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گزارش عملکرد یک ساله واحدها
ایران خودرو خراسان در سالی که گذشت

گفتگو با همکاران تولید
IMS ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه



بیژن زاهدی فرد
مدیرعامل

عرض سالم و خسته نباشید به همکاران عزیزم در 
شرکت ایران خودرو خراسان.

فرودهایش سپری شد.  و  فراز  همه  با  سال 1396 
روزهای خوبی را در کنار هم سپری نمودیم و با هم 
دلی و تالش شما عزیزان کارنامه عملکردی مثبتی 
بر جای گذاشتیم. در سالی که با شعار مقام معظم 
و  تولید   ، مقاومتی  اقتصاد  سال  ظله(  )مد  رهبری 
اشتغال نام گذاری شد. به تبعیت از این شعار و هم 
گروه  ارشد  مدیریت  ابالغی  های  سیاست  با  راستا 

صنعتی، سرمایه گذاری عظیمی در  زیر ساخت های 
اساسی شرکت انجام دادیم تا هم چنان رتبه ایران 
خودرو خراسان را به عنوان شرکت اول  شرق کشور و 
رتبه نخست در شرکت های تابعه  گروه صنعتی حفظ 
نموده و حتی ارتقاء دهیم. بیش از 45 میلیارد تومان در 
زیر ساخت های اساسی شرکت سرمایه گذاری شد. 
با توجه به نیاز سازمان، پروژه های زیرساختی مهمی 
تعریف و به مرحله اجرا در آمد. پروژه افزایش ظرفیت 
تولید، رباتیک نمودن سالن های رنگ 1 و 2،   توسعه 
فضای لجستیکی، توسعه فضاهای اداری، توسعه خط 
مونتاژ 2، خرید و راه اندازی دومین ترانسفورماتور 132 
کیلوولتی شرکت، پروژه انتقال میکانیزه بدنه در سالن 
محدوده  سازی  محصور  و  دیوارکشی  سازی،  بدنه 
شرکت و.. از مهمترین اقداماتی بود که در سال 96 
عملیاتی و اجرایی شد. ما افتخار می کنیم  در سالی 
که گذشت شرکت برتر در صنعت استان شدیم و برند 
برتر استان را نیز در بخش صنعت بدست آوردیم. در 
این سال محصول سوزوکی گرند ویتارا کماکان در 
رتبه نخست کیفی کالس قیمتی خود قرار  گرفت 
و هایما اس 7 عالوه بر کسب سه ستاره کیفی، در 

نظر سنجی سازمان کیفیت و استاندارد ایران ، بهترین 
سال 96  نخست  نیمه  در  خریداران  منظر  خودرواز 
معرفی شد. هم چنین طبق وعده تولید  یک خودروی 
جدید در هرسال ، توانستیم در سالی که گذشت یک 
محصول جدید دیگر با نام هایما اس 5 ، تولید نماییم 
که با استقبال گسترده خریداران مواجه شد. با تولید 
جدید  شغلی  فرصت   150 تعداد  به  محصول  این 
ایجاد شد و جمعیت شاغل در شرکت به بیش از  5 
هزار نفررسید. در پایان سال نیز کام همه کارکنان با 
 IMS موفقیت در اخذ مجوز ارتقاء و تمدید گواهینامه
شیرین شد. تمام این اتفاقات خوب میسر نمی شد 
مگر با تالش شما همکاران عزیز. شعار یک خانواده 
یک هدف در سالی که گذشت به معنای واقعی تجلی 
یافت.  ایران خودرو خراسان از وجود و حضور شما  به 
خود می بالد. ما این راه را با شما و در کنار شما در سال 
آینده ادامه خواهیم داد. برای شما سالی پر از شادکامی 
و تندرستی در کنار خانواده آرزومندم. دعای من برای 
شما در سال جدید درخواست از خداوند متعال برای 

محقق نمودن آرزوهایتان است. 
در پناه حق ماجور با شید. خداحافظتان.         

بهاری  اعتدال  با  مقارن  که  بهار  رسیدن فصل  فرا 
طبیعت است، برای ما که به لطف این تحول، سالی 
ایام  بازخوانی  مغتنم  فرصت  یکنیم،  م  آغاز  را  تازه 
رفته و آرزومندی برای سال تازه است. امید آن که 
به مدد لطف پرودگار عزیز حکیم، دعای »حول حالنا 
الی احسن الحال« کارگر افتد و خداوند تقدیرمان را 
نیک گرداند. بی شک خداوند رحمان، آن گونه که 
»دگرگون کننده قلب ها و دیدگان و گرداننده احوال« 
است، جز خیر برای بندگان نخواهد خواست و ما که 
مومنانه به رحمتش ایمان داریم، به این خیرخواهی نیز 

رجاء واثق داریم. 
گروه صنعتی ایران خودرو، در سالی که گذشت، توانست با 
تحقق بخش مهمی از برنامه هایی که )برای سال 1396( 
طرحریزی کرده بود، در آستانه سال جدید کارنامه در خور 

تاملی برای ارایه به پیشگاه ملت ارایه نماید . 
کارنامه درخشانی که این بخش از صنعت را در شمار 
موفق ترین بخش های کشور طی سال گذشته قرار 
می دهد، اما  واقفیم که این همه خواست مردم نیست 
و نیک می دانیم که تا مطلوب پاسخ گویی به مطالبه 
ملت، فاصله داریم، لذاست که اهتمام جدی خود را به 
کار بسته ایم که در سال 1397، با تالشی هرچه تمام 
تر در راستای آن چه مشتریان و مخاطبان به عنوان 

صاحبان این صنعت از ما توقع دارند، اقدام کنیم. 
توسعه  های  طرح  رساندن  ثمر  به  برای  کوشش 
ای تولید و ارایه محصوالت متنوع برای تامین نظر 

مشتریان، ارتقای کیفیت محصوالت به نحوی که 
خریداران در استفاده از آن احساس امنیت و رضایت 
هر چه بیش تر کنند، توسعه ارتباط با خودروسازان برتر 
دنیا به  منظور بهره مندی از فناوری های جدید در 
ساخت و تولید و همچنین ارایه خدمات پس از فروش 
مناسب برای جلب رضایت مشتریان؛ از جمله اهدافی 
است که در ذیل آن طرح های متعددی را  برای سال 

جدید پیش بینی و برنامه ریزی کرده ایم. 
تردید نداریم که توسعه صنعت خودرو عالوه بر اهتمام 
خودروساز، نیازمند هم دلی، همکاری و  همراهی تمام 
بخش ها از نهادهای سیاست گذار و حاکمیتی و ملت 
است و خودروسازان خود را خادمانی می دانند که در 
بخشی از صنعت در راستای توسعه کشور، وظیفه ای 
مشخص را بر عهده دارند. امیدواریم که در سایه این 
هم دلی و هماهنگی بتوانیم، صنعت خودروی کشور 
را به جایگاه واقعی آن که همانا درخشش تولید ملی 

در این صنعت است، برسانیم .

مودت  و  مشارکت  جز  راهوارش،  موکب  که  راهی 
نیست. اما عالوه بر همه این ها، برآمدن مطلع بهار، 
فرصت مغتنمی است که در آن از اهل خانه صنعت 
خودرو به ویژه آنان که در خانواده بزرگ گروه صنعتی 
را  مهربانی  و  مودت  آیین  دالنه،  خودرو، هم  ایران 
پاسداری کردند، تقدیر کنیم. کسانی که با تالش و 
همت بلند خود دستاوردهای پرشماری را به ارمغان 
آوردنـد و اگر نبود اندیشـه خالق، کوشـش پی گیر و 
عشق سرشار این عزیزان در راستای خدمت به صنعت 
و توسعه کشور، ما این گونه افتخارآمیز از راه رفته 

سخن نمی گفتیم.
در این مجال ضمن تشکر از این عزیزان، با تقدیم 
بهترین شادباش ها، فرا رسیدن سال نو را به ایشان 
و  بهروزی  و  توفیق  برایشان  و  گوییم  می  تبریک 

سعادت در همه شوون آرزومندیم. 
در پایان تاکید می کنیم که موسم بهار که زیباترین 
فصل طبیعت است، موسم دل انگیز تجدید عهدهاست 
و ما به عنوان فرزندان این ملت در گروه صنعتی ایران 
خودرو اهتمام خود را بیش از گذشته به کار خواهیم 
بست تا با استعانت از ذات احدیت، در تحقق آرمان 
استقالل کشور در سایه اقتصاد مقاومتی که رهنمود 
مقام معظم رهبری است، هم سو با دولت مقتدر تدبیر 
و امید گام برداریم و در مسیر خدمت تمام تالش خود 

را در راستای جلب رضایت ملت به کار بندیم.
 ان شاءا...
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پیام نوروزی مهندس یکه زارع 

خواستن توانستن است

افتخار ما: اندیشه خالق، کوشش پی گیر و عشق سرشار



 فروردین 
اخذ گواهینامه مدیریت انرژی 

ISO50001:2011

در راسـتای تحقـق هدف اسـتراتژیک اسـتفاده 
ایـران  شـرکت  انـرژی،  منابـع  از  بهینـه 
اخـذ گواهینامـه  بـه  خـودرو خراسـان موفـق 
اسـتقرار سیسـتم مدیریـت انـرژی مبتنـی بـر 
ISO50001:2011 شـد.  پـس از ممیـزی هـای 

الزم توسـط شـرکت IMQ ،  ایـران خـودرو 
خراسـان موفـق به اخذ گواهیــنامه اسـتاندارد 
سیسـتم مذکـور بـا دامنه اسـتفاده از سـوخت 
گــاز، الکتــریسـته و آب صنعتــی در تولیــد 

خودروهـای سـواری شـد.  

آغاز پاشش رباتیک در سالن رنگ 
با آغاز نخسـتین روز کاری در سـال 96، پاشش 
سـطوح بیرونـی بدنـه هـای خـودرو در سـالن 
رنـگ بـا ربـات انجـام شـد. مراحـل نصـب 12 
ربـات در ایـام تعطیـات نـوروز 96 بـا همکاری 
سـوپروایزرهای تامین کننـده ربات ها از شـرکت 
سـمز فرانسـه و با تاش شـبانه روزی همکاران 
سـالن رنـگ و واحـد پشـتیبانی انجـام شـد. از 
تاریـخ 14 فروردیـن سـال جاری کلیه پاشـش 
بیرونـی بدنـه ها با ربـات انجام می شـود. هزینه 
اجـرای ایـن پـروژه 18 میلیـارد تومـان اعـام 

است.  شـده 

  اردیبهشت 
برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب 

در چهارمیـن سـال پیاپـی، چهارمین نمایشـگاه 
کتــاب و محصــوالت فرهنگـی از تاریــخ 23 
لغایـت 31 اردیبهشـت ماه با اسـتقبال کارکنان 
در شـیفت های مختلف کاری در شـرکت برگزار 
شـد. در نمایشـگاه چهارم گلچینی از آثار حدود 

150 ناشـرمعتبر کشـور در موضوعـات مختلـف 
بـه همـکاران عرضـه گردیـد. تسـهیات در نظر 
گرفتـه شـده برای همـکاران شـامل تخفیف 45 
درصـدی ناشـر بـر روی کتـاب، 25 درصـدی بر 
روی محصـوالت فرهنگی و اسـباب بـازی و 10 
درصـدی مدیریـت عامل بود که در اقسـاط سـه 

ماهـه از حقوق همکاران کسـر شـد. 

جشن بزرگ روز کارگر  

بـا فـرا رسـیدن روز جهانـی کارگر و بـه منظور 
قدردانـی از زحمـات کارگران پرتاش شـرکت، 
طبـق روال هرسـال، آییـن نکوداشـت این روز، 
در سـالن ورزشـی شـرکت برگـزار شـد. در این 
مراسـم مهنـدس زاهـدی فـرد مدیریـت عامل، 
مهنـدس کمالـی عضـو هیئـت مدیـره، مدیران 
مسـووالن  سـتادی،  و  تولیـدی  واحدهـای 
حضـور  همـکاران  از  نفـر  هـزار  دو  حـدود  و 
داشـتند. پـس از صحبـت های مدیریـت عامل، 
برنامـه هـای شـاد و متنوعی توسـط هنرمندان 
مطـرح کشـور، در فضایی بسـیار صمیمی برای 

همـکاران بـه اجـرا در آمد. 

افتخار آفرینی در جشنواره امتنان 
در بیســت و هشتـــمین جشـنــواره امتـنان 
خراسـان رضـوی بـا حضور وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی،  از ایـران خـودرو خراسـان به 
جهـت کسـب عنـوان واحـد نمونـه، کار گروه و 

کارگرنمونـه  تقدیـر بعمـل آمد.  
در این مراسـم شـرکت ایـران خودرو خراسـان 
بـه عنـوان واحـد نمونـه، آقـای حسـین نیازی 
بـه عنـوان کارگرنمونه و آقایان همایون سـاقی، 
محمدنسـاج مقـدم، مهـدی کشـاورز و روح ا.. 
نیکـزاد به عنـوان کارگروه نمونه معرفی شـدند 

و مـورد تقدیـر قـرار گرفتند.  

 خرداد 
قدردانی کمیته امداد 

بـا  احمدآبـاد  منطقـه  امـداد  کمیتـه  ریاسـت 
ارسـال پیامـی بـه مدیریت عامل شـرکت ایران 
خودرو خراسـان، از مسـاعدت های آن شـرکت 
بخـش  روسـتاهای  نیازمنـدان  بـه  کمـک  در 
احمدآبـاد تشـکر و قدردانی نمود. در بخشـی از 
ایـن پیام بـه مهندس زاهـدی فرد آمده اسـت: 
برخـود الزم دانسـتم مراتـب تشـکر و قدردانـی 
خـود و همـکاران واحد مشـارکت هـای مردمی 
ایـن اداره را به خاطر همکاری ها و مسـاعدت هایی 
ایـن نهـاد مقـدس داشـته و  بـا  کـه تاکنـون 

خواهیـد داشـت اظهـار نمایم. 

افتتاح خط 4 بدنه سازی
ــد  ــت و تولی ــش ظرفی ــروژه افزای در راســتای پ
خــودرو  ایــران  در   405 پــژو  انحصــاری 
ــودرو از  ــن خ ــه ای ــد بدن ــط تولی ــان، خ خراس
ســایت مرکــزی بــه ایـــران خـــودرو خراســـان 
منتقـــل شـــد. بــا راه انــدازی ایــن خــط تولیــد 
ــران خــودرو خراســان  ــه ای ــه در ســالن بدن بدن

ــید. ــتگاه رس ــش از 600دس ــه بی ب

 تیر 
انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه فردوسی 

بـا انعقـاد تفاهـم نامـه همـکاری بـا دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد، فـاز اجرایـی پـروژه  ارتبـاط 
صنعـت و دانشـگاه در شـرکت ایـران خـودرو 
خراسـان آغـاز شـد. ایـن تفاهـم نامه بـا حضور 
دانشـگاه  علمـی  هیـات  اعضـای  و  ریاسـت 
سـایر  و  عامـل  مدیریـت  و  مشـهد  فردوسـی 
مدیـران واحدهـای سـتادی و تولیدی شـرکت 
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ایران خودرو خراسان در سالی که گذشت
نگاهی به رخدادهای ماهانه سال1396
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در موضوعاتـی از قبیـل مهندسـی، الکترونیک، 
فنـاوری اطاعـات، مدیریـت، بازرگانی، آموزش 
و انتقـال دانـش و تجربیـات در محـل سـایت 

ایـران خـودرو خراسـان بـه امضـاء رسـید. 

میزبانی از ستاد بازسازي عتبات عالیات
هفتـادو هفتمیـن نشسـت هـم اندیشـي سـتاد 
گـروه  کارکنـان  عالیـات  عتبـات  بازسـازي 
صنعتـي ایـران خـودرو، درجـوار بـارگاه امـام 
هشـتم)ع( و بـه میزباني ایران خودرو خراسـان 
برگـزار شـد. در ایـن نشسـت مدیریـت عامـل 
شـرکت، مدیـر روابـط عمومـي ایـران خـودرو، 
عالیـات  عتبـات  بازسـازي  سـتاد  ریاسـت 
واحدهـاي  مدیـران  گـروه صنعتـي،  کارکنـان 
ایـران  ارتباطـات  و  انسـاني  منابـع  حراسـت، 
اعضـاي سـتاد  از  خـودرو خراسـان و جمعـي 
بازسـازي عتبـات عالیـات شـرکت هـاي گـروه 
صنعتـي حضـور داشـتند و در خصـوص مـوارد 
و موضوعـات مرتبـط هم اندیشـی و تبادل نظر 

نمودنـد. 

میزبانی از خانواده شهدای گروه صنعتی
خـودرو  ایـران  پیاپـی  سـال  دومیـن  بـرای 
خراسـان افتخـار میزبانـی از خانـواده شـهدای 
ایثارگـران  و  حـرم  مدافـع  و  مقـدس  دفـاع 
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو را داشـت. بیـش 
گـروه  ایثارگـر  هـای  خانـواده  از  140نفـر  از 
صنعتـی در روزهـای 18 و 19 تیرمـاه 96 وارد 
مشـهد مقـدس شـده و به بـارگاه ملکوتـی امام 

شـدند.  مشـرف  هشـتم)ع( 

راه اندازی خط پایلوت پروژه ها 
خــط پایلــوت پــروژه هــا، جهــت تولیــد 
آزمایشــی محصــوالت جدیــد در ایــران خــودرو 
خراســان افتتــاح شــد. بــا توجــه بــه اســتراتژی 
شــرکت مبنــی بــر ایجــاد تنــوع در ســبد 
محصــوالت خــود، افزایــش بهــره وری، بررســی 
ــر فرآینــد هــای تولیــد و  ــر و فنــی ت دقیــق ت
در نهایــت کاهــش توقفــات خــط اصلــی 
مونتــاژ در مراحــل اولیــه تولیــد یــک محصــول 
جدیــد، خــط پایلــوت در ســالن تکمیــل کاری 
ــرداری رســید. ــره ب ــه به ــدازی شــد و ب راه ان

 مرداد 
مسابقات استانی رانندگان لیفتراک 

هـم زمـان بـا هفته ملـی مهـارت، اولیـن دوره 
مسـابقات مهـارت رانندگان لیفتراک در سـطح 
شـرکت هـا و صنایـع اسـتان، در شـرکت ایران 
خـودرو خراسـان برگـزار شـد. این مسـابقات با 
همـکاری انجمـن مدیـران صنایـع و سـازمان 
فنـی و حرفه ای اسـتان، با حضـور 175 راننده 
برتـر لیفتـراک واحدهـای صنعتی اسـتان ابتدا 
در مرحلـه آزمـون کتبـی برگـزار و منتخبـان 
در مرحلـه آزمـون عملـی در محـل شـرکت به 
رقابـت پرداختنـد. در پایـان مسـابقات فروزنده 
پـور، خیرآبادي، بهرامـی، خدارامی و  عابدي از 
ایـران خودرو خراسـان مقام هـای اول تا پنجم 
را کسـب کردنـد و رحیمـی بادخـور از  پـارت 
السـتیک و منتظمـی از شـرکت رینگ سـازي 
مشـهد بـه ترتیـب مقام هـای ششـم و هفتم را 

از آن خـود کردند.

آغاز برنامه های نشاط سازمانی
 پیرو نام گذاری سـال 96 در جشـن روز کارگر 
توسـط مدیریـت عامـل، بـا نـام سـال شـادی 
و نشـاط، سـری جدیـد  برنامـه هـای نشـاط 
سـازمانی در سـالن هـای تولیـدی و سـتادی 
شـرکت ایـران خودرو خراسـان بـه مرحله اجرا 
درآمـد. ایـن برنامـه هـا در موضوعـات  مختلف 
و در سـطوح فـردی، سـازمانی و خانوادگـی بـا 
اسـتقبال گسـترده همکاران  و بـا اهدای جوایز 
ارزنـده و متنـوع بـه صـورت هفتگی و تـا پایان  

سـال بـا برگزار شـد.

 ایران خودرو خراسان برند برتر استان
در پنجمیـن همایش نشـان تجـاری )برندینگ( 
کـه در روزهـای 25 و 26 مردادمـاه در سـالن 
همایش های سـاختمان سـاپکوی مشهد برگزار 
شـد، شـرکت ایران خودرو خراسـان در بین 51 
واحـد شـرکت کننده در بخش صنایـع به عنوان 
یکـی از برندهـای برتـر اسـتان در بخش صنعت 
معرفـی شـد. ایـن همایـش بـا رویکـرد نقـش 
برنـد در توسـعه کسـب و کار، بـه همـت انجمن 
مدیـران صنایـع خراسـان و بـا همـکاری اتـاق 
بازرگانـی مشـهد، تشـکل های وابسـته بـه اتاق، 
اتاق اصناف، شـرکت شـهرک هـای صنعتی و با 
حمایـت و نظارت اسـتانداری و سـازمان صنعت 

و معـدن و تجـارت برگزار شـد.  

 شهریور
آغاز لیگ داخلی فوتسال 

بـه منظـور ایجاد سـامت و نشـاط سـازمانی در 
بیـن کارکنان بـا موافقت مدیریت عامـل، اولین 
دوره لیـگ داخلی فوتسـال با شـرکت تیم هایی 
از کلیـه واحدهای شـرکت در شـهریور مـاه آغاز 
شـد. در مراسـم افتتاحیه این مسابقات مهندس 
زاهـدی فرد و جمعی از مدیران حضور داشـتند. 
ایـن مسـابقات بـا شـرکت 10تیـم بـه صـورت 
دوره ای تـا پایان سـال برگزار شـد تـا در نهایت 

قهرمان این دوره از مسـابقات مشـخص شـود. 

مسابقات مهارت کاری کارکنان
در پـی مصوبـه کمیتـه عالـی آمـوزش مبنی بر 
برگـزاری مسـابقات مهارتی در بیـن اپراتورهای 
خطـوط تولیـدی، جهـت ارتقـای سـطح مهارت 
و ایجـاد شـور و نشـاط در بیـن آنهـا، مسـابقات 
مهـارت کاری در کلیـه سـالن هـای تولیـدی به 

مرحلـه اجـرا در آمد.
ــب  ــی از داوران منتخ ــابقات را تیم ــن مس  ای
قضــاوت نمــوده و برتریــن نفــرات در هــر رشــته 
ــر ایــن  ــه نفــرات برت را معرفــی مــی نماینــد. ب
ــده اهــداء  ــز ارزن مســابقات در هــر ســالن جوای
ــق  ــر از طری ــرات برت ــامی نف ــود و اس ــی ش م
کانــال هــای ارتباطــی شــرکت اطــاع رســانی 

مــی شــود. 
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 مهر
مراسم معرفی »هایما اس5«

معرفـی  آییـن   ،96 مهرمـاه  روز  دومیـن  در 
محصـول جدیـد گـروه صنعتـی ایـران خـودرو، 
هایمـا اس 5،  کـه در ایـران خودرو خراسـان به 
تولیـد رسـید با حضـور مقامات و مدیران ارشـد 
اسـتان و کشور، مدیرعامل شـرکت ایران خودرو 
خراسـان، مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل 
ایران خودرو، نماینـدگان برتر فروش محصوالت 
ایـران خـودرو در اسـتان های خراسـان رضوی، 
شـمالی و جنوبـی و جمعـی از اصحـاب رسـانه 
همـای  هتـل  محـل  در  اسـتانی  و  کشـوری 
شـماره یـک مشـهد برگـزار شـد. ایـن محصول 
نیـز هماننـد هایمـا اس 7، پـس از معرفـی، بـا 
اسـتقبال گسـترده هم وطنان در سراسـر کشور 

شـد.     روبرو 

راه اندازی سایت پرورش آهوی ایرانی 
درراسـتای حفاظت از محیط زیسـت و حیوانات 
در معـرض انقـراض، سـایت نگهـداری و پرورش 
آهـوی ایرانـی در شـرکت ایران خودرو خراسـان 
راه انـدازی و مورد بهربرداری قـرار گرفت. هدف 
از این پـــروژه در وهـــله ی نخسـت کمـک به 
نجات نسل در معرض انقــراض آهــوی ایـرانی و 
ایفـای نقـش سـازمان در حیـطه مسـوولیت های 
اجتماعی خود و در مرحله بعد، بسـط و توسـعه 
بیـن  بـه محیـط زیسـت در  احتـرام  فرهنـگ 

کارکنـان و خانواده ایشـان اسـت. 

همایش بزرگ عاشوراییان 
همانند سـال های گذشـته، در سـال 96 نیز هم 
زمان بـا دهه محرم، همایش بزرگ عاشـوراییان  

بـا حضور گسـترده کارکنـان واحدهای سـتادی 
و تولیـدی و بـا شـکوه هرچه تمامتر در شـرکت 
ایـن  برگـزار شـد. در  ایـران خـودرو خراسـان 
توقـف خـط  زنـگ  نواختـن  از  پـس  همایـش 
تولیـد، همـکاران درصفـوف منظـم و بـا طنیـن 
نـوای حسـینی بـه سـمت سـالن ورزش بـرای 
برگـزاری مراسـم اصلـی حرکـت کردنـد و در 
آن جـا بـا مداحـی و نوحـه خوانی یـاد و خاطره 
سـرور و ساالر شـهیدان را در سـالن طنین انداز 
نمودنـد. درپایـان این مراسـم نیز نمـاز جماعت 

ظهـر و عصـر در محـل سـالن اقامه شـد.     

فتح قله سیاالن در رشته کوه البرز

خـودرو  ایـران  کوهنـوردی  هیئـت  اعضـای 
سـعادت  مجیـد  آقایـان  از  متشـکل  خراسـان 
سرپرسـت برنامه، حسن شـورورزي، حمید ظفر 
مهاجـر، سـید حامـد حسـینی صالـح، حسـین 
دوراندیـش و محمـد عسـکري ، قلـه 4هـزار و 
250 متری سـیاالن در رشـته کوه البـرز را فتح 
کردنـد. ایـن هیئـت پیـش از این نیـز فتح چند 
قلـه مرتفع از جمله دماوند، شـاهوار سـمنان و... 

را در کارنامـه خـود دارد.

 آبان 
تجهیز اقالم کمک آموزشی مدارس پیرامونی

در مراسـمی کـه بـا حضـور ریاسـت آمـوزش و 
پـرورش بخـش احمدآبـاد و مدیـران مـدارس 
شـبانه روزی ایـن بخش،مدیریت عامل شـرکت  
و مدیـران واحدهـای حراسـت، منابع انسـانی و 
ارتباطـات در محل شـرکت برگزار شـد، تعدادی 
اقـام کمک آموزشـی شـامل30 دسـتگاه رایانه 
بـا مشـخصات فني بـه روز، بـه همـراه متعلقات 
جانبـي و 300 جلـد کتـاب آموزشـی در اختیار 
آمـوزش و پرورش بخـش احمد آباد قـرار گرفت. 
ایـن اقـدام درراسـتاي ایفـاي مسـوولیت هـاي 
اجتماعـي شـرکت و بـه منظور توسـعه و تقویت 
دانـش  پژوهشـي  و  فرهنگـي  آموزشـي،  بنیـه 

آمـوزان منطقـه احمدآبـاد صـورت گرفت.  

درخشش زنگنه در کیوکشین 
سبک  المللی  بین  مسابقات  دوره  دومین  در 
همکاران  از  زنگنه  مصطفی   IKU کیوکوشین 
مدال  و  مقام سوم  به کسب  موفق  رنگ،  سالن 

برنز این مسابقات شد. این دوره از مسابقات 5 
از کشورهای  هایی  تیم  با حضور  ماه  آبان   6 و 
افغانستان و  ترکیه،  پاکستان،  افغانستان،  عراق، 
4 تیم منتخب IKU الف، منتخب IKU ب ایران، 
کردستان و پیام نور خوزستان به میزبانی استان 

کردستان در شهر سنندج برگزار شد. 

سومین رزمایش پدافند غیر عامل 
در سـومین سـال پیاپی، مانور پدافنـد غیرعامل 
ایـن  برگـزار شـد.  ایـران خـودرو خراسـان  در 
رزمایـش هـم زمـان بـا هفتـه پدافنـد غیرعامل 
و بـه منظـور آمادگـی در مواجهـه بـا تهدیـدات 
ایـن  در  آمـد.  در  اجـرا  مرحلـه  بـه  احتمالـی 
نظامـی  و  سیاسـی  ارشـد  مقامـات  رزمایـش 
اسـتان، مدیـران واحدهـای سـتادی و تولیـدی 
و حـدود300 نفـر از کارکنـان و اعضـای بسـیج 
پایـگاه ثامـن االئمـه شـرکت حضـور داشـتند.

ایــن رزمایــش بــا همــکاری ســپاه امــام رضــا )ع( 
ــف  ــای مختل ــمت ه ــارکت قس ــهد و مش مش
واحدهــای شــرکت از جملــه حفاظــت فیزیکی، 
آتــش نشــانی، ایمنــی، بهداشــت، درمــان در دو 

مرحلــه ســناریو نویســی و اجــرا شــد.

 

 آذر
ثبت بیشترین رکورد ارسال خودرو  

 بـا تاش تمامـی همکاران امـور توزیـع و فروش، 
در آبان ماه 96 ، با ارسـال 1319 دسـتگاه خودرو، 
رکـورد آمـاده سـازی ، PDI ، بارگیـری و  ارسـال 
خودرو از ایران خودرو خراسـان به سراسـر کشـور 
شکسـته شـد. هم چنین بیشـترین رکورد ارسال 
ماهانـه نیـز تـا آذر مـاه 96 بـه تعـداد 16هـزار و 

31دسـتگاه در مردادمـاه 96 بوده اسـت.
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آغاز تولید انبوه هایما » اس 5 «

در مراسـمي کـه بـا حضـور مدیـران ارشـد گـروه 
صنعتـي ایـران خـودرو و شـرکت هایمـا در سـایت 
خراسـان برگزار شـد، خط تولید انبوه »هایما اس5« 
بـه بهـره بـرداري رسـید. در ایـن مراسـم کـه 
تحـت پوشـش رسـانه ای خبرنـگاران کشـوري 
قرار داشـت، تندیس یادبود خط تولید »هایما اس5« 
توسـط مهنـدس زاهـدي فـرد و مدیـر عامـل 
شـرکت هایمـا  پـرده بـرداري شـد. هـم چنین 
در مراسـمی مجـزا کـه بدین  منظـور و با برنامه 
هـای مختلـف تـدارک دیده شـده بـود، مدیران 
ارشـد شـرکت هـای هایمـا و ایـران خـودرو در 
سـخنانی ضمـن معرفـی اقدامـات انجـام شـده، 
از همـکاری هـای گسـترده تـر ایـن دو شـرکت 

خـودرو سـاز در آینـده خبـر دادنـد. 

تقدیر بسیج کارگری کشور 
در همایـش تشـکل هـای کارگـری و کارفرمایی 
در محـل همایـش هـای اداره کار که بـه اهتمام 
بسـیج کارگـری کشـور بـا موضـوع بسـیج برای 
تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی برگـزار شـد، 
از ایـران خـودرو خراسـان بـه دلیـل اقدامـات 
شایسـته در جهـت تقویـت بسـیج و کمـک بـه 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در سـال 1396 تقدیر 
بعمـل آمـد و از مهنـدس زاهـدی فرد بـا اهدای 

لـوح سـپاس قدردانی شـد. 

اخذ سه ستاره کیفی »هایما اس 7«   

خـودروی هایمـا اس 7 توربـو شـارژ، محصـول 
تولیـدی گـروه صنعتـی ایـران خـودرو کـه در 
ایـران خـودرو خراسـان تولیـد مـی شـود، در 
شـرکت  توسـط  شـده  انجـام  ارزیابـی  اولیـن 
بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد ایـران در آذرمـاه 
96، در کاس قیمتـی خـود سـه سـتاره کیفـی 

را دریافـت کـرد.  

چهارمین جشنواره بزرگ قرآنی 
چهارمیـن جشـنواره بزرگ قرآنی خانـواده ایران 
خـودرو خراسـان هماننـد سـال های گذشـته با 
استقبال گسـترده و باشـکوه همکاران و خانواده 
ایشـان در دوم آذرمـاه در محـل شـرکت برگزار 
شـد. در جشـنواره چهـارم بیـش از 200 نفـر از 
همـکاران، همسـر و فرزنـد ایشـان و اسـاتید و 
داوران مطـرح کشـوری و بیـن المللـی حضـور 
داشـتند و بـر تعـداد رشـته های قرآنی مسـابقه 
نیـز افـزوده شـده بـود. هـم چنین در مراسـمی 
جداگانـه بـا حضـور مدیریـت عامـل، از نفـرات 
برتـر ایـن جشـنواره بـا اهـدای لـوح تقدیـر و 

جوایـز قدردانی شـد. 

بازدید مدیرعامل شرکت هایما 
مدیرعامـل شـرکت خـودرو سـازی هایمـا آقای 
»لو« بـه همراه »ویلیام« مدیرعامل اینترنشـنال 
شـرکت  از  هایمـا  بازرگانـی  مدیـر  »کای«  و 
بازدیـد نمودنـد. در ایـن دیدار مهنـدس زاهدی 
فـرد مدیرعامـل و مهنـدس کمالی قائـم مقام و 
چنـد تـن از مدیـران شـرکت، هیـأت چینـی را 
در بازدیـد از خطـوط تولیـدی شـرکت همراهی 
کردنـد. هیـأت بلندپایـه شـرکت هایمـا از خط 
تولیـد هایمـا اس 5،خطوط بدنه سـازی، سـالن 
رنـگ، ربـات هـای پاشـش رنـگ و خـط مونتاژ 
خودروهـای سـدان و SUV شـرکت از نزدیـک 

بازدیـد بعمـل آوردند.
 دی 

رونمایی از خودروی فرمول یک دانشجویی  

در راستای امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران 
خودرو خراسان و دانشگاه فردوسی مشهد برای 
نخستین بار از خودروی فرمول یک دانشجویی 
فردوسي  دانشگاه  مهندسی  دانشکده  در  سورنا 
ایران  مراسمی جداگانه در شرکت  در  و  مشهد 
خودرو خراسان رونمایی شد. این خودرو حاصل 

تاش یکساله تیم 17 نفره دانشجویی دانشکده 
مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بود که ایران 
خودرو خراسان به عنوان حامی اصلی مالی در 
یک  فرمول  خودروی  داشت.  نقش  پروژه  این 
دانشجویی سورنا قرار است در مسابقات جهانی 
ایتالیا  کشور  در   2018 سال  تابستان  در  که 
برگزار شود شرکت کند. این خودرو در دهمین 
جشنواره دانشجویی ملی حرکت به عنوان طرح 

برگزیده انتخاب شد.

اخذ دو ستاره کیفی پژو 405 
و  بازرسـی  شـرکت   96 مـاه  دی  ارزیابـی  در 
تولیـد   405 پـژو  ایـران،  اسـتاندارد  کیفیـت 
انحصـاری ایـران خـودرو خراسـان توانسـت بـا 
ارتقـای کیفیـت، دومین سـتاره کیفی را کسـب 
رویـت  ایـرادات  تحلیـل  و  بررسـی  بـا  نمایـد. 
شـده در ایـن محصـول، بیـش از 36 پـروژه در 
بهبـود شـاخص هـا و فرآیندهـای تولیـد و قبل 
از تحویـل خـودرو به مشـتری تعریـف و اجرایی 
شـد کـه در نهایـت ایـن محصول موفق شـد در 
ارزیابـی صـورت گرفتـه دومین سـتاره کیفی را 

آورد. بدسـت 
 بهمن 

شکسته شدن رکورد بیشترین تولید
در6 بهمـن مـاه 96 بـا تولید بیـش از 141 هزار 
دسـتگاه خودرو، رکورد تولید سـال 95 شکسته 
شـد. ایـن در حالی اسـت کـه از تاریخ شکسـته 
شـدن رکـورد تا پایـان سـال 51 روز دیگر زمان 
باقـی مانـده بـود. گـروه صنعتـی ایـران خـودرو 
بـرای سـایت خراسـان در سـال 96 تولیـد 165 
هـزار دسـتگاه خـودرو را مصـوب نمـوده بود که 
بـا تاش همکاران پرتاش شـرکت، تـا 6 بهمن 
مـاه رکـورد سـال 95 یعنـی 141 هزار دسـتگاه 

خودرو  شکسـته شـد. 

قهرمانی حراست در فوتسال گروه صنعتي

تیم فوتسال حراست ایران خودرو خراسان، قهرمان 
مسابقات فوتسال حراست هاي گروه صنعتي ایران 
خودرو شد.  این مسابقات با شرکت 16 تیم از  تیم 
هاي حراست گروه صنعتي به میزباني ایران خودرو 
در تهران برگزار گردید که در فینال این مسابقات 
تیم خوب و منسجم حراست ایران خودرو خراسان 
توانست با نتیجه قاطع  4 بر صفر تیم حراست 

مهرکام پارس را مغلوب کند.
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رتبه نخست کیفی هایما اس 7 از نگاه خریداران
بـر اسـاس نتایج نوزدهمین دوره تحقیق شـرکت 
بازرسی و کیفیت اسـتاندارد ایران از رضایتمندی 
مشتـــریان از کیفـــیت خــودروهای سـواری، 
هایمـا S7 توربـو اتوماتیـک، محصـول تولیـدی 
سـایت  در  کـه  خـودرو  ایـران  صنعتـی  گـروه 
خراسـان تولیـد مـی شـود، باالترین رتبـه کیفی 
را کسـب کـرد. در ایـن تحقیـق بـا 69.074 نفـر 
از خریـداران 97 خـودروی سـواری کـه از 17 
شـرکت عرضـه کننـده خـودرو در شـش ماهـه 
اول سـال 1396 خـودرو خریـداری کـرده بودند، 
مصاحبـه انجـام شـده که نتایج نشـان مـی دهد 
رضایتمندی مشـتریان در مقایسـه با سال 1395 

از رشـد 15 امتیـازی برخـوردار بـوده اسـت.
نشست مدیرعامل با روسای شوراهای روستا

ایران  اجتماعی  های  ایفای مسوولیت  راستای  در 

خودرو خراسان، نشست مدیر عامل و  روسای شورا و 
معتمدان  بیش از 20 روستای اطراف شرکت  برگزار 
شد. در این نشست 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. 
در پایان این نشست نیز در جهت کمک به توسعه 
فرهنگی  روستاهای اطراف،تعداد یک هزار و 260  
جلد قرآن و مفاتیح از طرف شرکت ایران خودرو 

خراسان به  33 مسجد روستاهای منطقه اهداء شد.

اخبار اسفندماه را از صفحه 20 دنبال نمایید.

    
علی زروندی

مدیر واحد مهندسی و برند

شده   انجام  های  فعالیت  مهمترین 
سال 96  در  برند  و  مهندسی  واحد 

عبارتست از:
- تولید محصول هایما اس 5: استارت 
اولیه این پروژه درانتهای سال 95 با 
شروع فعالیت های همولوگیشن آغاز  
شد و بعـد از حصـول نتایج مربـوطه 
در  خــردادمــاه 96 تاییـدیه ستــاد 
عالی پروژه ها اخـذ و پروژه وارد فـاز 
اجرایی و عملـیاتی گردیـد و تولیدات 
اولیه در مردادماه انجام  و از دی ماه 

تولید انبوه آغاز گردید. 
 این محصــول بعــد از تولیــد هایمــا 

2لیتری، گرند ویتارا نیو فیس، هایما 
S7T چهارمین خودروی جدید شرکت 

ایران خودرو خراسان از سال 93 می باشد.
- پروژه افزایش درصد ساخت داخل 
محصوالت SUV: با توجه به اهمیت 
قیمت تمام شده محصوالت جدید و 
هم چنین افزایش قیمت ارز و تعرفه های 
گمرکی،  افزایش درصد ساخت داخل 
به منظور استفاده از تعرفه پایین تر و 
هم چنین ارز مبادالتی یکی از اهداف 
مهم و استراتژیک شرکت بود که این 
مهم در واحد مهندسی  ) هایما اس 5 
از 14 به 20 و سوزوکی از 14 به 20 
درصد( اجرا شد و هایما توربو نیز برای 
رسیدن به 30% در حال انجام طی 
قطعات  کیفی  تاییدیه  های  پروسه 

سازندگان می باشد.
- پروژه احداث خط پایلوت پروژه ها:  
با توجه به اهمیت تسریع در توسعه 
محصوالت جدید و به دلیل جلوگیری 
از تاثیر  تداخات و توقفات در زمان 
النچ پروژه بر محصوالت جاری، خط 
پایلوت که قابلیت تولید انبوه را دارد 
در مدت کمتر از 4 ماه ) با همکاری 
واحدهای مختلف شرکت، پیمانکاران 

هایما   شرکت  و  خارجی  و  داخلی 
طراحی و ساخته شد(.

ها:  پروژه  و  ها  فعالیت  سایر   -
همکاری با دانشگاه در زمینه پروژه های 
خـودروی فرمـــول یک ، هایـــما، 
تجهـیز آزمایشـگاه موتور دانشـکده 
مهندسی، اخذ تاییدیه های تجهیزات 
جـدید از معـاونت مهنـدسی، تولید 
ویژه پژو TU5+، پی گیری کلینیک 

خودروهای جدید و...

    
مجید خاتمی

مدیر واحد منابع انسانی

مهمتریـن فعالیـت های انجام شـده  
واحـد منابـع انسـانی در سـال 96 

عبارتسـت از:
بـه  افـزودن تعهـد دندانپزشـکی   -
تعهـدات بیمـه تکمیلـی بـه منظور 

کارکنـان رضایتمنـدی  ارتقـای 
-  ارائه تســـهیات ســفر جهــت 
همکاران بـه همراه خانـواده محترم 
ایشـان در فصول بهار و تابسـتان  در 

راسـتای ارتقـای رضایـت کارکنان
- ارائه تسـهیات رفاهی در زمینه های 
مختلف به صورت اقسـاط و تخفیف 
تا سـقف 84 درصد کـه بیش از 70 

درصد کارکنان  اســتفاده  نمودند.
- برگـزاری مراسـم معارفـه محصول 
جدیـد هایمـا اس 5 در هتـل همـا 
شـماره یـک با حضـور مدیران ارشـد 

شرکت  هایما در آذر ماه سال 96 
- برگـزاری جلسـه بـا بیمـه تأمیـن 
خـودرو  ایـران  بیمـه  و  اجتماعـی 
)پارسیان(  جهت تســهیل خدمات 
بیمـه ای بـه کارکنـان بـه منظـور 

ارتقـای رضایــت کارکنـان
- برنامه ریـــزی جهـــت اســکان 
همـــکاران و خانـــواده ایشــان در 
مهمانســرای پیکانشــهر در فصول 
مختلـف سـال بـه منظـور افزایـش 

عملکرد واحد ها در سال 1396
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رضایت منـدی کارکنان
- برگزاری  مراسم  تقدیر از خانواده 
محترم شهدا، اعزام کارکنان به عتبات 
و  ارتباطات  مدیران  بازدید  عالیات؛ 
مدیران مالی گروه صنعتی از شرکت 
ایـران خــودرو خــراسان به منـظور 

توسعه روابط سازمان
- برگـزاری اولیـن دوره لیگ داخلی 
فوتسال گرامیداشـت شهدای گمنام
- برنامـه ریزی و برگزاری جشـنواره 
ورزشـی گروه صنعتی ایـران خودرو 

)جام هایما(  
- حمایت از همکاران قهرمان: کسب 
مسابقات  سومی  و  قهرمانی  مقام 

ووشوی قهرمانی کارگران کشور
- افزایـــش 19 درصـــدی ســرانه 
غیرنقــدی پرسـنل  نسـبت به سال 
گذشــته به منظــور افزایــش توان 

کارکنان خریـد 
درصـدی   30 میانگیـن  افزایـش   -
سـقف تعهدات بیمه تکمیـل درمان 
نسـبت به قرارداد گذشـته به منظور 

ارتقـای رضایـت کارکنان
- پرداخت 77 درصدی هزینه های 
بیماران خاص خارج از تعهدات بیمه 
)جهت همکاران و افراد تحت تکفل 
و  مالی  حمایت  راستای  در  ایشان( 

معنوی از این دسته از همکاران
- تجهیـز نـاوگان حمـل و نقـل بـه 
اتوبوس هـای بنـز SC457 و نظارت 
بـر اجـرای صحیـح فراینـد ایـاب و 
ذهـاب کارکنـان بـه منظـور افزایش 

رضایتمنـدی کارکنـان
- ارزیابـی ارگونومـی ایسـتگاه هـای 
کاری سـالن هـای تولیـدی و انجـام 
مداخــات ارگونومــی به منـــظور 

حفـظ سـامت کارکنـان
- اندازه گیــری عوامــل زیــان آور 
محیـط کار و انجـام اقدامات کنترلی 
و اقـدام اصاحـی به منظـور صیانت 

از نیروی انســانی سازمان
- انجـــام خدمـــات مشـــاوره ای 
وخانواده  کارکنان  به  روانشناختی  و 
ایشان به منظور ایجاد روابط پایدار، 

موثر و توسعه مهارت های زندگی
- تسـت و بازرسـی و اخـذ گواهـی 
سـامت ایمنی بـرای بیـش از 950 
سـازی  ایمـن  راسـتای  در  تجهیـز 
تجهیـزات بـه منظـور جلوگیـری از 

بـروز حـوادث جهـت کارکنـان
- طراحـی و نصـب سیسـتم اعـام 
حریـق در انبـار و سـالن رنـگ 2 به 
منظـور حفاظـت از ســرمایه هـای 

سـازمان در مقابـل حریـق
- پیـاده سـازی طرح تشـویق ایمنی 
و توزیـع پمفلتهای آموزشـی  جهت 

ایجـاد و توسـعه  فرهنگ ایمنی
- تشـکیل تیـم کنتـرل بحـران بـه 
منظـور آمادگـی و مقابلـه با شـرایط 

اضطـراری
از  موثـر  حمایـت  و  مشـارکت   -
سـامت  ارتقـای  هـای  کارگـروه 
در سـطح اسـتان خراسـان )مرکـز 
بهداشـت( بـه منظور حفظ سـامت 

کارکنـان
- شناسـایی خطـر، ارزیابی ریسـک 
و اقـدام در جهـت کنتـرل ریسـک 
ایمنـی به منظـور حفاظت سـامت 

کارکنان
- برگـزاری کمیته های سـامت در 
خصوص بررسـی مشـکات پزشکی 

کارکنان 
- سـرمایه گذاری در راسـتای حفظ 
محیـط زیسـت و صیانت از سـامت 

کارکنان
- برگـزاری دو دوره مسـابقات عملی 
و  افتخـاری  نشـانان  آتـش  بـرای 
کسـب مقـام چهـارم در مسـابقات 
کشـوری آتـش نشـانی بـه منظـور 
مواقـع  در  کارکنـان  سـازی  آمـاده 

بحـران 
آتـش  و  ایمنـی  تجهیـز قسـمت   -
بـه  درمانـی  خدمـات  و  نشـانی 
تجهیـزات روز  و منابـع الزم از جمله 
جذب نیرو، خرید دو دسـتگاه خودرو 
...AEDعملیاتی، آمبوالنس،  دسـتگاه
پرسـنل  ادواری  معاینـات  انجـام   -
بـه منظـور پیشـگیری از بیمـاری و 

حفـظ سـامت کارکنـان
رایـگان  درمانـی  انجـام خدمـات   -
در خصـوص بیمـاری هـای عمومی 
جهـت  سـازمان  پزشـک  توسـط 

کارکنـان سـامت  از  صیانـت 
- افزایـش نیروی انسـانی بـه میزان 

حداقـل 10% نسـبت به سـال 95
- برگزاری بیش از 933 دوره داخلی 
آموزش و 198 دوره آموزشـی خارج 

سازمانی
- معرفـی کارگـر نمونـه و گـروه کار 
نمونـه بـه منظـور توسـعه فرهنـگ 
کارتیمـی  جهـت جشـنواره امتنـان 

کارگـری در سـال95 و 96
- افزایـــش ســرانه آمــوزش های 
داخلـی توسـط مربیـان داخلـی بـه 
منظــور توســعه توانمنــدی هـای 

کارکنـان

- افزایـــش اثربخشــی آمــوزش از 
طریق آسـیب شناسـی و برنامه های 
بهبود به منظور توسـعه قابلیـت های 

کارکنان
ایجـاد  و  جـذب  فرآینـد  بهبـود   -
دسـتورالعمل جـذب بـا بکارگیـری 
ابـزار کانـون در فرآینـد جـذب بـه 
منظـور کاهش نرخ خـروج کارکنان

و  نارضایتـی  عوامـل  شناسـایی   -
انجـام برنامـه های اقـدام اصاحی و 

بهبـود 15% رضایـت کارکنـان 
- حمایـت از دانشـجویان و  اجـرای 
پروژه هـای کارآموزان و دانشـگاهی 
از قبیـــل )گـــراف گیــری کـوره، 
طراحـی اسـکید هایمـا و سـوزوکی 
و....( بـــه منظـــور توانمـندسـازی 
کارآمــوزان و مسـوولیت اجتـماعی 

سازمان
- حمایـت از مسـابقات ملـی مهارت 
در  مهـارت  مسـابقات  برگـزاری  و 
دبسـتان هـا و هنرسـتان هـای هـم 
جـوار در راسـتای مسـئولیت هـای 

اجتماعـی سـازمان
- شـــرکت در نمایشـــگاه نظـــام 
پیشـنهادات گـروه صنعتی و کسـب 
عنـوان غرفه برتر در دوسـال متوالی 
به منظور توسـعه خاقیـت کارکنان

هفتــه  نمایشــگاه  در  شــرکت   -
پژوهــش در ســـال96 برگــزاری 
مســابقات اســتانی بــا همــکاری 
سـازمان فنـی و حرفـه ای به منظور 
حمایـت از پژوهــش هـای کارکنان

- حمایـت از  پایـان نامـه ها، رسـاله ها و 
پروژه پژوهشــی ســاخت خودروی 
فرمـول 1 بـا همـکاری دانشـجویان 
نخبـه دانشـگاه فردوسـی بـه منظور 

توسـعه ارتبـاط صنعت و دانشـگاه
- برگـزاری مسـابقات مهارتـی برای 
خانـواده کارکنـان به منظور توسـعه 
قابلیـت ها و ایجاد شـور و نشـاط در 

کارکنـان و خانواده ایشـان 
- نیـاز سـنجی و اجـرای برنامـه های 
آموزشـــی و مشـــاوره ای جهــت 
خانـواده کارکنـان به منظور توسـعه 

مهـارت هـای زندگی
فضــای  و  دســتورالعمل  ایجـاد   -
کانــون ارزیابــی و بـه کارگیــری 
ابـزار نوین  کانــون ارزیابــی جهت 
ارتقـــاء،  جــــذب،  فرآینـــدهای 
انتصـاب، پذیـرش مـدرک تحصیلی و 
برنامـه هـای آموزشــی کارکنــان به 
منظور شناسایی اســتعداد و توسعه 
شایسـته گزینـی و عدالـت محـوری

بـا  نامـه  تفاهـم  انعقــاد  تدویـن   -
دانشـگاه فردوســی، آزاد و ایجــاد 
ارتبـاط دوسـویه بـا حضـور اسـاتید 
دانشـگاه و متخصصین جهت اجرای 
پـروژه هــای مختلـف سـازمانی بـه 
منظـور توســعه ارتبــاط صنعـت و 

دانشـگاه
- شناســـایی نیازهـــای آموزشـی 
اجـرای  و  تولیـد  کارکنـان سـطوح 
آمـوزش ها در قالــــب برگـــزاری 
مسـابقات مهـارت به منظور توسـعه 
قابلیـت هـای کارکنان و ایجاد شـور 

سـازمانی. نشاط 

    
همایون ساقی

مدیر واحد مونتاژ

مهمتریـن فعالیـت هـای انجام شـده 
واحد مونتاژ در سـال 96 عبارتست از: 
- عبــور از مرز تولیــد کلــی سـال 

گذشـته در ابتـدای بهمـن مـاه 
- ثبـت رکوــرد تولیــد روزانــه به 
تعـداد 669 دسـتگاه در چهـار نـوع 
خـودرو هایمـا s7. s5 ویتـارا و پژو 

405
- افزایـش سـرعت خـط تولید تا 27 

دسـتگاه در ساعت
- تجـاری سـازی محصـول جدیـد 
خانـواده هایمـا s5 توربـو و تجـاری 
در  لیفـت  فیـس  سـازی سـوزوکی 

خـط مونتـاژ 3
- تعریـف پروژهـا  از جملـه  بهبـود 
و اسـتاندارد سـازی شـاخص زمـان 
ریـورک بـه ازای هر خودرو در سـال 
1396 و پـروژه هـای کاهش ایرادات 
تمامـی  در  عملکـردی  و  ظاهـری 

ت ال محصو
- مانیتور نمودن تمامی شـاخص های 
واحـد مونتـاژ بـه تفکیـک بخش در 
قالـب داشـبورد مدیریـت مونتـاژ و 

تحلیـل دالیـل انحراف 
- بهبود سـطح ارگونومـی با طراحی 
و نصـب ملزومات کمـک تولیدی در 
خـط مونتـاژ2 از جملـه منیپوالتـور 
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داشـبورد ، منیپوالتـور السـتیک و 
صندلی منیپوالتـور 

- ایجـاد زیرسـاخت بـرای افزایـش 
ســرعت خــط مونتــاژ2 از جملـه 
طراحـی، تامیــن و نصــب کشـنده 
خـط تریـم مونتـاژ2، افزایـش تعداد 
هنگرهـای مونتاژ2، چنـدکاره کردن 
اسکیدها، استــندها  و جیــگ های 
خـط مونتـاژ2 بـه منظـور افزایـش 
قابلیـت تولیـد محصـوالت مختلـف 
در خـط مونتـاژ2 ماننـد هایما اس5
- تامیــن و نصـب کانوایــر توسـعه 
مونتـاژ2 بـه منظـور آنایـن شـدن 
در  ریـورک  و  کنتـرل  فرآیندهـای 

انتهـای خـط مونتـاژ2
- تامیـــن، نصـــب و راه انـــدازی 
مونتـاژ2،1و  فیلینــگ  تجهیــزات 
و  ظرفیـت  افزایـش  منظـور  بـه   3
 2( جدیـد  خـط  در  تولیـد  امـکان 
عـدد فیلینـگ  روغن ترمـز ، 2 عدد 
فیلینـگ گازکولـر، 3 عـدد فیلینگ 
ضدیـخ و 1 عـدد فیلینـگ شیشـه 

) ر شو
- سیسـتمی شــدن پروســه هـای 
تولیـد مونتاژ و ثبت بیـش از 2000 
پروسـه پـژو و 1000 پروسـه هایمـا 
اس5 در سیسـتم مهندسـی تولیـد 
، ایـن سیسـتم بـا BOM محصـول 

لینـک می باشـد
- بـرآورد و تامیـن ابـزارآالت مـورد 

نیـاز بـرای افزایـش تولیـد مونتـاژ
- پیـاده سـازی تجهیـزات و آمـاده 
کـردن شـرایط خـط تولیـد مونتاژ2 
بـرای تولیـد محصـول هایمـا اس5

- پیـاده سـازی تجهیـزات و آمـاده 
کـردن شـرایط خـط تولیـد مونتاژ3 

بـرای تولیـد محصـول سـوزوکی
- پروژه P&F – p12 انتقال خطوط

- سیستم انتقال حرکت تاوایر
- نوسـازی اسـتراکچر شـاور تسـت 

کاری تکمیـل 
- پـی گیــری خرید و شـروع نصب، 
 x-Wheel راه اندازی دسـتگاه تست

تسـت تنظیم زوایای چـرخ و چراغ
گزارش عملکرد بخش مونتاژ2

- افزایـش ظرفیـت تولید از سـاعتی 
 25 شـیفتی  معـادل  دسـتگاه   3/5
دسـتگاه بـه سـاعتی 5/5 دسـتگاه 

معـادل 40 دسـتگاه در شـیفت
تولیـد  انــدازی  راه  و  استــارت   -
آزمایــش محصــول جدیــد هایما 

خراسـان  سـایت  در  اس5 
- انتقـال تولید انبـوه محصول جدید 

هایمـا S5 از خـط مونتـاژ3 سـالن 
تکمیـل کاری بـه خـط مونتـاژ2 بـا 
معـادل 40  دسـتگاه   5/5 ظرفیـت 

دسـتگاه در شـیفت
محصـول  انـدازی  راه  و  انتقـال   -
سـوزوکی از خـط مونتـاژ2 بـه خط 
مونتـاژ3 ســالن تکمیــل کاری بـا 
سـرعت 2 دسـتگاه در ساعت معادل 

20 دسـتگاه در النـگ شـیفت

    
محمود پردره

مدیر واحد مالی

مهمتریـن اقدامات انجام شـده واحد 
مالی در سـال 1396 عبارتست از : 

- جمـع بنـدی کامـل پرونـده های 
مالیاتـی و نیـز حسابرسـی بیمـه ای 

سـنوات 82 الـی 94
- گشـایش اعتبـار اسـنادی بالـغ بر 
17.000 سـت مـواد اولیـه هایمـا ، 
ماشـین آالت بدنه S5 و سـایر موارد 

ظرفیت  افزایـش 
- تزریـق بالـغ بـر 15 هـزار میلیارد 
وصـول  محـل  از  نقدینگـی  ریـال 
وجــــوه فــــروش محصــوالت و 

بانکـی تسـهیات 
- تمدیـد و افزایــــش مصوبـــات 
اعتبـاری نـزد بانـک های اسـتان به 

میـزان 13 هـزار میلیـارد ریـال
- افزایـش سـرمایه ثبتی شـرکت به 

میـزان 1.480 میلیـارد ریال
- ارائــــه گزارشــات مــدیریتــی 
تصمــیم ســاز در قیمت گـــذاری 
محصـوالت و مباحـث کاهـش هزینه 

کان 
- سامانــدهی وضعـــیت صنــدوق 
قــرض الحســــنه و نیز تامــــین 
تسـهیات ارزان بانکی برای پرسـنل 
- تسـویه کامـل هرگونـه تعهـدات 
سررسـید شـده نزد بانک ها و سـایر 
ذی نفعـان بدون تحمیـل هیچ گونه 

یمی جرا
- سـاماندهی وضعیت پرداخت های 

پرسنلی و ....

    
سیدمهدی علوی زاده
مدیر واحد لجستیک

انجـام  هـای  فعالیـت  مهمتریـن 
شـده  واحد لجسـتیک در سـال 96 

از: عبارتسـت 
و  تولیـد  انبـار  بخـش   ) الـف 

: خطـوط  تغذیـه 
1 - قسـمت انبـار و تغذیـه خط 

:  CKD اقالم 
- راه انـدازي سـالن تکمیلـکاري در 
جهـت تغذیه اقـام ) فاز یـک تولید 
اولیـه خودرو هایمـا S5 و در فاز دوم 

تولید خودرو سـوزوکي( 
- پیـاده سـازي طـرح حمـل اقـام 
کنـار  بـه  مرکـزي  انبـار  از  هایمـا 
خـط هایمـا در جهت بهینـه نمودن 
فرآیندهـاي لجسـتیکي ایـن خـط.    
2 - قسـمت انبار مواد شیمیایي 

و ذخیره بدنه :
- کف سـازي و محصـور نمودن انبار 

تینر 
- اصـاح قفسـه بنـدي انبـار  مـواد 
شـیمیایي ، بـراي انتقـال انبـار رنگ  
مـواد  انبـار  بـه  مونتـاژ   سـالن  از 
200متـر  سـازي  آزاد  و  شـیمیایي 

مربـع از فضـاي سـالن مونتـاژ  
3 - قسـمت انبـار و تغذیه خط 

: مونتاژ 
بـرداري  بهـره  در جهـت  - کمـک 
و پوشـاندن هرچـه سـریعتر محـل 
باراندازهــاي تخلیــه و بارگیـــري 
کـه  مربـع  3000متـر  میـزان  بـه 
باعـث بهبـود هرچـه بهتـر تخلیـه و 
بارگیـري بـوده اسـت )پـي گیـري 
ثبـت گزارشـات روزانـــه، هشــدار 
مهندسـي،کمک  خطاهـاي  جهـت 
و در اختیـار قـرار دادن لیفتـراک و 
راننـده و ....(و هـم چنیـن افزایـش 
ظرفیـت تخلیـه و بارگیري مسـتمر 
بـا وجــود محدودیــت فضــایي و 
نفراتـي )اسـتفاده از بهبـود گـردش 
شـغلي (کـه نیاز خـط تولیـد  تولید 
600 دسـتگاه در روز را تامین نموده 

اسـت و حـذف مـوارد هزینه سـاز از 
قبیـل محـدود کـردن تعـداد کفـي 

حمـل پالـت و ...
-  پیـاده سـازي طـرح انتقـال انبـار 
قطعــات A از انبــار مرکــزي بـه 
قســمت هاي پوشـیده شـده سالن 
تزیینـات کـه بـا بهبـود در طراحـي 
لـی اوت باعث آزاد سـازي فضایي به 
میـزان 5000متـر در انبـار مرکـزي 
گردیـده اسـت و قطعـات در 3000 

متـر چیدمـان گردیـده اسـت .
4 - قسـمت دریافـت و ارسـال 

: ی لید تو
ایجـاد انبار پالـت و انتقال پالت های 
مربوطـه جهـت  فضـای  بـه  خالـی 
تسـهیل در امـور بارگیـری و ارسـال 
پالـت خالـی به سـازندگان و سـایت 

مرکـزی . 
پیـاده سـازی سیسـتم آالرم اقـام 
بحرانـی در جهـت کاهـش خطـای 
نیروی انسـانی و جلوگیـری از توقف 
بـه  بخشـیدن  سـرعت  و  خطـوط 

تخلیـه اقـام بحرانـی .
در  پالـت  گـردش  رویـه  تغییـر  بـا 
خصـوص یکسـری حمـل هایـی که 
میبایسـت بـه ایـران خودرو ارسـال 
بـا مدیریـت حمـل و  مـی گردیـد 
هـدف کاهـش هزینـه ، پالـت هـای 
مذکـور بـدون پرداخـت هزینـه بـه 
شـرکت ایمن خـودرو شـرق تحویل 
داده شـد کـه باعث صرفـه جویی در 
هزینـه هـای حمـل از طریـق تغییر 
در نحـوه تحویل در تبادل پالت های 
خالـی شـرکت ایمـن خودرو شـرق 

گردیـد . 
مبلـغ حمـل قطعاتـي که بر اسـاس 
درخواسـت ساپکو از سـایت مرکزي 
دریافـت شـده بـا انجـام مکاتبـات ، 
محاسـبات و اخـذ مجوزهـای الزم ، 
بـه حسـاب سـاپکو منظـور گردید . 
5 - انبـار پرسـي و تغذیـه خط 

سـازي  بدنه 
پیـش  قطعـات  سـپاري  بـرون   -
مونتـاژ خـط بدنـه سـازي پـژو بـه 
شـرکت هـاي سـازنده در سـه فـاز 
کـه فـاز 1 و 2 انجـام شـده و فـاز 3 
درحـال بـرون سـپاري مـي باشـد.
از  متـر   1400 حـدود  واگـذاري   -
فضاي انبار پرسـي جهـت راه اندازي 
خـط هایمـا اس5 بـه واحـد تولید و 
جابجایـي قطعـات انبار بـه محدوده 
مهـر کام پـارس و چیدمـان قطعات 
مطابـق با لـي اوت جدید مهندسـي.
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ب ( پشتیبانی لجستیک  :
1 - انبار ضایعات وکلیم :

- فـروش ضایعات تولیدي در مرحله 
اول 6.340.000.000 و مرحلـه دوم 
4.891.770.000 ریـال کـه جمعـا 

ریال   11.231.770.000
تولیـدي  غیـر  ضایعـات  فـروش   -
بصورت تقریبي 55.000.000.000 

ل  یا ر
2 - دریافت کاال و اقالم انبار 

پشتیبانی غیر تولیدی  : 
- تحویـل گیـری انبـار مـواد غذایی 

توسـط انبـار غیـر تولیدی
- افزایــش حجـــم اقــام ورودی 
دریافـت کاال  بـه میـزان 21درصـد
- افزایـش حجـم صـدور بـه مرکـز 

مصـرف بـه میـزان 14درصـد
3- پشتیبانی فرایند و تجهیزات 

لجستیک :
- طراحـي و سـاخت پالـت مجموعه 
طاقچـه عقب پـژو 405 )پسـنجر(- 

سـپاري( )برون 
- طراحـــي و ســــاخت اســـتند 
نگهــداري گلگیـر عقـب پـژو 405، 

بـرون سـپاري
- طراحـي و سـاخت اسـتند حمـل 

اکسـل جلـو هایما
- طراحـي و سـاخت اسـتند حمـل 

فـوم جـا ابـزاري هایما.
- طراحي و سـاخت اسـتند رادیاتور 

و اینترکولـر هایما اس5
- طراحي و سـاخت استند نگهداري 

لولـه ترمز هایما
- طراحـي و سـاخت اسـتند حمـل 

بدنـه سـوزوکي
- تهیـه طرح نصـب جرثقیل و هنگر 
جابجایي سـاید بادي هایمـا در انبار 

سازي بدنه 
- طراحـي و سـاخت کشـنده گاري 

روي وانـت آریسـان.
- طراحـي و سـاخت اسـتند حمـل 
پالتهـاي صندلـي هایما و سـوزوکي 

)سـنکرون صندلـي(
- طراحـي و سـاخت نیازمنـدي هاي 
سـالن  در  بدنـه  ترکینـگ  پـروژه 

مونتـاژ
- اصـاح مسـیر تـردد اسـکید بدنه 
بـا نصـب ورق در مسـیر چـرخ هاي 

. سکید ا
- طرح توسـعه تکمیل کاري- ایجاد 

فضاي سـر پوشیده
- طرح توسـعه فضاي سـر پوشـیده 
انبـار ضایعـات و آزادسـازي فضـا به 

میـزان 4000 متـر مربع
ــظ  ــاي محاف ــرح گارده ــه ط - تهی
قــاب قفســه هاي انبــار، در راســتاي 

عــرض پالــت
- تهیــه طــرح بهینــه و ارگونومیــک 
ســکوي تعویــض کپســول هــاي 

ــراک. لیفت
ــرل  ــزی کنت ــه ری ــش برنام بخ

ــواد : ــد و م تولی
کنتــرل و بهبــود تامیــن مــواد و 

ــل ــرح ذی ــه ش ــدات ب تولی
- تولید پژو  11درصد

- تولیــــد )ســوزوکی و هایمـــا( 
300درصــد

- توقفات لجستیک 40درصد
- درصــد ارســال مســتقیم تریلــی از 

ــازندگان 20درصد س
- تولیــد بدنــه رنــگ شــده بــه 

310درصــد ایســاکو  ســفارش 
کل  از  تولیــد  ســهم  درصــد   -
تولیــدات گــروه صنعتــی 4 درصــد
- تعییــن تکلیــف اقــام راکــد  4/3  

درصــد

    
حسین کمالی

مدیر واحد کیفیت

مهمترین اقدامـــات انجـــام شـده  
واحــد کیفیـــت در ســال 1396 

عبارتسـت از : 
- تحلیل مسـتمر نتایج و بازخورد های 
از فرآینـــدهای کنتــرلی  حاصـل 
از  و حـوزه خدمـات پـس  داخلـی 
فـروش و مشـتری نهایـی و تسـری 
مدیریـت  و  بهبـود  فرآیندهـای  در 

کیفیـت 
- بـه روز رسـانی، اصـاح و توسـعه 
سیسـتم هـای کیفیـت و تولیـد در 

 IKPS و IKQS قالـب
هـای  برنامـه  پایـش  و  تعریـف   -
بهبـود کیفیت محصـوالت در قالب 

اباغیـه هـای کیفـی واحـد هـا.
- نگهـداری و ارتقای سیسـتم های 
مدیریـت یکپارچـه در قالـب انجـام 

ممیـزی هـای مراقبتـی و ارتقـاء به 
آخریـن ویرایـش آنها 

ــت  ــد کیفی ــاختار واح ــر س - تغیی
بــه منظــور چابــک ســازی فرآینــد 
ــاء و  ــه منشـ ــرادات ب ــال ایـ انتقـ
نظــارت مســـتقیم بــر تجـــاری 

ســازی محصــول 
- برگـزاری دوره هـای آموزشـی به 
فرهنـگ  و  دانـش  ارتقـای  منظـور 

کیفیـت در سـازمان 
بـا اجـرای دقیـق ایـن برنامـه هـا و 
همـکاری تمامی واحدهای سـازمان 
بـه کیفیـت  بـه منظـور دسـتیابی 
نهایـی،  محصـول  از  انتظـار  مـورد 

نتایـج ذیـل کسـب گردیـد:
و کسـب  کیفـی  ارتقـای سـطح   -
هایمـا اس7 سـتاره سـوم خـودرو 

- تـداوم کیفیـت سـوزوکی و حفظ 
چهـار سـتاره ایـن محصول

و کسـب  کیفـی  ارتقـای سـطح   -
 405 خـودرو  دوم  سـتاره 

رضایـت   %90 از  بیـش  تحقـق   -
مشـتری کلیـه محصـوالت و جهش 
کسـب  و  مشـتریان405  رضایـت 
عنـوان برتریـن خودرو شاسـی بلند 
کمتـر از صـد میلیـون بـرای هایما 

توربـو از منظـر مشـتری 
- تجـاری سـازی پـروژه هایما S5 و 
انتقـال سـوزوکی به خـط مونتاژ 3

بـه منظـور دسـتیابی به ایـن نتایج 
پذیرفتـه  صـورت  ذیـل  اقدامـات 

اسـت:
 271 از  بیـش  تاییـد  و  کنتـرل   -
کاال،  دریافـت  در  قطعـه  میلیـون 
کلیـم بیـش از 310 هـزار قطعـه و 
صـدور بیـش از 1700 اخطار کیفی 

  REC و 
- ارزیابی بالـغ بر 100.000 خودرو 
در فرآینـد تجاری سـازی و ارزیابی 

1239 نمونـه از محصول نهایی 
- بررسـی بیـش از 600 مسـاله بـر 
روی محصـول و تدویـن برنامه های 
بهبـود از طریق اجرای سیسـتم های 

کیفـی مرتبط 
- تعریف و پایش 56 پروژه مختص 

برند 405 
- برگـزاری آمـوزش در قالب پروژه های 
جدیـد به میـزان 300 نفـر روز ، به 
منظـور نگهداری و ارتقای سیسـتم 
هـای کیفـی بـه میـزان 1000 نفر 

روز 
روز  نفـر   220 از  بیـش  انجـام   -
ممیـزی مراقبــتی سیســتم هـای 

کیفیـت  و  تولیـد 
ارتقــای  بــا   1397 ســال  در   -
بــه   PSA اســــتاندارد  ویرایــش 
نســخه 2012 ایــن اســـتاندارد، 
تمرکــز واحـــد کیفیت بــر بازنگری 
سیســتم هــای کیفــی موجــود 
براســاس الزامــات ویرایــش جدیــد 
ــه منظــور جلــب  ایــن اســتاندارد ب
حداکثـــری رضایـــت مشـــتری 

ــود. ــد ب خواه

    
فرهاد غامی مقدم

مدیر امور توزیع و فروش

شـده  انجـام  اقدامـات  مهمتریـن 
در  فـروش  و  توزیـع  امـور  واحـد  

 : از  عبارتسـت   1396 سـال 
ــل  ــرل ، تحویـ ــت ، کنتـ -  دریافـ
حضــوری و یــا  ارســال ) جــاده ای 
و ریلــی ( 136049 دســتگاه پــژو و 
15899 دســتگاه SUV بــه سراســر 

کشــور 
- تغییــر و تثبیــت تــوان خروجــی 
مرتبــط  هــای  بخــش  تمامــی 
واحــد از 600 خــودرو بــه 710 
دســتگاه خــودرو و ثبــت 2 رکــورد 
آمــاده  دســتگاه   1319 روزانــه 
ســازی و 913 دســتگاه PDI  در 

ــال س
- هماهنگــی هــای مرتبــط  بــا 
  9180 تأییــد  و  فنــی  بازدیــد 
ــده  ــتگاه تاکســی توســط نماین دس

پلیــس راهــور ناجــا
میــزان  درصـــدی   7 کاهــش   -
ــگ  ــا در پارکین ــدگاری خودروه مان
)از متوســط مانــدگاری 3/24 روز در 
ــال 96 (   ــه 3 روز در س ــال 95 ب س
- نوســــازی و تعمیــر 4 دســـتگاه 
از خودروهــای تــردد، رفــع 70 
درصــد مغایــرت هــای ممیــزی 
دوره هــای قبــل و مکانیــزه کــردن 
ــاری  ــای ج ــد ه ــدادی از فراین تع
بــا هـــدف کاهـــش خطاهـــای 

ــانی انس
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رضا حسینی

سرپرست واحد طرح و برنامه

مهمتریـن فعالیـت های انجام شـده 
در  واحـد طـرح و برنامه درسـال 96 

از:   عبارتست 
1- بخش برنامه ریزی و نظارت:

- شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات 
ذی نفعان سـازمان )شامل: مشتریان، 
سهامداران، تامین کنندگان، کارکنان و 

جامعه(
هـا،  اسـتراتژی  نقشـه  بازبینـی   -
اسـتراتژی هـای سـازمان و  اهـداف 

سـازمان
اولویـت  و  امتیازدهـی  بازنگـری،   -
بنـدی نقاط قـوت و ضعـف، فرصت، 
تهدید و تعیین موقعیت اسـتراتژیک 

سـازمان )ناحیـه رقابتی(
- تدوین و به روز آوری کارت اهداف 
و برنامـه های واحدهای سـازمانی بر 
هـای  اسـتراتژی  و  اهـداف  اسـاس 

تعیین شـده
2-  بخش مهندسی سازمان:

- بـه روزرسـانی اطاعـات سیسـتم 
مدیریــت فرآینـــدها و ویرایـــش 
شناسـنامه های فرآیندهـای کان و 
ارتبـاط بـا اسـتراتژی هـا و نیازهای 

ذی نفعـان
- تدویـن و ویرایـش 40  نسـخه از 
مـدارک و رویـه هـای سـازمان در 
راسـتای بهبـود فرایندهـا و فعالیـت 

هـای سـازمان در سـال 96
- ایجـاد، به روزآوری، ثبت و انتشـار 

مـدارک )480 مورد (
- اجـرای فازهای بلوپرینت و تکمیل 

SAP در پروژه  Master Data

3- قسمت سازماندهی و سیستم های 
مدیریتی

- بـه روزآوری 15 عـدد شناسـنامه 
و ساخـــتار ســـازمانی و 8 عـــدد 

شناسـنامه کمیتـه سـازمانی
و  ریـزی  برنامـه  قسـمت   -4

هـا پـروژه  پایـش 
- تمرکز بر کنترل و مدیریـت پروژه های 

دفتـر  تقویـت  طریـق  از  سـازمانی 
پـروژه و ایجاد چارچـوب برنامه ریزی 

و پایـش پـروژه ها
واحد فناوری اطالعات

مهم تریـن فعالیت های انجام شـده 
در واحـد فنـاوری اطاعات در سـال 

96 عبارتست از:
 فنـاوري اطاعـات، کلیـه نیازهـاي 
تمامـي  در  را  سـازمان  نفعـان  ذي 
ابعـاد مـورد بررسـي قـرار داده و بـا 
فنـاوري  از  بهره گیـري  و  اسـتقرار 
هـای نویـن اطاعاتـی و ارتباطـی، 
اطاعـات را از حالـت ابـزاری خـارج 
و بـه یکـي از منابـع سـازمان و در 
خدمـت مأموریـت هـاي آن تبدیـل 

کند. مـی 
 نقـش و اهـداف اصلـی واحـد 
فنـاوری اطالعات عبارت اسـت 
چارچوب هـاي  استانداردسـازي  از: 
سـخت افزاري، نرم افـزاري، ارتباطـي 
یکپارچگـي  ایجـاد  اطاعاتـي،  و 
اطاعاتـي و کاهـش پیچیدگـي در 
سیستم هـاي اطاعاتي، تقویت عملیات 
کان  اهـداف  بـه  رسـیدن  جهـت 
سازمـــان، تطبیـق استــراتژي هاي 
فنـاوری اطاعـات با اسـتراتژي هاي 

سـازمان 
واحــد فنــاوری اطاعــات در جهــت 
تحقق هــدف کان ســازمان)افزایش 
و  پذیــری  انعطــاف  و  چابکــی 
توســعه قابلیــت هــای ســازمانی(، و 
اهــداف اســتراتژیک )ارتقــاء ســطح 
امنیــت اطاعــات، توســعه و ارتقــاء 
زیرســاخت  هــای فنــاوری اطاعات 
و ایجــاد یکپارچگــی سیســتم هــای 
اطاعاتــی( گام برداشــته اســت کــه 
ــی  ــات اجرای ــی از اقدام ــه های نمون

ــت از:  ــده عبارتس ــام ش انج
 Wireless ایجاد بسـتر پروتکشـن -
ارتباطـی  بسـتر   Redundant و 
مخابـرات  بـا  موجود)فیبرنـوری( 
فرشـچی( رضوی)مرکـز  خراسـان 

- ایجاد بسـتر فیبر نوری اختصاصی 
برای دفتر مشـهد

- طراحـی، تجهیـز و پیـاده سـازی 
شبکه صنعتی سـالن های بدنه سازی، 

مونتـاژ و رنـگ اصلی
- مطالعـه و امـکان سـنجی ایجـاد 
فیبرنـوری   Redundant بسـتر 
جهـت ارتبـاط بـا گـروه صنعتی)مـا 
بین سـایت IKK و روسـتای قدمگاه(

ایجـاد  امـکان سـنجی،  مطالعـه،   -
VOIP اسـتقرار  و  بسـتر 

- تامیـن، نصـب و راه انـدازی نـرم 
افـزار DLP جهت مدیریـت پورتهای 

افزاری سـخت 
- بهبـود و توسـعه شـبکه مجـازی 
نـام  اسـاس  بـر   )Virtual Lan(
واحدهـای سـازمان، پیمانـکاران و ...

ایجـاد  امـکان سـنجی،  مطالعـه،   -
سـامانه بـر خـط ایـرادات )سـبا(
- ایجاد سیستم کمیسیون معامات

ــزی  ــه ری ــتم برنام ــاد سیسـ - ایج
ــل ــک حم اتوماتیـ

- اسـتقرار سیسـتم منابـع انسـانی 
)نـرم افـزار پیوسـت(

- ارتقـای قابلیـت دسـترس پذیـری 
)HA( سـرویس هـای پایـگاه داده

- ایجـاد زیرسـاخت هـای مناسـب 
و  تحلیلـی  گزارشـات  ارائـه  جهـت 

)BI( مدیریتـی 

    
علی اکبر ابارشی
مدیر واحد رنگ

شده  انجام  های  فعالیت  مهمترین 
سالن رنگ در سال 96 عبارتست از:  
الـف( پروژه هـای اجرا شـده با 

هـدف افزایش ظرفیـت تولید:
- برنامـه ریـزی ، طراحی و سـاخت 
محصـول  النـچ  هـای  نیازمنـدی 
اس 5 در سـالن رنـگ اصلـی اعـم 
ایـن  ریاتیـک  از تیچینـگ پاشـش 
بدنـه توسـط بخـش نـت ، طراحـی 
و سـاخت اسـکیدهای رودیپ ، تاپ 
کـوت و همچنیـن جیـگ و قاب ها 
و برنامـه ریـزی جهت جاری سـازی 

تولید پروسـه هـای 
- نهایی سـازی پروسه پاشش بدنه های 

دورنـگ در سـالن هـای رنگ 1 و 2
- نصـب و راه اندازی پاشـش رباتیک 

رنگ در سـالن رنگ 1 و 2
- تعویض و نصـب و راه اندازی کانوایر 

خطوط پاشش سـالن رنگ 1و 2
- بهـره بـرداری از فـاز یـک پـروژه 

افزایـش ظرفیـت سـالن رنـگ 2 
- اضافـه کـردن سـه دسـتگاه فـن 

ظرفیـت  افزایـش  جهـت  ایرسـیل 
کـوره هـای آسـتر و تـاپ کـوت

- احـداث و بهره برداری از دو کابین 
فرآیندهـای  انجـام  جهـت  افایـن 
و  گـذاری  ماسـتیک  بـر  زمـان 

  SUV هـای  بدنـه  سـیلرکاری 
- احـداث و بهره برداری از دو کابین 
فرایندهـای  انجـام  جهـت  افایـن 

  SUV دوبـاره کاری بدنـه هـای
- اتمـام سـاخت و راه انـدازی بافـر 

اسـکید رودیـپ خـط پیـش رنـگ
گیـری  چربـی  پروسـه  تغییـر   -
بدنـه هـای هایمـا از چربـی گیـری 
قطعـات قبـل مونتاژ در بدنه سـازی 
بـه چربـی گیـری بوسـیله تجهیـز 
آن  متعاقـب  و  بخارشـوی صنعتـی 
و   گـری  چربـی  کیفیـت  افزایـش 

تایـم شستشـو سـایکل  کاهـش 
- تعویـض لوله کشـی تجهیـز فیلتر 
پـرس بـا هـدف اسـتفاده از حداکثر 

ظرفیـت ایـن تجهیز
- اضافـه کـردن سـه دسـتگاه فیلتر 
مغناطیسـی بـه جهت افزایـش بدنه 
هـای ورودی بـه اسـتیج هـای PT با 
هـدف جلوگیری از آسـیب رسـیدن 

بـه بـگ فیلترهای ایـن خطوط 
مبـدل  دسـتگاه  یـک  افـزودن   -

 1pt اسـتیج  در  حرارتـی 
- افـزودن دو دسـتگاه یونیـت هیتر 
کـوره  سـرعت  افزایـش  هـدف  بـا 

پیـش رنـگ
- افزودن سـه دسـتگاه بـگ فیلتر با 
هـدف بهبـود فیلتراسـیون آلودگـی 
هـای ناشـی از افزایـش ورود بدنه ها 

به خطـوط پیـش رنگ
خطـوط  هـای  پروسـه  اصـاح   -
سـیلرکاری از قلم کشـی به فابریکی 
بـا هدف کاهش سـایکل تایـم انجام 

سه  و پر
ب( پـروژه هـای اجـرا شـده با 
هـدف کاهش مصـرف انـرژی: 
- اتوماسـیون بویلرهاجهـت کنتـرل 
میــزان دمــای آب و بــاال رفتــن 

آن  راندمـان 
- کاهـش دور یـا خامـوش کـردن 
یکـي از فـن هـاي هواسـاز عمومـي 

سـالن رنـگ ویژه)بـرای 6 مـاه( 
- جایگزینـی المپ هـای مهتابی  با 
پنـل  LED  و SMD )کابین پاشـش 
بیـس و آسـتر( به تعـداد 140 عدد 

- پـروژه هـای اجـرا شـده بـا هـدف 
افزایـش رضایتمندی نیروی انسـانی  
- تعریـف پروژه ارگونومی در سـطح 
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سـالن رنگ و اصاح تمامی ایستگاه های 
سـخت سالن 

- برگـزاری 6 دوره مسـابقات مهارت  
خبـره  افـراد  شناسـایی  هـدف  بـا 
پسـت هـای کاری و ایجـاد نشـاط 

سـازمانی پرسـنل تولیـد رنـگ
ج( اقدامـات انجـام گرفتـه بـا 
هـدف افزایـش کیفیت محصول 

و کاهش شـکایات مشـتری:
سیسـتم  انـدازی  راه  و  نصـب   -
هـدف  بـا  کولینـگ  هیتینـگ 
جلوگیـری از نوسـانات دمایـی رنگ 
های مصرفی در کابین های پاشـش 
- تعریـف پـروژه کیفیـت دوام رنگ 
و کاهـش ایـرادات کیفـی بـا منشـا 

اپراتـوری و فرآینـد

    
محسن شاهرود نژاد
مدیر واحد حقوقی

مهمتریـن فعالیـــت هـای انجــام 
شـده واحـد حقــوقی در ســال 96 

عبارتســت از: 
- صیانـت از حقوق و منافع سـازمان  
در حـوزه هـای دعـاوی، قـراردادی ، 

ثبتی، امـاک و ارائه مشـاوره 
در  ســازمان  حقــوق  از  دفــاع   -
مراجــع قضایــی و شــبه قضایــی بــه 
عنــوان اصلــی تریــن وظیفــه واحــد 

ــت. حقوقی اس
ــا  در ایــن خصــوص پرونــده هایــی ب
موضوعــات گوناگــون از قبیــل دعاوی 
ــا  ــراردادی ب ــات ق ــی از اختاف ناش
پیمانکاران، دعاوی ناشــی از شــکایات 
کارگــری و ســایر موضوعــات کیفری، 
ــی  ارجــاع کــه در  ــه  واحــد حقوق ب
ــون  ــا تاکن ــده ه ــن پرون ــی ای تمام
ــه ی  ــه نحــو اکمــل از حقــوق حق ب
ــده  ــت گردی ــاع و مراقب ــازمان دف س

اســت.
- بـا توجــه بـه ایــن کـه پاســخ 
مراجـع  از  واصلـه  اسـتعامات  بـه 

از  قانونــی  و  رسـمی  نهادهـای  و 
برخــــوردار  خاصــی  حساســیت 
مـی باشـد، فرآینـد پاسـخ گویـی از 
جملـه اسـتخراج اطاعـات و تهیـه 
و تنظیـم پاسـخ، توسـط ایـن واحد 
هـا  واحـد  سـایر  همـکاری  بـا  و 
انجـام مـی پذیـرد. از ابتـدای سـال 
جـاری تـا کنـون بیـش از200 مورد 
اسـتعامات واصله با دقـت و رعایت 
صرفـه و صاح سـازمان پاسـخ داده 

شـده اسـت.
- کلیـه ی فرآینـد انعقـاد، اجـرا و 
خاتمـه ی یـک قـرارداد از مرحلـه 
تنظیـم آگهـی مناقصـه یـا مزایـده 
امضـاء  و  نـگارش  ی  مرحلـه  تـا 
قـرارداد و عنداالقتضـاء فسـخ و یـا 
رتـق و فتـق مشـکات قـراردادی و 
یـا اجـرای مباحـث راجـع بـه بـاب 
تحـت  و...  اختـاف  حـل  و  داوری 
نظـارت عالیـه واحـد حقوقـی و در 
بـا  سـازنده  و  تنگاتنـگ  ارتباطـی 
انجـام مـی شـود.  بازرگانـی  واحـد 
در همیـن راسـتا خدماتـی مشـابه 
منجملـه  تابعـه  هـای  شـرکت  بـه 
تعاونـی فنـی و مهندسـی و تعاونـی 
مسـکن کارکنـان ارائه می شـود که 
در مجمـوع در طول سـال نظارت بر 
تنظیـم مزایـده و مناقصه و قـرارداد 
بالـغ بـر 245 مورد و صلح و سـازش 
ناشـی از قـرارداد هـا نیز بالـغ بر 15 

مـورد بـوده اسـت.
عنــوان  بــه  حقوقــی  واحــد   -
مشــاوری امین و دلســوز در مســائل 
شــخصی حقوقــی پرســنل همــواره 
در کنــار ایشــان بــوده و هســت. لــذا 
ایــن واحــد در کنــار مشــاوره هــای 
اعطایــی بــه مدیــران شــرکت هــای 
ــی  ــاوره حقوق ــه مش ــا ارائ ــه، ب تابع
کــه تعــداد آنهــا در ســالی کــه 
ــر 750 مــورد مــی  ــغ ب گذشــت بال
باشــد، در مســاعدت و همراهــی بــا 
ــچ تاشــی  ــی از هی همــکاران گرام

ــت. ــوده اس ــذار ننم فروگ
- یکــی ازکلیــدی تریــن مراجــع 
نظارتــی شــرکت، اداره ثبت شــرکت 
ــوط  ــور مرب ــه ام ــه کلی ــت ک هاس
بــه تاســیس، نقــل و انتقــاالت، 
ــرکت  ــرات ش ــات و تغیی صورتجلس
ایــران خــودرو خراســان و ســایر 
شــرکت هــای تابعــه پــس از تاییــد 
و ثبــت در آن مرجــع رســمیت 
ــم  ــن رابطــه تنظی ــد. در ای ــی یاب م

صورتجلســات مجامــع و هیئــت 
اقــدام  مواعــد،  کنتــرل  مدیــره، 
دقیــق و بــه موقــع و در اســرع وقــت 
در ایــن واحــد صــورت مــی گیــرد.

- انجـام کلیـه ی امـور مربـوط بـه 
تثبیـت،  از  اعـم  اراضـی  و  امـاک 
تفکیـک ، تجمیـع ، اخذ اسـناد تک 

برگـی ، اصـاح کاربـری و ... .   

    
محمد قنبری

مدیر واحد حسابرسی داخلی

مهمتریـن فعالیـت های انجام شـده 
واحـد حسابرسـي داخلـي در سـال 

96 عبارتسـت از: 
جلسـات  منظـم  برگـزاري   .1
کمیته حسابرسـي و پـی گیری 

مسـتمر مصوبـات آن:
کمیتـه حسابرسـی شـرکت  تاکنون 
تعـداد 60 مصوبـه داشـته کـه اغلب 
مصوبـات آن اجرایــی شــده و بـه 
از  اسـت.  رسـیده  مطلـوب  نتیجـه 
مهمترین این مصوبات عبارتسـت از:

- ارتقـــای کیفیـــت گزارشــگری 
مالـی بـه منظـور کمـک بـه ایفـای 
مسـئولیت نظارتـی هیئـت مدیره و 
بهبـود آن جهـت کسـب اطمینـان 

ل معقو
- سامت گزارشگری مالی،

- اثـر بخشـی نظــام کنتــرل های 
داخلـی

اثـر بخشـی واحــد حســابرسی   -
داخلـی، تبـــادل نظـر با کمیـــته 
حسابرســـی و مدیریــــت واحــد 
ایـران خـودرو  حسابرسـی شـرکت 

اصلـی( )شـرکت 
- رعایـت قوانین و مقررات و الزامات 

حاکم بر شـرکت 
انجـام  اقدامـات  تریـن  مهـم 
شـده  جهـت ارتقـای کیفیـت 

مالـی: گزارشـگری 
الـف ( تهیـه گزارشـات الزم جهـت 
ارائـه بـه کمیتــه حســابرسی  بـه 

منظـور حــذف و کاهـــش تعــداد 
بندهـــای منـــدرج در گــــزارش 
حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی 
و هـم چنین نـکات منـدرج در نامه 
مدیریـت منتهـی به پایان سـال 95
ب( اعمـال کنتـرل هـای داخلـی به 
منظـور پیـش گیـری از درج، بنـد 
گزارش حسـابرس مسـتقل و بازرس 

قانونـی در گزارشـگری مالـی
ج ( رعایت استانداردهای حسابداری 

و حسابرسی در گزارشگری مالی
نــکات  پایـش  و  بررســي   .2
منـدرج در نامه مدیریت ) سـال 

مالـی95(:
-  بررسـی و پایـــش نــکات مهـم 
مندرج در نامه مدیریت در جلسـات 
کمیتـه حسابرسـی بـه منظـور ارائه 
راهکارهای اجرایـی در جهت اصاح 

نـکات قابـل بهبود
- ارائـه گزارشـات و مسـتندات الزم 
بـازرس  و  مسـتقل  حسـابرس  بـه 
قانونـی بـه منظورکاهـش و حـذف 

نـکات منـدرج در نامـه مدیریـت
- دعـوت از حســابرس مســتقل و 
بـازرس قانونی به کمیته حسابرسـی 
بـه منظـور بررسـی نکات مهـم نامه 

مدیریـت و گزارش حسابرسـی
- تفکیـک نامـه مدیریـت بر اسـاس 
گیـری  پـی  و  واحدهـاي سـازماني 
مسـتمر بـه منظـور اصـاح نـکات 

شـده  درج 
3. بررسـی امورات ارجاعي از سـوي 

مدیریت  ارشـد سـازمان 
- صحـه گـذاري و محاسـبات مالـی 
گزارشـات مدیریـت هزینه از سـوی 
سـایر  و  سـازمان  ارشـد  مدیریـت  

مدیـران واحدهـا 
- بررسـی حسـاب های مالی نهادها 
و شـرکت هـای وابسـته بـه شـرکت 

ایـران خودرو خراسـان 
4. بررسـي و پایـــش فرآینــدهای 

داخلـی شـرکت 
تکلیـف  و  تعییـن  و  گیـری  پـی   -
درخواسـت خریـد و انجـام کار بـاز 
سـنواتی بـه منظوراصـاح و بـه روز 

رسـانی فرآینـد
نظـام  فرآینـد  پایـش  و  بررسـي   -

دات  پیشـنها
- بررسـی فرآینـد فـروش ضایعـات 
تولیـــدی و ارائـــه پیشنــهادهای 
اجرایـی بـه منظـور صـرف و صـاح 

شـرکت
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رشید مهدی پور

مدیر واحد پشتیبانی سایت 

مهمتریـن فعالیـت های انجام شـده 
واحد پشـتیبانی سـایت در سال 96 

از: عبارتست 
- اجـرای حـدود 3000 درخواسـت 
انجـام کار تـا پایـان دی مـاه 96 در 
جهـت رفع نیاز و رضایـت ذی نفعان 

خلی    دا
- طراحـی، نظـارت و اجـرای خـط 

S5 تولیـد محصـول هایمـا
- طراحـی، نظـارت و سـاخت انکس 
اداری و انبـارک متمرکـز در واحـد 

سایت پشـتیبانی 
- نظـارت بـر اجـرای پروژه سـاخت 
انبـار در ضلـع جنـوب سـالن مونتاژ  

بـه متـراژ 4500 متـر مربع
- نظـارت بـر اجرای دیـوار بتنی  در 
اطـراف سـایت  به متـراژ 8300 متر 
- نظـارت بـر اجـرای ترمیم آسـفالت 
پارکینـگ  و  سـایت  هـای  خیابـان 
محصـول به متـراژ 30000 متر مربع

- نظـارت بر اجـرای سیسـتم اعام و 
اطفای حریق در نقاط مختلف سـایت 
و  نگهـداری  سـایت  انـدازی  راه   -
جهـت  در  ایرانـی  آهـوی  پـرورش 

زیسـت  محیـط  حفـظ 
درخـت  اصلـه   12000 کاشـت   -
ارغـوان مقـاوم به کم آبـی به منظور 

صرفـه جویـی در مصـرف آب
- اجـرای سیسـتم آبیـاری قطـره ای 
دربولوارها و خیابان های سـطح سایت 

به منظـور افزایـش راندمـان آبیاری
- انجـام اقدامـات مربـوط بـه  خرید 
دو دسـتگاه کمپرسـور هوای فشرده 
- تکمیـل خـط پایلـوت در سـالن 

کاری  تکمیـل 
یـدک  ترانـس  نصـب  و  تامیـن   -

132kv

- انتقـال چاه آب شـماره 3 به داخل 
سـایت و بهره برداری از آن

از  آب  برگشـت  پـروژه  تکمیـل   -

تصفیـه خانـه فاضـاب بـه چرخـه 
تولیـد و کاهش مصـرف روزانه 800 

آب مترمکعـب 
- تعویـض لولـه هـای آب صنعتـی 
کانـال انـرژی بـا لولـه پلـی اتیلن به 

متـراژ 4500 متـر
- توجـه ویـژه بـه برنامـه تعمیـر و 
نگهـداري لیفتـراک هـا بـا توجـه به 

فرسـودگی و عمـر تجهیـزات
- تهیـه برنامـه و اهـداف جامـع در 

حـوزه محیـط زیسـت
- پـی گیـری تامیـن جایگاهـی بـا 
ظرفیـت 250 متر مکعب بـه عنوان 
جایگزیـن جایـگاه فعلـی و اسـتفاده 
در مواقـع ضـروری و افزایش ضریب 
ایمنـی انتقــال سیــاالت و منابــع 

نرژی ا

    
جواد استادی  

سرپرست واحد بدنه سازی

شـده  انجـام  اقدامـات  مهمتریـن 
 96 سـال  در  سـازی  بدنـه  سـالن 

از:  عبارتسـت 
افزایـش تولیـد سـالن بدنـه سـازی 
بـه میـزان  20درصد و ثبـت رکورد 
تولیـد  675 دسـتگاه بدنه در روز  تا 

نیمـه بهمن مـاه  96  
تجهیـزات  انـدازی  راه  و  نصـب   -
انتقالـی از ایران خـودرو جهت افزایش 

ظرفیـت خـط اصلـی تولیـد پـژو
- راه انـدازی و تجـاری سـازی خـط 

S5 تولیـد بدنـه خـودرو هایما
- اجـرای پروژه انتقـال مکانیزه بدنه 
و بافر مکانیزه در سـالن بدنه سـازی 
)WBS( بـا هـدف کاهـش توقفات و 
افزایـش ارگونومی پرسـنل بـا توجه 
دسـتی  انتقـال  فرآینـد  بـه حـذف 
بدنـه  در سـه فـاز اجرایـی صـورت 

گرفت:
 فاز اول : طرح ریـزی و اجرای بافر 
مکانیـزه بـا طراحی واحد مهندسـی 
و اجـرای واحـد پشـتیبانی با کاهش 

هزینـه 200 میلیون تومانی

 فـاز دوم : اجـرای خـط صافـکاری 
SUV و انتقـال مکانیـزه بـه سـالن 

نگ ر
 فـاز سـوم : نصـب دراپ لیفـت 
دوم، افزایـش طول خـط کانوایر پژو 
بدنـه  انتقـال  اتوماسـیونی شـدن  و 
بـه دراپ بـا پیشـرفت فیزیکـی 50 
درصـد - ارتقـای تجهیـزات جـوش 
بـا  بدنـه پـژو و سـوزوکی  خطـوط 
 CU900 به CU08 تبدیل تابلوهـای
در جهـت تثبیـت و افزایـش کیفیت 

جـوش و کاهـش توقفـات
ــی  ــای تحقیق ــروژه ه ــرای پ - اج
ــی و  ــوم فرکانس ــای مدی » گان ه
ارگــوگان هــا « جهــت افزایــش 
ــوش  ــاط ج ــت نق ــت کیفی و تثبی
ــه  ــی ک ــت ارگونوم ــود وضعی و بهب
ــل  ــای حاص ــه بهبوده ــه ب ــا توج ب
از اجــرای پــروژه هــای مذکــور، 
جایگزینــی گان هــای جدیــد در 

ــت. ــرار گرف ــه کاری ق برنام
- طراحـی و سـاخت جیـگ هـای 
بـه  توجـه  بـا  بـادی  سـاید  جدیـد 
گلـوگاه بـودن ایسـتگاه هـای آن و 
پـروژه افزایش ظرفیـت جهت تولید 

در سـاعت   750 دسـتگاه 
- کاهـش 20 درصـدی نرخ ضایعات 
سـالن بدنه سـازي نسـبت بـه هدف 

تعیین شـده
- راه انـدازی سـره تراشـی گان های 
در   (Tip Dressing( جـوش  نقطـه 
افزایـش  تولیـد در جهـت  خطـوط 

کیفیـت جـوش
- طراحـی گان پسـنجر جهت بهبود 

ارگونومـی و افزایـش کیفیت جوش
- اجـرای فـاز 2 و 3 پـروژه بـرون 
سـپاری جیـگ هـای پیـش مونتـاژ 
بـا هـدف  آزادسـازی فضـا جهـت 

تولیـد ظرفیـت  افزایـش 
- بـازکاری قطعات به تعداد 18000  
قطعـه برای پـژو ، 1500 قطعه برای 

هایما و 50  قطعه برای سـوزوکی 
ــتقیم  ــور مس ــد عب ــش درص - افزای
بدنــه هــای ارســالی بــه ســالن 
ــا تغییــر پروســه کاری و  مشــتری ب
افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی

بـه  - حـذف گلـوگاه ارسـال بدنـه 
رنـگ بـا سیسـتم TC دوبـل جهـت 

ظرفیـت افزایـش 

    
پرهام پردلی

مدیر واحد بازرگانی

اهـم فعالیت های  انجام شـده واحد 
بازرگانی در سـال 96 عبارتست از: 

- مدیریـت هزینـه ای بالـغ بـر 100  
خریـد  امـورات  در  ریـال  میلیـارد 

خـارج 
- تبدیل ترم حمـل برای محموله های 
و   CFR بـه   FOB از  خـودرو هایمـا 
بانـک  ارزی  تسـهیات  از  اسـتفاده 
مرکزی بابت اسـتفاده از ارز مبادله ای 
و کنتـرل افزایـش 75 درصـدی نرخ 

دریائی  حمـل 
- افزایـش میـزان حـق توقـف مجاز 

کانتینـری از 24 روز بـه 55 روز 
نـاوگان  خدمـات  از  اسـتفاده   -
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
 250 بـر  بالـغ  مبلغـی  کاهـش  و 
دالر بـازای هـر کانتینـر بابـت عـدم 
نـاوگان  از  اسـتفاده  پرداخـت حـق 

خارجـی 
- همـکاری موثـر در تامیـن کاال و 
خدمـات در راه انـدازی موفـق خـط 

 S5 تولیـد
- همـکاری موثـر در تامیـن کاال و 
خدمـات در پـروژه افزایـش ظرفیت 
- واردات14 هـزار و 740  دســتگاه 
خودروS7 و 2 هزار و520  دســتگاه 
خـودرو S5 )شـامل ثبـت سـفارش، 
گشــایش، هماهنــــگی حمــل و 
ترخیـص( بـا افزایـش 400 درصدی 

واردات نسـبت به سـال گذشـته 
- برگـزاری 160 مناقصه و اسـتعام 
در سـطح عمـده و کان در 11 مـاه 
از سـال 96 بـا افزایـش 68 درصدی 

نسـبت به سـال گذشته 
- انعقـاد 142 قـرارداد تـا پایـان بهمن 
مـاه سـال 96 بـا مبلـغ 630 میلیـارد 
ریـال و افزایـش  75 درصـدی تعـداد 
قرارداد نسـبت به سـال گذشته.  بیش 
از 90 درصـد خریدهای سـطح کان و 

عمـده منتـج به قـرارداد شـده اند. 
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- ثبـت رکـورد شـاخص توقف صفر 
بـا منشـاء بازرگانـی در تولیـد پـژو  

بـرای سـومین سـال متوالـی 
- کاهش شـاخص توقفات با منشـاء 
بازرگانـی در تولید SUV  از 21 هزار 
و 340 دقیقـه  در سـال 95 بـه 9 

هـزار و 480 دقیقـه در سـال 96
- برقــراری ارتبـــاط دوســـویه با 
گمرکات مشـهد جهــت ایجـاد انبار 

اختصاصـی در سـایت 
- همـکاری موثـر بـا سـاپکو و واحد 
افزایـش  جهـت  برنـد  و  مهندسـی 
 S5 سـطح داخلی سـازی خودروهای

، S7 و سـوزوکی 
- راه انـدازی سیسـتم نـرم افـزاری 
راسـتای  در  معامـات  کمیسـیون 

چابـک سـازی فرآینـد تامیـن 
- ایجـاد بسـتر ارتباطـی در سـایت 
ایران خودرو خراسـان جهت توسـعه 

منابع در دسـترس 
- ثبـت شـاخص 97 درصـد تطبیق 
خریـد در 9 ماهـه ابتدای سـال 96

- افزایـــش 6درصــدی معــرفــی 
پیمانکـــاران و تامیـــن کننـدگان 

جدیـد نسـبت بـه سـال گذشـته 
- افزایـش رضایتمنـدی 4 درصـدی 
از پیمانـکاران باتوجه بـه ارزیابی های 
مسـتند انجـام پذیرفتـه از ناظـران 
)شـاخص مزبور اکنون 78 می باشـد( 

    
محسن بذری 

سرپرست واحد ارتباطات و امور بین الملل

و  ارتباطات  واحد  های  فعالیت  اهم 
امور بین الملل در سال 96 عبارتست از:

1. فعالیت های درون سازمانی
- برنامـــه ریـــزی، هماهنـــگی و 
برگـزاری جشـنواره هـا و برنامـه هـا 
جهـت بهبــود رضایــت ذینفعــان 
داخلی)پرسنــل و خانـواده ایشـان(
- برگــزاری مسـتمر و فصلی کمیته 
مناسـبت هـا و پـی گیـری و اجرای 

مصوبـات  آن

- برگـزاری چهارمین جشنواره بزرگ 
قــرآنی جهـت پرســنل و خانــواده 

ایشان 
- برگــزاری پنــج دوره جشــنواره 
طبـخ غـذای ایرانی جهت همسـران 
همـــکاران در مشــهد، نیشــابور و 

د  لو بینا
- برگزاری مسـابقات شـادی، نشـاط 
و ســامت ســازمانی بـه صــورت 
مستمــر و روزانه جهــت پرســنل 

تولیـدی و سـتادی
- برگــزاری چهارمیــن نمایشــگاه 

کتـاب داخلـی
- برگـزاری 23 گـروه از آیین بازدید 

همکاران  خانواده 
- راه انـدازی کانـال رسـمی تلگـرام 
شـرکت و اطـاع رسـانی لحظـه ای  

اخبـار و رخدادهـا  بـه کارکنـان
- تهیـه و انتشـار چهـار شـماره از 
کارآمــد ایـران خــودرو خراســان

- تهیــه و انتشــار سـه شــماره از 
کارآمــدخـــانواده 

- تهیـه عکــس و فیلــم از کلیـه 
مراسـم هـا  و برنامـه هـا در سـطح 

آن انعـکاس  و  شـرکت 
مراســم  برگـزاری  و  هماهنگـی   -
ترحیـم همـکاران و خانـواده هـای 
ایشـان با  ارسـال تراکت ، گل و بنر. 
- برگزاری مسـتمر مسابقات فرهنگی 

و اهـدای جوایز
- هماهنگـی و حضـور در نمایشـگاه 
هـا )نظـام پیشـنهادات ، آمـوزش و 

پژوهـش و....(
- برنامـه ریزی و برگزاری مسـابقات 
مختلـف جهـت همـکاران و خانواده 

هـا بـا عنـوان  عیدانه ویـژه نوروز
2. فعالیت های برون سازمانی:

- برگزاری مراسـم معرفـی محصول 
هایمـا اس 5 بـا حضـور رسـانه های 

کشـوری در هتـل همای مشـهد 
اهالـی  از خبرنـگاران و  - قدردانـی 
رسـانه در  مراسـم آغـاز تولیـد انبوه 

هایمـا اس 5  در شـرکت 
بـا  دوســـویه  ارتبـــاط  ایجــاد   -
خبرنــگاران از طریــق ارسـال فـرم 

سنجی نظر
- برقـراری ارتبـاط بـا سـازمان ها و 

تشـکل ها )انجمن مدیـران ، انجمن 
خبرنـگاران و ....(

- انجـام نظـر سـنجی از روسـتاهای 
پیرامونـی در خصـوص تصویر آنها از 

ایـران خودرو خراسـان
- هماهنگـی برگزاری نشسـت مدیر 
عامـل یـا روسـای شـورا و معتمدان  
بیش از 20 روسـتای اطراف شـرکت 
در راسـتای ایفـای مسـوولیت هـای 

اجتماعی
- اهـدای کتـاب هـای آموزشـی بـه 

مـدارس روسـتاهای پیرامونـی
- اهـدای قرآن و مفاتیح به مسـاجد 

پیرامونی روستاهای 
- همکاری در برگــزاری جشــنواره 
خودرو هــای دســت ســاز در بین 

مـدارس روسـتاهای پیرامونـی
- کمـک بـه موسســات خیــریه و 
عـام المنفعـه و همـکاری مسـتمر با 

امداد کمیتــه 
3. سایر فعالیت ها :

- انجام نظر سـنجی هـا و اندازه گیری 
میزان رضایـت ذینفعان 

- تهیـه طـرح و پروپـوزال بـه جهت 
ارتبـاط بـا ذی نفعان

- طراحـی و اطـاع رسـانی محیطـی 
فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی 
در سـطح شـرکت از طریق بیلبورد ها 
- طراحـی ، تهیـه و تامیــن پکیـج 

تبلیغاتـی  هدایـای 
- سـاخت فیلـم معرفـی شـرکت و 

هایمـا خـودروی 
- تشـکیل کمیتـه مسـئولیت هـای 
اجتماعـی و پیشـبرد اهـداف مرتبط 

بـا ایـن کمیته
- تهیـه و درج اخبـار در وب سـایت 
شـرکت ،پورتال داخلـــی، کارآمــد 
تهران،روزنامـه هـا و خبرگزاری های 

سراسری
- طراحــی بیــش از 400 مــورد 
پوسـتر، بنـر، پمفلــت، کتابچـه بـه 

واحدهـا درخواسـت 
- فیلـم بـرداری، مصاحبـه و ادیـت 
جهــت  فیلــم  حلقــه  حـدود 60 

انعـکاس اخبــار و فعالیـت هـا
- هماهنــگی و برگـزاری مراســم 
راهپیمایـی روز قـدس و 22 بهمـن

- هماهنگی و برگزاری مراسم غبارروبی 
از مزار شهدای گمنام منطقه

همایـش  برگـزاری  و  هماهنگـی   -
عاشـوراییان

- تهیـه و نصـب آموزه هـای دینی و 
تراکـت مذهبی 

- همـکاری در معرفـی و رونمایـی 
خـودروی فرمـول یـک دانشـجویی
رزمایـش  برگـزاری  در  همـکاری   -

پدافنـد غیـر عامـل

    
غامرضا کاته 

مدیر پروژه رباتیک رنگ 

مهمترین اقدامـات انجـام شده پروژه  
رباتیک رنگ در سال 96 عبارتست از : 
پاشش سالن  ربات های  پروژه  الف( 
بالغ  با هزینه ای  رنگ یک خراسان 
بر 18 میلیارد تومان که دستاوردهای 

ذیل را به همراه داشت:
- نصب و راه اندازی12 دستگاه ربات 
درکابیـن های پاشـش در تعطیـات 
نـوروز 96 و راه اندازی آن درکمـترین 

زمان ممکن
- کاهش پرت رنگ به میزان حداقل 

50 درصد نسبت به پاشش دستی
و  ایمـنی  موارد  چشمگیر  بهبود   -
بهداشـت حرفـــه ای برای کـارگران 

پاشش 
- بهبود چشمگیر موارد کیفی رنگ 

خودرو
برق،  انرژی شامل  - کاهش مصارف 

آب و هوای فشرده
-  افزایش تولید از 28 دستگاه به 32 

دستگاه
- کاهش هزینه موارد مصرفی سالیانه 

حدود 16میلیارد تومان
ب( پـروژه ربـات هـای رنـگ 2 

خراسان:
و   2 رنگ  پاشش  کابین  تغییرات   -
نصب و راه انـدازی 6 دســتگاه ربات 

پاشش رنگ
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-  افزایش ظرفیـت از 2 دستـگاه در 
ساعت به 10 دستگاه 

- کاهش پرت رنگ و کاهش مصارف 
انرژی

- بهبود چشمگیر کیفیت رنگ خودرو
- بـا توجه بـه هزینه سـرمایه گذاری 
زیـاد در سـالن های رنگ، ایـن پروژه  
با حـدود 2 میلیـارد تومـان هزینه از 
15 بهمـن مـاه 96 بـه بهره بـرداری 
رسـید و افزایـش قابـل توجهـی در 

ظرفیـت ایجاد شـد.
ج( پروژه نصب سیستم گرمایش و 
سرمایش رنگ در سالن رنگ یک:

- این سیستم جزو  تکنولوژی های روز 
دنیا بوده و از شرکت رایتر انگلستان 

می باشد.
- اصوال در سیستم های گرمایش و 
از  سرد  و  گرم  آب  رنگ،   سرمایش 
بویلرخانه و چیلرخانه مرکزی تامین 
می شود ولی در این سیستم توسط 
یک هیتر یا المنت بر روی هر ماژول 
آب گرم و سرد می شود و نیازی به 
و  بویلرخانه  سنگین  گذاری  سرمایه 

چیلرخانه ندارد.
- با توجه به اینکه رنگ می بایست 
با یک رنج دمایی مشخص وارد ربات 
شده و پاشش گردد لذا کنترل دمای 
رنگ توسط این سیستم بسیار حیاتی 

می باشد.
- دمای رنگ با تلورانس مثبت و منفی 

یک درجه تنظیم می شود.
 1.7 پروژه  این  گذاری  سرمایه    -

میلیارد تومان می باشد.

رضا رستم زادگان  
سرپرست پروژه برونسپاری

    
از  عبارتســـت  ســـپاری  بـــرون 
واگـــذاری تمـــام یـــا بخشـــی از 
ــه  ــام یـــک وظیفـ ــوولیت انجـ مسـ
ـــرد،  ـــک ف ـــه ی ـــخص ب ـــازمانی مش س
ــی  ــازمانی تخصصـ ــا سـ ــروه یـ گـ
ــا  تـــا ضمـــن کاهـــش هزینـــه هـ
ـــر   ـــکان تحقـــق کیفیـــت هـــای برت ام

ـــت  ـــی و توســـعه در مزی ـــز گرای تمرک
ــم  ــازمان فراهـ ــی سـ ــای رقابتـ هـ
گـــردد.  آنچـــه کـــه در فرآینـــد بـــرون 
ــت  ــز اهمیـ ــیار حائـ ــپاری بسـ سـ
اســـت کنتـــرل و نظـــارت بـــر 
فرآیندهـــای بـــرون ســـپاری شـــده 

مـــی باشـــد.
ـــه  ـــان توج ـــودرو خراس ـــران خ در ای
ــه  ــپاری، بـ ــرون سـ ــث بـ ــه بحـ بـ
صـــورت اســـتراتژیک انجـــام پذیرفتـــه 
ـــای  ـــوان فرآینده ـــه بت ـــه طـــوری ک ب
ـــاز  ـــن و نی ـــره وری پایی ـــه دارای به ک
ــعه  ــتر و توسـ ــص بیشـ ــه تخصـ بـ
ــتفاده  ــا اسـ ــد را بـ ــول دارنـ و تحـ
بهینـــه از عوامـــل و شناســـایی منابـــع 
ــد  ــدگاه بلنـ ــب در یـــک دیـ مناسـ
ـــا اســـتراتژی هـــای  مـــدت آن هـــا را  ب

ـــود. ـــتا نم ـــم راس ـــازمان ه س
شـــرکت ایـــران خـــودرو خراســـان، 
فرآیندهـــای بـــرون ســـپاری عملیـــات 
تولیـــدی را از ســـالن مونتـــاژ در قالـــب 
ــاژی  ــش مونتـ ــای پیـ ــت هـ فعالیـ
ــو و  ــل جلـ ــپر، پنـ ــدی سـ و تولیـ

ـــرد. ـــاز ک ـــدال آغ ـــه پ مجموع
ــتری  ــدت بیشـ ــه شـ ــن پروسـ  ایـ
گرفـــت و بـــا برونســـپاری فعالیـــت هـــای 
ـــازی  ـــه س ـــالن بدن ـــاژ س ـــش مونت پی
ـــم  ـــالن و تی ـــکاران س ـــاش هم ـــا ت ب
ـــه  مهندســـی، لجســـتیک، کیفیـــت ب
ســـازندگان مـــورد تاییـــد شـــرکت 

ـــت. ـــه یاف ـــاپکو ادام س
ـــال  ـــا انتق ـــاز ب ـــروژه در دو ف ـــن پ ای
ــه  ــده کـ ــام شـ ــه انجـ 22 مجموعـ
ـــع  ـــر مرب ـــازی 345 مت ـــث آزاد س باع
و اســـتفاده بهینـــه از نیـــروی انســـانی 

ـــت. ـــده اس ـــرکت ش ـــاغل در ش ش
در همیـــن راســـتا بـــرون ســـپاری 
ــه  ــای بدنـ ــش مونتاژهـ ــاز 3 پیـ فـ
ـــرا  ـــزی و اج ـــه ری ـــز برنام ـــازی نی س
ـــه  ـــال10 مجموع ـــا انتق ـــه ب ـــده ک ش
ــه  ــا« 32 مجموعـ ــر، مجموعـ دیگـ
ـــا  ـــازی، ت ـــه س ـــاژی بدن ـــش مونت پی
ــپاری  ــرون سـ ــال96 بـ ــان سـ پایـ
ــرایط  ــر شـ ــن امـ ــه ایـ ــده کـ شـ
مســـاعدتری را جهـــت توســـعه 
ــا  ــالن  مهیـ ــن سـ ــوط در ایـ خطـ
ـــرای  ـــن ب ـــم چنی ـــت. ه ـــوده اس نم
ســـال 97 نیـــز  برنامـــه ریـــزی 
ـــش  ـــپاری پی ـــرون س ـــت ب الزم جه
ــاژ و  ــوط مونتـ ــای خطـ ــاژ هـ مونتـ
فعالیـــت هـــای غیـــر تولیـــدی در 
ــرار گرفتـــه اســـت. ــتور کار قـ دسـ

    
محمد نساج مقدم

مدیر پروژه افزایش ظرفیت 

باعنایت به حجم باالی تقاضا و فروش 
محصوالت پژو405 و SUV تولیدی 
هماهنگی  از  پس  خراسان،  سایت 
بعمل آمده با معاونت مهندسی ایران 
خودرو تهران، پروژه افزایش ظرفیت 
در سایت خراسان تعریف و تصویب 

گردید.
بـا اجـرای پـروژه مزبور فصـل نوینی 
در شـرکت ایـران خودروی خراسـان 
حمایـت  پشـتوانه  بـه  خـورد.  رقـم 
هـای  فعالیـت  محتـرم،  مدیرعامـل 
جدیـد در کارخانـه عاوه بـر افزایش 
ظرفیـت و سـطح تکنولـوژی خطوط 
تولیـد، دانـش فنـی کارکنـان را نیـز 
ارتقـاء داد. ایـن پـروژه در چهار واحد 
رنـگ،  بدنـه،  شـامل  تولیـد  حـوزه 
مونتاژ و لجسـتیک تقسـیم می شود. 
در واحـد بدنـه پـروژه راه انـدازی خط 
جدیـد پـژو، سیسـتم هـای انتقـال 
WBS و تأمیـن گان هـا و ابزار جدید 

در دسـتورکار قرار گرفـت. برای واحد 
رنـگ فعالیـــت هـای ارتقـاء خـط 
پیـش رنـگ، بهبـود سیسـتم هـای 
انتقال، تجهیز ایسـتگاه های پاشـش 
و رباتیـک نمـودن خط رنـگ تعریف 
کانوایرهـای  سـرعت  افزایـش  شـد. 
مونتـاژ، تأمیـن ابـزار و دسـتگاه های 
خـط تولید و توسـعه مونتـاژ 2 برای 
 220 تـا   SUV خودروهـای  تولیـد 
دسـتگاه در روز بـرای واحـد مونتـاژ 

گردید.  تعریـف 
در واحـد لجســـتیک نیـز تأمیــن 
لیفتراک، اسـتند، قفسـه های تغذیه 
دسـت  در  لجسـتیکی  انبارهـای  و 

اقـدام قـرار گرفـت.
پس از انجام فعالــیت های فوق، با 
در  همکاران  جمعی  تاش  و  همت 
کلیه واحدهای سازمان تا تاریخ 31 
تیرماه، بهره برداری از خطوط برای 
تولید روزانه 750 دستگاه محصوالت 
پژو و SUV قابل حصول خواهد بود.

    
امیرمنصور جواهرچی

مدیرعامل شرکت تعاونی فنی و مهندسی 

مهمترین فعالیــت های انجـام شده 
شرکت تعــاوني فنــي و مهــندسي 
کارکنان ایران خودرو خراسان در سال 

96 عبارتست از: 
نموده  تاش  همواره  شرکت   این   -
است همسو با ارزشها و اهداف شرکت 
ایران خودرو خراسان ، بر پایه اطاع رسانی 
شفاف،   با مدیریت هزینه ها و افزایش 
بهــره وري، منافــع و رضایتمـندی 

ذی نفعان خود را تامین نماید . 
- حضـــور در فعالیـــت های فنــی، 
ایران  پشتیبانی  و  خدماتی  تولیدی، 
خودروخراسان به منظور نیل به این 
هدف،  زمینه اشتغالزایی برای بیش 
از 1500 نفر در ایران خودرو خراسان 

فراهم گردیده است . 
-  نماینــدگی 3071، فعالیــت های 
و  قطعات  تامین  فروش،  به  مربوط 
انجام تعمیرات برای انواع خودروهای 
و  انجام  خودرو  ایران  صنعتی  گروه 
تخصصی،  و  انحصاری  فنی  خدمات 
به خودروهــای هایــما و ســـوزوکی 
گرند ویتارا  در شهر مقدس مشهد با 

کیفیت مطلوب ارائه می نماید . 
- رفع بخشی از نیازهای مالی کارکنان 
تعاونی در قالب صندوق قرض الحسنه 
که در سال 96 با  نگاه ویژه ای بدان 
تا  شود  می  بینی  پیش   . شد  توجه 
پایان سال 96 تعداد وام های اعطایی  

به بیش از 350 فقره برسد.
-  برقراری تسهیات اقساطی به منظور 
بر  دندانپزشکی.  خدمات  از  استفاده 
این اسـاس تا پایان سـال 96 حـدود 
360 نفر از این خدمــــات استـفاده 
نموده اند . هم چنین حدود 450 نفر 
از کارکنان و سهامداران  از تسـهیات 
خرید اقســـاطی پوشــاک و البســه  

بهره مند شده اند.
فرآیند جذب  انجام  و  نیرو  تامین   -
نیروهای دیپلم از فعالیت های مهمی 
اســت که با همــکاری واحــدهای 
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منابع انسانی و حراست ، برنامه ریزی 
و انجام می شود. از ابتدای سال 96 
تاکنون بیش از 6500 نفر در سامانه 
اند و حدود  جذب ، ثبت نام نموده 
700 نفر از این افراد که واجد شرایط 
و  وارد  جذب  فرایند  در   ، اند  بوده 
بیش از 1400 دوره مدرسه مهارت 
در سه سالن برای این افراد برنامه ریزی 

و برگزار شده است.

    
داود فکرت

مدیر دفتر ساپکوی خراسان

مهمترین فعالیت های ساپکو در سال 
96 عبارتست از: 

افزایش  با  در سال 1396 و هم گام 
ظرفیت تولید ایران خودرو خراسان، 
عنوان   با  ساپکو  عملیاتی  سوم  فاز 
این  در  گردید.  بالفعل  سازی  چابک 

راستا مشکات ناشی از عدم تناسب 
با  انسانی و فرآیندهای کاری  نیروی 
تولید 700 دستگاه، چابک سازی اداره 
در قالب دو Sub – Project تعریف و 

اجرایی گردید :
1. پروژه مهندسی مجدد فرآیندها و 
تعریف خدمات و فعالیت های جدید 
– حذف مودا )مسئول پروژه : آقای 

محمد برومندی براتی(
2. پروژه شناسایی ، ایجاد ، پخش و 
تطبیق بینش ها و تجارت در واحد 
مدیریت دانش )مسوول پروژه : آقای 

رضا انسان(
فعالیت های شاخص دفتر  از دیگر   
به  توان  می   1396 سال  در  ساپکو 

موارد زیر اشاره نمود:
انجام ریورک قطعات خودرو های   -

SUV به تعداد 65176 قطعه.

- افزایش 64 درصدی حضور کارگروه های 
کارشناسی نسبت به سال 95.

نفر    2300 بر  بالغ   1396 سال  در 
دفتر  در  کیفی  موارد  بررسی  جهت 

ساپکو حضور پیدا کردند.
- حمل اضطراری قطعات به صورت 
خودرو  ایران  به  سازنده  از  مستقیم 

خراسان به تعداد 165 محموله 
یدکی  قطعه   4756 تعداد  تامین   -

مورد نیاز و ....

نمایندگی تعاونی خاص کارکنان

تعاونی  راهبردی  برنامه  به   عنایت  با 
خاص در سال جاری که  همانا گسترش 
و تسهیل خدمت رسانی به اعضاء و سهام 
داران خود در تمامی گروه صنعتی ایران 
خودرو است اهم فعالیت های صورت 
گرفته توسط شعبه تعاونی خاص در 
شرکت ایران خودرو خراسان به شرح 

ذیل است:
1- ارائـه خدمــات سهــام داری به 
همکاران از ابتدای شروع به کار شعبه 
تعاونی خاص در  ایران خودرو خراسان 
2- تسهیل شرایط عضویت همکاران، 
با  پرداخت  حق عضویت اولیه یک 

سهم به مبلغ 300/000 ریال
3- عضویت جدید و عضویت مجدد 
تعداد 45 نفر از همکاران ایران خودرو 

خراسان در تعاونی خاص 
نفر  تعداد 375   سهام  تغییرات   -4
خراسان  خودرو  ایران  همکاران  از 

استرداد  و  کاهش سرمایه   قالب  در 
سرمایه ) الزم به ذکر است  همکاران 
شاغل در سال 96 از عضویت منصرف 

نشده اند. (
اعتبــاری  خدمــات  ارائــه   -5
50/000/000 ریالــی تعــاون کارت 

ایرانیــان بــه اعضــا
6- ارائــه خدمــات جــذاب بیمــه 
خــودرو  بدنــه  و  ثالــث  شــخص 
ــا  ــی خــاص ب همــکاران عضــو تعاون
ــود  ــدون س ــط و ب ــرایط 10 قس ش
و پیــش پرداخــت و 2.5 درصــد 
تخفیــف گروهــی و شــرکت درقرعــه 
کشــی ماهانــه شــرکت چتر آســایش
گردشــگری  خدمــات  ارائــه   -7
شــرکت بهمن گشــت بــه همــکاران 

ــان  ــودرو خراس ــران خ ای
ــدد کارت  ــداد 20 ع ــای تع 8-  اعط
هدیــه 1/000/000ریالــی و یــک 
ــره از  ــه دونف ــش  ب ــفر کی ــدد س ع
همــکاران ایــران خــودرو خراســان در 

ــر ــن روز کارگ جش
9- اهــداء هدایــای متنــوع در قالــب 
ــواده  ــد خان ــابقات کارآم ــز مس جوای

ــران خــودرو خراســان   ای
ــی  ــری مال ــت و اسپانس 10- حمای
ــنواره  ــابقات جش ــومین دوره مس س

ــا ــی هایم ورزش

سومین جشنواره ورزشی گروه صنعتی »جام هایما«
سـومین دوره جشـنواره ورزشـی گـروه صنعتـی 
ایـران خودرو، جام هایما، در رشـته های فوتسـال 
، تنیـس روی میـز، بدمینتـون، شـطرنج، دارت و 
فوتبـال دسـتی در روزهای 25 الـی 29 بهمن ماه 

در شـرکت ایـران خودرو خراسـان برگزار شـد.
مهنـدس  مسـابقات،  ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  در 
زاهـدی فـرد، مدیریــت عامــل شــرکت ایـران 
خـودرو خراســان در ســخنانی ماهیــت اصلـی 
برگـزاری ایـن مسـابقات را رقابت در کنـار رفاقت 
و رعایـت اصـول اخاق ورزشـی در زمان برگزاری 
مسـابقات عنـوان کـرد. وی از اهـدای جـام ویـژه 
اخـاق بـه بهترین تیـم این مسـابقات خبـر داد.   
بعـد از چهــار روز برگــزاری ایـن مســابقات و 

رقابــت تنگاتنگ بین تیم های شــرکت کننـده 
نتایـج ذیل در  رشـته هـای مختلف بدسـت آمد:

ایـران  ایـران خـودرو دیـزل 2-   -1 : فوتسـال 
خـودرو ایـران   -3 خراسـان  خـودرو 

ایـران  از  باقـری  تنیـس روی میـز: 1- محمـد 
خـودرو 2-سـعید آقایی از ایران خـودرو 3-صادق 

ازکیـا از ایـران خـودرو خراسـان
بدمینتـون : 1-حسـین رحمانی از ایـران خودرو 
2-سـید عبـدا... هاسـمی از ایران خـودرو 3- امیر 

محمـد صیانـت از ایران خودرو خراسـان
شـطرنج : 1-مجیـد حامـد نیـا از ایـران خـودرو 
خراسـان 2-کمـال الدین باریک بیـن از تام ایران 
خـودرو  3-غامرضا پارسـا متین از ایـران خودرو

فوتبال دسـتی: 1-تیم ایران خـــودرو خراــسان 
)صـادق ازکیـا و سـعید ابراهیمـی( 2-تـام ایـران 
خـــودرو )حســین رفیــعی و مجیــد اقــدامی( 
3-باشـگاه پیکان )امید نصیری و علی محمودیان(  
دارت : 1- ناصـر اصغـری از تـام ایـران خـودرو 
2-سـید محمد موسـوی از ایران خودرو خراسـان 
ایـران خـودرو خراسـان  از  بهشـتی  3-مرتضـی 
4-حجـت قاسـم آبـادی از ایران خودرو خراسـان

 در روز پایانی و اختتامیه مسـابقات جام قهرمانی، 
لـوح تقدیـر و جوایـز هر یک از تیم هـا و برندگان 
در هر رشـته به ایشـان اهـداء شـدو همانند دوره 
هـای قبـل ثبـت عکـس یـادگاری جمعـی، پایان 

بخـش سـومین دوره جـام هایما بود.
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در سـالی کـه گذشـت ایـران خـودرو خراسـان در 
حـوزه هـای مختلـف تحـوالت متفاوتـی را تجربه 
نمود. اتفاقات خوبی را شـاهد بودیم. از ابتدای سـال 
بـه عنـوان واحـد نمونه اسـتان در جشـنواره امتنان 
انتخاب شـدیم و سـپس واحد نمونه صنعتی استان 
و بعـد از آن برنـد برتر اسـتان. تولید محصول جدید 
هایمـا اس 5 را آغـاز کردیـم و با رکوردشـکنی های 
پـی در پـی سـطح کمـی تولیـدات را ارتقـا دادیم و 
در سـطح کیفـی نیز محصـوالت تولیدی شـرکت 
هـم چنـان در رده هـای بـاالی اعالمـی سـازمان 

اسـتاندارد قرار گرفتند.

ــی شــد  ــات خــوب میســر نم ــه اتفاق ــن هم  ای
مگــر بــا مدیریــت و ســازماندهی مدیــران 
ــکاران  ــالش هم ــت و ت ــازمان و جدی ــد س ارش
ــه  ــدی و چ ــای تولی ــه در واحده ــش چ زحمتک
ــون  ــم اکن ــان ه ــودرو خراس ــران خ ــتادی. ای س
درکانــون توجــه قرارگرفتــه و این توجه از اســتان 

ــف  خودروســازان  ــه اســت  و در ردی ــر رفت فرات
ــم  ــن مه ــود. ای ــی ش ــه م ــور مقایس ــم کش مه
ــی  ــنگین ترم ــه راه س ــا را در ادام ــوولیت م مس
کنــد چــرا کــه مــا همــواره بــرای پیشــرفت بــه 

ــه گذشــته.    ــم ن ــی کنی ــگاه م ــده ن آین
بــی شــک نقــش ســربازان خــط مقــدم شــرکت 
ــکار  ــن اهــداف ان ــد در تحقــق ای در حــوزه تولی
ناپذیــر اســت. از ایــن رو بر آن شــدیم در آســتانه 
پایــان یــک ســال کاری و فرارســیدن بهــار 
طبیعــت، بــا حضــور در قلــب خطــوط تولیــدی، 
ســری بــه بچــه هــای پرتــالش تولیــد بزنیــم و 
گــپ و گفتــی دوســتانه بــا هــم داشــته بــا شــیم 

کــه خوانــدن آن خالــی از لطــف نیســت.  

ــاژ شــروع کــردم. آقــای  در ابتــدا از ســالن مونت
ــاژ2، ســال 96  ــان مونت محمــد رفیعــی از کارکن
ــاده برشــمرد  ــی و فــوق الع را ســالی بســیار عال
ــرای مــن ســال 96 یکــی از ســال  و گفــت: »ب

ــران  ــرکت ای ــن در ش ــور م ــوب حض ــای خ ه
خــودرو خراســان بــود. در ایــن ســال بــه کمــک 
خداونــد و تــالش بســیار بــه یکــی از آرزوهــای 
ــط  ــتم در خ ــت داش ــن دوس ــیدم. م ــودم رس خ
ــا  ــی هایم ــرکت یعن ــد ش ــول جدی ــد محص تولی
ــدار  اس5 کــه یــک خــودروی لوکــس و پرطرف
اســت کار کنــم کــه بــه ایــن خواســته رســیدم.« 
آقــای رفیعــی در ادامــه گفــت: از اشــتیاقی کــه 
در روزهــای ابتدایــی داشــتم یــک روز بــه جــای 
ــرکت  ــه ش ــح ب ــیفت صب ــر در ش ــیفت عص ش

آمــدم.

مهــدی مژدکانلو ســال 84 در شــرکت اســتخدام 
شــد و بهــار 94 وارد قســمت آتش نشــانی شــده 
اســت. مهــدی در مــورد هــدف اش در ســال96 
گفــت:  مــن بــرای زندگــی خــودم هــدف هــای 
ــرده ام.  ــف ک ــی تعری ــاه مدت ــدت و کوت ــد م بلن
ــا  ــه بن ــی ک ــد مدت ــای بلن ــدف ه ــی از ه یک

گزارش ميداني خبرنگار کارآمد  از سالی که گذشت؛

تالش با نشـاط و شـادابی
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داشــتم امســال بــه آن برســم خریــد خانــه بــود. 
بــه هــر مشــقتی کــه بــود توانســتم بــرای خــود 
ــم و از اجــاره  ــه کن ــواده ام ســرپناهی تهی و خان
نشــینی رهــا شــوم هرچنــد کــه بایــد چند ســالی 
قســط وام بدهــم. او آرزو کــرد همــه همــکاران 
ــم  ــد ه ــند و بع ــالم باش ــد اول س ــال جدی در س

آنهایــی کــه مســتاجرند خانــه دار شــوند.

از آقـای شـاکری همـکار شـاغل در خـط درب 
سـالن مونتـاژ پرسـیدم عجیـب تریـن اتفاقی که 
در سـال 96 رخ داد چـه بـود؟ در ذهـن خود تمام 
اتفاقـات سـال را مـرور کـرد. اول از جشـن روز 
کارگـر گفـت و اینکـه وقتـی هنرمندان مشـهور 
را از نزدیـک و در شـرکت دیـدم برایـم جالـب 
بـود و بعـد از کمی فکـر کردن گفت: » »سـایت 
پـرورش آهـو!.« وقتـی شـنیدم در شـرکت مـی 
خواهنـد آهـو پرورش دهنـد خیلی تعجـب کردم. 
آنجـا بـود که فهمیـدم که در شـرکت همـه چیز 
بـه تولیـد خالصـه نمـی شـود و شـرکتی در حد 
و انـدازه ایـران خودرو خراسـان خیلـی وظایف و 

مسـوولیت هـای دیگری نیـز برعهـده دارد.

حسـین  آقـای  مونتـاژ  خـط  روی  خنـده  مـرد 
حصـاری در انتهـای خـط مشـغول چـک کـردن 
موتورهـای مونتـاژ بـود. روی گشـاده اش من را 
به سـمت خودش کشـید. از او پرسـیدم در سـال 
96 خاطـره بامـزه ای داری کـه تعریـف کنـی؟ 
پدافنـد  رزمایـش  روز   « گفـت:  درنـگ  بـدون 
غیرعامـل در گوشـه ای ایسـتاده بـودم و داشـتم 
رزمایـش را تماشـا مـی کـردم. ناگهـان یکـی از 

همـکاران حراسـت با سـرعت به سـمت من آمد. 
دسـتبند به دسـتم زد و من را سـوار خـودرو کرد. 
شـوکه شـده بـودم. در ذهنـم هـزاران عالمـت 
سـوال مـی چرخیـد. چـرا؟ مگـه مـن چـه کاری 
کـرده ام؟ چیـزی نمانـده بـود سـکته کنـم. بـا 
صـدای لـرزان گفتم مـن که کاری نکـردم. هنوز 
جملـه ام تمـام نشـده بـود کـه مامـور حراسـت 
گفـت تـو کـی هسـتی؟!! آنجـا بـود کـه فهمیدم 
جایـی کـه مـن ایسـتاده بـودم محلـی اسـت که 
قرار بوده عامل تروریسـتی توسـط مامـور امنیتی 

شود. دسـتگیر 

از پلـه هـای سـالن رنگ کـه وارد لول9.4 شـدم 
در قسـمت پیـش رنـگ آقـای محمـد رحمانـی 
را دیـدم کـه قهرمـان دو دوره مسـابقات آتـش 
نشـانی شـرکت در دو سـال گذشـته شـده بـود. 
حـال و احوالـش را جویـا شـدم. مـی دانسـتم که 
تصمیم داشـت در سـال 96 ازدواج کند. از او این 
موضـوع را سـوال کـردم کـه جـواب داد: » بلـه. 
سـال 96 بـرای مـن یکـی از بهتریـن سـال هـا 
بـود. بـرای من در این سـال دو اتفـاق بزرگ هم 
زمـان شـد. یکـی تبدیـل وضعیت مـن و دیگری 
مراسـم ازدواجـم کـه هـردو در یک هفتـه اتفاق 
افتـاد. ایـن باعـث شـد که من بیشـتر بـه برکات 
ازدواج در زندگـی اعتقـاد پیدا کنـم. امیدوارم این 
دو اتفـاق بـرای همـه همکارانـم کـه مثـل مـن 
هسـتند در سـال 97 بـا مسـاعدت آقـای زاهدی 

فـر اتفـاق بیافتد.«

یکــی از خطوطــی کــه در ســالن بدنــه ســازی 

بــا ســرعت بســیار در حــال فعالیــت تولیــد مــی 
ــار  ــود. در کن ــا اس5 ب ــه  هایم باشــد خــط بدن
ــه  ــام مصاحب ــال انج ــه دنب ــان ب ــدم زن ــط ق خ
از دور آقــای حســن مصطفایــی را   . بــودم 
دیــدم. نزدیــک شــدم و درخواســت کــردم چنــد 
ــه  ــد. محجوبان ــن بده ــه م ــش را ب ــه وقت دقیق
ــد از  ــی فهمی ــد. وقت ــو آم ــرد و جل ــول ک قب
ــدی  ــتم لبخن ــات هس ــد ارتباط ــان واح کارکن
بــه صورتــش نقــش بســت و گفــت: » برنامــه 
ــی  ــزار م ــما برگ ــازمانی را ش ــاط س ــای نش ه
کنیــد؟! خیلــی خــوب اســت. یکــی از روزهــا در 
ــود . کلــی  ســالن مــا مســابقه حلقــه کمــری ب
خندیــدم خاطــره قشــنگی برایــم مانــده اســت. 
ــه  ــه هم ــود ک ــزار ش ــوری برگ ــر ط ــی اگ ول
همــکاران بتواننــد در آن شــرکت کننــد بســیار 

ــی اســت.«  عال
در ادامــه از او در مــورد چهــره ســال 96ایــران 
ــت:  ــخ گف ــیدم در پاس ــان پرس ــودرو خراس خ
ــا و  ــدف ه ــه ه ــیدن ب ــن رس ــر م ــه نظ » ب
موفقیــت هــای بــزرگ از عهــده یــک نفــر بــر 
نمــی آیــد. در ایــن ســال شــرکت ایــران خودرو 
خراســان توانســت رکــورد تولیــد ســالیانه خــود 
اس5  هایمــا  جدیــد  خــودروی  بشــکند،  را 
ــای  ــی خودروه ــر کیف ــد و از نظ ــد کن را تولی
ــرار  ــی ق ــاالی کیف ــای ب ــه ه ــدی در رتب تولی
ــی  ــق نم ــا محق ــدام اینه ــچ ک ــد و... هی گرفتن
ــان  ــک کارکن ــک ت ــالش ت ــا ت ــر ب ــد مگ ش
شــرکت، از مدیرعامــل گرفتــه تــا نیرویــی کــه 
در خــط تولیــد مشــغول کار اســت. همــه افــراد 
ــد کــه  ــوده ان شــاخص و پرتــالش و موفقــی ب
ــران  ــد ای ــث ش ــا باع ــت ه ــن موفقی ــد ای برآین
خــودرو خراســان در ســال گذشــته بــه اهــداف 

ــد. « ــدا کن ــود دســت پی ــد خ بلن

ــگاه  ــاران درمان ــی از بهی ــی میرجلیل ــای عل آق
شــرکت ، پایــان ســال و شــروع فصــل بهــار را 
برایــم اینگونــه تعریــف کــرد. بهــار یعنی شــروع 
جوشــیدن چشــمه، آغــاز روییــدن جوانــه و جامــه 

دریــدن غنچــه . بهــار یعنــی آغــاز زیبایــی.
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محمـد مرادیـان از همـکاران شـاغل در سـالن 
رنـگ 2 از عیـد نـوروز خاطـرات زیـادی داشـت.  
از سـخنرانی هـای مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( در حـرم مطهـر رضـوی گرفتـه تا سـفر 
زیارتـی کربـال بـه عنوان خدمـه در سـال 90. از 
او در مـورد هفت سـین عیـد نوروز سـوال کردم. 
به کدام سـین هفت سـین بیشـتر عالقـه داری؟ 
گفـت: به سـبزه و سـمنو چـون از قبل عیـد باید 
بـه فکر تهیـه آن باشـیم و همه را چنـد روز قبل 
تـر از سـال تحویـل بـه یـا عید مـی انـدازد. بین 
ایـن دو بیشـتر از سـمنو چـون چنـد روز مانده به 
عیـد همـه فامیـل دور هـم جمـع می شـویم و با 

هـم سـمنوی سـفره هفت سـین را مـی پزیم.

از حسـین ابراهیمـی همـکار خـط فاینـال سـالن 
مونتـاژ پرسـیدم بهترین نـوروز عمرتان چه سـالی 
بـود؟ در پاسـخ گفـت: » عید ده سـال پیش اولین 
کنـار  در  خودمـان  خانـه  در  ازدواجـم  روزهـای 
همسـرم. تجربه های شـیرین همیشـه در یاد آدم 

مـی مانـد مخصوصـا اگـر اولین باشـند.«

ایـد  گرفتـه  حـال  بـه  تـا  کـه  عیـدی  بهنریـن 
چیسـت؟ سـوالی که تـا اینجـای مصاحبـه جواب 
قشـنگی از همکاران نشـنیدم. از آقای یاسر دانش 
اعتمـادی از همکاران قسـمت پولیش سـالن رنگ 
ایـن سـوال را پرسـیدم. همه همکاران بـا درنگ و 
کلـی فکر چیـزی را مطـرح می کردنـد ولی آقای 
اعتمـادی بـدون درنـگ گفـت: »عیدی تـو ذهنم 
نمونـده فقـط بهترین هدیـه ای که تا بـه حال در 
عمـرم گرفتـه ام سـاعت مچـی بـود که همسـرم 
سـال اول ازدواج مـان به مناسـبت روز کارگر بهم 

هدیـه داد. هنـوزم دارمش.«

 
در زندگی ماشـینی عصر حاضر هنـوز هم زمان هایی 
پیـش مـی آیـد کـه نداشـتن و نبـودن چیـزی یا 
کسـی مـا را متاثـر می کنـد.  یکـی از ایـن زمان 
هـا  روزهـای عیـد نـوروز اسـت. از آقای محسـن 
طهماسـبی همیـن سـوال را پرسـیدم بـا بغـض 
گفـت: »عیـد امسـال جای دختـرم خالی اسـت.« 
و بـرای خیلـی هـا هم جـای یک نفر خالی سـت.  
عیـد امسـال جـای همـکار عزیزمـان آقای 
جـواد ربانـی در کنـار خانـواده اش و همه ما 

خالی اسـت. روح شـان شـاد.

از همـکار دیگرمـان آقای رضا عبـاس زاده که در 
خط بدنه سـازی یک مشـغول کار اسـت پرسـیدم 
بـرای سـال آینـده چـه برنامـه ای داری؟ به قول 
معروف )گل از گل اش شـکفت( و گفت: ان شـاا... 
مسـافر تو راهی داریـم. خدا بخواهـد دارم پدر می 
شـوم. سـال آینده تمام تالشـم را بـرای آرامش و 

آسـایش همسـر و فرزندم بـه کار می گیرم.

آقـای ولـی ا... فتـح آبـادی از همـکاران رباتیـک 
سـالن رنـگ در پایـان گـپ و گفتمـان از همکاران 
خواسـت که تالش مان در سـال آینـده را مضاعف 
کنیـم تا پایان سـال 97هم مثل امسـال سـرمان را 
بـاال بگیریـم و بـا افتخار به سـالی که پشـت سـر 

افتخار کنیم. گذاشـتیم 

آقـای امیـر حیـدری راننـده لیفتراک سـالن مونتاژ 
نیـز بـه عنـوان کالم آخـر گفـت: »در پنـاه ایـزد 

منـان موفـق، سـربلند و پیروز باشـید. 
ــی  ــه همکاران ــود از هم ــه خ ــه نوب ــم ب ــا ه م
ــا  ــش ه ــه بخ ــال در هم ــک س ــن ی ــه در ای ک
ــا  ــد ت ــالش کردن ــازمان ت ــای س ــمت ه و قس
شــرکت ایــران خــودرو خراســان درخشــنده تــر 
از قبــل در صنعــت اســتان، بلکــه فراتــر از آن در 
ــم در  کشــور بدرخشــد سپاســگزاریم  و امیدواری
ســال جدیــد نیــز شــاهد موفقیــت هــای چشــم 
ــران خــودرو  ــزرگ ای ــواده ب ــرای خان ــری ب گیرت

ــیم. ــان باش خراس
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هفته هجدهم و پایانی نخستین دوره لیگ فوتسال 
جشن  با  خراسان  خودرو  ایران  شرکت  داخلی 

قهرمانی تیم فوتسال حراست به اتمام رسید.
فوتسال   داخلی  لیگ  دوره  نخستین  پایانی  هفته   
شرکت ایران خودرو خراسان 16اسفند برگزار شد و 
بعد از تیم حراست که از دو هفته قبل قهرمانی خود را 
مسجل کرده بود، تیم های رنگ یک و مونتاژ یک  در 
رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. مراسم اختتامیه این 
دوره از مسابقات با حضور مدیران و مسووالن دست 

اندر کارو تیم های قهرمان برگزار و احکام قهرمانی و 
جوایز تیم های اول تا سوم به آنها اهدا شد.

داخلی  لیگ  دوره  نخستین  است  ذکر  به  الزم 
ماه  شهریور  از  10تیم  حضور  با  شرکت  فوتسال 
96با حضور مدیریت عامل در مراسم افتتاحیه و 
کننده  شرکت  های  شد.تیم  آغاز  ایشان  سخنان 
در این دوره به صورت رفت و برگشت به مصاف 
هم رفتند که پس از برگزاری رقابت های جذاب 
رسید.  قهرمانی  مقام  به  حراست  تیم  دیدنی  و 

این تیم چندی پیش نیز در رقابت های فوتسال 
حراست های گروه صنعتی به مقام قهرمانی دست 

یافته بودند.
اسامی بازیکنان تیم فوتسال حراست عبارتند از ایمان 
رئیسی ستاری، قاسم رجب زاده برج، هادی راست 
نژادچترودی، صادق غفاریان دانشمند، سید مرتضی 
مجتبی  خطیبی،  جواد  محمد  ارداکی،  رضازاده 
طاهونچی،  مهدی  نیرآبادی،  محمد  خسروشاهی، 
مربی بازیکن: عباس بازمانده، سرپرست: جواد پیمانی

اختتامیه نخستین دوره لیگ فوتسال داخلی

آتش نشانان ایران خودرو خراسان مقام 
چهارم سومین دوره مسابقات عملیاتی 
ورزشی قهرمانی آتش نشانان کشور را از 

آن خود کردند.
سومین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی 
قهرمانی آتش نشانان کشور در روزهای 
سوم و چهارم اسفندماه سال جاری به 
میزبانی  شهرداری منطقه 22 تهران و 
در محدوده دریاچه شهدای خلیج فارس 

) چیتگر( برگزار شد. 
در این مسابقات 21تیم از آتش نشانان 
سراسر کشور حضور داشتند که در پایان 
تیم های  اردبیل، تهران و فارس مقام 
های اول تا سوم این مسابقات را بدست 
آوردند و  تیم آتش نشانان ایران خودرو 
خراسان نیز به مقام چهارم این مسابقات 
با  از مسابقات  این دوره  یافت.  دست 

همکاری انجمن آتش نشانان، امدادگران 
به  و فدراسیون ورزش های همگانی 
منظور گرامیداشت یادوخاطره شهدای 

پاسکو برگزار شد. 
الزم به ذکر است تیم آتش نشانی ایران 
خودرو خراسان در مسابقات انتخابی 
آتش نشانان استان که در اواخر بهمن 
ماه سال 96 با حضور شش تیم از استان 
به میزبانی ایران خودرو خراسان برگزار 
شد، توانست با کسب بیشترین امتیاز به 
عنوان نماینده استان خراسان رضوی در 

مسابقات کشوری حضور یابد.
اعضای تیم آتش نشانی ایران خودرو 
رفیعی،  محمد  از:   عبارتند  خراسان 
محمد حمیدی ثانی، اصغر ایروانی، رضا 
و سرپرست  ناظر  مربی جواد  وهابی، 

اسماعیل کناررودی.

رزمی  مسابقات  دوره  نخستین  در 
کیک بوکسینگ کارگران جهان محمد 
خودرو  ایران  همکاران  از  نصرآبادی 
خراسان به مقام نایب قهرمانی کارگران 

جهان دست یافت.
اولین دوره مسابقات کیک بوکسینگ 
اسفندماه  تا 19  کارگران جهان، 17 
96 درمجموعه ورزشی انقاب تهران 
برگزار شد و محمد نصرآبادی در دسته 
ی منهای 90 کیلوگرم مدال نقره این 
مسابقات در رشته کیک بوکسینگ را 

بدست آورد.
ورزش های  مسابقات  دوره  نخستین 
رزمی کارگران جهان در سه رشته کیک 
بوکسینگ، دفاع شخصی و ساح های 
سرد با حضور بیش از400 ورزشکار از 
12 کشور آلمان، لوکزامبورگ، پرتغال، 

آذربایجان،  ارمنستان،  لبنان،  چین، 
افغانستان، عراق، پاکستان، سیرالئون و 
ایران درسالن هندبال مجموعه ورزشی 
انقاب برگزار شد که در پایان تیم های 
ایران، افغانستان و آذربایجان به ترتیب  
مقام های اول تا سوم جهان را از آن 

خود کردند.  
خراسان  خودرو  ایران  دیگرهمکار 
منهای  وزن  در  امامیان  یونس  سید 
نیز  مسابقات  دوره  این  56کیلوگرم 
مصدومیت  بدلیل  که  داشت  حضور 
از ادامه مسابقات انصراف داد. الزم به 
ذکر است آقایان نصرآبادی و امامیان 
مسابقات  نخست  عنوان  کسب  با 
انتخابی استان توانستند جواز حضور 
در نخستین دوره مسابقات ورزش های 

رزمی کارگران جهان را کسب کنند.

کسب مقام کشوری آتش نشانان محمد نصرآبادی نایب قهرمان جهان شد
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حامد رمضانپور از پرسنل قسمت برنامه ریزی و کنترل تولید لجستیک سالن 
مونتاژ، مقام سوم مسابقات مچ اندازی شرق کشور را کسب کرد.

فدراسیون  نظر  زیر   )1396( جاری  سال  ماه  بهمن  در  مسابقات  این 
پرورش اندام در تاالر نور مشهد برگزار شد و آقای حامد رمضانپور در دسته 

90کیلوگرم این مسابقات مقام سوم را کسب کرد.
الزم به ذکر است: آقای رمضانپور 12سال در رشته پرورش اندام فعالیت داشته 
و در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان در سال 1393 مقام اول را کسب 

کرده است.

حیدر عزیزی مقام سوم  مسابقات قهرمانی کشتی با چوخه کشور را از آن 
خود کرد. 

در این مسابقات که در تاریخ های 17 و 18 اسفند ماه به میزبانی خراسان 
شمالی و در بخش مانه و سملقان برگزار گردید، تعداد 17 تیم از استان های 
مختلف کشور حضور داشتند. در این دوره از مسابقات، همکار ورزشکار، حیدر 
عزیزی، کشتی گیر خوب  شرکت ایران خودرو خراسان که از تیم خراسان 
رضوی در مسابقات حاضر بود، توانست در وزن مثبت 96 کیلوگرم به مقام 

سوم دست پیدا کند. 

کسب مدال برنز مسابقات مچ اندازی شرق کشور

ــران  ــادر از همس ــرا )س( و روز زن و م ــرت زه ــبت والدت حض ــه مناس ب
شــهدایی کــه یکــی از فرزنــدان ایشــان در شــرکت ایــران خــودرو خراســان 

مشــغول بــه کار هســتند تجلیــل شــد.
ــهدا و  ــران ش ــادران و همس ــت م ــم و گرامیداش ــبت روز تکری ــه مناس ب
همزمــان بــا والدت حضــرت زهــرا )س( و روز مــادر از همســران شــهدایی 
ــد.  ــل ش ــد تجلی ــان دارن ــودرو خراس ــران خ ــاغل در ای ــدی ش ــه فرزن ک
ــا  ــل ب ــرف مدیرعام ــی از ط ــه نمایندگ ــانی ب ــع انس ــد مناب ــکاران واح هم
حضــور در منــزل ایــن عزیــزان بــا اهــدای لــوح یادبــود و هدیه ای از ایشــان 

ــد. ــل کردن تجلی
در بخشـی از متـن لـوح یادبـود کـه به امضای مهنـدس زاهدی فرد رسـیده 
آمده اسـت»بی شـک انسـان هایی با ایـن چنین روحیـه دالوری و ایثارگری 
رشـد یافتـه در خانـواده ای اسـت که فرزندان خود را با سرمشـق قـرار دادن 
مـرد مـردان حضـرت علـی )ع( و اسـوه زنـان دو عالـم حضرت فاطمـه زهرا 
)س( تربیـت کـرده انـد. که در اوج شـور و نشـاط جوانی امـام زمان خویش 
را تنهـا نگذاشـتند و دفتـر عشـق خـود را در جبهـه نبـرد حـق علیـه باطل 
مشـق کردنـد. شـرکت ایـران خـودرو خراسـان به پـاس آن مجاهـدات ها و 
گرامیداشـت یـاد و خاطـره آن شـهید ایـن لوح به شـما تقدیم می شـود.« 

رکورد ارسال خودروهای شاسی بلند از ایران خودرو خراسان به اقصي نقاط کشور در 
آخرین ماه سال 96 مجددا شکسته شد.

مدیر امور فروش ایران خودرو خراسان با اعام این خبر گفت : در پنجم این روز از 
اسفند 96 رکورد pdi ، بارگیري و ارسال خودروهاي SUV با ارسال 225 دستگاه 

خودرو در یک روز  از سایت خراسان به سراسر کشور شکسته شد.
مهندس غامی مقدم افزود : براي سال 97 تولید روزانه 240 دستگاه  انواع خودروهای 
هایما اس 7، اس 5 ، سوزوکی گراند ویتارا و یک محصول جدید دیگر براي سایت 
خراسان هدف گذاري شده  است که عاوه بر برنامه ریزی های قبل از تولید نیازمند 

پیش بینی تمهیدات الزم برای ارسال محصول و تحویل به مشتری نیز هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت : افزایش وزن بار و پوشش تعهدات  بیمه ای از دغدغه هایی 
بود که باعث عدم رغبت پیمانکاران حمل به بارگیری خودروهای شاسی بلند شده 
بود که پس از جلسات متعدد و رایزنی های فراوان باالخره در پنجم اسفندماه با 
همکاری شرکت های حمل توانستیم 225 دستگاه  خودروی شاسی بلند را در یک 

روز کاری به مقصد نمایندگی های کل کشور بارگیری کنیم. 
مهندس غامي مقدم در پایان گفت: با این اتفاق عاوه بر ثبت رکوردي جدید 
در ارسال خودرو، دغدغه ارسال خودرو های شاسی بلند را نیز در سال آینده با 

توجه به افزایش تیراژ تولید نخواهیم داشت.

رکورد جدید ارسال خودروهاي SUVتجلیل از همسران شهدا

عزیزی نفر سوم کشتی با چوخه کشور شد
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ــر واحــد لجســتیک  ــا حضــور مدی در مراســمي ب
ایــران خــودرو خراســان از راننــدگان برتــر لیفتراک 

واحــد لجســتیک در ســال 96تقدیــر شــد.
ایــن مراســم در محــل انبــار مرکــزی ایــران 
خــودرو خراســان بــا حضــور مدیریــت و تعــدادی از 
مســووالن و کارکنــان واحــد لجســتیک برگــزار و از 
12 راننــده برتــر لیفتــراک ســال 96 بــا اهــداي لوح  

تقدیــر و کارت هدیــه قدردانــی شــد.
مسوول قســمت برنامه ریزی و پشتیبانی لجستیک 
در خصــوص انتخــاب رانندگان برتر لیفتــراک گفت: 
ایــن طــرح به پیشــنهاد مدیریت واحد لجســتیک و 

مســاعدت مدیریــت عامل از اواســط ســال گذشــته 
ــه  ــرد هم ــاه عملک ــر م ــان ه ــده، در پای ــاز ش آغ
راننــدگان لیفتراک در ســه شــاخص رانندگــی بدون 
حادثــه، نظــم و انظبــاط کاری و ســرعت انجــام کار 
مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفتــه و راننــده ای 
ــی و  ــن عملکــرد را داشــته باشــد معرف کــه بهتری

مــورد تقدیــر قــرار مــی گیــرد.
قربانــي پــور از افزایــش 200 درصــدي مبلــغ 
ــه ســال  ــای نقــدی در ایــن طــرح نســبت ب هدای
گذشــته بــه منظــور تشــویق راننــدگان بــه افزایش 

ــر داد. ــي خب ــت اصــول ایمن ــا و رعای ــارت ه مه

 الزم بــه ذکــر اســت در واحــد لجســتیک در پایــان 
ــایي و  ــراک شناس ــر لیفت ــدگان برت ــاه  رانن هرم
معرفــي مــي شــوند و لــوح تقدیــر و هدایــاي  خود 

را از مدیریــت آن  واحــد دریافــت مــي کننــد.
اسـامی 12 راننـده برتـر سـال 96 بـه ایـن شـرح 
اسـت: آقایان ولي محمد رحیمي، حسن باغیشني، 
مهـدي بصیـري، یونس سـامي، محمود حسـین 
پورسـیوکي، علـي جانـي، سیدمحسـن رحیمـي 
الـورداري، سـیدمحمود حسـیني قصونـي ، علـي 
خواجوي فخرداود، سیدمحمدرضاحسـیني، حسن 

دالور،  ابراهیـم ایروانـی

رانندگان برترلیفتراک در سال 96معرفی شدند

به منظور حفظ آمادگی برای مقابله 
با بایای طبیعی و هماهنگی قسمت 
های عملیاتی و امدادی، مانور زلزله 
ایران  شرکت  اداری  های  سالن  در 

خودرو خراسان برگزار شد.
آژیر  درآمدن  صدا  به  با  مانور  این 
مراجعان  و  کارکنان  و  آغاز  خطر 
داخل ساختمان، بسته به موقعیت 
خود، اقدام به پناه گیری در مکان 
اضطراری  خروج  و  مناسب  های 
پس  بافاصله  چنین  هم  کردند. 
خطر،  آژیر  آمدن  در  صدا  به  از 
و  اورژانس  نشانی،  آتش  نیروهای 
بسیج وارد عملیات شدند و جهت 
مصدومان  نجات  و  رسانی  امداد 
حادثه اقدامات الزم را انجام دادند.

آتش  قسمت  مسوول  کناررودی،   
به  اشاره  با  خراسان،  سایت  نشانی 
نتایج خوب حاصله از برگزاری این 
مانور و تاکید بر نقش مهم افزایش 

آمادگی در کاهش خسارات هنگام 
داشت:  اظهار  طبیعی  بایای  وقوع 
و  زلزله  مانور  برگزاری  از  هدف 
ایمنی در شرکت، حفظ آمادگی و 
و  عملیاتی  دستگاه های  هماهنگی 

امدادی، آشنایی کارکنان با اقدامات 
بررسی  زلزله،  وقوع  الزم در هنگام 
اثربخشی و کارآیی تیم های  میزان 
امدادی و افزایش مهارت ها و آگاهی 

کارکنان است.

وی افزود: نظیر این مانور در آینده در 
سایر ساختمان ها و به ویژه در سالن 

های تولیدی برگزار خواهد شد.
سال  ابتدای  از  است  ذکر  به  الزم 
با  مقابله  منظور  به  تاکنون  جاری 
10نوع  از  بیش  احتمالی،  حوادث 
در  مختلف  های  زمینه  در  مانور 
است  شده  برگزار  خراسان  سایت 
به  توان  می  آنها  مهمترین  از  که 
مانور ریزش و نشت مواد شیمیایی 
بیماری  گرفتگی،  برق  وخطرناک، 
گاز   نشت  آوار،  ریزش  های خاص، 
و  آتش سوزی، سیاب  و  انفجار  و 
و  ها  دستگاه  با  کار  حین  حوادث 

تجهیزات اشاره کرد. 
هم چنین هم زمان با روز پدافند غیر 
غیرعامل  پدافند  همکاری  با  عامل 
سپاه پاسداران، مانور مقابله با حمله 
های بیولوژیکی نیز در ایران خودرو 

خراسان برگزار شده است. 

برگزاری مانور زلزله
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اسـفندماه،  پانزدهـم  در 
ملـی  روز  بـا  زمـان  هـم 
حضـور  بـا  درختـکاری، 
مدیریـت عامـل و جمعی 
کارکنـان  و  مدیـران  از 
هـزار  دو  تعـداد  شـرکت، 
فضـای  در  نهـال  اصلـه 
سبز شـرکت ایران خودرو 
شـد.   کاشـته  خراسـان 

مســوول قســمت خدمات 
شــهری ایــران خــودرو 
ــا  ــو ب ــان در گفتگ خراس

ــار داشــت : طــی ســه ســال  ــا اظه ــگار م خبرن
گذشــته تعــداد دو هــزار اصلــه نهــال ســنجد در 
ــرورش داده  ــت و پ ــرکت کش ــای ش ــه ه گلخان
ــا روز ملــی درختــکاری  شــد  کــه هــم زمــان ب
بــا حضــور مدیریــت عامــل، پــروژه غــرس ایــن 

نهــال هــا در زمینــی بــه وســعت بیــش از 3هــزار 
ــع آغــاز شــد. مترمرب

مهنــدس صباغــی اجــرای ایــن طــرح را در ادامــه 
ــران  ــرکت ای ــبز ش ــای س ــعه فض ــروژه توس پ
ــزود: در دو ســال  خــودرو خراســان دانســت و اف

دوازده  تعــداد  گذشــته 
هــزار اصلــه نهــال ارغــوان 
کــه از گیاهــان مقــاوم بــه 
خشــکی اســت در ســطح 
شــرکت کاشــته شــد کــه 
بــا ایــن احتســاب وســعت 
شــرکت  ســبز  فضــای 
ــار  ــش از 100هکت ــه بی ب

ــه اســت. گســترش یافت
وی در مـورد پـروژه هـای 
آتـــــی فضــای ســـبز 
شـرکت اظهــار داشـت: با 
مسـاعدت مدیریت عامل بـه زودی طـرح آبیاری 
مکانیـزه به مرحله اجـرا در خواهد آمـد. با اجرای 
ایـن طـرح   راندمان آبیـاری بـه 90درصد خواهد 
رسـید کـه عـاوه بـر کاهـش اتـاف آب، هزینـه 

آبیـاری نیز کاهـش خواهـد یافت.  

شــرکت ایــران خــودرو خراســان 
موفــق به تمدیــد و ارتقــای گواهینامه 
سیســتم مدیریــت یکپارچــه کیفیت، 
ــی و بهداشــت  محیــط زیســت، ایمن
شــغلی )IMS( بــا ویرایش 2015 شــد.

ــرده و  ــزی فش ــه روز ممی ــس از س پ
بــا  بررســی و پایــش صــورت گرفتــه 
  ،IMQ شــرکت  ممیــزان  توســط 
ــای  ــه ه ــای گواهینام ــد و ارتق تمدی
  )IMS(ــه ــت یکپارچ ــتم مدیری سیس
ــودرو  ــران خ ــال 1395 ای ــه در س ک
ــده  ــذ آن ش ــه اخ ــق ب ــان موف خراس

ــت.  ــورت گرف ــود ص ب
ــه  ــه اختتامی ــتا در جلس ــن راس در ای
عامــل،   مدیریــت   باحضــور  کــه 
ممیــزان IMQ، مدیــران و مســووالن از 
واحدهــای مختلــف برگــزار شــد، پس 
ــی گــزارش هــای  ــدی نهای از جمعبن
ممیــزی در ســه ســطح تعیین شــده، 
تمدیــد و ارتقــای ایــن گواهینامــه هــا 
ــت  ــت کیفی ــتم مدیری ــامل سیس ش
ISO 9001:2008 ارتقــاء بــه ویرایــش 

2015، سیســتم مدیریــت زیســت 
محیطــی ISO14001:2004 ارتقــاء به 
ویرایــش2015 اعام شــد و اســتاندارد 
سیســتم مدیریــت ایمنی و بهداشــت 
شــغلی OHSAS 18001:2007 نیز در 
ممیــزی مراقبتــی مــورد تاییــد قــرار 

گرفــت.
در همیــن راســتا و بــا توجــه گــزارش 
ممیــزی توجــه بــه اهمیــت کیفیــت، 
محیــط زیســت و صیانــت از کارکنان، 
انجــام تعهدهــای تولیــد صیانتــی با به 
کارگیــری از فنــاوری مناســب، ارتقای 
ــا اســتفاده  ســطح دانــش کارکنــان ب
از فنــاوری هــای نویــن آموزشــی، 
جلوگیــری از آلودگــی و صیانــت از 
ــن و  ــت قوانی ــت، رعای ــط زیس محی
دســتورالعمل های ایمنــی و بهداشــت 
حرفــه ای و اهتمــام به ارزیابی ریســک 
ــی،  ــت محیط ــت، زیس ــای کیفی ه
ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای بیــش از 
پیــش در اولویــت قــرار خواهــد گرفت.

غرس دو هزار اصله نهال در ایران خودرو خراسان

IMS ارتقای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

هم زمان با روز ملی درختکاری صورت گرفت؛

در آخرین ماه سال صورت گرفت؛
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