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همزمان با دهه فجر صورت گرفت؛

ارتقای کمی و کیفی محصوالت تولیدی ایران خودرو خراسان
برگزاری مراسم آغاز تولید انبوه هایما اس5

اخذ رتبه های کیفـی هایما اس 7و پـژو 405

شکســته شــدن رکـــــوردهــــای تولیــــد

مهندس هاشم یکه زارع اعالم کرد:

تقویتزنجیرهتامینبامشارکتفعالقطعهسازانترازاول
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مدیرعامل گـروه صنعتی ایران خـودرو در پنجمین
همایـش صنعـت خـودرو مطالبـی را بیان کـرد که
چکیـده ای از سـخنان وی در ذیـل مـی آید:
 قطعه سـازان سـطح اول باید توانمنـد در طراحیو دانـش فنـی روز تولیـد بوده و توان مالی مناسـبی
داشـته باشـند تـا نقـش کلیـدی و پررنگـی را در
زنجیـره تامیـن ایران خـودرو ایفـا نمایند.
 یکـی از نقش های شـرکای خارجی ایـران خودرودر زنجیـره تامین افزایش داخلی سـازی خودروهای
جدید باهدف رسـیدن به قیمت رقابتی و پیوسـتن
قطعه سـازان داخلی به شـبکه تامین جهانی اسـت.
 تامیـن کننـدگان داخلی جهـت ارتقـای توانمندیباید توان مهندسـی خـود را از طریق سـرمایه گذاری
مشـترک افزایـش دهنـد .هـم چنیـن بـه تولیـد
صـادرات محـور ،تحقیـق و توسـعه ،به روز رسـانی
ماشـین آالت و تجهیـزات خطوط تولیـد و انعطاف
پذیـری در تولیـد قطعـات خودروهـای جدید توجه
ویـژه اي نمایند.
 گـروه صنعتـی ایـران خـودرو بـا هـدف جـذبتقاضـای بـازار کالس هـای خودروهـای کوچـک
شـهری ،اقتصـادی ،خانوادگـی وشاسـی بلنـد،
طراحـی و تولیـد پلتفرم هـای جدید را در دسـتور
کار قـرارداده اسـت.
 پلـت فرم جدید ایران خودرو با همکاری شـرکت هایمطـرح بین المللـی از جمله پینین فارینـا از ایتالیا،

ماهلـه و بـوش آلمـان ،هیونـدای پاورتـک کـره و با
مشـارکت فعـال شـرکت هـای توانمند قطعه سـاز
داخلی صـورت مـی گیرد.
 پلـت فـرم های جدید بر اسـاس باالترین سـطحاسـتانداردهای بیـن المللـی طراحـی مـی شـود
و محصـوالت متنوعـی در کالس هـای ابعـادی
مختلـف بـر پایـه ایـن پلت فـرم تولیـد و به بـازار
عرضـه خواهد شـد.
 تولیـد خـودرو در ایـران تا سـال ۲۰۲۵به سـاالنه ۳میلیون دسـتگاه خواهد رسـید کـه گروه صنعتی
ایـران خودرو به عنـوان رهبر بازار ،تولیـد  6۰درصد
تیـراژ هدف گذاری شـده یعنی یک میلیـون و ۸۰۰
هـزار دسـتگاه را برنامه ریزی کرده اسـت.
 سـهم برند ملی درسـبد محصوالت ایـران خودرودر سـال  ۲۴ ، ۲۰۱6درصـد اسـت و در نظـر داریـم

ایـن میـزان را بـه حـدود  6۰درصد در سـال ۲۰۲۵
افزایـش دهیم.
 کشـور ایـران در دو سـال پیاپـی  ۲۰۱6و ۲۰۱7رشـد یابنده ترین کشـور تولیـد کننده خـودرو در
جهـان بـوده و هـم چنیـن در سـال  ۲۰۱6مجموع
ارزش فـروش خودروهـای سـواری و تجـاری و
قطعات یدکی کشـور حـدود  ۲7میلیـارد دالر بوده
اسـت و پیـش بینـی می شـود در سـال  ۲۰۲۵این
میـزان به حدود ۴۵تا  ۵۰میلیـارد دالر افزایش یابد.
 از سـال  ۱۹۹6تـا  ۲۰۱6حـدود  ۲۱.۵میلیـوندسـتگاه خودروی سـواری وتجاری در ایران فروخته
شـده کـه از کل ایـن تعـداد فقـط هفـت درصد آن
وارداتـی و  ۹۳درصـد تولیـد داخـل بـوده اسـت که
ایـن امـر نشـان مـی دهـد نیـاز بـازار ایـران عمدتا
توسـط خودروسـازان داخلـی تامین شـده اسـت.
 خودروسـازان داخلـی بـا طراحـی خودروهـایهیبریـدی تـوان تولیـد انبـوه و تجـاری سـازی
آن را دارنـد امـا الزمـه تحقـق ایـن امـر ،بازاریابی
مناسـب و ارایـه یارانـه خرید خودروهـای برقی به
مشـتریان است.
 صـادرات بـا برنـد پـژو و رنـو کار بـدی نیسـت اماافتخـار مـا این اسـت که بـا برند ایرانـی محصوالت
خود را صادر کنیم و البته الزم اسـت سـاز و کارهای
صادراتـی نیـز در خدمـت صادرات محصـوالت برند
ملی و داخلی باشـد.

مزد تالش

بیژن زاهدی فرد
مدیرعامل
بـه تمامـی کارکنـان زحمتکـش شـرکت ایـران
خـودرو خراسـان سـام و خسـته نباشـید عـرض
مـی نمایـم .در ابتـدا عـرض تبریـک مـن را بـه
مناسـبت دهـه فجـر و سـی و نهمیـن سـالگرد
شـکوهمند انقـاب اسـامی پذیـرا باشـید .در
سـالی کـه مقـام معظـم رهبری(مدظلـه) سـال
«اقتصـاد مقاومتـی ،تولید و اشـتغال» نـام گذاری
نمودنـد ،بـا همت شـما عزیـزان در ایـران خودرو
خراسـان توانسـتیم ایـن مهـم را به ثمر بنشـانیم.

تولیـد محصـول جدید ،هایمـا اس  ،5اتفـاق افتاد
و متعاقبـا فرصـت جدیـدی بـرای جـذب نیـرو و
اشـتغال ایجـاد شـد .بـا توجـه بـه اسـتقبال خوب
هـم وطنـان از محصول جدید ،توانسـتیم در موعد
مقرر سفارشـات را تولید و تحویل نماییـم .هم چنین
داخلـی سـازی محصـوالت تولیـدی را نیـز در
دسـتور کار قـرار گرفـت.
طلـوع سـی و نهمیـن فجـر انقـاب در بهمن ماه
سـال جـاری بـا خبرهـای خـوب کمـی و کیفـی
در ارتبـاط بـا محصـوالت تولیـدی ایـران خـودرو
خراسـان همـراه بـود .بـا تـاش شـما عزیـزان
توانسـتیم در فاصلـه  52روز مانـده به پایان سـال
رکـورد تولید سـال گذشـته را بشـکنیم .هم چنین
بـا اعـام شـرکت بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد
ایـران ،در بیـن خودروهای تـا  100میلیون تومان
هایمـا اس  7توربوشـارژ بهتریـن خـودروی کیفی
از منظـر خریـداران در شـش ماهـه اول سـال 96
معرفـی شـد .طبق اعـام این سـازمان  ،پژو 405
محصـول انحصـاری ایـران خـودرو خراسـان نیز
دومیـن سـتاره کیفـی اخـذ نمود.

ایـن همه اتفاق های خوب  ،شـرکت ایران خودرو
خراسـان را در کانون توجه قرار داده اسـت ،چه در
سـطح گـروه صنعتـی و چـه فراتر از آن در سـطح
کشـوری و در بیـن خودروسـازان داخلـی .لـذا این
توجه مسـوولیت ما و شـما عزیـزان را در ادامه راه
سـنگین تـر می کنـد .با تجربـه ای که از گذشـته
داریـم ثابـت کرده ایم کـه همه آن چیـزی که در
اهداف و اسـتراتژی شـرکت ترسـیم شـده بـا کار
گروهی و مسـوولیت پذیری دسـت یافتنی اسـت.
بـه نوبـه خود بسـیار خوشـحالم که در کنار شـما
ایـن همـه اتفاقـات خـوب بـرای شـرکت ایـران
خـودرو خراسـان رقـم خـورده اسـت .بـا یـاری
خداونـد متعـال سـال آینـده سـالی پـر ازخیـر و
برکـت بـرای مـا خواهـد بـود چـرا کـه توانسـته
ایـم بـا همـت و تـاش در سـال جـاری زمینـه
هـای پیشـرفت و تعالـی شـرکت را فراهـم کنیم
و با پشـتکار شـما کارکنان ،منتظربه ثمر رسـیدن
محصـول ایـن تاش در سـال آینـده خواهیم بود.
همه شما عزیزان را به خداوند متعال می سپارم.
در پناه حق ماجور باشید.

رکورد روزانه تولید هایما اس 5شکسته شد
رکورد تولید روزانه هایما اس  ، 5محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو ،درایران خودرو خراسان شکسته شد .
مدیــر واحــد مهندســی ایــران خــودرو خراســان بــا اعــام
ایــن خبــر گفــت :در دی مــاه ظرفیــت تولیــد هایمــا اس 5
بــا رکــورد تولیــد روزانــه  45دســتگاه در روز در خــط مونتــاژ
 2ایــران خــودرو خراســان شکســته شــد.
مهنــدس زرونــدی اظهــار داشــت  :در حــال حاضــر ظرفیــت
تولیــد انــواع خودروهــای اس یــو وی در خــط مونتــاژ 2
ایــران خــودرو خراســان روزانــه  110دســتگاه در ســه شــیفت
کاری مــی باشــد کــه بــا اتمــام پــروژه افزایــش ظرفیــت
تولیــد توســط معاونــت مهندســی ایــران خــودرو ،از تیرمــاه
ســال آینــده  ،ظرفیــت تولیــد خودروهــای اس یــو وی بــه
 220دســتگاه در روز افزایــش خواهــد یافــت.
الزم بــه ذکــر اســت در مــرداد مــاه ســال جــاری  ،مراســم
رونمایــی از خــودروی هایمــا اس  ،5محصــول جدیــد گــروه
صنعتــی ایــران خــودرو ،بــا حضــور مقامــات کشــوری و
اســتانی  ،مدیــران ارشــد گــروه صنعتــی و اصحــاب رســانه در محــل هتــل همــای مشــهد برگــزار شــده بــود.

برای دومین بار رکورد بارگیری و ارسال خودرو از شرکت ایران خودرو خراسان به نمایندگی های فروش در اقصی نقاط کشور
شکسته شد .با تاش تمامی همکاران امور توزیع و فروش
شرکت ایران خودرو خراسان ،با ارسال یک هزارو  319دستگاه
خودرو ،رکورد جدید در آماده سازی ،PDI ،بارگیری و ارسال
خودرو از ایران خودرو خراسان به سراسر کشور به ثبت رسید.
مهندس غامی مقدم مدیر امور فروش ایران خودرو خراسان افزود
 :بیشترین رکورد ارسال ماهانه تا نیمه بهمن ماه بیشترین رکورد
ارسال ماهانه در سال جاری 16 ،هزار و 31دستگاه در مردادماه بوده
است .تا همین تاریخ نیز تعداد 147هزار و  207دستگاه خودرو از
ایران خودرو خراسان ارسال شده که تعداد 14هزار و  418دستگاه
از طریق راه آهن و مابقی توسط  6پیمانکار حمل مستقر در شرکت
به اقصی نقاط کشور ارسال شده است .به گفته وی تا به حال تعداد
14هزار و  950دستگاه خودروی شاسی بلند ارسال شده که تعداد  361دستگاه خودروی جدید هایما اس 5بوده است.

ثبت کمی رکورد روزانه تولید در دی ماه

رکورد تولید روزانه ایران خودرو خراسان در سیزدهم دی ماه
سال جاری ،با تولید  669دستگاه در یک روز در سالن مونتاژ
به ثبت رسید.
ثبت این رکورد در راستای پیاده سازی پروژه افزایش ظرفیت
تولید بر مبنای  700دستگاه در روز صورت گرفته است.
هم چنین سالن های بدنه سازی با تولید  657دستگاه و رنگ
با  666دستگاه بیشترین رکورد تولید را تاکنون به ثبت رسانده
اند .گفتنی است گروه صنعتی ایران خودرو ،هدف کمی تولید
در سال جاری را برای سایت خراسان ،تولید 165هزار دستگاه
در نظر گرفته است.
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شکسته شدن مجدد رکورد ارسال خودرو
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در مراسمي که با حضور مدیران ارشد
گروه صنعتي ایران خودرو و شرکت
هایما در سایت خراسان برگزار شد خط
تولید انبوه هایما اس  5به بهره برداري
رسید.
ساعت  10صبح  21آذرماه با ورود بیش
از  150میهمان که در بین آنها مقامات
ارشد شرکت خودرو سازی هایما و گروه
صنعتی ایران خودرو دیده می شدند به
همـراه خبرنـگاران رسـانه های ارتباط
جمعی ،مراسم افتتاح خط تولید انبوه
هایما اس 5آغاز شد.
آقای چن گـائو چائو مدیرعامـل سـایت
ژنگژو خودروسازی هایما ،ویلیام دانگ
مدیر بخش بین الملل هایما و مصطفی
خان کرمی معاونت بازاریابی و فروش
گروه صنعتی ایران خودرو از جمله
میهمانان ویژه این مراسم بودند.
ابتدای این مراسم با پرده برداری از
تندیس یادبود افتتاح خط تولید هایما
اس 5توسط مهندس زاهدی فرد و چن
گائو چائو همـراه بـود و به طـور رسمـی
تولید انبوه این محصول در ایران خودرو
خراسان آغاز شد .پس از آن مقامات
و میهمانان از خط تولید بازدید نمودند
و خبرنگاران نیز هم زمان به پوشش
تصویری این رویداد پرداختند.
حضور میهمانان در محل همایش،
پذیرایی و ایراد سخنرانی بخش بعدی
مراسم بود که با پخش سرود ملی
کشور چین و جمهوری اسامی ایران

 ،2000هایـــما اس1800 7توربـو ،محصول با همکاری نزدیک بین
مراسم به صورت رسمی آغاز گردید.
مهنـدس زاهـدی فرد اولـین سخنران سوزوکی فیس لیفت و هماکنون هایما هایما و شرکت های بوش ،پانچ ،اتولیو
مراسم بود که به رسم میزبانی پشت اس 5به سبد محصوالت این شرکت و دیگر شرکت های برتر جهانی صورت
تریبون قرار گرفت و به میهمانان خیر اضافه شده است.
گرفته است.
مدیر عامل سایت ژنگژو خودروسازی وی با اشاره به کیفیت مناسب این
مقدم گفت.
وی در سخنانی که هم زمان برای هایما ،سخنران بعدی مراسم بود .وی محصول اظهار داشت :هایما اس5
مقامات شرکت هایما به زبان چینی با اشاره به تجربه 30ساله هایما در تولید پس از انجام چند میلیون متر تست
ترجمه می شد اظهار داشت :چشم انداز خودرو گفت15 :سال سابقه همکاری با دوام ،ده ها هزار تست ارتعاش ،صدها
نیاز محصوالت  SUVدر کشور تا سال شرکت مزدا ،زیربنای مدیریتی و فنی هزار کیلومتر تست انطباق در جاده های
 1400حداقل 260هزار دستگاه درسال مستحکمی برای این شرکت فراهم کوهستانی و بیابانی و تست های متعدد
در چین ثابت کرده است که یک خودرو
خواهد بود که طبق اهداف استراتژیک کرده است.
 SUVبا قابلیت اطمینان و پایداری
باالست.
در ادامه آقای ویلیام دانگ ،مدیرعامل
شرکت بین المللی خودرو هایما به عنوان
سخنران بعدی مراسم صحبت های خود
را این گونه آغاز کرد :امروز شاهد آغاز
تولید انبوه دومین خودروی تولیدی با
همکاری ایران خودرو و هایما هستیم.
هایما تاکنون توانسته با ده ها کشور
همکاری کرده و محصوالت خود را به
خاورمیانه ،شمال آفریقا ،آسیای جنوب
گروه صنعتی ایرانخودرو ،دست کم آقای چن گائو چائو تصریح کرد :هایما شرقی ،آمریکای مرکزی و جنوبی صادر
25درصد از این محصوالت در ایران در چین به لحاظ طراحی خودروهای کند.
سبک ،کارآیی باال و اطمینان ،جزو وی کیفـیت این محصـول تولیـدی
خودرو خراسان تولید خواهد شد.
مدیر عامل ایران خودرو خراسان در رهبران بازار است و هایما اس 5نتیجه را مورد اشاره قرار داد و گفت :هایما
ادامه افزود :در استراتژی 5ساله سایت فرآیند همکاری هایما و شرکت طراحی اس 5یک خودرو  SUVدارای شتاب
ایران خودرو خراسان که تاکنون سه  LDAایتالیاست که توسط هایما در باال ،موتور قوی و عملکرد پایدار است.
این محصول ستاره محصوالت شرکت
سال از آن سپری شده ،معرفی و تولید طول سه سال تولید شده است.
یک محصول جدید در دستور کار بوده مدیـر عامـل شرکـت خودروسـازی هایمااستکهباخودروهایژاپنیوکرهای
که تاکنون محصوالت هایما اس 7هایما در ادامه افزود :فرآیند تولید این برابری می کند.

بود .وی با اشاره به این که شرکت هایما یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران
خودرو در عرضه مستقیم محصوالت جدید است اظهار داشت :همکاری ایران
خودرو و هایما از سال  1393آغاز شده و در این زمان کوتاه  ،دو طرف در ارائه
محصول باکیفیت و متناسب با نیازهای مصرف کنندگان ایرانی حداکثر تاش خود
را انجام داده اند.
مهندس خان کرمی افزود :رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر منجر به تغییر ذائقه
مصرف کننده ایرانی و افزایش تمایل به خرید خودروهای  SUVدر کشور شده است.
وی با اشاره به این که مطالعات انجام شده نشان می دهد میزان تقاضای خودروهای

اس 5در بازار ایران از توسعه همکاری شرکت های ایران خودرو و هایما برای ارائه
محصوالت باکیفیت و جدید به مصرف کنندگان ایرانی خبر داد.
در ادامه پخش تیزرهای تبلیغاتی شرکت ایران خودرو خراسان و هایما و معرفی
محصول اس 5در بین سخنرانی ها ،اجرای موسیقی سنتی خراسان توسط گروه
شمس و اهدای لوح تقدیر و تندیس به مدیران ارشد پروژه از هر دو خودرو ساز که
در تولید هایما اس 5و همکاری های مشترک نقش بسزایی داشته اند از دیگر برنامه
های مراسم بود .با امضای لوح یادبود و ثبت عکس های یادگاری گروهی ،مراسم
افتتاحیه «تولید انبوه هایما اس »5در ایران خودرو خراسان به پایان رسید.

آغاز پروژه توسعه خط مونتاژ2

هایما اس  7توربو شارژ سه ستاره شد

در راستای افزایش ظرفیت تولید خودروهای  suvدر ایران خودرو خراسان
کلنگ پروژه توسعه خط مونتاژ ۲به زمین زده شد.
در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه که مدیران واحدهای تولیدی حضور
داشتند ،مدیر پروژه افزایش ظرفیت ایران خودرو خراسان اظهار داشت :با اتمام
این پروژه در خردادماه سال آینده به میزان سه هزار مترمربع به مساحت سالن
مونتاژ افزوده خواهد شد.
مهندس نساج مقدم افزود :کل هزینه اجرای این پروژه بالغ بر ۱۴۰میلیارد ریال
است که با نصب و راه اندازی تجهیزات الزم ،روزانه ۲۲۰دستگاه خودروی SUV
در ایران خودرو خراسان تولید خواهد شد.
الزم به ذکر است در حال حاضر خودروهای هایما اس  7و محصول جدید هایما اس
 ۵در خط مونتاژ ۲ایران خودرو خراسان تولید می شوند و تولید سوزوکی گراند ویتارا
نیزبه خط مونتاژ ۳که به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفته منتقل شده است.

خودروی هایما اس  7توربو شارژ تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان ،در اولین
ارزیابی انجام شده در کاس قیمتی خود سه ستاره کیفی را دریافت کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،در
آذر ماه سال جاری ،خودروی هایما اس  7توربو شارژ در اولین ارزیابی انجام شده
در آبان ماه  96موفق به دریافت سه ستاره کیفی شد .بر اساس این گزارش پس از
هایما اس  7ایران خودرو خراسان ،خودروهای تیگو 5مدیران خودرو و جک اس 5
کرمان موتور در همین کاس قیمتی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
الزم به ذکر است پروژه تولید خودروی هایما در سایت خراسان ابتدا با تولید هایما
اس 7معمولی در خردادماه  94آغاز یک سال بعد این خودرو با اخذ سه ستاره کیفی
از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در صدر محصوالت تولیدی رده قیمتی
خود قرار گرفت.
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ویلیام دانگ افزود :مراسم آغاز تولید انبوه این خودرو در ایران ،نقطه عطف همکاری های
هایما و ایران خودرو است و در آینده هایما به حضور قدرتمند خود در ایران ادامه
خواهد داد و همکاری با شریک فوق العاده خود یعنی ایران خودرو ،مطالعه در
خصوص تقاضای مشتریان ایرانی و عرضه مدل های جدید در بازار ایران را دنبال
خواهد کرد.
سخنران پایانی مراسم مصطفی خان کرمی ،معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو

 CUVو  SUVدر 9سال گذشته رشد  5برابری را تحربه کرده و این روند در 7ماه
سپری شده از سال جاری با رشد چشمگیری مواجه شده است اظهار داشت :پیام
آشکار این تغییر ،لزوم تدوین و برنامه ریزی شرکت ایرانخودرو در راستای افزایش
تولید این محصوالت است و در این راستا خودرو هایما اس 5پس از تولید هایما اس7
در ایران به تولید انبوه رسید.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اشاره به تجربه موفق خودروهای اس 7و

پروژهداخلیسازیتولیدات
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شـرکت ایـران خـودرو خراسـان داخلـی سـازی
قطعـات محصـوالت تولیـدی خـود را فراتـر از
30درصـد دنبـال مـی کنـد.
مدیـر امـور مهندسـی و برنـد ایـران خـودرو
خراسـان بـا بیـان ایـن مطلب گفـت :در پـروژه
همـکاری با شـرکت خودرو سـازی هایما ،هدف
مـا در داخلـی سـازی قطعـات فراتـر از الزامـات
قانونی اسـت.
مهنـدس زروندی اظهـار داشـت :در تولید حدود
 500دسـتگاه خودروی هایمـا  S7با موتور 2000
سـی سـی 20درصد قطعـات از تولیـدات داخلی
اسـتفاده شـد و در تولیـد مـدل توربوشـارژ ایـن
محصـول نیـز این رونـد ادامـه یافت بـه طوری
که هـم اکنون بـه داخلی سـازی 30درصدی در
ایـن خـودرو دسـت یافتـه ایـم و در حـال حاضر
در مرحلـه کسـب مجوزهـای مربوطـه از وزارت
صنعـت ،معـدن و تجارت هسـتیم.
وی در ادامـه با اشـاره بـه تولید خـودروی هایما
 S5کـه بـه تازگـی تولیـد انبـوه آن آغـاز شـده
اسـت افزود :اقدامـات الزم جهت داخلی سـازی
ایـن محصـول تـا سـطح  20درصـد در حـال
انجـام اسـت به طـوری کـه در سـفارش گذاری
از شـرکت هایمـا ،قطعات داخلی سـازی شـده از
لیسـت حـذف شـده اند.
مسـوول امـور برنـد شـرکت ایـران خـودرو
خراسـان در پایـان اظهار داشـت :داخلی سـازی
قطعـات محصـوالت تولیـدی در ایـران خـودرو
خراسـان ،بـا توجـه بـه کاهـش تعرفـه هـای
وارداتـی و عـدم وابسـتگی بـه خـارج از کشـور
از مقولـه هـای مهمـی اسـت کـه بـه آن توجـه
ویـژه ای می شـود ،هرچند تـوان و تمایل قطعه
سـازان داخلـی به تولید این گونه قطعات که نیازمند
تکنولوژی هـای روز و رعایت اسـتانداردهای الزم
در جهـت حفـظ کیفیـت محصـوالت تولیـدی
اسـت بایـد مـد نظـر قـرار گیرد.

سالن رنگ ویژه رباتیک شد

به منظور رباتیک نمودن پاشش رنگ در سالن رنگ
ویژه  ،مراحل فیزیکی پروژه نصب شش دستگاه
ربات در این سالن به پایان رسید.
مدیرپروژهرباتیکرنگسایتخراسانبااعاماینخبر
گفت  :در جهت افزایش ظرفیت تولید ،شش دستگاه
ربات پاشش رنگ رویه از خانواده ربات های شرکت
سمز فرانسه ،در سالن رنگ ویژه ایران خودرو خراسان
نصب و تست های گرم آن در حال انجام است.
مهندس کاته افزایش ظرفیت پاشش از دو دستگاه
در ساعت به بیش از 11دستگاه  ،ارتقای کیفیت
رنگ خودروهای  SUVاز جمله هایما اس  ،7اس5

و سوزوکی را از مهمترین اهداف راه اندازی پروژه
رباتیک در سالن رنگ ویژه نام برد .به گفته وی
عملیات پاشش رنگ های خاص و آپشن نیز در این
سالن انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است پروژه رباتیک سالن رنگ از سال
گذشته با نصب و راه اندازی تعداد 12عدد ربات
پاشش که از پیشرفته ترین ربات های رنگ هستند
در سالن رنگ اصلی ایران خودرو خراسان آغاز شد
و از ابتدای سال جاری پاشش رویه بیرونی تمام
محصوالت تولیدی در سایت خراسان توسط ربات
انجام می شود.

اجرای پروژه انتقال مکانیزه در سالن بدنه سازی

پروژه انتقال مکانیزاسیون بدنه های تولید شده در
خطوط پنج گانه سالن بدنه سازی به سالن رنگ
( )WBSدر حال اجرا می باشد.
مسوول نت سالن بدنه سازی در گفتگو با خبرنگار
کارآمد گفت :این پروژه از تیرماه سال جاری در سه
فاز آغاز شده و با سرعت در حال اجراست .وی افزود:
با توجه به این که هم اکنون پس از تولید بدنه در
خطوط سالن بدنه سازی ،انتقال آنها به سالن رنگ
توسط نیروی انسانی انجام می شود به دلیل بروز
توقف های نسبتا زیاد در خط تولید و نبود ذخیره
گاه الزم جهت نگهداری بدنه برای ارسال به سالن
رنگ و هم چنین افزایش ظرفیت تولید ،پروژه WBS
برای سالن بدنه سازی تعریف و از تیرماه سال جاری
وارد مرحله اجرا گردید.
مهندس نیکزاد با اشاره به اجرای فاز نخست این
پروژه مربوط به ایجاد ذخیره گاه بدنه جهت ارسال
به سالن رنگ در هنگام توقف تولید در سالن

بدنه سازی گفت :با اجرای این فاز توقف خط تولید
سالن رنگ به دلیل نبود بدنه به صفررسید .وی
از ویژگی های مهم این فاز پروژه را امکان ذخیره
حدود ۸۰دستگاه بدنه و استفاده از آهن آالت
بال استفاده در انبار ضایعات شرکت نام برد.
مسوول اجرای پروژه WBSدر سالن بدنه سازی
احداث پروژه خط صاف کاری بدنه خودروهای
 SUVرا به عنوان فاز دوم پروژه  WBSنام برد و
افزود :این خط که در انتهای خطوط تولیدی SUV
در حال احداث است جهت انجام عملیات نهایی
بدنه های  SUVمورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان این که فاز سوم این پروژه هم زمان با فاز
دوم در حال اجراست گفت :در این مرحله یک طبقه
در داخل سالن بدنه سازی ایجاد ،بافر و انتقال مکانیزه
بدنه خودروهای  SUVاحداث خواهد شد .به گفته
وی تاریخ اتمام این پروژه طبق برنامه ریزی های انجام
شده در تیرماه سال آینده خواهد بود.

تقدیرازپیشنهاددهندگانبرتر
بـا حضـور مدیـران و اعضای تیـم هـای اجرایی نظام
پیشـنهادات ایـران خـودرو خراسـان از پیشـنهاد
دهنـدگان برتـر تقدیر شـد.
در این مراسـم مهندس خاتمی مدیریت واحد منابع
انسـانی ایران خودرو خراسـان در سـخنانی پویایی و
تحـول در نظـام پیشـنهادات را امری الزم دانسـت و

گفت :باید نظام پیشـنهادات را به سمت رفع چالش های
شـرکت و رفع نیازها و مشـکالت تولید سـوق دهیم
تـا بتوانیـم هـر چـه سـریعتر به هـدف هـای تعیین
شـده برای سـازمان برسیم.
در پایـان ایـن مراسـم از نفراتـی کـه در یـک سـال
گذشـته پیشـنهادات برتر را در زمینـه های مختلف

سود دهی از کاهش اقالم راکد در انبارهای لجستیک

ارایـه داده بودنـد با اهـداء پاداش نقـدی و لوح تقدیر
قدردانی شـد.
گفتنـی اسـت ایـران خـودرو خراسـان در دو دوره
برگزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای نظام پیشـنهادات
گـروه صنعتی ایـران خودرو در سـال هـای  ۹6و ۹۵
موفـق بـه کسـب عنوان شـرکت برتر شـده اسـت.
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داخلیسازیدستگاه

کنترل ولتاژ و توان ( ) SSR
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با اجرای طرح تعیین تکلیف و کاهش اقام راکد تولیدی در انبارهای واحد لجستیک
ایران خودرو خراسان تا بهمـن ماه سال  96بیش از 13میلیارد ریال از سرمایه های
بلوکه شده شرکت آزاد شد.
مدیر واحد لجستیک ایران خودرو خراسان با اعام این خبر گفت :درپی اختصاصی شدن
تولید در سایت های گروه صنعتی ایران خودرو ،به جهت ارتقای کیفیت و تغییرات در
محصوالت تولیدی ،بسیاری از اقام در انبارهای شرکت با استفاده شده بود وحجم
اشغال شده این اقام و ارزش ریالی آن از چالش های مهم واحد لجستیک بود.
مهندس علوی زاده افزود :در این راستا تعیین و تکلیف این اقام از سال گذشته در
دستورکار قرارگرفت و با برنامه ریزی ،پیاده سازی و اجرای طرحی بدین منظور ،شامل
برگشت اقام به سازندگان ،تغییرو قابل استفاده نمودن آن ها برای محصوالت جدید و
یا ارسال به سایر سایت های گروه صنعتی تا حد امکان این چالش برطرف شد.
وی با اعام این که اجرای این طرح تا رساندن اقام راکد شرکت به حداقل ممکن
ادامه خواهد یافت اظهار داشت :کل ارزش ریالی حاصل از اجرای این طرح با توجه به
پروژه افزایش ظرفیت تولید ،تا پایان بهمـن ماه سال جاری بیش از 13میلیارد ریال
صرفه جویی و سود برای شرکت به همراه داشته است.

دستگاه کنترل ولتاژ و توان  (SSR) Solid State Relayدر
آزمایشگاه الکترونیک سالن رنگ ایران خودرو خراسان داخلی
سازی شد.
این دستگاه توسط احمد فهیمی از پرسنل نت رنگ ،بدون استفاده
از مهندسی معکوس و با هزینه ۲۰درصد نمونه خارجی ساخته
شده است .نمونه داخلی سازی شده این دستگاه که ظرفیت
آمپردهی آن دو برابر نمونه خارجی است هم اکنون در سالن
رنگ ایران خودرو خراسان نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.
سازنده این دستگاه به خبرنگار کارآمد اظهار داشت :این دستگاه
کنترل ولتاژ و توان در مدارهای مدرن صنعتی را انجام می دهد .با
استفاده از تکنولوژی  PHASE ANGLEولتاژ و توان را به صورت
زاویه فاز کنترل نماید.
به گفته آقای فهیمی تکنولوژی استفاده شده در این دستگاه به
گونه ای است که تغییر ولتاژ در مدار را بدون ایجاد جرقه انجام می
دهد از این رو استفاده از آن در مکان های پرخطر مثل سالن رنگ
که امکان انفجار در آن وجود دارد میسر می شود.

بهرهبرداریازدومینترانسفورماتور 132کیلوولتی
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در مراسمی با حضور مدیر عامل جمعی از مدیران
و کارکنان شرکت دومین ترانسفورماتور پست ۱۳۲
کیلو ولتی شرکت ایران خودرو خراسان افتتاح و
مورد بهره برداری قرار گرفت.
در افتتاحیه این مراسم که در محل پست برق سایت
خراسان برگزار شد ،مدیریت عامل شرکت ایران
خودرو خراسان در سخنانی به بیان دستاوردهای
شرکت تحت مدیریتش پرداخت و گفت :در سال های
اخیر شرکت ایران خودرو خراسان در بخش های زیر
بنایی قدم های بلندی برداشته است که از آن جمله
می توان به طرح های آبخیزداری و آبخان داری،
امنیت و دیوار کشی بتونی دور سایت ،گسترش و
زیر ساخت آی تی و پروژه افزایش ظرفیت تولید

اشاره کرد .
مهندس زاهدی فرد افزود :این اقدامات و دستاوردها،
شرکت ایران خودرو خراسان را به عنوان یک
شرکت فرا استانی و کشوری مطرح کرده است .وی
از مدیریت و کارکنان واحد پشتیبانی در را ه اندازی
دومین ترانسفورماتور شرکت تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه مدیر واحد پشتیبانی ایران خودرو خراسان
در این رابطه اظهار داشت :پست توزیع برق سایت
خراسان که در مدار اصلی توزیع شرکت برق
قرار دارد ،در سال  ۸7با یک ترانسفورماتور به بهره
برداری رسید و در صورت نقص فنی برای این
ترانسفورماتور ،خط تولید برای مدت طوالنی متوقف
می شد .با توجه به افزایش ظرفیت تولید و اهمیت

تامین برق پایدار در تداوم تولید تامین و نصب و
راه اندازی ترانسفوماتور دوم در دستور کار واحد
پشتیبانی قرار گرفت و با تالش کارکنان این واحد
به بهره برداری رسید که با افتتاح این ترانسفوماتور
ریسک قطعی برق و توقف خطوط تولید در زمینه
برق به صفر می رسد.
مهندس مهدی پور افزود :این ترانسفوماتور به همراه
یک ترانس کمکی و ترانس زمینی با ظرفیت ۳۰
مگا ولت آمپر کار می کند و برق مصرفی شرکت را
از  ۱۳۲کیلو ولت به  ۲۰کیلو ولت تبدیل و جهت
استفاده در خط تولید به پست دیگری رسانده و
در آنجا نیز با کاهش ولت به کلیه خطوط تولیدی
منتقل می گردد.

تجلیل از رانندگان به مناسبت روز حمل و نقل

تقدیر از کارگروه های ایمنی

به مناسـبت گرامیـداشت هفتـه حمـل و نقـل در مراسـمی از راننـدگان
سرویس های حمل ونقل شرکت ایران خودرو خراسان تجلیل شد.
این مراسم که همه ساله در شرکت برگزار می شود امسال نیز با حضور
مدیران واحدهای حراست ،منابع انسانی و ارتباطات و مدیریت شرکت آسیا
سیر و جمعی از رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب آن شرکت در محل
سالن کنفرانس مرکزی شرکت برگزار شد.
در این مراسم هر یک از مدیران حاضر مطالبی در خصوص اهمیت خدمات
رانندگان در شرکت و نقش آنان در توسعه فعالیت های خدماتی در ایران
خودرو خراسان مطالبی بیان کردند .در ادامه نوبت به رانندگان رسید و آنان
نیز برخی از موارد و موضوعات مهم کاری را مطرح نمودند که از طرف
مدیریت واحد منابع انسانی قول پی گیری داده شد.
در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر از رانندگان برتر تقدیر و قدردانی به عمل
آمد و به کلیه رانندگان حاضر در جلسه نیز هدایی تعلق گرفت .ثبت عکس
یادگاری پایان بخش مراسم بود.

در راستای تشویق اشاعه دهندگان فرهنگ ایمنی در محیط کار ،از
کارگروه های فعال در حوزه ایمنی و بهداشت صنعتی شرکت ایران خودرو
خراسان تقدیر به عمل آمد.
مراسم تقدیر از این کارگروه ها در هشتمین جلسه کمیته عالی HSEE
ایران خودرو خراسان که پیشتر شناسایی شده بودند انجام شد.
در این راستا با بررسی و ارزیابی های انجام شده ،کارگروه های حفاظت
فنی و بهداشت کار سالن رنگ و آنالیز حوادث سالن بدنه سازی به عنوان
کارگروه های برتر انتخاب و به اعضای این کارگروه ها لوح تقدیر و جوایز
اهدا شد.
الزم به ذکر است کمیته عالی  HSEEایران خودرو خراسان از سال ۱۳۹۴
به منظور سیاست گذاري و تصمیم گیري در راستای سالم سازی محیط
کار و رفع مشکالت ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی تشکیل شده
است .ریاست این کمیته را مدیریت عامل شرکت بر عهده دارد و اعضای
آن برخی مدیران و مسووالن مرتبط با حوزه  HSEEمی باشند.

چهارمیـنجشنـوارهبزرگقرآنـیبرگـزارشـد

افتخارآفرینیدر
مسابقاتقرآنکریمگروهصنعتي

گروه اعزامی کارکنان ایران خودرو خراسان به سی
و ششمین دوره مسابقات قرآنی گروه صنعتی ایران
خودرو حایز رتبه های درخشانی شدند.
جعفر تازیکی مقام اول اذان ،علیرضا جاودانی مقام
اول حفظ  ۲جزء  ،هاشم شایان راد مقام اول حفظ ۳
جزء  ،محمد قاسم قبدیان مقام دوم ترتیل  ،محمد
نعمت یار مقام سوم قرائت  ،غالمرضا عباسیان مقام
سوم حفظ  ۵جزء  ،خانم پوررفیعی همسر همکار
جعفر صالحی تبار مقام اول قرائت  ،خانم حسینی
همسر همکار مجتبی مروی مقام سوم حفظ  ۳جزء
این دوره از مسابقات را کسب کردند.

برگـزاریجشنـوارهطبـخغـذایایـرانی

در راستای ایجاد فرهنگ شادی و نشاط  ،سری
جشنواره های مستمر طبخ غذای ایرانی در بین
خانواده های همکاران در شهرهای نیشابور و مشهد
در حال برگزاری است.
پیرو تاکید مدیریت عامل مبنی بر بسط و گسترش
فرهنگ نشاط در بین همکاران و خانواده ها این
برنامه در دستور کار واحد ارتباطات قرار گرفته
است .در این سری جشنواره ها که با استقبال گرم
خانواده ها روبرو شد ،همسران همکاران با پخت
انواع غذاهای محلی و سنتی ،هنر آشپزی خود را
به نمایش می گذارند.
در هریک از این جشنواره ها پس از تست تمامی
غذاها توسط هیئت داوران ،پنج نفر برتر هر دوره
که بهترین کیفیت پخت غذا را عرضه می نمایند

انتخاب شدند .به برندگان این دوره از جشنواره ها
جوایز نفیسی از جمله ماکروفر ،جاروبرقی ،آبمیوه
گیری و ...اهدا می شود.
در حاشیه برگزاری این جشنواره ها نیز برنامه های
مختلفی به مرحله اجرا در می آید که از آن جمله
می توان به برگزاری مسابقه نقاشی برای فرزندان
همکار ،مصاحبه با شرکت کنندگان و نیز ثبت
عکس های یادگاری اشاره کرد .هم چنین کلیه
عکس و تصویر تهیه شده از جشنواره در قالب لوح
فشرده در اختیار همکاران قرار می گیرد .گفتنی
است اولین دوره این جشنواره در پاییز سال جاری
ِویژه خانواده های ساکن در شهر بینالود و هم زمان
با روز غذا برگزار شد و تا پایان بهمن ماه چهار دوره
از این جشنواره برگزار شده است.
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چهارمین جشنواره بزرگ قرآنی خانواده ایران
خودرو خراسان با استقبال گسترده و باشکوه
همکاران و خانواده ایشان در محل شرکت برگزار
شد.
این جشنواره مطابق روال چنـد ساله گذشتـه و
با حمایت های مدیریت محترم عامل با شرکت
بیش از  ۲۰۰شرکت کننده از همکاران ،همسر و
فرزند ایشان در  ۲۴رشته قرآنی و با حضور اساتید
و داوران مطرح کشوری و با قرائت پیام مدیریت
عامل آغاز گردید.

جشنواره چهارم در رشته های قرائت ،ترتیل ،اذان،
حفظ ،تفسیر قرآن و نهج البالغه به صورت مجزا در
دو سالن برای آقایان و بانوان برگزار شد .وجه تمایز
این دوره از مسابقات نسبت به دوره قبل عالوه بر
استقبال بیشتر برگزاری مشترک مراسم افتتاحیه
و افزودن رشته درک مفاهیم نهج البالغه به
رشته های مسابقه بود.
الزم بـه ذکر اسـت تاکنون سـه دوره از جشـنواره
بـزرگ قرآنـی در شـرکت ایـران خودرو خراسـان
برگـزار شـده که برگزیـدگان پس از کسـب عنوان

هـای برتـری در مسـابقات اسـتانی بـه مسـابقات
قرآنـی جامعـه کار و تالش کشـور اعزام شـدند .به
زعـم داوران حاضـر دراین دوره ،سـطح برگزاری و
نظـم متوالـی ایـن مسـابقات در حـدی اسـت کـه
در سـایر شـرکت هـای صنعتی اسـتان همانند آن
برگـزار نمی شـود.
جهت تقدیر از برگزیدگان جشواره چهارم در
مراسمی که جداگانه با حضور مدیریت محترم
عامل و مدیران واحدهای منابع انسانی و ارتباطات
برگزار شد از  ۸۰برگزیده این جشنواره و هشت
برگزیده سی و ششمین جشنواره قرآنی گروه
صنعتی با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه تقدیرو
تجلیل به عمل آمد.
مهندس زاهدی فرد در سخنانی ضمن ابراز
خرسندی از حضور در جمعی که همگی با قرآن
مانوس هستند گفت :قرآن می تواند تاثیرات مثبت
و خوبی بر روی اشخاص جامعه داشته باشد.افرادی
مثل شما که با قرآن الفت خاصی پیدا کرده اید،
قطعا زندگی پربرکتی خواهید داشت .این مهم باعث
می شود ما در همه حوزه های کاری و اجتماعی از
شما توقع بیشتری داشته باشیم .از شما می خواهم
خصلت های نیکی که در وجودتان به برکت قرآن
تبلور یافته است را به سایر همکاران منتقل کنید.
در پایان این مراسم نیز به پاس قدردانی از توجه و
حمایت های مستمر مدیرعامل در برگزاری مستمر
جشنواره قرآنی و تاکید ایشان بر بسط فرهنگ
قرآنی ،از طرف تمامی شرکت کنندگان لوح تقدیر
و هدیه ای به مهندس زاهدی فرد اهدا گردید.

مهارت ،رقابت و نشاط با برگزاری

مسابقاتمهارتکاریدرسالنهایتولیدی
مسابقات مهارتی کارکنان خطوط تولیدی در رشته های
مختلف با همکاری واحدهای منابع انسانی ،سالن های
تولیدی و ارتباطات در قالب برنامه شادی و نشاط در
سالن های تولیدی در حال برگزاری است.
درپیمصوبهکمیتهعالیآموزششرکتمبنیبربرگزاری
مسابقاتمهارتیدربیناپراتورهایخطوطتولیدی،جهت
ارتقای سطح مهارت و ایجاد شور و نشاط در بین آنها در
قالببرنامههایشادیونشاطسازمانیمسابقاتمختلفی
برگزار شد ،که اسامی برندگان تا نیمه بهمن ماه به تفکیک
مسابقه در جدول ذیل ارایه شده است.
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تقدیربسیجکارگریکشورازایرانخودروخراسان

بازدیدمـدیرانارشـدشرکتهایـما

در همایش تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور در مشهد مقدس از شرکت
ایران خودرو خراسان به جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر شد.
این همایش که در محل سالن همایش های اداره کل کار ،رفاه و امور اجتماعی
استان خراسان رضوی به اهتمام سازمان بسیج کارگری برگزار شد از مدیریت
ایران خودرو خراسان به جهت توجه به مقوله بسیج و تحقق اقتصاد مقاومتی با
اهدای لوح سپاس قدردانی شد .در بخشی از این لوح آمده است :بدینوسیله از
زحمات و تاش های صادقانه جنابعالی و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در
سال  1396تقدیر می نماییم .همچنین از فعالیت های پایگاه بسیج شرکت نیز در
همین راستا قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت خودرو سازی هایما آقای لو ،به همراه ویلیام مدیرعامل
اینترناشنال و کای مدیر بازرگانی آن شرکت از ایران خودرو خراسان بازدید
به عمل آوردند.
در بازدید از خطوط تولیدی  ،مهندس زاهدی فرد مدیرعامل و مهندس کمالی قائم
مقاموچندتنازمدیرانشرکت،هیاتچینیراهمراهیکردند.هیأتبلندپایهشرکت
هایما از خط تولید هایما اس 5در مونتاژ،3خطوط بدنه سازی ،سالن رنگ ،ربات های
پاشش رنگ و خط مونتاژ خودروهای سدان و SUVبازدید و با توانمندی های سایت
خراسان در تولید این محصوالت آشنا شدند .پس از آن طرفین در نشستی مشترک
خصوصگسترشهمکاریهایدوجانبهورفعموانعهمکاریمذاکرهنمودند.
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پیرو نام گذاری سال جاری با نام شادی و نشاط
توسط مدیریت عامل و تاکید ایشان مبنی بر راه
اندازی لیگ داخلی فوتسال شرکت ،مرحله اجرایی
این دوره از مسابقات با انجام مراسم قرعه کشی

در خرداد ماه آغاز شد که در آن تمام تیم ها
رقیبان خود را طی 18هفته برگزاری این مسابقات
شناحتند .در این دوره از مسابقات 10تیم از کلیه
واحدهای شرکت به صورت رفت و برگشت به

ایـران خـودرو خراسـان در هجدهمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـی و
فناوری اسـتان در محل دایمی نمایشـگاه های بین المللی مشـهد با ارایه ده
هـا طـرح و ایـده کارکنـان که در نظام پیشـنهادات شـرکت ثبـت و اجرایی
شـده بود حضور یافت .داخلی سـازی دسـتگاه پخت رنگ ،شیلنگ هیتر دار
اتقال مایعات ،طرح های بهینه سـازی مصرف انرژی از جمله دسـتاوردهایی
بـود کـه در ایـن غرفه به نمایش گذاشـته شـده بود.

برگزاري مراسم هفته پژوهش در دانشگاه فردوسي
به مناسـبت هفته پژوهش و در راسـتاي ارتباط صنعت و دانشـگاه همایشـی
در دانشـکده مهندسـي دانشـگاه فردوسـي با دعوت از ایران خودرو خراسـان
برگـزار شـد .در ایـن مراسـم تعـدادی از مدیران شـرکت حاضر در جلسـه به
سـواالت دانشـجویان در زمینـه هـای مرتبط بـا صنعت خودرو پاسـخ گفتند.
کمیته عالی راهبری رنگ گروه صنعتی در سایت خراسان
اعضـای کمیته عالـی راهبری رنگ گـروه صنعتی ایران خـودرو برای دومین
بـار در شـرکت ایـران خـودرو خراسـان حضـور یافتنـد و راهکارهـای ارتقـاء
کیفیـت و موانـع افزایـش ظرفیـت تولیـد در سـالن هـای رنگ ،پـروژه رنگ
آمیـزی دو رنـگ بدنه خـودرو را بررسـی قـرار دادند.
تقدیر از همکاران خدمات پزشکی
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار از همکاران قسمت
درمان و خدمات پزشکی با حضور مدیران واحدهای منابع انسانی ،ارتباطات و
امور بین الملل و جمعی دیگر از مسووالن شرکت ایران خودرو خراسان در محل
درمانگاه شرکت با اهدای گل و هدیه تقدیر و تشکر نمودند.
جداسازی خطوط تولید سوزوکی و هایما
بـه منظـور افزایـش بهـره وری نیـروی انسـانی و ارتقـای سـطح کیفـی
محصـوالت  ، SUVخطـوط تولیـد خودروهـای هایما و سـوزوکی از یکدیگر
جـدا شـدند .خـط جدیـد بـا خریـد و نصـب تجهیـزات در خط پایلوت سـالن
تکمیـل کاری از قبیـل دسـتگاه های  ،Fillingسـازه های ایسـتگاه زیربندی

و آمـاده سـازی محوطه لجسـتیکی و پک گشـایی قطعات ،به بهـره برداری
رسـید است.
نشست مشترک مدیران عامل ایسیکو و ایران خودرو خراسان
مدیرعامـل شـرکت مهندسـی خدمـات صنعتی ایـران خـودرو (ایسـیکو) به
همـراه مدیـران قسـمت های حمـل و نقل ،لجسـتیک و قراردادهـا ،میهمان
مدیرعامـل شـرکت ایران خودرو خراسـان بودنـد .هدف از ایـن بازدید با توجه
بـه افزایـش تولید در ایران خودرو خراسـان بررسـی و ارتقـاء کمیت و کیفیت
خدمات ارایه شـده توسـط شـرکت ایسـیکو بود.
برگزاری جشن های هفته وحدت
هـم زمـان با هفته وحدت و به مناسـبت میاد پیامبر اکـرم (ص) و امام جعفر
صـادق(ع) جشـن هـای این اعیـاد در سـالن های تولیـدی بعـد از اقامه نماز
جماعت برگزار شـد.
دوره آموزشی هوش تجاری برگزار شد
دوره آموزشـی هـوش تجـاری ( )Business Intelligenceبـا همـکاری
واحدهـای فنـاوری اطاعـات و منابـع انسـانی به منظـور توسـعه توانمندی
هـای مدیریتـی و تصمیـم گیـری های مبتنـی بر اطاعـات برنامـه ریزی و
برگزار شـد .هوش تجاری شـاخه ای از علوم کامپیوتر اسـت که مدیران را در
جهـت اخـذ تصمیم هـای مطمئن و اثربخشـی یـاری می رسـاند.
کسب رتبه های برتر در آزمون ساپکو
سـه نفـر از همـکاران شـرکت تعاونی فنی و مهندسـی ،شـاغل در نمایندگی
 3071توانسـتند در آزمون فنی نمایندگی های سراسـر کشـور رتبه های برتر
را کسـب کنند.
در این آزمون آقایان جواد قربانی رتبه دو منطقه و 16کشوری  ،آقای کاظم ارمیون
رتبه سه منطقه و 13کشوری و آقای تقی زاده رتبه پنج منطقه و 20کشوری را
کسب کردند .این آزمون به صورت کتبی توسط شرکت ساپکو در بین کارکنان
بیش از هزار نمایندگی مجاز ایران خودرو در سراسر کشور برگزار گردید.
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حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

خبرهایکوتاه

مصاف هم رفتند که در پایان هفته هفدم تیم
حراست به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های
رنگ یک و مونتاژ یک به ترتیب رتبه دوم و سوم را
به خود اختصاص دادند.

ویژ
ه
د
هـ

ه

ف
جر

پیام مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن دهه فجر
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بیژن زاهدی فرد مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان به مناسبت فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی در پیامی به کارکنان
شرکت این دهه را تبریک گفت .در بخشی از این پیام آمده است « :سام به همه دوستان و همکاران گرامی .دهه فجر انقاب شکوهمند اسامی بر همه شما
عزیزان ایران خودرو خراسان و خانواده های گرامیتان مبارک باشد .ضمن شکر خدای مهربان برای داشتن این گونه همکاران و دوستان پر تاش و صمیمی  ،از
یکایک شما و خصوص ًا خانواده های گرامیتان برای توفیقاتی که هر روز شاهد آن هستیم بسیار ممنون و سپاسگزارم .
امیدوارم در جوار حرم دوست و در پناه خدای مهربان سالم باشید و سربلند».
فضا آرایی شرکت

زنگ انقالب در سالن های تولیدی

یادمان فجر فاطمی در خیابان ها

همزمـان بـا ایـام ا ...دهـه فجـر آغـاز مراسـم
گرامیداشـت سـی و نهمیـن سـالگرد پیـروزی
شـکوهمند انقاب اسـامی و مصادف شدن آن با
ایام سـوگواری شـهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
فضـا آرایـی مناسـب ایـن دهه در سـطح شـرکت
انجام شـد.

مطابـق روال همـه سـاله همزمـان بـا ورود
غرورانگیـز بنیانگـذار انقـــــاب اسـامی بـه
ایـران و آغـــاز جشـن هـای دهـه فجـر زنـگ
انقـاب در سـالن هـای تولیـدی نواخته شـد و
با روشـن شـدن چـراغ هـای تولیدی بـوق آنها
بـه صـدا در آمـد.

به مناسبت پیروزی انقاب اسامی و دهه فاطمیه
بر روی تمامی وسایط نقلیه شرکت ایران خودرو
خراســان بنرهای این ایام نصب گردید .بخـشی از
این بنرها بر روی اتوبوس های مخصوص رفت و
برگشت کارکنان به شرکت بود که در خیابان های
سطح شهر رفت و آمد می کردند.

اهتزاز پرچم ایران

بـه مناسـبت دهه فجـر پرچم دو وجهـی جمهوری
اسـامی ایران و ایـران خودرو بـر روی مرتفع ترین
برج نوری شـرکت بـه اهتـزاز در آمد.
ایـن پرچـم بـه ابعاد14*7متـر و بـه مسـاحت
72مترمربـع ،بـه پیشـنهاد واحـد ارتباطـات و امـور
بین الملـل ایران خودرو خراسـان رضـوي تهیه و با
همکاري واحد پشـتیباني سـایت در اولیـن روز دهه
فجـر  ،بر فراز برج نـوري 24متري ترمینال مرکزي
شـرکت نصب و برافراشـته شـد .

اطالع رسانی شعار روزهای دهه فجر

بـا توجه بـه نام گـذاری روزهـای دهـه فجر از
سـوی سـازمان تبلیغات اسـامی ،متناسـب با
هـر یـک از شـعارهای روزانـه این ایـام اطاع
رسـانی مناسـبی از طریـق یـک اتوماسـیون،
نصـب بنـر بـر در ورودی هـای سـالن هـا و
کانـال تلگرامـی صـورت پذیرفـت .هـم چنیـن
تصاویـر خاطره انگیـز روزنامـه اطاعات بهمن
 57بـه صـورت روزانـه بـر روی اسـتندهای
ورودی هـر سـالن بـه نمایـش گذاشـته شـد.

اخبار خوب در بهمن فجر آفرین؛
رکوردبیشترینتولیدایرانخودروخراسانشکستهشد

 6بهمن در تاشـی تحسـین برانگیز ،رکورد بیشترین خودروی تولید
شـده در یک سـال ،توسـط سـربازان غیور شـرکت ایران خودرو خراسان
شکسته شد.
ایـن رخـداد مهم در 6بهمن ماه سـال جـاری با تولید بیـش از  141هزار
دسـتگاه خودرو محقق و رکورد تولید سـال گذشـته شکسته شـد .این در
حالی اسـت که از تاریخ شکسـته شـدن رکـورد تا پایان سـال جاری 51

روز دیگـر زمان باقـی مانده بود.
الزم بـه ذکـر اسـت تـا تاریخ ذکر شـده تعـداد 126هزار و  963دسـتگاه
9 ،405هـزار و  993دسـتگاه هایمـا و 4هـزار و  138دسـتگاه سـوزوکی
گراند ویتارا تولید شـده اسـت .گفتنی اسـت گـروه صنعتی ایـران خودرو
برای شـرکت ایران خودرو خراسـان در سـال  96تولید  165هزار دستگاه
خـودرو را مصوب نموده اسـت.
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 10بهمن در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پژو
 ۴۰۵تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان دومین ستاره کیفی
را کسب کرد.
مدیر واحد کیفیت ایران خودرو خراسان با اعالم این خبر گفت :ارتقای سطح کیفی
پژو ۴۰۵به عنوان محصول انحصاری این شرکت با هدف افزایش رضایت مشتریان
با عنایت به سیاست های گروه صنعتی در ارتقای کیفیت محصوالت و برنامه های
ابالغی مدیریت محترم عامل شرکت در خردادماه ۹6در دستور کار قرار گرفت.
مهندس حسین کمالی اظهار داشت :در این راستا با بررسی و تحلیل ایرادات رویت
شده در این محصول ،بیش از ۳6پروژه بهبود در شاخص های قبل از تحویل تعریف
و اجرایی شد که در نهایت پژو  ۴۰۵موفق به اخذ دومین ستاره کیفی در ارزیابی
دی ماه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گردید .هم چنین بر اساس نتایج
نظرسنجیازمشتریان،محترمپژو ۴۰۵بادستیابیبهعدد 6۹.۲نسبتبههدف7۱
جهشکیفیمناسبینیزدرشاخصرضایتمشتریانداشتهاست.
مدیر واحد کیفیت ایران خودرو خراسان در پایان اظهار داشت :ارتقای کیفیت
محصوالت در شرکت ایران خودرو خراسان امری مستمر بوده و تالش می کنیم بر
اساس ابالغ معاونت محترم کیفیت گروه صنعتی و با تغییر روش ارزیابی از ویرایش
 ۲۰۰6استانداردکیفیتمحصولشرکتپژو()PSAبهویرایش ۲۰۱۲ایناستاندارد
روند بهبود تداوم داشته باشد .وی نقش بهبود های حاصل شده در حوزه کیفیت
قطعات را در این موفقیت پررنگ دانست.

 10بهمن بر اساس نتایج نوزدهمین دوره تحقیق شرکت بازرسی و کیفیت
استاندارد ایران از رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای
سواری ،خودروی هایما  S7توربو اتوماتیک محصول تولیدی گروه صنعتی
ایران خودرو که در ایران خودرو خراسان تولید می شود باالترین رتبه کیفی
را کسب کرد.
بر اساس این گزارش ،با کیفیت ترین خودروهای شاسی بلند زیر  ۱۰۰میلیون
از دیدگاه مشتریان ،به ترتیب هایما  S7توربو اتوماتیک ،بی وای دی S6
اتوماتیک و جک  S5دنده ای می باشند.
در این تحقیق با  6۹.۰7۴نفر از خریداران  ۹7خودروی سواری که از ۱7
شرکت عرضه کننده خودرو در شش ماهه اول سال  ۱۳۹6خودرو خریداری
کرده بودند مصاحبه انجام شده است که نتایج نشان می دهد رضایتمندی
مشتریان در مقایسه با سال  ۱۳۹۵از رشد  ۱۵امتیازی برخوردار بوده است.
الزم به ذکر است پروژه تولید خودروی هایما در شرکت ایران خودرو خراسان
با تولید هایما اس 7معمولی در خردادماه ۱۳۹۴آغاز و درست یک سال بعد در
خرداد ماه  ۱۳۹۵این خودرو با اخذ سه ستاره کیفی از شرکت بازرسی کیفیت
و استاندارد ایران در صدر محصوالت تولیدی رده قیمتی خود قرار گرفت .پس
از آن در نتیجه بررسی های صورت گرفته و تقاضای مشتریان ،خودروی هایما
اس  7با موتور توربوشارژ در خط تولید ایران خودرو خراسان قرار گرفت که این
خودرو نیز در نخستین ارزیابی کیفی انجام شده سه ستاره کیفی را کسب کرد.
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پژو 405ایران خودرو خراسان دوستاره شد

هایما  S7توربو رتبه نخست کیفیت را اخذ کرد

رونمایی از خودروی فرمول یک دانشجویی سورنا
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 15بهمن در مراسمی خودروی فرمول یک
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در
شرکت ایران خودرو خراسان رونمایی شد.
در این مراسم که با حضور مدیر عامل و مدیران شرکت،
مدیران  ،اساتید و تیم دانشجویی دانشگاه فردوسی
برگزار شد ،از خودروی فرمول یک دانشجویی سورنا
که ساخت آن از مهرماه سال گذشته با حمایت ایران
خودرو خراسان آغاز شده بود رونمایی شد.
در ابتدای این مراسم مدیریت عامل ایران خودرو
خراسان در سخنانی ساخت خودروی سورنا را نتیجه
یک کار خوب تیمی دانست و اظهار داشت :ما سورنا
را یک محصول جدید ایران خودرو خراسان می دانیم و
نشان دادیم که می توانیم با همکاری صنعت و دانشگاه
راهی را که در این چند ساله پس از انقاب بر اثر جنگ
تحمیلیوتحریمهاعقبماندهایمخیلیزودطیکنیم

و مایلیم این همکاری ادامه پیدا کند به شرطی که نتایج
آن برای کشور ملموس و قابل دفاع باشد.
مهندس زاهدی فرد با مخاطب قرار دادن تیم
دانشجویی حاضر در مراسم ،دوران دانشجویی را یکی
از بهترین دوران زندگی دانست و افزود :در این بازه تنها
مسوولیت مهم شما درس خواندن و انتخاب راه درست
زندگی است .شما حق دارید هر راهی را که دوست دارید
انتخاب کنید ولی انصاف این است راهی را برگزینید که
حاصل آن ،شما و مملکت خودمان را منتفع کند.
در ادامه مهندس تهرانی مسوول اجرای این پروژه
ضمن تشکر از حمایت های شرکت ایران خودرو
خراسان در کلیه مراحل ساخت این خودرو با ارایه
گزارش مختصری از روند اجرای پروژه از آغاز تاکنون
گفت :در این مسیر به مشکات زیادی برخوردیم که
آخرین آن ثبت نام در سایت مسابقات جهانی این رشته

بازدیدمدیرانمالیگروهصنعتی

بود که اجازه دسترسی با آی پی های ایران داده نمی
شد .حتی ما برای انتقال پول به خارج از کشور هم
مشکل داشتیم ولی همه این مشکات را پشت سر
گذاشتیم و هم اکنون آماده اعزام به مسابقات جهانی
ایتالیاهستیم.
در پایان این مراسم استارت خودروی سورنا توسط
مدیرعامل ایران خودرو خراسان زده شد و با طی مسیر
مورد آزمایش قرار گرفت.
الزم به ذکر است طراحی و ساخت این خودرو توانست
به عنوان طرح برتر دانشجویی در جشنواره ملی حرکت
که در دی ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه رازی
کرمانشاه برگزار شد انتخاب شود .خودروی سورنا در
مسابقاتطراحیوساختفرمولیکداشجوییکهدر
تیرماه سال آینده در کشور ایتالیا برگزار می شود حاضر
خواهدبود.

هدیهکلینیکدندانپزشکیبهکارکنان

در مراسمی که در سالن مونتاژ برگزار شد تعدادی از همکاران استفاده کننده از خدمات
 19بهمن مدیریت امور مالی و اقتصادی ایران خودرو خراسان یک دوره آموزشی کلینیک دندانپزشکی طرف قرارداد با شرکت تعاونی فنی و مهندسی به قید قرعه
مبارزه با پولشویی را در بین مدیران و مسووالن مالی گروه صنعتی ایران کارتهدیه300هزارتومانیدریافتکردند.اینکلینیککلیهخدماتدندانپزشکیرا
خودرو برگزار کرد.
با تخفیف ویژه ای به سهامداران تعاونی فنی و مهندسی ارایه می نماید.
این دوره آموزشی دو روزه با حضور اساتید برجسته و جهت آشنایی با راه های
تجهیز دومیندستگاهآمبوالنسبخشدرمان
جلوگیری از پولشویی و قوانین مرتبط با آن در مشهد برگزار شد .روز پایانی این مراسم
دومیندستگاهآمبوالنسونخریداریوباتجهیزآنبهامکاناتاورژانس
که با حضور معاونت مالی گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد میهمانان با حضور در  21بهمن
شرکت ایران خودرو خراسان افزوده شد .دکتر سعادت مسوول بخش
شرکت ایران خودرو خراسن از سالن های تولیدی بازدید کردند.
 HSEدر این زمینه گفت :جمعیت شاغل درایران خودرو خراسان به مرز 5هزار نفر
رسیده است که این امر موجب می شد در مواقع بروز حادثه امداد رسانی الزم صورت
نگیرد.لذاباحمایتمدیرعاملمبلغیکمیلیاردو500میلیونریالبرایخریدوتجهیز
آمبوالنسهزینهشد.

در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی شرکت انجام شد؛

 16بهمن

نشستمدیرعاملباروسایشورایروستاهایپیرامونی

در راســتای ایفـای مسـوولیـت هـای
اجتماعی ایران خودرو خراسان ،نشست
مدیر عامل و روسای شورا و معتمدان
بیش از  20روستای اطراف شرکت
برگزار شد.
در این نشست گرم و صمیمی ،هر یک
از روسای شورا ،بزرگان و معتمدان
روستاهای پیرامونی ،موضوعات و موارد
مختلفی را مطرح نمودند و مدیریت
عامل نیز ضمن توجه به درخواست ها
به یکایک سواالت پاسخ گفتند .مهندس
بسزایی داشته باشیم.
زاهدی فرد در سخنانی با اشاره به این که ایفای وی سه برابر شدن تولید در شرکت ایران خودرو
مسوولیت های اجتماعی به جامعه اطراف یکی از خراسان و اشتغال نزدیک به  5هزار نفر که عمدتا از
اهداف شرکت ایران خودرو خراسان است اظهار افراد بومی منطقه هستند  ،کمک به توسعه فرهنگی
داشت :ما در این چند سال تمام تاش خود را به و آموزشی منطقه ،راه اندازی تصفیه خانه پساب
کار گرفته ایم تا در رونق و آبادانی منطقه سهم صنعتی و کاهش برداشت روزانه 800مترمکعب از

آب های زیر زمینی ،از مدار خارج
نمودن یک حلقه چاه آب و کمک
به استقرار شرکت های قطعه ساز در
شهرک صنعتی بینالود را از مهمترین
اقدامــات ایــران خــودرو خراسـان
در راستـای ایفـــای مسولیـت های
اجتماعی در منطقه دانست.
در پایان این نشست نیز در جهت
کمک به توسعه فرهنگی روستاهای
اطراف ،تعداد یک هزار و  260جلد
قرآن و مفاتیح از طرف شرکت ایران
خودرو خراسان به  33مسجد روستاهای منطقه
اهدا شد .درپاییز سال جاری نیز تعداد  60دستگاه
کامپیوتر و کتب آموزشی جهت کمک به توسعه
آموزشی مدارس شبانه روزی منطقه در اختیار
آموزش و پرورش منطقه احمدآباد قرار گرفته بود.

برگزاریجشنوارهخودروهایدستساز
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 21بهمن

حراستقهرمانفوتسالگروهصنعتيشد
 9بهمن تیم فوتسال حراست ایران خودرو خراسان ،قهرمان مسابقات حراست های
گروه صنعتی ایران خودرو شد.
مسابقات فوتسال حراست های گروه صنعتی ایران خودرو با حضور  16تیم از واحدهای
حراست شرکت های گروه به میزبانی ایران خودرو در تهران برگزار گردید.
دور اول این مسابقات در 4گروه 4تیمی برگزار شد .در مرحله نهایی تیم فوتسال حراست
ایران خودرو خراسان با نتیجه 5بر 2تیم خوب ساپکو را شکست داد و به فینال مسابقات
راه یافت .در فینال مسابقات تیم حراست ایران خودرو خراسان توانست با ارائه بازی برتر تیم
حراست مهرکام پارس را با نتیجه قاطع 4بر صفر مغلوب کند و به مقام قهرمانی این دوره
از مسابقات دست یابد .تیم های حراست مهرکام پارس و حراست ساپکو نیز توانستـند به
مقام های دوم و سوم دست پیدا کنند.

 11بهمن
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با حمایت شـرکت ایران خودرو خراسـان  ،یک دوره جشـنواره خودروهای دسـت
سـاز در بین دانش آموزان یکی از روسـتاهای پیرامونی شـرکت برگزار شـد.
در ایـن جشـنواره کـه در بین دانش آمـوزان مقاطع مختلف تحصیلی روسـتای
فخـرداوود کـه در فاصلـه هفت کیلومتری شـرکت قـرار دارد برگزار شـد ،از بین
تعداد  30خودرو دسـت سـاز سـاخته شـده توسـط دانش آموزان مقاطع مختلف
تحصیلـی این روسـتا  ،تعداد 7خـودرو به عنوان خـودروی برتر انتخاب شـدند و
جوایـز خـود را دریافت کردند.
مدیـران واحدهـای منابـع انسـانی و ارتباطـات و امـور بین الملل شـرکت نیز در
این جشـنواره حضور داشـتند و جوایز دانش آمـوزان برتر را اهداء نمودنـد .داوری
ایـن جشـنواره نیـز بر عهـده کارشناسـان فنی ایـران خودرو خراسـان بـود .از
دیگـر برنامـه های این جشـنواره می تـوان اجرای گروه سـرود مقاطع مختلف
تحصیلـی و اجرای نمایش اشـاره کرد که با اسـتقبال دانش آمـوزان و میهمانان
حاضر در این جشـنواره روبرو شـد.

خانواده ایران خودرو خراسان در راهپیمایی 22بهمن

راهپیمایی  22بهمن  96با شکوه هر چه تمام تر ،با
حضور پرسنل ایران خودرو خراسان ،خانواده و فرزندان
ایشان در شهرهای مشهد ،نیشابور و ملک آباد برگزار
شد.
در راهپیمایی  22بهمن شهر مشهد ،حضور مدیرعامل

و سایر مدیران ستادی و تولیدی در کنار کارکنان
شرکت ،جلوه خاصی به حضور ایران خودرو خراسان
در این مراسم بخشیده بود .اعضای پایگاه بسیج ثامن
االئمه شرکت نیزهمانند سال های گذشته با لباس
فرم متحدالشکل در کنار سایر همکاران در این مراسم

حضورداشتند.
هم چنین در شهرهای نیشابور و ملک آباد نیز مدیران
و همکاران شرکت به همراه خانواده به نمایندگی از
شرکت ایران خودرو خراسان در مراسم راهپیمایی 22
بهمن به صورت گسترده حضور پیدا کردند.

شهر مشهد
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