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در سال «رونق تولید»

ایران خـودرو خراسـان؛

معین اقتصادی بخش احمدآباد
 6واحد نمونه صنعتی کشور

کسـب افتـخـارات ملـی در سال 1397
 14واحد صنعت سبز کشور  15اخذ تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی

گزیده ای از سخنان مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در سال 1397

صنعـت خـودرو لکوموتیـو صنایع کشـور اسـت.
خودروسـازی سـبب رونـق بیـش از  50صنعـت
مـی شـود .تحریـم هـا تهدیـدی بـرای صنعـت
خودروسـازی اسـت اما باید آن را به فرصتی تبدیل
کنیـم تـا ایـن لکوموتیـو بـا شـتاب حرکـت کنـد.
مـا بـه تحریـم هـا بـه عنـــوان فرصـت نگاه
مـی کنیم و باید شـرایط ایجاد شـده را به سـمتی
هدایـت کنیـم که با موفقیـت از ایـن مرحله عبور
کنیم .راضی نیسـتیم حتی یک دالر ارز از کشـور
خـارج شـود .به سـمتی خواهیـم رفت کـه نیاز به
واردات مـواد اولیـه و یـا قطعـات به حداقل برسـد.
بـا امضـای تفاهـم نامـه بـا معـاون علمـی و
فـن آوری ریاسـت جمهـوری بسـتری را آمـاده
کـرده ایـم تـا شـرکت هـای دانـش بنیـان کـه
توانایـی تولیـد تکنولـوژی و دانـش فنـی را دارنـد
در تولیـد قطعـه همـکاری کنند و در این مسـیر از
مهندسـان جوان برای ایجاد شـرکت هـای دانش
بنیـان و یـا تولیدکننـده قطعـه بـا تضمیـن خرید

محصـوالت آنان حمایـت خواهیم کـرد .با کمک
دانشـگاهیان و افـرادی که در دانـش فنی قطعات
الکترونیـک خـودرو فعالیت می کننـد نتایج مثبتی
را در اردیبهشـت سـال آینده شـاهد خواهیـم بود.
به عنوان تولید کننده به دنبال رضایت مشـتریان
هسـتیم و سـعی خواهیم کرد تا افزایـش قیمت در
خودروهـای پرتیراژ به گونه ای اجرا شـودکه قدرت
خریـد مـردم درنظـر گرفتـه شـود .مشـکاتی که
در تامیـن بـه وجـود آمـد سـبب تاخیـر در تحویل
محصـوالت شـده اسـت .مشـتریان مطمئـن
باشـند کـه تمـام خودروهـا تحویـل خواهـد شـد.

خودروهـای تولیـدی گـروه صنعتـی براسـاس
اسـتانداردهای اباغـی محیـط زیسـت ،سـازمان
اسـتاندارد و وزارت صمـت بـه تولیـد مـی رسـد.
محصوالتـی کـه دارای ایـن اسـتانداردها هسـتند
قابلیـت تولیـد دارنـد .ارتقـاء و بهبودهایـی کـه در
محصـوالت اعمـال مـی شـود نیـز بـر اسـاس
ذائقه و سـلیقه مشـتریان برمبنـای نتایح مطالعات
بازاریابـی اسـت.
نبایـد چشـمهایمان را بـه روی واقعیـت هـا و
محدودیتهـای ایجـاد شـده ببندیـم .محدودیـت
هایـی وجـود دارد و سـختی هایـی نیـز در پیـش
خواهیـم داشـت .باید بـا حمایت همه مسـئوالن،
سـهام داران ،کارکنـان و مـردم با سـربلندی از آن
عبـور کنیـم .مسـئوالن در حـوزه هـای مختلـف
بایـد کمـک و توجـه ویـژه ای بـه خودروسـازی
کننـد تـا اتفاق بدی بـرای این صنعت مـادر نیفتد.
عواقـب ترک بازار ایران برای شـرکای ایران خودرو
به مراتب سـخت تـر از دوره های گذشـته خواهد بود.
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رویشی نو
زاهدی فرد
مدیرعامل

همـکاران پرتـاش سـنگر عرصـه تولیـد خـدا
قـوت .سـام گرم مـرا پذیرا باشـید .سـال 1397
بـا تمـام فـراز و نشـیب هایـش بـه اتمام رسـید.
هماننـد سـال هایی که گذشـت یک سـال دیگر
را نیـز در سـنگر تولیـد و در کنـار هـم در مسـیر
کمـک بـه چرخـه صنعـت کشورسـپری کردیـم
و علـی رغـم شـرایطی کـه گریبانگیـر صنعـت
کشـور بویـژه صنعـت خـودرو سـازی اسـت،
توانسـتیم بـا اتحـاد و هـم دلـی عاوه بـر حفظ
نـام و برند ایران خـودرو خراسـان ،در حوزه های
مختلـف ملـی آن را ارتقـاء دهیـم .در سـالی کـه
گذشـت ایـران خـودرو خراسـان را می تـوان از
دو منظـر مـورد توجه قرار داد .در نـگاه اول عمل
به شـعاری اسـت کـه در خط مشـی واسـتراتژی
سـازمان لحاظ شـده اسـت .ما با کمک همدیگرو

ما را تحت الشـعاع قـرار داد .لـذا بـرای جلوگیری از
صدمـات ایـن آسـیب بـه سـازمان ،بویـژه حفظ
کارکنان متعهد و متخصص ،اسـتراتژی سازمان را
بـه سـمت مدیریت هزینه هـا برای حفظ شـرایط
موجـود سـوق دادیـم و بسـیاری از برنامـه هـای
توسـعه ای را در حـوزه هـای مختلـف بـه آینده
موکـول کردیـم .لذا بنـا داریـم در سـال جدید با
همـت و تـاش شـما عزیزان متعهد ،رویشـی
نـو را آغـاز کنیـم و بـا بهبـود شـرایط اقتصادی
کشـور بویـژه در صنعـت خـودرو سـازی ،همانند
گذشـته رونـد افزایش کمی و کیفـی محصوالت
و کسـب افتخـارات را ادامـه دهیـم .انجـام ایـن
مهـم بـا توجـه به تجربـه عبـور از بحـران ها در
سـنوات قبل در کنار همدیگر امری میسـر اسـت.
درپایـان آرزو دارم در سـالی کـه پیـش رو داریـد
درکنـار خانـواده سـامت  ،سـعادت و کامیابـی
همراهتـان گردد.

بـا تـاش و کوشـش توانسـتیم پرچـم شـرکت
ایـران خـودرو خراسـان را از حـوزه اسـتانی بـه
کشـوری برافراشـته نماییم .سـال  97را می توان
بـه سـال کسـب افتخـارات ملی بـرای سـازمان
نـام گـذاری کـرد .افتخـارات ملـی مهمـی کـه
بـا کسـب آن درحوزه هـای مختلف ،مسـوولیت
مـا را در حفـظ آن ،دوچنـدان مـی نماید .کسـب
عنـوان شـرکت نمونـه صنعتـی کشـور در حـوزه
صنایـع خودرو ،کسـب عنـوان واحد صنعت سـبز
کشـور و هم چنین کسـب تندیـس بلورین جایزه
ملـی مدیریـت مالـی و قهرمانـی کشـوری آتش
نشـانان به ویترین افتخارات ملی ما در سـال 97
افـزوده شـد .در کنـار آن در حـوزه اسـتانی نیز با
تکرار کسـب عناوین برتر جشـنواره امتنان ،واحد
نمونـه صنعتـی ،واحـد نمونه بهداشـت و کسـب
برند برتر اسـتان ،سـالی پرافتخـاری را رقم زدیم.
از منظـری دیگـر در کنـار کسـب ایـن عناویـن
افتخـار آفرین به تبع مشـکات موجـود در حوزه آیینه روزگار لبخندخداست
صنعـت بویـژه صنعت خودروی کشـور ،دچـار روند آرامش سبزه زار لبخند خداست
کاهش تولید شـدیم .این روند کاهشی بسـیاری از پروژه از عطر نگاه باغها دانستم
هایافزایشــیتولیددردستاقــداموسایربرنامـههای نام دگر بهار لبخند خداست

ایران خودرو خراسان در سالی که گذشت؛
مروری بر اخبار و رویدادهای مهم سال 1397

تثبیت رتبه کیفی محصوالت تولیدی ایران خودرو خراسان
در آخریـن ارزیابـی کیفـی خودروهـای تولیـد
داخل در اسـفند  96که گـزارش آن در فروردین
 97منتشـر شـد ،خودروهـای تولیـدی ایـران
خـودرو خراسـان ،رتبـه هـای کیفـی دوره های
قبـل خـود را حفـظ کردنـد.
بــه گــزارش شــرکت بازرســی کیفیــت و
اســتاندارد ایــران ،در بخــش خودروهــای ســبک

در ســطح اول قیمتــی ،دو خــودروی گــروه
صنعتــی ایــران خــودرو شــامل پــژو 2008
محصــول شــرکت ایــکاپ و گرنــد ویتــارا تولیــد
ایــران خــودرو خراســان بــا کســب چهار ســتاره
کیفــی ،جــزو پرکیفیــت تریــن خودروهــای
تولیــد داخــل قــرار گرفتنــد .در ســطح دوم
قیمتــی نیز،خــودروی هایمــا اس 7توربوشــارژ

اتوماتیــک دیگــر محصــول پرطرفــدار تولیــدی
ســایت خراســان ،هماننــد دوره هــای گذشــته
ســه ســتاره کیفــی دریافــت کــرد و خــودروی
پــژو  405محصــول انحصــاری ایــران خــودرو
خراســان نیــز در ســطح چهــارم قیمتــی بــا
کســب دو ســتاره هــم چنــان موقعیــت خــود را
در جــدول کیفــی تولیــدات داخــل حفــظ نمــود.

رکورد شکنی
در سالن های تولیدی

تجهیز آتش نشانی به دستگاه ROUT FIRE
با خرید و نصب دسـتگاه  ،Rout Fireسـرعت اطفای حریق احتمالی در شرکت
ایـران خودرو خراسـان افزایش یافت .این دسـتگاه که دارای مخـازن 60لیتری
فـوم و 300لیتـری آب اسـت ،مـی تواند بـا ایجاد فشـار  200Barمایعـات را تا
فاصلـه 20متـری بصـورت قطـره ای و یـا پودری پاشـش نماید .بـا نصب این
دسـتگاه بـر روی خـودروی فوتونـی که بـه عنوان خـودروی پیشـرو خریداری
شـده اسـت ،سـرعت اقدام آتش نشـانان ایـران خودرو خراسـان برای رسـیدن
بـه محـل آتش و اطفـاء حریق در محیط هـای کوچک به طـور قابل ماحظه
افزایـش یافتـه اسـت .بـرای خرید و تجهیـز این خـودرو مبلغ دو میلیـارد ریال
هزینـه شـده اسـت .الزم بـه ذکر اسـت قسـمت ایمنـی و آتش نشـانی عاوه
بـر ایـن تجهیـز دارای دو دسـتگاه بنز آتکـو و دو دسـتگاه وانت آریسـان و هم
چنیـن یـک دسـتگاه اطفـاء حریـق ( )AFTقابل حمل اسـت .این قسـمت زیر
مجموعه واحد منابع انسـانی بوده و تعداد  24نفر در آن مشـغول به کار هسـتند.
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کارکنـان پرتـاش ایران خودرو خراسـان  ،نخسـتین رکوردشـکنی روزانه
تولیـد در سـال  97را در سـالن هـای رنـگ و بدنه بـه ثبت رسـاندند .این
رکـورد شـکنی در راسـتای پیاده سـازی پـروژه افزایـش ظرفیـت تولید بر
مبنای  700دسـتگاه در روز ،در سـی ام فروردین ماه  ،همکاران سالن بدنه
سـازی با تولید 678دسـتگاه و همکاران سـالن رنگ با تولید  671دستگاه،
رکـورد روزانـه تولیـد را شکسـتند .توضیح آن کـه تا قبل از ایـن به ترتیب
رکـورد بـه ثبـت رسـیده در سـالن بدنـه سـازی  675دسـتگاه و در سـالن
رنگ  666دسـتگاه که در تاریخ 13دی ماه سـال  96به ثبت رسـیده بود.

3

کسب عنوان های برتر در جشنواره امتنان
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در بیست و نهمین جشنواره امتنان ،شرکت ایران خودرو
خراسان عاوه بر انتخاب به عنوان واحد نمونه استان،
عنوان های کارگر و کارگروه نمونه این جشنواره را نیز
از آن خود کرد .آقایان کاظم هزاره و محمود حبیبی نژاد
به عنوان کارگران نمونه ،آقایان ساالر وزیری و حسین

مقیمی کاخگی به همراه جواد صیادی و مسلم صالح
آبادی به عنوان کارگروه نمونه اول و آقایان سید حامد
صالححسینیوعلیرضاکاتهعربیبههمراهسیدحمید
حسینی و حمید رضا ارجی به عنوان کارگروه نمونه دوم
از ایران خودرو خراسان برگزیده شدند .مهندس زاهدی

کسب عنـوان واحـد برتر
ایمنی و بهداشت کار استان

در مراسمی که به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و با حضور
مدیران دستگاههای اجرایی ،مدیران واحدهای برتر و فعاالن این عرصه
در هتل ثامن مشهد برگزار شد ،از بین  180واحدتولیدی و صنعتی استان،
تعداد  15واحد به عنوان واحدهای نمونه حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای
معرفی و تجلیل شدند که شرکت ایران خودرو خراسان در ردیف واحدهای
برتراین حوزه قرار گرفت .در این مراسم از مهندس زاهدی فرد ،مدیریت
عامل به پاس تاش های مجددانه در جهت باال بردن سطح ایمنی و
بهداشت حرفه ای کارکنان در دوره مدیریتی اش تقدیر به عمل آمد .کسب
دو عنوان پیاپی واحد نمونه ایمنی و بهداشت در دو سال گذشته و هم
چنین انتخاب کارشناس ایمنی برتراستان از افتخارات شرکت ایران خودرو
خراسان در این حوزه است.

فرد،مدیریتعاملنیزباحضوردرجایگاه،تندیسافتخار
و تقدیرنامه واحد نمونه استان را دریافت کرد .در این دوره
از جشنواره  13واحد 9 ،کارگروه و  26کارگر نمونه و برتر
استان انتخاب شدند که در این میان شرکت ایران خودرو
خراسان کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت.

برگـزاری پنجمـین
نمایشگاه داخلی کتاب

پنجمین نمایشگاه داخلی کتاب در فاصله روزهای  16لغایت  25اردیبهشت 97
در محل سالن بدنه سازی با حضور مدیریت محترم عامل افتتاح و راه اندازی
شد .در این نمایشگاه که همانند دوره های قبل با استقبال گسترده همکاران
روبرو شد،گلچینی از آثار ناشران معتبر کشور درموضوعات فنی وتخصصی
(مهندسی ،صنعت خودرو) ،علوم مدیریت ،علوم اخاقی و مذهبی ،روانشناسی،
تاریخی(تاریخ اسام ،تاریخ ایران ،تاریخ جهان ،معاصر و انقاب،)..قرآن،داستان
و رمان ،خانوادگی ،کودکان و نوجوانان ،و هم چنین محصوالت فرهنگی ،بازی
های فکری و سرگرمی ،اسباب بازی و ...به همکاران با تخفیف  55درصدی
عرضه شد .از ویژگی های نمایشگاه پنجم نسبت به دوره های قبل تعداد و
تنوع کتـاب های عرضه شده ،فضـای گسترده تر نمایشـگاهی و تامین
کتاب های مورد نظر همکاران(طبق سفارش قبلی) بود.

میزبـانی از کارگران کوهنورد سراسر کشور

بـه مناسـبت هفتـه کاروکارگـر  ،طبق هماهنگی های انجام شـده بـا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اسـتان  ،ایران خودرو خراسـان میزبـان کارگران کوهنورد
بیـش از  18اسـتان کشـور بـرای صعـود بـه قله قوچگر بود .بیـش از  120کوهنورد جامعه کارگری کشـور پس از شـرکت در مراسـم افتتاحیه صعود در سـالن
همایش های اداره کار اسـتان  ،وارد ایران خودرو خراسـان شـدند و با اسـتراحتی مختصر ،صبحگاهان پس از کوه پیمایی  2هزار و 950متری توانسـتند ،قله
قوچگـر یکـی از قلـل مرتفـع رشـته کوه های بینالـود را فتح کنند .پس از صعود به قله ،کوهنوردان به شـرکت ایران خودرو خراسـان بازگشـتند و پس از صرف
ناهـار ،احـکام صعـود سراسـری بـه قلـه را از مدیـران و مسـووالن مرتبط دریافـت و با خاطره ای خـوش و بیاد ماندنـی ایران خودرو خراسـان را تـرک کردند.

گردهمایی خـانوادگی ایران خودرو خراسان

مسابقـات مهارتی و نشاط درمدارس پیرامونی

شکسته شدن رکورد ارسال خودرو

در راستای ایفای مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت در حوزه پیرامونی ،دو
دوره مسابقات مهارتی جوش کاری و برنامه نشاط ویژه هنرجویان هنرستان
های پیرامون برگزار شد .این مسابقات در هنرستان های شبانه روزی شهید
امینی امام تقی و شاکری برگزار و به نفرات برتر از طرف شرکت کارت هدیه
و لوح تقدیر اهدا گردید .گفتنی است در راستای کمک به ارتقای آموزشی
مدارس پیرامونی شرکت  ،قبل ازاین نیز در مراسمی که با حضورمدیریت
محترم عامل و ریاست اداره آموزش پرورش بخش احمد آباد برگزار شد،
چندین دستگاه رایانه و کتاب های آموزشی به مدارس این بخش اهدا شد.

به همت همکاران امور توزیع و فروش و با همراهی شرکت های حمل
بار ،برای نخستین بار در سال  ،97رکورد بیشترین بارگیری و ارسال
محصول از شرکت ایران خودرو خراسان به اقصی نقاط کشور با تعداد
 1475دستگاه خودرو در یک روز شکسته شد .از این تعداد ،خودروی پژو
 405با  1307دستگاه ،بیشترین تعداد بارگیری و ارسال را به خود اختصاص
داد و خودروهای هایما با  160دستگاه و سوزوکی با  8دستگاه در رده های
بعدی قرار گرفتند .رکورد قبلی در آبان ماه  96با ارسال  1319دستگاه
خودرو محقق شده بود.
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هم زمان با اعیاد شعبانیه و هفته کار و کارگر
نخستین گردهمایی خانوادگی کارکنان ایران خودرو
خراسان در تفرجگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار
شد .پیرو نام گذاری سال  97توسط مدیریت محترم
عامل با نام سال خانواده ،با توجه به فصل بهار و
طبیعت ،برنامه ریزی برگزاری گردهمایی های
خانوادگی در دستور کار قرار گرفت و نخستین
گروه از کارکنان به تعداد  160همکار با جمعیت
 500نفری خانواده ها  ،یک روز شاد و مفرح را در
فضای سر سبز اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
سپری کردند .این گردهمایی ها در طول سال نیز با

همین تعداد در تفرجگاه های شهید رجایی نیشابور
و گلمکان برگزار شد که بسیار مورد استقبال خانواده
ها قرار گرفت .استقرار خانواده ها در آالچیق های
فضای تفرجگاه ،پذیرایی صبـحانه ،نهار و عصـرانه،
اجرای برنامه های شادی و نشاط برای فرزندان
همکارهمراه با اهدای جوایز  ،مسابقات ورزشی،
برگزاری جشن خانواده در سالن همایش ها شامل
پخش تصاویری از برنامه های برگزار شده در حوزه
خانواده ها  ،اجرای برنامه های جنگ شـادی و
مسابقه خانواده با اهدای جوایز از آیتم های اجرایی
مهم این گردهمایی ها بود.

ایران خودرو خراسان واحد نمونه صنعتی کشور شد
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پــس از کســب چهــار ســال افتخــار متوالــی بــه عنــوان شــرکت برتــر
صنعتــی اســتان( ،)1393-96ایــن بــار شــرکت ایــران خــودرو خراســان
عنــوان غــرور آفریــن واحــد نمونــه صنعتــی کشــور را در بخــش صنایــع
خــودرو و نیــرو محرکــه در ســال  1396بدســت آورد.
در بیســت و دومیــن همایــش روز ملــی صنعــت ،معــدن و تجــارت کــه
در تاریــخ دهــم تیرمــاه  97بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و صنعتگــران بخــش خصوصــی و دولتــی

در ســالن اجــاس ســران تهــران برگــزار شــد ،شــرکت ایــران خــودرو
خراســان بــه عنــوان واحــد نمونــه کشــور در بخــش صنایــع خــودرو و نیرو
محرکــه برگزیــده و معرفــی شــد .در ایــن مراســم دکتــر هاشــم یکــه زارع
مدیــر عامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو و مهنــدس زاهــدی فــرد مدیــر
عامــل شــرکت ایــران خــودرو خراســان حضــور داشــتند و لــوح تقدیــر
و تندیــس افتخــار عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی کشــور بــه مهنــدس
زاهــدی فــرد اهــداء شــد.

تجلیل از ایران خودرو خراسان
در همایش روز صنعت استان
در شـامگــاه روز پنجشــنبه  14تیـرمــاه 97
درهمایـش روز صنعـت ومعـدن وتجـارت کـه
در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللی مشـهد
بـا حضـور وزیر کار ،اسـتاندار خراسـان  ،رئیس
خانه صنعت و معدن اسـتان و کشـور ،شـهردار
مشـهد ،نماینـدگان مجلـس و شـورای شـهر
مشـهد و جمـع کثیـری از فعـاالن اقتصادی اسـتان و کشـور برگزار شـد ،از واحدهـای نمونه صنعتی
اسـتان و هـم چنیـن از شـرکت ایـران خودرو خراسـان به عنـوان واحد نمونه صنعتی کشـوردر سـال
 97تجلیـل و لـوح تقدیـر ایـن همایـش به مهنـدس زاهدی فـرد اهـداء گردید.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ط ــی برنام ــه ری ــزی و هماهنگ ــی ه ــای انج ــام ش ــده ب ــا خان ــه صنع ــت و
مع ــدن  ،ش ــرکت ای ــران خ ــودرو خراس ــان ب ــه عن ــوان پایل ــوت تبلیغات ــی ای ــن همای ــش انتخ ــاب
ش ــد .نص ــب لوگ ــوی ش ــرکت در پش ــت صحن ــه مراس ــم ،پخ ــش تی ــزر تبلیغات ــی ش ــرکت در
ط ــول برگ ــزاری مراس ــم ،نمای ــش محص ــوالت تولی ــدی در غرف ــه اختصاص ــی ،توزی ــع پاک ــت
ه ــای تبلیغات ــی مراس ــم ب ــا لوگ ــو و بروش ــور معرف ــی ش ــرکت ب ــه کلی ــه ش ــرکت کنن ــدگان و
برگ ــزاری جن ــگ ش ــادراه ب ــرای بازدیدکنن ــدگان از اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــود.

اطعام مددجویان کمیته امداد

در ماه ضیافت الهی ،طبق روال سال های قبل در
اقدامی خیرخواهانه و در راستای مسولیت پذیری
اجتماعی شرکت ایران خودرو خراسان ،تعداد  500نفر
از مددجویان کمیته امداد ساکن روستاهای پیرامونی
شرکت اطعام شدند .پس از هماهنگیهای انجام شده
امور فرهنگی با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان،
تعداد  500پرس غذا توسط پشتیبانی منابع انسانی در
آشپزخانه شرکت طبخ و در میان مددجویان کمیته
امداد در روستاهای پیرامونی که از قبل شناسایی شده
بودند در دو نوبت توزیع شد.

تیم فرمول یک دانشجویی در مسابقـات جهـانی

آغاز تولید خودروی دورنگ

پــس از مطالعــه و بررســی بــر روی نیــاز بــازار
و خواســت مشــتریان در خصــوص محصــوالت
 suvو دســتور مدیریــت عامــل مبنــی بــر
تولیــد خودروهــای دو رنــگ ،پــس از بررســی
هــا کارشناســی  ،پروســه پاشــش بدنــه هــای
دورنــگ در ســالن رنــگ شــرکت ایــران خــودرو
خراســان نهایــی و نخســتین محصــول دورنــگ
بــا کمتریــن هزینــه و بــا باالتریــن راندمــان در
چرخــه تولیــد قــرار گرفــت.

جشنواره صنعت پویا،
روستای آباد

در راسـتای ایفای مسـوولیت پذیری
اجتماعـی شـرکت ایـران خـودرو
خراسـان در روسـتاهای پیرامونـی
و هـم جـوار ،طـی هماهنگـی های
صـورت گرفتـه ،جشـنواره ای بـا نام
صنعـت پویـا ،روسـتای آبـاد در حوزه
روابـط عمومی برنامه ریـزی و برگزار
گردید.
دیـدار بـا اعضای شـورای روسـتاها،
بازدیـد از خانـواده هـای شـهدا و
جانبـازان و اهـدای هدیـه و لـوح تقدیـر مدیرعامـل بـه ایشـان ،حضور بـر مـزار شـهدا ،غبارروبی و
اهـدای شـاخه گل ،اجـرای برنامـه هـای شـادی و نشـاط با اهـدای جوایـز در محل مرکزی روسـتا،
تقدیـر از نخبـگان روسـتا و برگـزاری کاس هـای های آموزشـی برای مـردم روسـتا در زمینه های
بهداشـت و ایمنـی از مهمتریـن برنامـه هـای برگزار شـده این جشـنواره بود .طی نظر سـنجی های
انجـام شـده در روسـتاهای پیرامونـی ،برگـزاری این جشـنواره در توجه شـرکت به مناطـق پیرامونی
بسـیار تاثیرگـذار بـود و مـورد اسـتقبال قـرار گرفت.
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تیـم دانشـجویی دانشـگاه فردوسـی مشـهد که حامـی مالی اصلـی و مهم
آن شـرکت ایـران خودرو خراسـان اسـت با شـرکت پنج نفر و بـا خودرویی
بـا نـام « سـورنا» برای نخسـتین بار در مسـابقات فرمول یک دانشـجویی
ایتالیـا شـرکت کـرد و موفق شـد تمامـی آزمون هـای فنـی و دینامیکی را
بـا موفقیت پشـت سـر گذاشـته و عنـوان بهترین تیم سـال اول ایـن دوره
از مسـابقات را از آن خـود کنـد .ایـن تیـم در جمـع  88تیم شـرکت کننده
موفـق بـه کسـب عنوان بیسـت و سـوم شـد .مراسـم اسـتقبال بازگشـت

اعضـای تیـم در تاریـخ  28تیرمـاه با حضور مسـووالن دانشـگاه فردوسـی
و هـم چنیـن نمایندگان شـرکت ایـران خودرو خراسـان در محـل فرودگاه
شـهید هاشـمی نژاد مشـهد انجـام شـد .الزم به ذکر اسـت شـرکت ایران
خـودرو خراسـان در قالـب انعقـاد تفاهم نامه همـکاری صنعت و دانشـگاه،
همـکاری خود را برای سـاخت این خودرو با دانشـکده مهندسـی دانشـگاه
فردوسـی مشـهد را از سـه سـال گذشـته آغـاز و بـه عنـوان حامـی مالـی
اصلـی این پروژه شـناخته شـد.

ایران خودرو خراسان برند برتر استان در سال 1397

در ششـمین همایـش نشـان تجـاری (برندینگ) که در سـالن کنفرانس سـاپکوی مشـهد برگزار شـد،
شـرکت ایـران خـودرو خراسـان برای دومیـن سـال متوالی به عنـوان یکـی از برندهای برتر اسـتان
در حـوزه صنعـت معرفـی شـد .در پایـان همایـش با معرفـی برند های برتر اسـتان در بخـش صنعت،
بـه  19شـرکت تندیـس و لـوح تقدیـر برنـد برتـر اهدا شـد که شـرکت ایران خـودرو خراسـان نیز به
عنـوان برنـد برتـر معرفـی و تندیـس و لـوح تقدیر این عنوان ارزشـمند توسـط اسـتاندار بـه مدیریت
عامـل مهنـدس زاهـدی فـرد اهداء شـد .گفتنی اسـت شـرکت ایـران خـودرو خراسـان در پنجمین
همایـش نشـان تجـاری برتـر در سـال  96نیـز موفق به کسـب نشـان برند برتر اسـتان شـده بود.

جشنواره بادبادک ها

پیمایش خط الراس سه قله مرتفع

نمایشگاه خودرو مشـهد

8

| خبرنامــه داخلــی شــرکت ایــران خــودرو خراســان | بـــــهـــار | 1398

در راسـتای تکریـم خانـواده همـکاران و ایجـاد
شـور و نشـاط در بیـن همـکاران و فرزنـدان
ایشـان ،نخسـتین جشـنواره بادبـادک هـا ویـژه
فرزنـدان همـکار بـا حضور پرشـور خانـواده ها در
محـل ترمینال شـرکت برگزار گردیـد و همکاران
سـاعاتی بـا نشـاط و مفـرح را در کنـار خانـواده
سـپری کردنـد .در پایـان ایـن جشـنواره بـه پنـج
نفـر از فرزنـدان همـکار کـه بهتریـن بادبـادک را
سـاخته بودنـد جوایـز نفیسـی اهـداء شـد و بـه
رسـم یابـود در بیـن کلیـه شـرکت کننـدگان نیز
پـک هدیـه توزیـع گردیـد .آیتـم بلنـد پـروازی
بادبـادک و زیباترین بادبادک دسـت سـاز از جمله
مـواردی بـود کـه توسـط داور حاضر در جشـنواره
کـه از هیئـت ورزش هـای همگانی در جشـنواره
حضـور یافتـه بـود مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

اعضــای تیــم کوهنــوردی شــرکت ایــران
خــودرو خراســان ،جهــت کســب آمادگــی در
صعــود هــای خــارج از اســتان ،توانســتند در 15
ســاعت مســافت  70کیلومتــری خــط الراس ســه
قلــه قوچگــر ،فلســکه و شــیرباد را طــی کننــد.
ایــن قلــل بــا ارتفــاع بیــش از  3000متــر از
مرتفــع تریــن قلــل خراســان رضــوی اســت .در
ایــن برنامــه صعــود آقایــان حســن شــورورزی
بــه عنــوان سرپرســت و حامــد حســینی
صالــح و حســین دور اندیــش حضــور داشــتند.
گفتنــی اســت قبــل از ایــن نیــز گــروه کوهنوردی
ایــران خــودرو خراســان موفــق بــه فتــح قلــه ی
 5609متــری دماونــد شــده اســت .ایــن صعــود
از جبهــه ی جنوبــی بــام ایــران کــه از ویژگــی
هــای خاصــی برخــوردار اســت صــورت پذیرفــت.

هجدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــي خــودرو
و قطعــات وابســته از  16تــا  20مردادمــاه در
محــل نمایشــگاه هــای بیــن المللــی مشــهد
برگــزار شــد .گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در
ســالن مولــوی و فضایــی بالــغ بــر  1500متــر
مربــع و بــا حضــور  25نمایندگــی منتخــب از
اســتانهای خراســان رضــوی  ،جنوبــی و شــمالی
محصــوالت خــود را بــه نمایــش گذاشــت.
شــرکت خــودرو ســازی هایمــا نیــز بــه عنــوان
یکــی از شــرکای تجــاری ایــران خــودرو در
فضایــی از ســالن مولــوی محصــوالت هایمــا اس
 7و اس  5را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان
قــرارداده بــود .الزم بــه ذکــر اســت ایــن دوره
از نمایشــگاه نســبت بــه دوره هــای قبلــی در
ســطح کمــی و کیفــی پاییــن تــری برگــزار شــد.

تقدیر از حامی خودروی فرمول

«جنگ شادراه» در نمایشگاه بین المللی

در مراسمی که در دفتر مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ،از
حامیان ساخت پروژه خودروی فرمول یک و اعضای تیم این پروژه تقدیر
به عمل آمد .در این مراسم دکتر کافی ،ریاست دانشگاه فردوسی مشهد
 ،معاونان و مدیران ارشد آن دانشگاه ،مهندس زاهدی فرد مدیرعامل
شرکت ایران خودرو خراسان  ،سایر مدیران شرکت های حمایت کننده
مالی پروژه و اعضای تیم دانشجویی ساخت خودروی فرمول یک حضور
داشتند .در پایان این مراسم به پاس قدردانی از حمایت های شرکت ایران
خودرو خراسان  ،لوح تقدیر و تندیس یادبودی از طرف دانشگاه فردوسی
مشهد به مهندس زاهدی فرد اهداء شد.

روابـط عمومـی شـرکت ایـران خودرو خراسـان بـه مدت دو شـب فضای
نمایشـگاهی رو بـاز واقع در محوطه نمایشـگاه را در اختیـار گرفت و با راه
انــدازی جنــگ شـادی با نـــام «شـــادراه» برنامه های شاد و مفرحی
را بـرای بازدیـد کنندگان از نمایشـگاه تـدارک دید .اجرای موسـیقی زنده،
برنامـه طنـز ،مسـابقه بـرای خانـواده هـا و کـودکان بـا اهـدای جوایـز،
هنرهـای نمایشـی و تـر دسـتی و ...از جملـه آیتـم هـای جنگ شـاد راه
بـود کـه مورد اسـتقبال گسـترده حاضران قـرار گرفت .اجرای ایـن برنامه
هـا عاوه بـر ایجـاد فضایی مفـرح بـرای بازدیدکننـدگان نمایشـگاه ،در
شـناخت جامعـه از شـرکت ایران خودرو خراسـان بسـیار تاثیرگـذار بود.

برگزاری دوره مدیریت بحران

جشنواره طبخ غذای ایرانی

در راســتای ایجــاد آمادگــی و توانمنــد ســازی تیــم کنتــرل بحــران و بــه
جهــت آشــنایی کامــل اعضــاء بــا شــرح وظایــف ،مســئولیت هــا و نحوه
مقابلــه بــا بحــران ،دوره ای در روزهــای دهــم و یــازدم مــرداد مــاه در
محــل ســالن کنفرانــس شــرکت برگــزار شــد.
جامعــه هــدف ایــن دوره مدیــران  ،مســئوالن و اعضــای تیــم کنتــرل
بحــران شــرکت ایــران خــودرو خراســان بودنــد .مــدرس ایــن دوره
آقــای دکتــر ســتاره از چهــره هــای بنــام در مبحــث مدیریــت بحــران
کشــور بــود.

در راستای تکریم خانواده کارکنان  ،ششمین جشنواره طبخ غذای ایرانی و
دومین دوره این جشنواره  ،ویژه خانواده همکاران ساکن بینائود ،در تاریخ
چهارم مردادماه در مسجد حضرت معصومه (س) بینالود برکزار شد.
در این جشنواره که با استقبال خوب خانواده کارکنان همراه شد ،همسر همکاران
با پخت غذاهای متنوع جلوه و زیبایی خاصی به آن دادند .در پایان با رای داوران
نفرات اول تا پنجم این جشنواره معرفی و جوایز نفیس خود رادریافت کردند.
الزم به ذکر است تاکنون شش دوره از جشنواره طبخ غذای ایرانی در بین
خانواده کارکنان ساکن در مشهد ،نیشابور و بینالود برگزار شده است.
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سوزوکی گرندویتارا
باکیفیـت ترین خـودرو

در ارزیابــی کیفــی شــهریور مــاه  1397خودروهــای
داخلــی توســط شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد
ایــران ،خودروهــای تولیــدی ایــران خــودرو خراســان،
رتبــه هــای کیفــی دوره هــای قبــل خــود را حفــظ
کردنــد .در بخــش خودروهــای ســبک در ســطح اول
قیمتــی ،گرنــد ویتــارای تولیــد ایــران خــودرو خراســان
بــا کســب چهــار ســتاره کیفــی ،جــزو بــا کیفیــت
تریــن خودروهــای تولیــد داخــل قــرار گرفــت .در
ســطح دوم قیمتــی ،خــودروی هایمــا اس 7توربوشــارژ
اتوماتیــک دیگــر محصــول پرطرفــدار تولیــدی ســایت
خراســان ،هماننــد دوره هــای گذشــته ســه ســتاره
کیفــی دریافــت کــرد و خــودروی پــژو  405ایــران
خــودرو خراســان نیــز در ســطح چهــارم قیمتــی بــا
کســب دو ســتاره هــم چنــان موقعیــت خــود را در
جــدول کیفــی تولیــدات داخــل حفــظ کــرد.

آتش نشانان قهرمان کشور شدند
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دومین دوره مسابقات عملیاتی ترکیبی قهرمانی
آتش نشانان کشور در هشتم شهریورماه به میزبانی
شهرستان مهدیشهر سمنان با حضور  19تیم از آتش
نشانان سراسر کشور برگزار شد که تیم آتش نشانی
ایران خودرو خراسان به مقام قهرمانی کشور دست
یافت و تیم های تبریز ،قوچان و تهران به ترتیب مقام
های دوم تا چهارم این دوره از مسابقات را از آن خود
کردند .در مسابقات انفرادی نیز آقای محمد رفیعی از
ایران خودرو خراسان به عنوان آتش نشان برتر این
دوره از مسابقات معرفی شد  .آقایان جواد ناظر  ،محمد
رفیعی ،محمد حمیدی ثانی و اصغر ایروانی اعضای
تیم اعزامی شرکت ایران خودرو خراسان بودند .این
مسابقات بر اساس استاندارد های اروپا و آمریکا طراحی
شده بود .الزم به ذکر است در اولین دوره این مسابقات
که در شهرستان نیشابور برگزار شد ،تیم آتش نشانان
ایران خودرو خراسان عنوان چهارم کشوری را به دست
آورده بودند.

فتح قله با موتور کراس

هاشــم بهیــم از همــکاران شــرکت ایــران خــودرو
خراســان بــا موتــور کــراس توانســت قلــه 3300
متــری شــیرباد(بام خراســان) را فتــح نمایــد .بهیــم
صعــود خــود را در ســاعت  9صبــح از کوهپایــه آغــاز
و در ســاعت  16بــا فتــح قلــه بــه پایــان رســاند .وی
کــه  4ســال در ایــن رشــته فعالیــت دارد قبــل از ایــن
صعــود توانســته قلــل ربــاط ســفید ،چمــن و فلســکه را
بــا موتــور کــراس صعــود نمایــد.

همایش بزرگ عاشوراییان

همایش بزرگ عاشوراییان که همه ساله در دهه محرم برنامه ریزی و اجرا می شود ،امسال
نیز در هفتمین روز از دهه محرم ،با نواختن زنگ توقف خط تولید ،همکاران درصفوف منظم
و با طنین نوای حسینی از بولوارهای خیابان های تولید به سمت سالن ورزشی شرکت برای
برگزاری مراسم اصلی حرکت کردند .در سالن اصلی برگزاری مراسم ،همکاران با مداحی و
نوحه خوانی یاد و خاطره سرور و ساالر شهیدان را در سالن طنین انداز نموده و با هم نوایی
جمعیت حاضر شور و حال خاصی به مراسم بخشیدند.

غبارروبی مزار شهدای گمنام

با حضورمدیریت محترم عامل ،مدیران ،مسئووالن و جمعی از کارکنان شرکت ایران خودرو
خراسان  ،آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام در شهر ملک آباد برگزارشد .مهندس زاهدی
فرد ،مدیریت عامل ،در سخنانی برگزاری هر ساله این مراسم را بسیار پسندیده توصیف کرد
و گفت :برکت تولید ما با خون این شهدا پیوند خورده و امنیت حال حاضر کشورمان مرهون
رشادت های این شهدا است .این مراسم با مداحی  ،نوحه خوانی و سپس شستشوی غبور
شهدا با گاب ناب همراه با نثار شاخه گل و ذکر فاتحه به پایان رسید.

برنامه کاهش وزن کارکنان
بر اساس نتایج معاینات ادواری ساالنه و افزایش وزن برخی از کارکنان ،اقدامات اصاحی
در بخش پیش گیری و درمان واحد منابع انسانی صورت گرفت .در این راستا برنامه
کاهش 10درصدی وزن در طی 9ماه برای همکارانی که بی ام آی درجه  Cدارند اجرایی
شد .در مرحله اول کاهش پنج درصدی مرحله دوم سه درصد و در مرحله سوم  2درصد
کاهش وزن مد نظر بود که عده ای از همکاران به هدف رسیده واز آن هم گذر کردند.
بدین منظور در بخش پشتیبانی واحد منابع انسانی اقداماتی از قبیل حذف نوشیدنی های قندی،
افزایش غذا بر پایه نان و همچنین کاهش مصرف سرانه روغن انجام گرفت که به کاهش وزن
همکاران کمک شایانی نمود .به همکارانی که بیشترین کاهش وزن را داشتند نیز جوایزی اهداء شد.

تجلیل از فرزندان شاهد
بــه مناســبت نکوداشــت یــاد و
خاطــره پــدران شــهید فرزنــدان
همــکار ،طبــق روال هرســال ،طی
مراســمی بــا حضــور مدیریــت
عامــل و تعــدادی دیگــر از مدیران
و مســووالن ،از فرزنــدان شــهید
شــاغل در شــرکت تجلیــل و
قدردانــی بــه عمــل آمــد .در
شــرکت ایــران خــودرو خراســان
تعــداد  17فرزنــد شــهید در ســالن
هــای ســتادی و تولیــدی مشــغول
بــه کار مــی باشــند.

کمک به توسعه مدارس پیرامونی

بازدید از مهدکودک بینالود

درراستای ایفای مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت و به منظور توسعه و تقویت بنیه
آموزشي ،فرهنگي و پژوهشي مدارس شبانه روزی پیرامونی ایران خودرو خراسان،
در مراسم کلنگ زنی احداث دبیرستان مقطع متوسطه در روستای باغچه(بخش
احمدآباد) با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه ،مدیرعامل ایران خودرو
خراسان و تعدادی از خیرین مدرسه ساز ،تعداد  45دستگاه رایانه و ابزارهای آموزشی
از طرف ایران خودرو خراسان به دبیرستان های کار و دانش بخش احمدآباد
اختصاص یافت .الزم به ذکر است در سال گذشته نیز همین تعداد رایانه و هم
چنین کتاب های کمک آموزشی به مدارس شبانه روزی منطقه اهداء شده بود.

بــه مناســبت روز جهانــی کــودک ،مدیــران و مســوالن شــرکت ایــران خــودرو
خراســان بــا حضــور در مهدکــودک بینالــود ایــن روز را بــه کــودکان تبریــک
گفتنــد .کــودکان مهــد عاطفــه هــا نیــز بــا دکلمــه و اجــرای ســرود از مدیــران
حاضــر قدردانــی نمودنــد .در ایــن مهــد کــودک تعــداد  35نونهال حضــور دارند
کــه از ایــن تعــداد  30نفــر از آنهــا فرزنــدان همــکار شــاغل در ایــران خــودرو
خراســان مــی باشــند .تمامــی  7مربــی ایــن مهدکودک نیــز از همســران همکار
مــی باشــند.در ایــن مراســم از طــرف شــرکت بــه تمامــی نونهــاالن هدایایــی
اهــداء شــد.

شبیه خوانی عاشورای حسینی

قله علم کوه زیر پای کوهنوردان

به مناسبت عزاداری سرور و ساالر شهیدان ،برای نخستین بار مراسم شبیهخوانی با
موضوع امام حسین(ع) و واقعه کربا و با رویکرد فرهنگ عاشورایی و احیای سنت
و فرهنگ دینـی در ایـام محـرم به مـدت ســه روز در سـالن های تولیدی بدنه
سازی ،رنگ و مونتاژ برگزار که با استقبال پرشور کارکنان همراه شد .در این مراسم
دوست داران اهل بیت(ع) با حضورخود در غم جانسوز شهادت ابا عبدا ...الحسین(ع)
و یاران باوفایش سوگواری نمودند.

گـروه کوهنـوردی ایران خودرو خراسـان موفق شـدند ،قله علم کـوه ،دومین قله
ی بلنـد ایـران را بـا ارتفـاع 4850متر در منطقه تخت سـلیمان اسـتان مازندران
فتـح کننـد .ایـن صعود مطابق با تقویم ورزشـی شـرکت ایـران خودرو خراسـان
از مسـیر حصارچـال با سرپرسـتی حسـن شـورورزی و حضور آقایـان حمید ظفر
مهاجر ،حامد حسـینی صالح ،حسـین دوراندیش و محمد عسـکری برنامه ریزی
و انجام شـد.
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میزبانی از خانواده شهدا و ایثارگران ایران خودرو

افتخار میزبانی از خانواده شهدای دفاع مقدس و ایثارگران گروه صنعتی ایران خودرو برای چندمین سال متوالی نصیب ایران خودرو خراسان شد .با برنامه ریزی
های انجام شده ،هر سال خانواده این عزیزان در قالب کاروان زیارتی امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام می شوند که در سال جاری بیش از  90نفر از خانواده
های شهدا و ایثارگر گروه صنعتی در قالب دو گروه ،روزهای  27و  28آبان ماه  97وارد مشهد شدند و در فرودگاه با اهدای شاخه های گل مورد استقبال مدیران
و مسووالن شرکت ایران خودرو خراسان قرار گرفتند .هم چنین آیین نکوداشتی نیز به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس  ،در سالن همایش های
هتل محل استقرار ایشان ،با حضور مدیر عامل ایران خودرو خراسان ،مدیر تامین و نگهداری معاونت منابع انسانی و مسئول امور ایثارگران ایران خودرو برگزار شد.

تجلیل از رانندگان
در روز حمل و نقل

رکاب زنی اربعین
از مهران تا کربال

سایت نگهداری و
پرورش آهوی ایرانی

1
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تیم دوچرخه سواری شرکت ایران خودرو
خراسان متشکل از آقایان هادی فرهمندکیا و
حسن علیزاده و از شرکت مهرکام پارس آقای
محمد حسین دهقان  ،مسیر شهرمهران تا کربا
را رکاب زدند .این تیم در ایام اربعین سرور و
ساالر شهیدان حضرت اباعبدا ...الحسین(ع)،
پس از طی مسافت تا مرز مهران با قطار و
خودرو سواری ،مسیر مهران ،نجف کربا و
برگشت مجدد به مرز مهران را با دوچرخه طی
نمودند .این تیم برای چندمین سال پیاپی این
مسیر مقدس را رکاب می زنند.

به مناسبت روزحمل و نقل در مراسمی با
حضور مدیران و مسووالن مرتبط ،از رانندگان
سرویس های ایاب و ذهاب سواری و اتوبوس
در محل ترمینال شرکت ایران خودرو
خراسان تجلیل بعمل آمد .در این مراسم به
رسم یادبود به کلیه رانندگان حاضر هدایایی
اهداء شد .الزم به ذکر است هم اکنون
تعداد  21راننده سواری و  40راننده اتوبوس
در مسیرهای مشهد و نیشابور به بینالود و
بالعکس  ،وظیفه سرویس دهی به کارکنان
ایران خودرو خراسان را بر عهده دارند.

پیرو تعامل به عمل آمده با اداره کل محیط زیست
استان ،تعداد پنج راس آهوی بومی منطقه نیشابور
و سبزوار از سایت تکثیر آهوی شهرستان یزد،
تحویل و در سایت نگهداری و پرورش آهوی
شرکت رهاسازی شد .الزم به ذکر است شرکت
ایران خودرو خراسان در راستای مسوولیت های
اجتماعی خود در زمینه حفظ محیط زیست
ومشخصا حفظ گونه های نادر جانوری ،با مجوز
محیط زیست استان ،در سال گذشته مکانی به
مساحت یک هکتار برای نگهداری و پرورش
آهوی نادرایرانی اختصاص داده است.

کسب مقام قهرمانی سوپر فایت کشور

سید یونس امامیان از همکاران تعاونی فنی و مهندسی کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان ،قهرمان مسابقات رزمی
سوپر فایت کشور شد .این مسابقات درآذر ماه سال جاری در سالن ورزشی غیانوری تهران در رده فنی آزاد برگزارشد
که امامیان در وزن  60-55کیلوگرم موفق به شکست حریفان و کسب مقام قهرمانی در سبک زوران شد .وی در دوره
قبل با کسب عنوان نخست مسابقات انتخابی استان توانست جواز حضور در نخستین دوره مسابقات ورزشهای رزمی
کارگران جهان را کسب کنند که بدلیل مصدومیت از ادامه مسابقات باز ماند.

رنگ آمیزی هایما M5

کسـب سـه افتـخار در
کنفرانس بین المللی سوزوکی

ضرورت انتقال تکنولوژی آن ،با برگزاری کاس
های آموزش مربیان و مهندسان(درسطوح مختلف
دانشگاهی) ،ضمن ارتقاء دانش خودروهای جدید
در بین متخصصان دانشگاهی و انتقال این آموزش
ها تا سطوح تعمیرگاه ها ،موضوع کارآفرینی و
توسعه خدمات خودرو را گسترش دهد.

کسب عنوان برترنمایندگی 3071

با رویکرد جلب رضایت مشتری ،از ابتدای سال
 397طرح استقرار استاندارهای کامی و رفتاری
در شرکت ایساکو جهت اجرا در نمایندگی های
مجاز ایران خودرو  ،برنامه ریزی و اجرایی گردید
که نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
 3071متعلق به تعاونی فنی و مهندسی کارکنان
ایران خودرو خراسان ،موفق به کسب عنوان برتر
در ارزیابی منطقه ای گردید .هدف از اجرای این
طرح افزایش رضایتمندی از طریق ارائه خدمات
مناسب و در شان مشتریان ،پاسخگویی مناسب به
مراجعان ،ایجاد محیط زیبا و آرام ،اتخاذ تصمیمات
منطقی در شرایط خاص ،یکنواختی در گفتار و
پوشش کارکنان و ...در نمایندگی های ایران
خودرو در سراسر کشور است.
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در راستای ایجاد زیرساخت های الزم جهت
تولید محصوالت شرکت هایما در ایران خودرو
خراسان ،با همکاری تیمی متشکل از همکاران
واحد مهندسی و برند و واحد رنگ ،نخستین
بدنه خودروی سدان هایما  M5رنگ آمیزی
شد .الزم به ذکر است شرکت ایران خودرو
خراسان همکاری خود با شرکت هایما را از
سال  1393با تولید محصوالتی نظیر هایما S7
 2لیتری و هایما  s7توربو شارژ و هم چنین هر ساله در حاشیه کنفرانس بین المللی شرکت
هایما  S5آغاز کرده است و در نظر دارد محصول سوزوکی ،جوایزی در حوزه های مختلف اهداء
جدیدی دیگر از این شرکت را تولید نماید .می گردد که جوایز بیشترین رشد فروش ،بیشترین
میزان فروش و بیشترین حجم خرید قطعات
 CKDدر حوزه آفریقا ،خاورمیانه و جنوب آسیا
برنامه کاهش وزن کارکنان
در سال  2018به گروه صنعتی ایران خودرو تعلق
گرفت .با اجرای پروژه فیس لیفت گرند ویتارا
توسط شرکت ایران خودرو خراسان و به تبع خانواده ایران خودرو خراسان
در راهپیـمایی  22بهمـن
آن افزایش فروش و ایجاد جذابیت محصول در
مقایسه با سایر رقبا و هم چنین افزایش ظرفیت
تولید این محصول با اختصاص خط مونتاژ 3سایت
خراسان ،گروه صنعتی ایران خودرو موفق به
کسب سه جایزه در کنفرانس بین المللی سوزوکی
در سال  2018شد .این کنفرانس با هدف تبادل
نظر در جهت بهبود همکاری ها و مباحث فروش،
بر اساس نتایج معاینات ادواری ساالنه و افزایش خدمات پس از فروش در آینده ،توسط شرکت
وزن برخی از کارکنان ،اقدامات اصاحی در بخش سوزوکی با شرکای تجاری اش برگزار می شود
پیش گیری و درمان واحد منابع انسانی صورت که در سال  2018توسط سایت ماروتی سوزوکی هماننـد روال سـالهای قبل  ،امسـال نیـز در یوم
گرفت .در این راستا برنامه کاهش 10درصدی در دهلی نو برگزار گردید.
ا 22 ...بهمـن کـه بـا چهلمیـن سـالگرد پیروزی
شـکوهمند انقـاب اسـامی مصادف شـده بود،
وزن در طی 9ماه برای همکارانی که بی ام آی
درجه  Cدارند اجرایی شد .در مرحله اول کاهش در راستای همکاری صنعت و دانشگاه؛ خانـواده ایران خودرو خراسـان با حضور با شـکوه
پنج درصدی مرحله دوم سه درصد و در مرحله برگزاری دوره الکترونیک خودرو خـود در ایـن مناسـبت مهم خوش درخشـیدند.
سوم  2درصد کاهش وزن مد نظر بود که عده ای در راستای همکاری صنعت و دانشگاه ،نخستین بـا توجه بـه پراکندگی جمعیتی کارکنان شـرکت
از همکاران به هدف رسیده واز آن هم گذر کردند .دوره تخصصی تئوری ،عملی الکترونیک خودرو ،در شـهرهای مشهد ،نیشـابور و ملک آباد ،حضور
بدیـن منظـور در بخـش پشـتیبانی واحـد منابـع بین دانشگاه آزاد اسامی واحد مشهد و شرکت کارکنـان بـا لبـاس متحـد الشـکل بـه همـراه
انسـانی اقداماتـی از قبیـل حذف نوشـیدنی های ایران خودرو خراسان با هماهنگی قسمت خانـواده خـود در راهپیمایـی برگزار شـده در این
قنـدی ،افزایـش غـذا بـر پایـه نـان و همچنیـن آموزش واحد منابع انسانی و با تدریس پرسنل شـهرها جلـوه خاصـی بـه مراسـم بخشـیده بود.
کاهـش مصرف سـرانه روغـن انجـام گرفت که واحد مهندسی و برند جهت دانشجویان مقطع رونمایـی از پرچـم  32متـری جمهوری اسـامی
بـه کاهـش وزن همـکاران کمک شـایانی نمود .کارشناسی ارشد رشته مهندسی خودروی دانشگاه ایـران منقوش بـه لوگوی شـرکت ایـران خودرو
بـه همکارانـی کـه بیشـترین کاهـش وزن را آزاد مشهد در محل شرکت ایران خودرو خراسان خراسـان در ایـن سـه شـهر ،از دیگـر جذابیـت
برگزار شد .با توجه به تولید خودرو های جدید و هـای حضـور در ایـن مراسـم بود.
داشـتند نیـز جوایـزی اهداء شـد.

در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی؛

ایران خودرو خراسان معین اقتصادی منطقه شد
با امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادي با ایران خودرو خراسان به عنوان شانزدهمین معین
استانداري خراسان رضوی ،شرکت ایران خودرو اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی برگزیده شد.
خراسان به عنوان معین اقتصادي بخش احمداباد استاندار خراسان رضوی در حاشیه بازدید از سالن
شهرستان مشهد و محور اجرای اقتصاد مقاومتی هاي تولیدي شرکت ایران خودرو خراسان در جمع
در منطقه تعیین شد ،این تفاهم نامه میان رزم خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از حضور این شرکت
حسیني استاندار خراسان رضوي و زاهدي فرد مدیر در منطقه اظهار داشت  :شرکت ایران خودرو خراسان
عامل شرکت ایران خودرو خراسان منعقد و شرکت ظرفیت اقتصادی خوبی برای کمک به اجرای طرح
1
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ایران خودرو خراسان
واحد «صنعت سبز» کشور شد

پایش آالیندهها و بازیافت ،توسعه فضای سبز،
مصرف بهینه انرژی و استفاده از انرژیهای پاک و
استقرار پایش لحظهای آالیندهها ،استقرار دفتر HSE
 ،ارتقای دانش محیط زیستی به کارکنان و داشتن
گواهی  ISO 14001از جزو شاخص ها و محورهای
انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بوده است.
الزم به ذکر است شرکت ایران خودرو خراسان به
عنوان تنها خودرو ساز کشور در بخش صنعت موفق
به کسب این افتخارگردیده است.

نخستین جشنواره فرزندان
برگزیده ایران خودرو خراسان

در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز که
دوم بهمن ماه ،با حضور معاون رئیس جمهور و مدیر
کل سازمان حفاظت محیط زیست ،مدیر برنامههای
زیست محیطی آلمان ،مدیران ارشد کشوری و مدیران
نمونه واحدهای صنعتی سبز کشور در سالن همایش
های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار
شد ،شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان «واحد
صنعت سبز» کشور معرفی و تندیس سیمین همایش
به مهندس زاهدی فرد اهداء شد.
عدم داشتن مغایرت های زیست محیطی و نبودن هـم زمان بـا آغاز دهه مبـارک فجر ،آییـن اختتامیه
جزء صنایع آالینده(احراز الزامات محیط زیستی در نخسـتین جشـنواره فرزندان برگزیده شـرکت ایران
طی چهار دوره فرایند خوداظهاری) ،استقرار سیستم خـودرو خراسـان بـا معرفـی نفـرات برتـر در بخش

توسعه اقتصاد مقاومتی در منطقه بینالود و ارتقاء این
منطقه ایجاد کرده است .وی با ابراز خرسندی از
اینکه ایران خودرو خراسان پذیرفته که به طرح مثلث
توسعه اقتصاد مقاومتی که در راستای اجرای منویات
رهبر معظم انقاب است وارد شود افزود :امید است با
همت مردم منطقه و همراهی های آنها شاهد توسعه
ایمن منطقه و بهبود معیشت مردم باشیم.
هـای مختلـف بـه کار خـود پایـان داد .این مراسـم
بـا شـکوه در روز جمعـه  12بهمـن مـاه بـا حضـور
مدیـران و مسـووالن ارشـد سـازمان و فرزنـدان
شـرکت کننـده در جشـنواره و والدیـن ایشـان و
بـا برگـزاری برنامـه هـای ویـژه و متنـوع در سـالن
همایـش های سـاپکوی مشـهد برگزار شـد .هدف
از برگـزاری ایـن جشـنواره تقویـت و توسـعه حلقـه
ارتباطـی سـازمان بـا خانـواده کارکنـان و بالعکس،
شناسـایی اسـتعدادهای فرزنـدان همـکار در حـوزه
هـای مختلف ،ایجـاد انگیزه بـرای رشـد قابلیت ها
و اسـتعدادهای فرزنـدان همکار با تجلیـل و تقدیر از
ایشـان با حضور مدیران ارشـد سـازمان ،شناسایی و
معرفـی فرزنـدان برتر جشـنواره داخلی به جشـنواره
فرزنـدان برگزیـده گـروه صنعتی و تسـری برگزاری
جشـنواره بین شـرکت های صنعتی اسـتان و کشور
اسـت .در جشـنواره نخسـت تعداد  30نفر از فرزندان
همـکار در رده هـای مختلـف سـنی و در بخـش
هـای علمـی و پژوهشـی ،هنـری ،ورزشـی  ،قرآنی
و مشـارکت هـای اجتماعـی منتخب شـدند و یکی
از فرزنـدان همـکار نیـز به عنـوان فرزند برتـر ایران
خـودرو خراسـان برگزیـده شـد .الزم بـه ذکر اسـت
شـرکت ایران خـودرو خراسـان به عنوان نخسـتین
شـرکت اقمـاری گروه صنعتـی ایران خـودرو موفق
بـه داخلـی سـازی و برگزاری این جشـنواره شـد.

برگزاری پنجمین جشنواره قرآنی
پنجمیـن جشـنواره بـزرگ قرآنـی خانـواده ایـران
خـودرو خراسـان بـا هـدف ترویـج فرهنـگ قرآنی
بیـن همـکاران و خانـواده ایشـان و بـا اسـتقبال
گسـترده ایشان در پنج رشـته حفظ ،قرائت  ،ترتیل،
اذان ،ترجمـه و تفسـیر قـرآن کریـم و افـزودن دو
رشـته جدید نهج الباغه و صحیفه سـجادیه برگزار

شـد .افزایـش تعـداد رشـته هـای قرآنـی ،حضـور
داوران مطرح کشـوری و بین المللی در دو قسـمت
آقایـان و خانـم هـا ،میزبانی شایسـته از خانـواده ها
موجب شـد تا این دوره نیز همانند سـالهای گذشته
مـورد رضایـت شـرکت کننـدگان قرار بگیـرد .هم
چنیـن ازنفـرات برتر جشـنواره در مراسـمی خاصی

کـه برنامـه ریـزی مـی شـود بـا حضـور مدیریت
محتـرم عامـل تقدیـر و قدردانی به عمل مـی آید.
قبل از برگزاری جشـنواره پنجـم ،دوره های توانمند
سـازی فعـاالن قرانـی با حضور اسـاتید مطـرح در
سـه نوبت و در شهرهای مشـهد  ،نیشابور و بینالود
بـرای خانـواده هـا برگزار شـده بود.

کسب تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی

شرکت ایران خودرو خراسان در نخستین حضور خود ،موفق به کسب تندیس
بلورین نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال  1397شد.
در دوازدهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و نهمین دوره جایزه ملی
مدیریت مالی ایران که روز دوشنبه  6اسفند ماه  1397در محل سالن اجاس
سران کشورهای اسامی برگزار شد ،شرکت ایران خودرو خراسان با توجه
به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزه های مدیریت مالی و شفافیت
مالی و اقتصادی ،تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی را بدست آورد.
مهندس کمالی به نمایندگی از شرکت ،تندیس بلورین نهمین دوره جایزه
ملی مدیریت مالی را دریافت کرد.
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اجرای برنامه ایده شو
(استارتاپ)

به منظور گسترش فرهنگ نوآوری و خاقیت و هم
چنین تقویت ارائه ایده های خوب ،نخستین برنامه
پیش رویداد ایده شو( استارتاپ) در شرکت ایران
خودرو خراسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان ،در
این طرح که به همت آموزش و پژوهش واحد منابع
انسانی در محل سالن کنفرانس مرکزی شرکت
برگزار شد ،به شرکت کنندگان فرصت داده می
شود تا ایده های خودرا از لحاظ عامه پسند بودن
برای حاضران و قانع کننده بودن برای داوران در
مدت زمان سه دقیقه بیان کنند.
آشنایی شرکت کنندگان با ایده های نو و جدید
یکدیگر و ایجاد شبکه ای از دوستان و متخصصان

برای ارتباطات آتی خود از مزایای اجرای این برنامه
است .شاخص های مورد ارزیابی در پیش رویداد
ایده شو نوآوری ،جذابیت ایده  ،بازار پسند بودن،
کارایی  ،ارائه خوب و رعایت زمان بود که در پایان
نخستین برنامه با رای داوران به ترتیب آقایان روح

اهلل نیکزاد ،فرهاد عیدمحمدزاده و حمید رضا افشین
به عنوان نفران برتر معرفی شدند .الزم به ذکر
است اقایان مجید خاتمی ،رضا حسینی ،مهدی
رمضانی،دانیال احمدزاده ،حمید حسینی و مرتضی
زارع صفت از داوران این برنامه بودند .

| خبرنامــه داخلــی شــرکت ایــران خــودرو خراســان | بـــــهـــار | 1398

نشریه داخلی شرکت ایران خودرو خراسان
خوانندگان محترم می توانند اخبار ،مقاالت و نقطه نظرات خود را جهت درج در خبرنامه ،به نشانی
پست الکترونیکی  karamad@ikkco.irارسال نمایند.
 استفاده از مطالب کارآمد خراسان با ذکر منبع بالمانع است.نشانی :کیلومتر  55مشهد به نیشابور  -شهرک صنعتی بینالود  -شرکت ایران خودرو خراسان
تلفن /051 - 33563548:نمابر 051 - 33563547 :کارآمد در پایگاه اینترنتیwww.ikkco.ir :

