش ،تحویل و ساختمان گیت با حضور پرشور
همکاران برگزار شد.

ریاست دادگستری شهرستان نیشابور در
رأس هیئتی از معاونان و قضات دادگستری آن
شهرستان از شرکت ایران خودرو خراسان بازدید
کرد  .حجت السالم و المسلمین حکمتی فر هدف
از این بازدید را آشنایی با روند تولید و درک
صحیح از مسایل پیش روی صنعت دانست تا در
تدوین سیاست های کاری ،صنعت ،کمتر درگیر
مسایل قضایی شود.

رییس مجلس سنای کشور ماداگاسکار در
بازدید از ایران خودرو خراسان گفت :اگر بخواهم
در یک جمله کوتاه ماحصل سفر خود و بازدید
از ایران خودرو خراسان را بیان کنم باید بگویم
وحدت ،افتخار و توانایی را اینجا دیدم .در این
بازدید سفیر ایران در ماداگاسکار و جمعی از
مقامات و مسووالن کشوری و استانی سناتور
آمیدو را همراهی می کردند.

انتخابات نمایندگان کارگری در روزهای 27
و  28شهریور در سطح شرکت برگزار شد که
تعداد سه هزار نفر از همکاران در این انتخابات
به منتخبین خود از بین  41نامزد رای دادند که
در نهایت آقایان رسول ذاکری و محمدصادق
اسماعیلیان توانستند حداکثر آراء را کسب کنند.
این انتخابات به صورت چهار ساله و اعضا جهت
شرکت در جلسات کمیته طبقه بندی مشاغل
انتخاب می شوند.

کار گروه ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت
و زیست محیطی به ویرایش  2015از اول
شهریور ماه آغاز به کار کرد.
طبق برنامه ریزی های انجام شده در اسفندماه
سال جاری فرآیند ممیزی انجام خواهد شد .از
فعالیت های شاخص در این ویرایش استاندارد
مدیریت ریسک های سازمانی ،مدیریت تغییرات،
مدیریت دانش و به روز آوری شناسنامه سازمانی
فرآیندها می باشد.

دو تن از مقامات سازمان استاندارد عمان
و موسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج
فارس ( )GSOبا حضور در ایران خودرو خراسان
از سالن های تولیدی شرکت بازدید بعمل
آوردند .خانم سکینه اسماعیل هدف از این
بازدید را باز کردن درب های کشورهای عربی
به روی خودروهای ایرانی دانست و گفت :در
بازدید از خطوط تولید ایران خودرو خراسان
به شخصه متقاعد شدم که خودروهای ایرانی
قابلیت استفاده در کشور عمان را دارد.

همزمان با روز جهانی غذا برگزار شد؛

همزمـان بـا روز جهانـی آغـاز اولیـن
دوره جشـنواره طبـخ غـذای ایرانـی در
بیـن خانـواده های همکاران سـاکن در
مجتمـع های سـمند و پـارس بینالود
برگزار شـد.
در ایـن جشـنواره کـه بـا همـکاری
واحدهـای منابـع انسـانی و ارتباطـات
و امـور بیـن الملـل و اسـتقبال گـرم
خانواده ها روبرو شـد ،همسران محترم
همکاران ،با پخـت انواع غذاهای محلی

نخستینجشنوارهطبخغذایایرانی

و سـنتی ،هنـر آشـپزی خـود را بـه
نمایش گذاشـتند .داوری این جشنواره
نیـز برعهـده دو تـن از داوران سـازمان
فنـی و حرفـه ای اسـتان بود کـه برای
داوری ایـن مراسـم دعوت شـده بودند.
پـس از تسـت تمامـی غذاهـا توسـط
هیئـت داوران ،برنـدگان نخسـتین
دوره جشـنواره معرفی شـدند :نفـر اول

حضور رایـگان در دوره کاس آشـپزی
و قنـادی سـازمان فنـی و حرفـه ای به
ایشـان اهدا شـد.
در حاشـیه ایـن جشـنواره نیـز
برنامه های مختلفی از جمله برگزاری
مسـابقه نقاشی برای فرزندان و مسابقه
ورزشـی بـرای همـکاران اجـرا شـد.
در پایـان برنامـه نیـز بـه کلیه شـرکت
کننـدگان به رسـم یادبود جایـزه ای از
طـرف شـرکت اهـداء گردید.

همسـرهمکارآقای علی مقیمی برنده
جایـزه ماکروفر ،نفر دوم همسـرهمکار
مهـدی عابدی فر برنـده جایـزه زود پز
و پلوپز و آبمیوه گیری ،نفر سوم همسر
همـکار سـید حمیـد حسـینی برنده
جایزه زود پز و پلوپز ،نفر چهارم همسـر
همـکار مهـدی کوشـکی و نفـر پنجم
همسر همکار محسـن پدری که مجوز
15

به مناسـبت هفته دفاع مقدس با حضور همکاران بسیجی ایران خودرو خراسان،
ویژه برنامه رادیویی پالک هشـت از صدای مرکز خراسـان ضبط و پخش شد.
بـا برنامـه ریـزی و هماهنگـی هـای صـورت گرفتـه توسـط پایگاه بسـیج
ثامن االئمه ،تعداد  30نفر از بسـیجیان شـرکت ایران خودرو خراسان در مسابقه
رادیویی پالک هشـت صدای مرکز خراسـان در اسـتودیوی ایـن برنامه رادیویی
حضـور یافتنـد و در چهار گروه بـه رقابت پرداختند.
این مسـابقه در سـه مرحله پاسخ به سـواالت در حوزه دفاع مقدس ،زندگی نامه
سـرداران شـهید خراسانی و بیست سوالی شـناخت ادوات جنگی برگزار شد و در
پایان گروه مونتاژ متشـکل از آقایان عابدی و سـهیلیان با کسـب بیشترین امتیاز
بـه عنوان گروه برتـر معرفی و جوایز خـود را دریافت کردند.
برنامـه رادیویی پالک هشـت به تهیه کنندگـی آقای محمد کمالـی و با اجرای
مجری توانمند صدای مرکز خراسـان آقای بانصری و کارشناسی سردار صدوقی
از فرماندهان دوران دفاع مقدس ضبط و از صدای مرکز خراسـان پخش شـد.

در پنجمیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس ،مراســم غبــار روبــی مــزار شــهدای
گمنــام شــهر ملــک آباد بــا حضــور مدیریت عامــل ،ســایر مدیــران و جمعی
از کارکنــان شــرکت برگزار شــد.
مهنــدس زاهــدی فــرد در ســخنانی بــا اشــاره بــه مصــادف شــدن هفتــه
دفــاع مقــدس بــا دهه محــرم و عــزاداری ســاالر شــهیدان ،بزرگداشــت یاد و
خاطــره شــهدای گرانقــدر را در ایــن مناســبت ها ،نشــان از بزرگــی و عظمت
مجاهــدت ایــن عزیــزان در دفــاع از خــاک و میهن کشــور عزیزمان دانســت
وی امنیــت حــال حاضــر کشــور عزیزمــان را مرهــون رشــادت هــای شــهدا
برشــمرده و گفــت :وظیفــه مــا ایــن اســت کــه در ســنگر تولیــد نیــز از ایــن
عزیــزان الگــو بگیریــم تــا بتوانیــم پیشــرفت اقتصــادی کشــورمان را رقــم
بزنیم.
ایــن مراســم بــا ذکــر مداحــی یکــی از همــکاران ادامــه یافــت ،در پایــان نیز
قبــور دو تــن از شــهدای گمنــام بــا گالب نــاب شستشــو شــد و با نثار شــاخه
گل مراســم پایــان یافت.
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ویژهبرنامهرادیوییپالکهشت

ادای احترام به شهدای گمنام

ایران خودرو خراسان حامي ساخت خودروی فرمول یک
طراحی و ساخت خودروی فرمول یک دانشجویان دانشگاه
فردوسی با حمایت ایران خودرو خراسان به مراحل نهایی
نزدیک شده است.
با دعوت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مدیریت
عامل شرکت ایران خودرو خراسان به همراه تعدادی دیگر
مدیران شرکت با حضور در دانشکده مهندسی مشهد از نزدیک
در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفتند.
در نشستی که بدین منظور با حضور مدیران شرکت ایران
خودرو خراسان ،ریاست دانشکده مهندسی ،معاونت پژوهشی و
مدیر دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،
مدیریت عامل شرکت ایران خودرو خراسان با ابراز تمایل جهت
استفاده از پتانسیل تحقیقاتی موجود در دانشگاه فردوسی گفت:
ایران خودرو خراسان در سال  1393استراتژی خود را در این
زمینه مدون و طبق آن تا به امروز پیش رفته است به طوری
که گاها تا 20درصد هم از برنامه جلوتر بوده ایم.
وی افزود :در این سه سال عالوه بر جذب 1700نفر نیروی
انسانی از همه مقاطع ،در همه مباحث تولید از تیراژ گرفته تا
کیفیت و تنوع تولید پیشرفت داشته ایم به طوری که در حال
حاضر ایران خودرو خراسان  25تا 30درصد تولید گروه صنعتی
را به خود اختصاص داده است و این مقدار در سطح کشور بیش

از 17درصد تولید خودروها را شامل می شود.
در ادامه ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی با عرض
خیر مقدم به میهمانان اظهار داشت :ارتباط با صنعت برای
دانشگاه بسیار مهم است ولی برای دانشکده مهندسی حیاتی
است .اگر ما با صنعت ارتباط نداشته باشیم به بیراهه می رویم
و برای اینکه ببینیم راه ما و آموزش های ما در مسیر درست
خود قرار دارد باید بازخورد آن را مرتب از صنعت بگیریم .برای
اثربخشی بیشتر این ارتباط در دانشگاه قدم هایی برداشته ایم
که از آن جمله می توان به سوق دادن پایان نامه های دوره
کارشناسی ارشد و دکتری به سمت نیازهای جامعه اشاره کرد.
پس از پایان این نشست کلیه حاضران با حضور در کارگاه

ساخت خودروي فرمول یک دانشجویي سورنا از نزدیک در
جریان روند تولید این خودرو قرار گرفتند .در این بازدید مهندس
تهرانی به عنوان سرپرست تیم اجرایی پروژه ساخت خودروی
فرمول یک دانشجویی ،توضیحاتی به حاضران ارایه دادند.
وی به استانداردهای سختگیرانه حاکم بر این مسابقات اشاره
کرد و اظهار داشت :با توجه به این که باید برخی قطعات را
از شرکت های خارجی تهیه می کردیم و مشمول تحریم
هم بودیم تهیه این قطعات بسیار دشوار و پرهزینه بود .این
مهم امکان پذیر نبود مگر با حمایت های برخی از صنعتگران
استان خراسان به خصوص شرکت ایران خودرو خراسان که در
تکمیل روند نهایي شدن این پروژه حمایت های کم نظیری
را از تیم ما داشتند که در همین جا از این شرکت کمال تشکر
را داریم .به گفته وی در حال حاضر ساخت این خودرو مراحل
نهایی مونتاژ را طی می کند و تا آذر ماه سال جاری ساخت
خودرو پایان می یابد.
الزم به ذکر است مسابقات طراحی و ساخت خودروی فرمول
یک دانشجویی با همکاری خودرو سازهای مطرح جهان سال
آینده در کشور انگلستان برگزار مي شود .تیم دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد در دور قبلی این مسابقات در سال
 2014عنوان دوم را کسب کرده بود.

بهره برداری از سایت نگهداری و پرورش آهو ی ایرانی
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در راستای حفاظت از محیط زیست و حیوانات در معرض انقراض ،سایت نگهداری و پرورش
آهوی ایرانی در شرکت ایران خودرو خراسان مورد بهربرداری قرار گرفت.
در آیین بهره برداری از این سایت که با حضور مدیریت عامل و جمعی دیگر از مدیران و
مسووالن صورت گرفت ،مدیریت عامل شرکت ایران خودرو خراسان در سخنانی اظهار
داشت :یکی از مهم ترین مسایلی که شرکت های صنعتی و غیر صنعتی و حتی خود انسان ها
باید به آن توجه داشته باشند تعهدات اجتماعی و زیست محیطی در قبال زمینی است که بر
روی آن زیست می کنیم.
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زبرجد

مهندس زاهدی فرد افزود :شرکت ایران خودرو خراسان برای حفظ محیط زیست در چند
سال گذشته اقدامات شایسته ای در قالب پروژه انجام داده است که می توان به پروژه های
تصفیه خانه پساب صنعتی با بازگرداندن روزانه 800متر مکعب آب به چرخه تولید ،صرفه
جویی مصرف آب در سالن رنگ با کاهش مصرف آب به میزان  7دهم مترمکعب به ازای
تولید هر خودرو و دفع پسماندهای سالن رنگ اشاره کرد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر از 760هکتار زمینی که در تملک ایران خودرو خراسان
قرار دارد فقط 100هکتار آن دارای ساختمان و تاسیسات صنعتی است گفت :یکی از اهدافی
که ما از سال گذشته پی گیر بودیم استفاده مناسب از این اراضی در راستای حفظ محیط
زیست بود که با بررسی های انجام شده با رها سازی یک جفت آهوی ایرانی این سایت عمال
مورد بهره برداری قرار گرفت.
مهندس زاهدی فرد در خصوص هدف از راه اندازی این پروژه گفت :هدف ما در مرحله اول
ایفای نقش سازمان در حیطه مسوولیت های اجتماعی و کمک به نجات نسل در حال انقراض
آهوی ایرانی و در مرحله بعد ایجاد و انتقال فرهنگ احترام به محیط زیست در بین کارکنان و
خانواده ایشان می باشد .امیدواریم این پروژه مثمر ثمر واقع شده و در سال های آینده بتوانیم
با گسترش این فضا نقش خود را در حفاظت از گونه های گیاهی نیز با توجه به وسعت زمینی
که در اختیار داریم به درستی ایفا کنیم.
در ادامه مهندس مهدی پور ،مدیر پشتیبانی و مسوول سایت نگهداری و پرورش آهوی ایرانی
نیز با اشاره به این که اقدامات آغاز این پروژه از فروردین ماه  1395آغاز شده است گفت:
پس از جلسات متعدد با سازمان حفظ محیط زیست ،تفاهم های اولیه انجام و اقدامات الزم
جهت رعایت استانداردها ،اخذ مجوزها و در نهایت انعقاد قرار داد با سازمان دامپزشکی ،این
سایت به مساحت یک هکتار تاسیس شد و با رها سازی یک جفت آهو ایرانی مورد
بهره برداری قرار گرفت .به گفته وی با تکثیر این دو راس ،فضای نگهداری از این تعداد نیز
در سال های آینده افزایش خواهد یافت.
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