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افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه

تولید در شرایط کرونایی

پایان تولید  405بنزینی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با خانه مطبوعات و رسانه ها
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پیام مدیرعامل
بمناسبت روز کارگر

تغییر تاثیرگذار

بیژن زاهدی فرد
مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان
در هفتــه کار و کارگــر و در آســتانه روز تجلیل
از مقــام کارگر این روز را به همه شــما عزیزان و
تالشگران عرصه صنعت تبریک عرض می نمایم.
در بزرگی وعظمت شأن کارگر همین بس که دین
مبین اســالم کار و تالش ،برای کسب روزی حالل
را جهــاد می داند و پیامبر اکرم (ص) بر دســتان
کارگر بوســه می زند .کارگران نه تنها رکن اصلی
پیشــرفت صنعت بلکــه بازوان یــک جامعه برای
پیشرفت و ترقی هستند.
این چند ســالی که در شرکت معظم ایران خودرو
خراسان افتخار همکاری با شما را دارم با همراهی
شما قدم های بلندی در مسیر تعالی این شرکت و
شــکوفایی صنعت ایران عزیزمان برداشتیم ،اما در
ســال گذشته با مشکالت سختی روبرو شدیم و به
لطف پروردگار تمــام تالش خود را انجام دادیم تا
نگذاریم کسی از جمع خانواده بزرگمان جدا شود.
در ســال جاری قریب به 25درصد از تولیدات گروه
صنعتی بر عهده ما نهاده شــده است و امیدوارم در
سال «جهش تولید» بتوانیم با همت و تالش مضاعف
تحریم هــا را بی اثر تر از قبل کنیم و در راســتای
اهداف گروه صنعتی نقش خود را در تحقق بخشیدن
به منویات مقام معظم رهبــری (مدظله العالی) ایفا
نماییم.
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تغییرات مدیریتی در بزرگ ترین خودروســاز کشور ،توانست
تحریم ها را به فرصت تبدیل کند ،شاخص های کلیدی و مهم
ایران خودرو با تفکر جهادی از روزهای ابتدایی شهریورماه سال
گذشــته روند بهبود و صعودی را در پیش گرفته و همچنان تا
ایجاد شرایط یکنواخت و باثبات در تولید و عرضه خودرو ادامه
خواهد داشت .در کنار آن برنامههای توسعه محصول و طراحی
و تولید محصوالت جدید نیز در دستور کار قرار دارد .یکپارچه
ســازی فرآیند تامین و ایجاد انســجام در فعالیت های توسعه
ساخت داخل و تامین قطعات و مجموعه ها از جمله مهم ترین
رویکردهای مدیریتی جدید در گروه صنعتی ایران خودرو بوده
اســت.در تدوین نقشــه راه جدید ایران خودرو مدیریت شبکه
تامین ،بازگشت تامین و انسجام ساخت داخل را به عنوان هدف
کوتاه مدت خود تعیین کرده و وضعیت فعلی تولید گواهی برای
تحقق این هدف در ایران خودرو است .تدابیر مدیریت ارشد ایران
خودرو سبب بهبود تولید در زنجیره ارزش خودرو شده و مسیر
روشــنی را بر صنعت خودرو کشور به ویژه گروه صنعتی ایران
خودرو گشوده است.
بازمعماری شــبکه تامین و اجرای طرح رده بندی قطعه سازان
هدف میان مدت و انسجام فعالیت های تحقیق ،طراحی و توسعه
خودرو و قطعات و مجموعه ها هدف بلندمدت ایران خودرو برای
دســتیابی به نقطه مطلوب در شبکه تامین قطعه است .تعامل
موثر و شفاف و شــبکه تامین و طرح موضوع اتاق شیشهای و
خالی ابهام در ارتباط با قطعه سازان ،از رویکردهای مهم و اصلی
ایران خودرو اســت .در همین پیوند برگزاری جلسات مشترک
با انجمن های قطعه ســازی و قطعه سازان در خصوص مسائل
مختلف نظیر استراتژی ،حوزه مالی و اقتصادی ،توسعه ساخت
داخل و ...در دســتور کار قرار گرفته اســت .با آغاز تحریم های
صنعت خودرو و قطع همکاری با شــرکای خارجی ،طراحی و
تولید محصول جدید ایران خودرو برای مدتی به محاق رفت .در
مــاه های اخیر و در دوران مدیریت جدید ایران خودرو ،داخلی
ســازی قطعات با فنآوری باال در محصول جدید برنامه ریزی
شده و از تمامی سازندگان معتبر و توانمند داخلی برای مشارکت

در این طرح دعوت به عمل آمده است.مدیرعامل جوان و پویای
ایران خودرو از ابتدای شــروع به کار در ایران خودرو رویکردی
معطوف به جوان گرایی و توجه به دانشــجویان و شرکت های
دانش بنیان داشته است« .جتکو» یکی از مراکز تحقیقاتی ایران
خودرو اســت که با حمایت مدیرعامل در آبان ماه سال  98به
عنوان شرکتی دانش بنیان به ثبت رسیده است.
این مرکز که نزدیک به  170نیروی متخصص و نخبه دانشگاهی
و صنعتی را در خود جای داده ،پروژه های توسعه ای دانش بنیان
را به اجرا میگذارد .جوانان این مرکز طراحی پلتفرم اختصاصی
ایران خودرو را در دستور کار قرار داده اند و پیشرفت هایی نیز
در این زمینه به چشــم میخورد .فعالیتهای جتکو در مسیر
تحقق اهداف ایران خودرو در رویکرد همکاری با دانش بنیانها
راهگشا خواهد بود.از شرکتهای دانش بنیان که ایران خودرو
از توانمندی آنان در مســیر توســعه بهره می گیرد میتوان به
شــرکتهای فاطر ،الکترونیک پردازش سبالن ،پارس سامان
ایرانیان ،سیال نیرو ،بلبرینگ ایمن و قالبهای پیشرفته اشاره
کرد .رویکرد جدید ایران خودرو طراحی مدل مناســب و پایدار
اقتصادی در همکاری با شرکتهای دانشبنیان است.
در همین راســتا نیازهای نوین خودروسازی از جمله طراحی،
تســت و تولید قطعات «های تک» ،تولید خودروهای برقی و
هیبریــدی و طراحی پلتفرم متکی بــر دانش ایرانی به منظور
حضــور موثر در بازارهــای صادراتی و همچنیــن توانمندی
شــرکتهای دانشبنیان شناسایی شده و ایران خودرو با ایجاد
اتصالی پایدار میان این دو به صورت هدفمند حرکت خواهدکرد.
سالمت اداری
اصالح ساختار و حاکمیت شرکتی

«

اصالح و ترمیم جو بیاعتمادی ایجاد شــده نسبت به صنعت
خودروسازی در سالهای گذشته ،نیازمند اصالحات ساختاری
در سطح گروه صنعتی ایران خودرو بود .در همین راستا اقداماتی
مانند تهیه و ابالغ برنامههای سالمت اداری و شفافسازی صورت
گرفت.در همین مسیر تطبیق شرایط گروه صنعتی ایران خودرو
با قوانین و مقررات مرتبط در حوزههای حاکمیت شــرکتی در
دســتور کار و اقداماتی در زمینه بهبود شرایط صورت گرفت.
احیای شرکت ساپکو و تلفیق فرآیند تامین با هدف تمرکز در
سیاستگذاریهای این حوزه از جمله اصالحات ساختاری بود.
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آغاز تولید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی
پیشگیری از شیوع کرونا
با اعالم شروع به کار شرکت ایران خودرو خراسان از تاریخ
 23فرودین ماه ،کمیته پیشگیری از کرونا تشکیل جلسه
داد با توجه به شــیوه نامه های ملی پیشــگیری از شیوع
ویروس کرونا اقدام به تصویــب قوانین و مقررات داخلی
جهت جلوگیری از شیوع این بیماری در بین پرسنل در
هنگام کار نمود.
از جمله این قوانین ،که به تصویب شورای مدیران شرکت
نیز رســید می توان به اضافه کردن سرویس های ایاب و
ذهاب (از  45دســتگاه به  90دســتگاه) و استفاده پنجاه
درصدی از ظرفیت ســرویس ها و رعایت فاصله اجتماعی
جهت جابجایی همکاران  ،تب ســنجی کلیه کارکنان در
مبادی ورودی شــرکت ،برگزاری جلسات توجیهی جهت
مدیران  ،مســووالن و استادکاران  ،ضدعفونی سالن های
تولیدی و اداری ،ســرویس های نقلیــه ،گیت های ورود
و خروج ،آشپزخانه و ســرویس های بهداشتی به صورت
روزانــه  ،تهیه و پخش کلیپ آشــنایی بــا عالئم کرونا و
راه های پیشــگیری از آن و همچنین شستشوی ظروف با
ظرفشوی صنعتی با آب دمای باالی  80درجه سانتیگراد،
اشاره کرد.
پرداخــت کمک هزینــه خرید اقالم بهداشــتی و توزیع
بســته های بهداشتی شــامل ماســک  ،مایع ضدعفونی
کننده از دیگر اقداماتی اســت تا بازگشت آرامش و ایجاد
شــرایط عادی و ایجاد محیطی امــن و عاری از ویروس

برای کارکنان شــرکت ایران خودرو خراســان ادامه می
یابد .در همین راســتا تعاونی فنی و مهندســی کارکنان
شــرکت ایران خودرو خراســان با نصب کیوسک فروش
اقالم بهداشــتی نظیر ماســک ،مایع ضدعفونی دست و
سطوح و پدهای الکلی بهداشــتی در محل گیت ورودی
کارکنــان پاســخگوی نیــاز همــکاران در این خصوص

می باشند.
کمیتــه پیشــگیری از کرونــا شــرکت ایــران خودرو
خراســان همزمان با شــیوع بیماری در بهمن ماه ســال
1398تشکیل شــد و قوانین و مقررات الزم در خصوص
مقابله با بیماری کووید 19را در آغاز ســال جدید مصوب
نمود.

حقوق کارکناندوبارهافزایشیافت
پیرو مســاعدت مدیرعامل ایران خودرو خراســان عالوه بر
افزایش حقوق مصوب شــورای عالی کار حقوق پرسنل این
شرکت مجدد افزایش یافت.
بس از تصویب و ابالغ بخشــنامه حقوق سال  1399توسط
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش بهره وری،
ایجاد انگیزش در کارکنان به حقوق پایه همه پرســنل ایران
خودرو خراســان افزوده شد .این تصمیم پیرو اقدام شرکت
ایران خودرو و با مساعدت مدیر عامل ایران خودرو خراسان به
جهت صیانت از منابع انسانی و تقویت بنیه مالی و ارتقاء سطح
معیشت کارکنان و خانواده ایشان اتخاذ شد.
بر اســاس این تصمیم به پرسنل مســتقیم تولید 3درصد،
پشتیبانی تولید و ستاد به ترتیب 2و نیم و یک و نیم درصد
اضافه می شود .این افزایش از فروردین ماه محاسبه و با حقوق
اردیبهشت ماه پرداخت شد.
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انجام فعالیت های منابع انسانی
(مدظله لعالی)
همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری
افزار و جشنواره فاخر و بزرگ فرزندان برگزیده در
دیدگاه مدیریت ارشد ایران خودرو شغل تعلق گرفت که در محاسبات حقوق لحاظ و
حوزه خانواده به اجرا درآمد .از دیگر خدمات
خراســان از ابتدای حضور تاکنون پرداخت گردید است ،این امر نشان از نگاه
استراتژی
واحد در حوزه خانواده ها اختصاص بسته
توجه به نیروی انســانی اســت و واالی مدیریت ارشــد گروه صنعتی در
ـتغال
ـ
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ـ
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ـ
ش
های اقالم غذایی به پرسنل بود که با
موفقیت سازمان در گرو نگرش ،نگاه زمینه رفع نیازهای مالی و پرداخت
کارکنانتوأمباحفظسالمتآنها
رشد بودجه غیر نقدی به میزان 213
و تالش نیروی انسانی مجموعه به دستمزد عادالنه دارد.
و انجــام کار و تولیــد با جدیت اســت
درصد از سال  94تا کنون توانسته
خاتمــی با اشــاره به دیــدگاه و
سازمان خود می باشد.
که همه از آن منتفع خواهند شد و این
ایم رضایتمندی خانواده همکاران
مهندس سید مجید خاتمی مدیر استراتژی شرکت در زمینه بیمه
امر همکاری تمامی پرسنل را می طلبد،
را دراین خصــوص جلب نماییم.
واحد منابع انســانی شرکت ایران کارکنــان گفت :عــالوه بر بیمه
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و
خاتمــی در خصوص بهداشــت
خودرو خراسان در این خصوص گفت :تکنولوژی ،فرآیندها و دارایی تأمین اجتماعی که بیمه اجباری
ادامهتولیدباعثحفظخانواده
ودرمان پرســنل گفت :بهداشت و
هر مجموعه ارزش بسیار باالیی دارند اما نیروی انسانی تنها مزیت برای کلیه کارگران در کشــور می
درمان پرسنل دغدغه اصلی مدیر عامل
رقابتی هر مجموعه به حساب می آیند و می تواند باعث موفقیت و باشد سعی شده با فراهم نمودن انواع
خواهدشد.
محترم و سایر مدیران شرکت می باشد.
یا شکست یک مجموعه شود .بر همین اساس انتخاب هوشمندانه بیمه ها از قبیل بیمــه درمان گروهی،
شرکت ایران خودرو خراسان در زمینه اهمیت
شــعار «یک خانواده یک هدف» به عنوان مهمترین اســتراتژی مسؤولیت مدنی و آتش سوزی برای یکایک
به بهداشت و درمان یکی از شرکت های پیشتاز کشور
مجموعه ،تمامی ارکان ســازمان را در جهت موفقیت این خانواده عزیزان ضمن فراهم نمــودن آرامش خاطر ،در زمان
می باشد ،در خصوص ارگونومی و سالمت همکاران در طول  4سال
حوادث یا بیماری ها ،هزینه مازادی به آنان تحمیل نشود.
همسو خواهد کرد.
وی با این تعریف به فعالیت های واحد منابع انســانی پرداخت و وی در ادامه در خصوص آموزش پرسنل گفت :ما اعتقاد داریم که بالغ بر  40میلیارد ریال هزینه نمودیم ،بیشتر این هزینه در خطوط
گفت :مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار سال جاری خود خودروی با کیفیت توسط کارگران با کیفیت و با دانش تولید می تولید و ایستگاه های کاری برای پرسنلی که با مشکالت اسکلتی
با جمعی از کارگران کشور به موارد اساسی و حقوق کارگر و کارفرما شــود ،به همین دلیل برنامه های آموزشی برای پرسنل ،در همه عضالنی همراه بودند صرف شــد ،این اقدام از فرســودگی شغلی
سطوح از اپراتور تا مسؤولین برنامه ریزی و اجرا می شود ،همکاران پیشگیری نموده اســت.وی در خصوص شیوع ویروس
(دســتمزد عادالنه ،پرداخت منظم و بدون تاخیر
ما در بحث آموزش بســیار جدی مسایل را رصد کرونا و اقدامات شــرکت ایران خودرو خراسان گفت :با شروع این
حقوق و مزایا ،بیمه ،امنیت شغلی ،خدمات
و دنبال می کنیــم و آموزش هایی را که اثر بحران در دنیا ،از ابتدای بهمن سال  98دستورالعمل مقابله با کرونا
رفاهی ،بهداشــت و درمــان ،آموزش و
از اولاسفندباتشکیل
بخشی الزم را دارد در دستور کار قرار می مصوب شد و از اول اسفند با تشکیل کمیته پیشگیری و مقابله با
رعایت نیازهای خانواده) اشاره نمودند
کمیتــه پیشــگیری و مقابلــه
دهیم ،مطمئناً آموزش در ارتقاء کارکنان کرونا ،اجرایی شــد .در این راه همکاری پرســنل در اجرا پروتکل
که هر مجموعه تولیدی می تواند آن
بــا کرونــا ،این بیمــاری در شــرکت
با کیفیت نقش بســزایی دارد و یکی از های بهداشتی باعث شــد این بیماری در شرکت کنترل شود و
را نقشه راه خود بداند.
مالک های ما در انتخاب و ارتقاء کارکنان با توجه بــه آمار  5هزار نفری مجموعه ،تعداد بیماران درگیر این
خاتمی با اشــاره به هشــت محور
کنترل شد و با توجه به آمار  5هزار
آموزش پذیری آنهاســت.یکی دیگر از بیماری بسیار اندک می باشد.خاتمی با اعالم خبر پرداخت مجدد
اصلی بیانات ایشــان در خصوص
نفری مجموعــه ،تعــداد بیماران
مباحث جدی واحد منابع انســانی توجه وام خرید خودرو گفت :با توجه به مشــکالت ایجاد شده در حوزه
گفت:
«حق کارگر ،وظیفه کارفرما»
درگیــر ایــن بیمــاری بســیار
ویژه به خانواده پرسنل می باشد که خاتمی تولید در دو ســال گذشته ،بدلیل اولویت برآورده نمودن تعهدات
مباحث اشاره شــده ،در شرکت ایران
اندکمیباشد.
با بیان دیدگاه مدیریت عامل در این خصوص به گروه صنعتی در قبال مشتریان ،پرداخت وام خودرو متوقف شده
خودرو خراسان نهادینه شده و مهمترین
آن اشاره کرد و عنوان داشت :از ابتدای سال جلسات بود که با مســاعدت مدیریت ارشد ،تالش مدیریت مالی و تامین
آن پرداخــت منظم و بــدون تاخیر حقوق
استراتژی منابع انسانی با حضور جمعی از مدیران شرکت به اعتبار منابع مالــی آن ،مجددا و با افزایش وام از  45میلیون ریال
کارکنان است که در شــرکت ایران خودرو خراسان،
همکاران در این خصوص دغدغه ندارند ،با مسؤولیت پذیری باالی صورت هفتگی برگزار می شود و یکی از مصوبات آن توجه ویژه به تا سقف  100میلیون ریال و تخفیف  20میلیون ریالی به جریان
مدیریت عامل ،واحد مالی و مساعدت های گروه ،ماهانه مبلغی بالغ خانواده پرسنل می باشد ،وی مهمترین مبحث در حوزه خانواده را افتاد و به همکارانی که  10سال سابقه حضور در شرکت دارند تعلق
بر  300میلیارد ریال بابت واریز حقوق  5هزار پرســنل شرکت ،با امنیت شغلی کارکنان دانست که باعث ایجاد آرامش و آسایش در خواهد گرفت .وی در پایان با اشاره به اینکه پایداری هر مجموعه
به عملکرد و نیاَت پرسنل آن مجموعه بستگی دارد گفت:
تالش و مشقت فراوان تامین می گردد و بعد از طی پروسه مالی در جمع خانواده می شود .وی افزود :مشکالت سال های اخیر
کار در شرایط کنونی و با وجود تحریم ها و شیوع
پایان هر ماه و در زمان مقرر به حساب همکاران واریز می شود تا و چالش های اقتصاد کشور منجر به تعدیل نیرو
ویروس کرونا بسیار سخت خواهد بود ،در
دغدغه ایی از حیث مسائل مالی نداشته باشند و آرامش و آسایش در بعضی واحدهای تولیدی گردید ،اما شرکت
حال حاضر اســتراتژی شــرکت حفظ
ایران خودرو خراسان با درایت مدیر عامل
خانواده ها فراهم شود.
شــرکت ایــران خــودرو
اشتغال کارکنان توأم با حفظ سالمت
در
همــکاران
زدنی
مثال
همراهــی
و
مباحث
از
دیگر
یکی
خصوص
در
ادامه
در
انسانی
مدیر واحد منابع
خراســان با درایت مدیر عامل
آنها و انجام کار و تولید با جدیت است
مطرح شده توســط مقام معظم رهبری و دستمزد عادالنه افزود :مدیریت هزینه ها توانست تمام خانواده
و همراهی مثال زدنی همکاران در
که همه از آن منتفع خواهند شد و
از ابتدای ســال حقوق و مزایای پرسنل بر اساس مصوبه شورای خود را حتی در ســخت ترین شرایط
مدیریت هزینه ها توانست تمام
این امر همکاری تمامی پرسنل را می
عالی کار پرداخت و احکام پرســنل بر همان اساس صادرگردیده کنار یکدیگر حفــظ نماید .در همین
خانــواده خــود را حتی در ســخت
طلبد ،رعایت پروتکل های بهداشتی و
است ,عالوه بر آن امسال برای اولین باردر تاریخ شرکت ،با توجه به راستا در دوره های مختلف برنامه های
ـر
ـ
گ
یکدی
ـار
ـ
ن
ک
ـرایط
ـ
ش
ـن
ـ
ی
تر
ادامه تولید باعث حفظ خانواده خواهد
برنامه تولید و متناسب با نقش آفرینی همکاران در تولید محصول همچون جشنواره توانمندی همسران،
حفظنماید.
شد که مطمئناً با همکاری تمامی ارکان
و همگام با گروه صنعتی ایران خودرو مازاد بر افزایش دســتمزد جشنواره قرآنی ،جشنواره طبخ غذای ایرانی،
شرکت از این بحران عبور خواهیم کرد.
ساالنه بین  1/5تا  3درصد به تمامی کارکنان و بر اساس ماهیت جشنواره بادبادک ها ،نمایشگاه کتاب و نوشت
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در اولین جلسه شورای مدیران

بخش ایمنی و بهداشت به مدیریت ارتقا یافت
پیاده سازی ساختار ایمنی و بهداشت در محیط کار یکی از
اهداف و معیارهای اصلی شــرکت ایران خودرو خراسان در
راستای توجه به نیروی انســانی ،بهبود فرایندهای کاری و
بهره وری بیشتر تولید جهت توسعه پایدار بوده است.
دکتر مجید سعادت اولین مدیر واحد ایمنی و بهداشت شرکت
ایران خودرو خراسان ضمن اظهار این مطلب گفت :بر همین
اســاس و با حمایت های مهندس زاهــدی فرد مدیر عامل
شرکت در اولین جلسه شــورای مدیران در سال  1399این
بخش به مدیریت واحد ارتقاء یافت.
سعادت در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت گفت :بطور
کلی هدف از این اقدام ،ارتقاء عملکردایمنی و بهداشــت با
رویکرد سیستماتیک جهت نظام مند نمودن فعالیت های این
واحد ،به گونه ای که مدیران ذیربط و ذینفع بتوانند موضوعات
بهداشــتی و ایمنی مرتبط با فعالیت خود را بصورت منظم،
هدفمند و یکپارچه در راســتای تحقق شــعار سال (جهش
تولید) به مرحله اجرا درآوردند.
وی در ادامه افزود :اهمیت به ایمنی محیط کار و بهداشــت
کارکنان در اولویت تمامی مسائل این شرکت بوده و به یاری
خدا و همکاری مدیران و پرسنل ایران خودرو خراسان ،ایجاد
این مدیریت ،برای کارکنان ،افزایش روحیه ،کاهش فشار کار
و جراحات و صدمات ،کاهش حوادث ،افزایش رفاه و سالمتی،
افزایش کیفیت محصول ،کاهش خطاهای شــغلی و کاهش
مخارج درمانی و حوادث کارکنان و در مجموع کاهش هزینه

تولید را در پی دارد.
سعادت در خصوص ســاختار واحد تحت نظر خود گفت :با
توجه به ساختار جدید واحد در حال حاضر دو بخش ایمنی
و آتش نشانی و بخش بهداشت حرفه ای و درمان در ساختار
واحد گنجانده شده است.
وی در پایــان افزود :مطمئنا ایجــاد این مدیریت به یاری

ایرانخودروخراسان
بهپویشتولیدماسکپیوست
به دنبال شــیوع ویروس کرونا در کشور
شــرکت ایران خودرو خراسان در راستای
مســوولیت هــای اجتماعی ،بــه عنوان
معین اقتصادی بخش احمد آباد اقدام به
شناســایی کارگاه های توانمند در حوزه
تولید ماســک نمود که در فاز اول و پیرو
همکاری با ستاد اجرایی فرامین حضرت
امــام (ره)1000 ،متر پارچــه به کارگاه
روستای بازه حور تخصیص داده شد تا ظرف  10ال  15روز  45000عدد ماسک تولید نماید.
کارگاه در روســتای بالندر نیز با 7دستگاه چرخ خیاطی در دو شیفت کاری شروع به تولید
بیش از 3هزار ماسک نمود .ماسک های دو الیه و سه الیه تولید شده در این کارگاه ها پس از
اخذ استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی در شرکت ایران خودرو خراسان و سایر شرکت های
منطقه مورد استفاده قرار می گیرند.به گفته مهندس حسینی مدیر واحد مهندسی سازمان
و نماینده معین اقتصادی بخش احمدآباد ،تولید ماسک تا پایان ریشه کنی بیماری کووید
 19ادامه حواهد داشــت و پس از آن نیز ،این کارگاه ها تعطیل نخواهند شــد و با توجه به
قابلیت های این کارگاه ها در زمینه دوخت لباس و لباس کار فعال خواهند ماند.

خدا و کارکنــان مجموعه و حمایت های مدیریت عامل و
سایر مدیران شــرکت ،منشاء خیر بوده و اثرات مثبت آن
را بزودی شــاهد خواهیم بود .امیدوارم به کمک همکاران
این واحد در راســتای تحقق اهداف سازمان موفق بوده و
فرهنگ ایمنی ،بهداشــت و ســالمت را در سطح شرکت
ارتقاء دهیم.

کاهشهزینه 94میلیاردی
در اجرای پروژه ها
بر اســاس گزارش کمیته مدیریت هزینه گروه صنعتی ایران خودرو  ،شرکت ایران
خودرو خراسان دومین شرکت گروه صنعتی در مدیریت هزینه است.
یزدان عسگری مسوول بخش حسابداری صنعتی ایران خودرو خراسان با بیان این
مطلب گفت ؛ شرکت ایران خودرو خراسان از اواسط سال  1396موفق به عضویت
در کمیته مدیریت هزینه های گروه صنعتی ایران خودرو گردید .این کارگروه هزینه
پروژه های پایان یافته در شــرکت های اقماری گروه صنعتی را مورد بررســی قرار
داده و میزان بودجه مصوب و هزینه صرف شده برای هر پروژه را مورد بررسی قرار
می دهد .بر اساس اطالعات جمع آوری شده و در پایان هر سال ،پروژه های تمامی
شــرکت های تابعه گروه صنعتی مورد بررســی قرار می گیرند و شرکت هایی که
بیشترین کاهش هزینه را داشته باشند معرفی می شوند .در اولین سال حضور (سال
 )1398ایران خودرو خراسان در این ارزیابی ،توانست با رقم  942،672میلیون ریال
کاهش هزینه تایید شــده در بین اعضاء رتبه دوم را بر اساس عملکرد سال 1397
کسب نماید .عسگری افزود ؛ ایران خودرو خراسان در سال  1398نیز عملکرد خوبی
در خصوص کاهش هزینه ها داشــته است و پیش بینی می شود در جلسه ارزیابی
گروه کار که تا اواخر تابستان برگزار می شود به بررسی عملکرد شرکت ها پرداخته و
ایران خودرو خراسان به عنوان یکی از شرکت های برتر در سال جاری معرفی شود.
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یک هزار و  400بســته اقالم غذایی توسط شرکت ایران خودرو
خراسان برای توزیع بین اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا تهیه
و برای توزیع ارسال شد.ششم خرداد  1399همزمان با حلول ماه
شوال؛ شرکت ایران خودرو خراسان ،پیرو فرمایشات مقام معظم
رهبری مدظله العالی در خصوص دستگیری از نیازمندان و آسیب
دیدگان از بیماری کووید 19در قالب رزمایش مواسات ،همدلی
و کمک مومنانه ،طی مراسمی که با حضور قاضی زاده هاشمی
نماینده مجلس شورای اسالمی ،سرهنگ دهقانی فرمانده ناحیه
مقاومت بســیج ســپاه کمیل و جمعی از مدیران شرکت ایران
خودرو خراســان برگزار شد ،تعداد 1400بسته غذایی به ارزش
ریالی بالغ بر3میلیارد و  500میلیون ریال تهیه و جهت توزیع در
مناطق حاشیه ای مشهد ارسال شد.
در این مراسم مهندس زاهدی فرد مدیرعامل این شرکت ضمن
خیر مقدم به میهمانان به بخشــی از فعالیت های شرکت ایران
خودرو خراســان در حوزه مسوولیت های اجتماعی اشاره کرد و
گفت :در ســال گذشته یک و نیم میلیارد ریال به سیل زدگان
سیستان و بلوچستان جهت ساخت مدرسه با گروه صنعتی ایران
خــودرو همکاری کردیم و همچنین عالوه بــر این هزار و 400
بســته ای که امروز توزیع می شــود کارکنان این شرکت ،یک
میلیارد ریال از حقوق خود را جهت مشــارکت در این رزمایش
ملی اختصاص داده اند که در آینده نیز بســته های تهیه شده با
این مبلغ به دست نیازمندان خواهد رسید.
وی مشــارکت ایران خودرو خراسان در موضوعاتی چون تامین
آب ،رسیدگی به مسایل زیست محیطی ،رسیدگی به امور رفاهی
کارکنان و رشــد فرهنگی منطقه را از دیگر اقدامات این واحد
اقتصادی در راســتای عمل به مسوولیت اجتماعی ایران خودرو
خراسان دانست.
در بخشی دیگر از این مراسم ،قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس

برگزاری رزمایش مواسات ،همدلی و کمک مؤمنانه

شورای اسالمی ضمن تشکر از اقدامات ایران خودرو خراسان در
حوزه مسوولیت های اجتماعی گفت :در پی شیوع ویروس کرونا
و رکود اقتصادی بوجود آمده در استان خراسان رضوی 53هزار
نفر متقاضی بیمه بیکاری بودند که به لطف اقداماتی که شرکت
ایران خودرو خراسان انجام داده کمترین آمار مربوط به منطقه
احمدآباد و حوزه پیرامونی این شرکت بوده است.
وی ادامه داد :رزمایش همدلی و فرمان رهبر معظم انقالب باعث
جذب حجم کمک های بســیار زیادی از سوی مردم شد و گروه

ایران خودرو در تهران و خراسان رضوی دنباله روی این حرکت
شدند.
سرهنگ حســین دهقانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
کمیل به نقش این ارگان در رزمایش مواسات ،همدلی و کمک
مومنانه اشــاره کرد و افزود ،به منظور عدالت ،با همکاری سایر
ارگان های دخیل ،پایگاه اطالعاتی از نیازمندان و آسیب دیدگان
بیماری کرونا تشکیل دادیم تا کمک های از این دست را بصورت
عادالنه در بین جامعه هدف توزیع نماییم.

همیاریپرسنلایرانخودرو
خراساندر رزمایش کمکمؤمنانه
بالغ بــر  945میلیون ریال از حقوق کارکنــان ایران خودرو
خراســان بــه رزمایــش مواســات ،همدلــی و کمــک مومنانه
تخصیــص یافــت .پرســنل شــرکت ایــران خــودرو خراســان در
راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری ،با اهداء بخشــی از
حقوق خود به کمک آســیب دیدگان ناشــی از شیوع ویروس
کرونا شــتافتند .بر پایه همین گزارش ،مبلغ 945 ,900هزار
ریــال کمــک های نقدی پرســنل ایران خودرو خراســان به
حساب اعالمی گروه صنعتی ایران خودرو واریز و پس
از جمــع آوری کمک های کلیه شــرکت های گروه
صنعتــی در اختیــار مســوولین ذیربــط قرار
خواهدگرفت.
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 27اردیبهشت ،روز ارتباطات و روابط عمومی
 27اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط
عمومی نامیده شــده اســت از این رو
تعدادی از پرسنل ،مسووالن و مدیران
شرکت ایران خودرو خراسان با حضور
در بخش روابــط عمومی این روز را به
همکاران خود در این حوزه تبریک گفته
و از زحمات ایشان قدردانی نمودند.
همچنیــن در ایــن راســتا مدیران
واحد های منابع انســانی و حراســت
با اهداء تندیــس یادبود روز ارتباطات

و روابط عمومــی ،از تالش و خدمات
همکاران این حوزه قدردانی نمودند .و
در سخنانی گفتند :روابط عمومی ها
باید با ابزار های نوین اطالع رســانی
به خوبی آشــنا باشند ،امروزه با تغییر
ابزارهای زندگی و افزایش ســرعت در
کارها ،ذهن انســان ها نیز به سرعت
اخبار و اطالعات را دریافت کرده و به
دنبال کوتاه ترین راه برای رسیدن به
مطلب مورد نظر اســت ،بنابراین باید

عالوه بر استفاده از شبکه های مجازی،
سعی در نوشتن اخبار به صورت کوتاه
و چکیده باشد.
گفتنی اســت از ابتدای سال جاری با
همکاری واحد مهندســی ســازمان و
سیســتمها مدل علمی روابط عمومی
ایران خودرو خراســان بــا الگوبرداری
از مدل تعالــی روابط عمومی و چرخه
دمینگ( بهبود مســتمر) نوشته شده
است.

افزایش  400درصدی تولید محتوا نسبت به سال گذشته

با تولید  100خبر در سه ماه اول امسال
رشــد  400درصدی نسبت به همین
بازه در سال گذشته به ثبت رساندیم.
علی حجری مســؤول بخــش روابط
عمومی شرکت ایران خودرو خراسان
ضمن اعــالم این خبر افزود :در ســه
ماهه ابتدایی سال جاری توانستیم در
تولید محتوی خبری ،نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته  400درصد رشد
داشته باشــیم .اتخاذ استراتژی ارتباط
دوسویه و سازنده با رسانه ،تدوین مدل
روابط عمومی ،تعامل با روابط عمومی
نهادهای اســتانداری ،اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،و ...از جمله عواملی
است که باعث این افزایش شده است.
وی افــزود :در ایــن راســتا حضــور
خبرنگاران روابط عمومی در واحد های
ســازمان و رصد دقیــق فعالیت ها و
همکاری مدیران و مســووالن شرکت،

پوشــش خبــری و اطــالع رســانی
فعالیتهــای معین اقتصــادی ،ارتباط
و تعامــل بــا روزنامه های شــهرآرا،
خراسان ،قدس ،جام جم ،کار و کارگر،
اقتصــاد مردم ،اعتدال ،همشــهری و
خبرگزاری های ایرنا ،ایسنا ،ایلنا ،برنا،
خبرنگاران جوان ،صدا و سیما و دعوت
از خبرنگاران رسانه ها و حضور آنان در
رویدادهای شــرکت و ارائه تالش ها و
کوشش های کارکنان شرکت به خارج
ســازمان ،در افزایش تولید اخبار تاثیر
گذار بوده است.
حجــری در ادامه گفت :بدون شــک
ارتباط مســتمر و موثر روابط عمومی
با اصحاب رســانه ،یکی از مهم ترین
مالک هــای ارزیابی عملکــرد آنان به
شمار می رود که سعی داریم این رابطه
را با افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه بیش
از پیش ارتقاء دهیم.
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واحد صنعتی برتر استان
در پیشگیری از شیوع و مقابله با ویروس کرونا
معاونت امور بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد،
شرکت ایران خودرو خراسان را به دلیل اقدامات تاثیر گذار
در خصوص پیشگیری از شیوع و مقابله با ویروس کرونا و
پیشبرد برنامه های بهداشت حرفه ای به عنوان واحد برتر
استان خراسان رضوی انتخاب نمود.
شــرکت ایران خودرو خراســان همزمان با شیوع ویروس
کرونا در کشــور چین و احتمال همه گیری آن در جهان،
اقدامات پیشــگیرانه خود را با تشــکیل کمیته پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا آغاز و با تهیه دستور العمل های
بهداشــتی و اجرای پروتکل های وزارت بهداشت اقدامات

خود را به جهت جلوگیری از شــیوع این ویروس در بین
کارکنان و خانواده آنان اقدامات خود را اجرایی نمود.
با توجه به شرایط موجود و لغو اجتماعات ،لوح تقدیر این
موضوع به ایران خودرو خراسان ارسال گردید.
گفتنی اســت در همین راســتا و پیش از این آقای سید
جواد حســینی معاون دادستان اســتان خراسان رضوی
از اقدامات شــرکت ایران خــودرو خراســان در زمینه
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا تقدیر و با اهداء لوح
از زحمات مهندس زاهدی فرد مدیر عامل این شــرکت
قدردانی نمود.

تقدیر معاون دادستان از مدیر عامل ایران خودرو خراسان
ســید جواد حســینی معاون دادستان اســتان خراسان
رضوی و سرپرست دادســرای عمومی و انقالب ناحیه 2
مشــهد از تــالش فداکارانه مهندس زاهــدی فرد مدیر
عامل و پرســنل در مقابله با ویروس کرونا و پیشــگیری
از شیوع آن و تولید همزمان در سال جهش تولید تقدیر
کرد.
وی در حکمــی مراتــب قدردانی خود را ابــراز نمود و در
بخشــی از آن یادآور شــد :ایثار ،از خودگذشــتگی و نوع
دوســتی از ویژگی های بارز ملت ایران اســالمی است و
امروز که این بیماری نوظهور در قالب یک ویروس منحوس

توزیع  500پرس غذا
در بین نیازمندان
در شــب های پرفضیلت قدر  500پرس غذا در آشــپزخانه
شــرکت ایران خودرو خراســان طبخ و با همکاری کمیته
امداد امام خمینــی (ره) در بین نیازمندان و مســتمندان
منطقه توزیع شد.مطابق رسم سال های گذشته شرکت ایران
خودرو خراسان بر اســاس اطالعات دریافتی از کمیته امداد
امام خمینی (ره) برای نیازمندان منطقه غذای گرم طبخ و در
بین آنها توزیع می نماید .بر این اساس در رمضان سال 1399
نیز 500پرس غذا در آشپزخانه این شرکت طبخ و شب های
 19و  21رمضان ،نیازمندان 9روستای منطقه ،روزه خود را با
غذای اهدایی این شــرکت افطار کردند .در مجموع طی سال
های گذشته در 24روستای منطقه2 ،هزار پرس غذای گرم با
همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) درمیان مســتمندان
توزیع شده است.
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به صــورت آرام ،آرامش برخی از شــهروندان را مخدوش
نمــود و حضرتعالی به همراه عوامل تحت امر ایســتادگی
کردید ،لذا بر خود الزم می دانم از تالش های شما تشکر
و قدردانــی کنم چه اینکه با تالش های فراوان و با تدابیر
شایســته سکان مســوولیت خویش را به دوش کشیده و
همواره در جهت اعتالی نظام مقدس جمهوری اســالمی
گام های مؤثری برداشته اید از زحمات بی شائبه جنابعالی
کمال تشکر را دارم و با استمداد از محضر بقیه ا ...االعظم
روحی و ارواحنا فداک از خداوند متعال توفیقات روز افزون
را خواستارم.
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واحد نمونه جشنواره امتنان برای ششمین سال متوالی
همزمان با هفته کار و کارگر از شرکت ایران خودرو خراسان به
عنوان واحد نمونه خراسان رضوی در سی و یکمین جشنواره
«امتنان» تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان ،در آیین پایانی
سی و یکمین جشنواره امتنان که با حضور علیرضا رزمحسینی
استاندار خراسان رضوی روز پنجشنبه  11اردیبهشت ماه در
محل استانداری برگزار شد ،از مهندس زاهدی فرد مدیر عامل
ایران خودرو خراســان و همچنین نماینده گروه های کار و
کارگران نمونه با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد.
در این مراسم آقایان سید حامد حسینی صالح به نمایندگی
از ســه گروه کار نمونه و احمد فهیمی بــه نمایندگی از دو
کارگر نمونه منتخب از شرکت ایران خودرو خراسان لوایح و
تندیس های خود را دریافت نمودند .
این مراســم به منظور معرفی و تجلیل از کارگران ،گروههای
کار و واحدهای نمونه ســال  1398خراسان رضوی با رعایت
فاصلهگذاری اجتماعــی در دوران مقابله با ویروس کرونا برپا
شد.گفتنی است شرکت ایران خودرو خراسان برای ششمین
سال متوالی به عنوان واحد نمونه این جشنواره انتخاب می شود.

تقدیرمدیرعامل
از گروه کارها و کارگران نمونه شرکت

به گزارش روابط عمومی ایران خودرو خراسان؛ مهندس جعفر کمالی قائم مقام مدیر عامل به
نمایندگی ازایشان از گروه کارها و کارگران این شرکت که در سی و یکمین جشنواره امتنان از
جامعه کار و تالش استان برگزیده شده بودند با اهدا کارت هدیه تجلیل کرد.در شرکت ایران
خودرو خراسان  98نفر در غالب 26گروه کار و 11کارگر جهت شرکت در مراسم انتخاب نمونه
های اســتانی ثبت نام کرده بودند این تعداد نسبت به سال گذشته رشد 70درصدی داشت
که پس از انجام کارشناسی و ارزیابی توسط اداره کار سه گروه کار و دو کارگر از این جمع به
عنوان نمونه های استانی جشنواره سی و یکم امتنان (در سال )1399معرفی شده بودند.در
مرحله استانی آقایان سیدحامد حسینی صالح ،مسعود خرمی ،محمدرضا عزیز آبادی و هادی
مهدوی به سبب طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک ظرفشوی صنعتی ،آقایان حسین
نیازی ،علی جاودانی حالج مشهد ،علی اکبر نامدار بابت طراحی و ساخت صندلی ارگونومیک
و آقایان محمد بیات ترک ،مهدی محمدی ،حســن تاتار و جابر بلندی بدلیل داخلی سازی
دستگاه تزریق روغن گیربکس خط موتور مونتاژ 2ایران خودرو خراسان به عنوان کارگروه های
نمونه و آقایان احمد فهیمی به خاطر داخلی سازی دستگاه آنالیز و کنترل کیفیت پخت رنگ
خودرو (گراف) و احسان نقاش زاده بدلیل مصرف قطعات صفحه محافظ حرارتی منیفولد دود
در انبارهای اقالم راکد به عنوان کارگران نمونه استانی انتخاب شده اند.

باتاییدمدیرعاملارتقاءشغلی
کارگرنمونهانجامپذیرفت

در جلســه ای با حضور مدیر واحدهای رنگ و منابع انسانی از کارگر نمونه استان
تقدیر و جایگاه شغلی وی ارتقاء یافت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو خراسان :با توجه به انتخاب آقای
احمد فهیمی به عنوان کارگر نمونه استان و خدمات شایسته ایشان در خصوص
ســاخت ابزار ،قطعات ،تجهیزات و عضو فعال نظام پیشــنهادات ،در جلسه ای با
حضور آقایان مهندس ابارشــی مدیر واحد رنــگ و مهندس خاتمی مدیر واحد
منابع انسانی و مهندس رستم زادگان مجری پروژه داخلی سازی و مسوول نظام
پیشــنهادها از وی تقدیر و جایگاه شــغلی او با پذیرش مدرک تحصیلی وی به
کارشناســی ارتقاء یافت.فهیمی در سال  1386در شرکت ایران خودرو خراسان
مشغول بکار شد.
وی با داشتن روحیه باال مشارکت در سال های اخیر با ساخت قطعات و تجهیزات
مورد نیاز شرکت از قبیل :ساخت دستگاه گراف (سنجش کیفیت پخت رنگ) ،ساخت
دستگاه رله جومو (نشانگر دما کوره) ،تعمیر دستگاه سلف شوی اتوماتیک و ساخت
 2دستگاه دیگر از آن ،کاهش هزینه نزدیک به  30میلیارد ریالی برای ایران خودرو
خراسان در بر داشته است.
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پایان تولید پژو  405جی ال ایکس
مراســم پایــان تولیــد خودرو پــژو  405جــی ال ایکس
بنزینــی با هدف اجرای اســتانداردهای زیســت محیطی
کشــور در شــرکت ایــران خودرو خراســان برگزار شــد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو خراسان :این
مراســم روز  22خرداد ماه  1399با حضور معاون مدیر کل
صنایــع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمــت و قائم مقام و
معاون اجرایی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد.
در حاشیه این مراســم امیر جعفرپور معاون مدیرکل دفتر
خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت ،در مصاحبه با خبرنگاران،
ارتقاء استاندارد پژو  405از یورو  2به یورو 4در طی  27سال
تولید پژو  405در گروه صنعتی ایران خودرو را نشــانه ای از
بهبود مستمر این خودرو دانست و گفت :ارتقاء از استاندارد
یورو 4به یورو 5و از ســوی دیگر الزام رعایت استانداردهای
85گانه ملی ،که به خودروسازها ابالغ شده ،هزینه های تمام
شده محصول را باال می برد و این امر باعث شده تولید اینگونه
خودروها صرفه اقتصادی نداشته باشد .تولید نزدیک به سه
دهه پژو  405و لزوم ارتقاء ســطح کیفی آن و از سوی دیگر
توجه گروه صنعتی ایران خودرو به مسایل زیست محیطی و
تولید محصوالت کم مصرف باعث توقف تولید این محصول
شده است.
جعفرپور افزود؛ داخلی سازی 50درصدی خودروهای تولیدی
در گروه صنعتی ایران خودرو طی سه سال گذشته به بیش
از 90درصد در حال حاضر رســیده است که این مهم برای
محصول جدید  K132به  92/5درصد می رســد و بزودی
با همکاری شرکت های دانش بنیان قطعات باقی مانده هم
داخلی ســازی خواهند شــد و نهایتا تا سال  1400جشن
خودکفایی در صنعت خودرو سازی را خواهیم گرفت.

معــاون مدیرکل دفتر صنایع خــودرو و نیرو محرکه وزارت
صمت در پایان ســخنان خود شرکت ایران خودرو خراسان
را چابک ترین و پرتالش ترین شــرکت در بین شرکت های
تابعه گروه صنعتی ایران خودرو دانست و افزود این تالش و
همیت باعث شده شرکت ایران خودرو خراسان تولید و عرضه
با کیفیت ترین خودروهای گروه صنعتی و کشور را در سبقه
خود داشته باشد.
سعید تاجیک قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت
و اســتاندارد ایران دیگر مهمان این مراســم در مصاحبه با

خبرنگاران گفت  :تمام محصوالت تولیدی در شرکت ایران
خودرو خراسان دارای استاندارد یورو 5می باشد .فقط خودرو
پژو  405دارای استاندارد یورو 4بود که آن هم امروز تولیدش
متوقف می شود .از رده خارج کردن محصوالت با مصرف زیاد
سوخت و سطح استانداردهای زیست محیطی پایین می تواند
نقش بســزایی در کاهش میزان آالیندگی محیط زیست و
هوای شهرها داشته باشد.
بیژن زاهدی فرد مدیر عامل شــرکت ایران خودرو خراسان
نیز توقف تولید پژو  405جی ال ایکس بنزینی را در راستای

75میلیاردریالتسهیالت
صندوق قرض الحسنه به کارکنان
شرکت ایران خودرو خراسان در سال  1398بالغ بر 75میلیارد ریال تسهیالت در قالب وام
قرض الحسنه به کارکنان پرداخت نمود.
محمدباقر محمددوســت مسوؤل صندوق قرض الحسنه کارکنان شــرکت ایران خودرو
خراسان به خبرنگار روابط عمومی گفت :طی سال گذشته مبلغ 75میلیارد و 171میلیون
و 76هزار ریال در غالب وام عادی ،ســپرده گــذاری ،وام ضروری و ازدواج به  1654نفر از
کارکنان پرداخت شده است.
وی بیان کرد :سال گذشته با توجه به مشکالت مالی و کمبود نقدینگی همه تالش خود را
به کار گرفتیم تا در اعطای تسهیالت خللی بوجود نیاید و موفق شدیم با توجه به افزایش
20درصدی دریافت کنندگان وام نســبت به سال  ، 1397مجموع مبلغ اعطایی را نیز دو
میلیارد تومان افزایش دهیم.

10

خبرنامه داخلی ایران خودرو خراسان شمــاره  29نیم سال اول 1399

بیشتربدانید

اجرای استانداردهای زیست محیطی کشور و به هدف تولید
خــودرو کم مصرف با آالیندگی کمتر و توجه به نوســازی
سبد محصول بر اساس خواست مشتریان گروه صنعتی ایران
خودرو دانست.زاهدی فرد گفت؛ در این شرکت خودروهای
شاسی بلند هایما اس 7و هایما اس 5با موتور توربو شارژ و
از خانواده پژو ،خودروهای  405بنزینی405 ،گازسوز و SLX
با موتور  TU5و پژو پارس تولید می شود که از امروز تولید
پژو  405بنزینی با موتور XU7متوقف می شــود .وی افزود:
بمنظور جایگزینی ظرفیت خالی ایجاد شــده از حذف پژو

 ،405تولید پارس از 130دســتگاه به  200دستگاه در روز
افزایش می یابد.مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود؛ قصد
داشتیم بمنظور جایگزینی خودرو  405یک خودرو جدید به
خط تولید اضافه کنیم اما مشکالت غیر قابل پیش بینی که
ویروس کرونا در سراسر جهان بوجود آورد ،باعث شد این امر
به تاخیر بیفتد ،ولــی تمام تالش خود را به کار می گیریم
تا پایان ســال جاری و نهایتا ابتدای سال آینده ،این خودرو
جدید را با 20درصد داخلی سازی شده به سبد محصوالت
ایران خودرو خراسان اضافه نماییم.

شــرکت ایران خودرو خراسان سال  1383فعالیت خود
را با تولید پژو پارس آغاز کرد و در سال  1384پژو 405
جی ال ایکس به خط تولید این شرکت اضافه شد .آخرین
پژو جی ال ایکسی که از خط تولید ایران خودرو خراسان
خارج شد  399هزار و  703ا ُمین خودرو از این نوع بود که
در این شرکت تولید شد .در مجموع تا  22خرداد 1399
در شرکت ایران خودرو خراسان  939هزار و  159خودرو
از انواع مختلف مدل های پژو  405تولید شده است.
در پاییــز  1395یک میلیونمین خــودرو تولیدی این
شــرکت پژو  405جــی ال ایکس بود که در راســتای
مســوولیت های اجتماعی به موسســه خیره گلستان
حضرت علی (ع) ،بزرگترین مرکز نگهداری از فرزندان
بیسرپرست در کشور ،اهدا شد .در طی چند سال اخیر
تولید پژو  405بطور اختصاصی در ایران خودرو خراسان
انجام می شود ،همزمان با تولید ،پروژه های متعددی در
جهت ارتقاء سطح کیفی این خودرو اجرا شد که سطح
کیفی این خودرو از یک به دو ستاره ارتقاء یافت .یکی از
مهمترین عوامل موثر در این ارتقاء کیفی ،نصب  12ربات
پاشــش در سالن رنگ این شرکت بود .ربات هایی که از
بروزترین تکنولوژی دنیا بهره مند هستند .استفاده از این
ربات ها نه تنها بر باال بردن کیفیت پاشش رنگ موثر بود
بلکه باعث کاهش هدر رفتن رنگ به عنوان یک آالینده
زیست محیطی شده است.

تولید مجدد پارس
در ایران خودرو خراسان
در پی ابالغیه های گروه صنعتی ایران خودرو ،از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری تولید مجدد
پژو پارس در ایران خودرو خراسان آغاز شد.از سال  1396بمنظور ارتقاء سطح کیفی پژو 405تولید
این محصول بصورت انحصاری در ایران خودرو خراسان ادامه یافت و این شرکت توانست با انجام
پروژه های متعدد این محصول را از یک ستاره به دو ستاره کیفی ارتقاء دهد .اما با توجه به سیاست
های گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر توقف تولید محصوالت کم بازده انرژی و آالینده و تولید
محصوالت با کیفیت تر ،تولید پژو  405در سال  1399بتدریج متوقف می شد .از این رو با توجه به
ظرفیت خالی بوجود آمده و استفاده حداکثری از توان تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان ،تولید
پژو پارس در نیمه دوم اردیبهشت سال جاری با تولید 10دستگاه پژو پارس دوگانه سوز  ،در این
شرکت آغاز شد .در سال  1399شرکت ایران خودرو خراسان  130هزار دستگاه خودرو معادل 25
درصد تولید گروه صنعتی ایران خودرو بر عهده دارد که  70هزار دستگاه پارس  40،هزار دستگاه
 405دوگانه و  SLXو  20هزار دستگاه هایما تا پایان سال تولید خواهد شد که  17هزار آن هایما
 S7و3هزار دســتگاه  S5می باشد .در سال گذشته تعداد  88هزار دستگاه خودرو در این شرکت
تولید شد که با توجه به برنامه سال جاری ،جهش تولید مناسبی صورت خواهد گرفت.
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ترجمه کتابچه استاندارد ISO 50001
توسط کارشناسان بخش تعالی و سیستم های مدیریتی
کتابچه استاندارد  ISO50001که شامل آخرین استانداردهای
روز دنیا در حوزه مصرف انرژی اســت توســط کارشناسان
شرکت ایران خودرو خراسان به فارسی ترجمه شد .این کتاب
با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ بهبود عملکرد انرژی
در جامعه و خصوصا صنعت کشور انجام پذیرفت.
مهندس مهدی ســروری یکی از اعضاء گروه ترجمه کتاب
بــا اعالم این مطلب افزود :رشــد فزاینــده مصرف و هزینه
حامل های انــرژی ،محدودیت منابع و آلودگی های محیط
زیســتی ،بهبود عملکرد انرژی را به یکــی از نیازهای مبرم
جوامع و صنایع در راستای توسعه پایدار تبدیل نموده است.
وی گفــت :یکی از ارکان مهم توســعه پایــدار توجه به
مدیریــت بهینه مصــرف حامل های انرژی در راســتای
حفظ محیط زیســت می باشد .سیســتم مدیریت انرژی
یکی از بهترین ابزارهای ایجاد ساختار نظام مند و رویکرد

فرایندگرا به منظور پایش و بهبود مستمر عملکرد انرژی
در ســازمان ها می باشــد که ســازمان  ISOاســتاندارد
بین المللی  ISO50001را معرفی نموده است ،جدیدترین
ویرایش این استاندارد در ســال  2018بازبینی و منتشر
شــد که با توجه به تعهد و خط مشی تعیین شده شرکت
ایران خودرو خراسان در راســتای توسعه پایدار و ترویج
و نهادینه کردن فرهنگ بهبــود عملکرد انرژی ،تیمی از
همکاران و مهندســان شرکت آقایان احمد رضا عزیزی و
کامیار عزیزیان این اســتاندارد را در قالب کتابچه ترجمه
و با حمایت مهندس زاهدی فرد مدیر عامل ایران خودرو
خراسان تعداد  1000جلد از آن منتشر شد.
الزم به ذکر اســت شــرکت ایران خودرو خراسان به عنوان
پیشرو در این مقوله ویرایش  2018استاندارد ISO50001را
پیاده سازی و اجرا نموده است.

افزایش بهره وری انرژی و کاهش آالیندگی محیط

اقدامــات اصالحی ایــران خــودرو خراســان در خصوص
کاهش مصرف برق ،کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای را به
همراه داشته اســت .به گزارش روابط عمومی شرکت ایران

خودرو خراســان :این شــرکت در راســتای تولید محصول
با اســتفاده بهینه از منابع ،اقداماتــی را در خصوص کاهش
مصــرف برق انجام داده اســت که عــالوه بر کاهش مصرف
بــرق ،در کاهش انتشــار گاز هــای گلخانــه ای نیز موفق
بوده است.
این شرکت با اقداماتی نظیر :خرید و نصب کنتورهای برق
جهت واحد های بارز ،استفاده از المپ هایی با بهره وری باال
به جای المپ های فلورسنت ،نصب تجهیزات کنترلی جهت
سیستم های روشنایی ،تفکیک و زون بندی سیستم های
سرمایشی و گرمایشی ،اصالح عملکرد تجهیزات بارز جهت
بهبود عملکرد انرژی و اصالح و بهبود فرآیندهای تولیدی
و پشــتیبانی ،مصرف برق به ازای تولید هــر خودرو را به
میزان  38درصد نســبت به ســال های قبل کاهش دهد،

مصرف انرژی برق در سال  92به ازای هر خودرو 732هزار
کیلووات ساعت بوده که این عدد در پایان سال  98به 456
کیلو وات ساعت بر خودرو رسیده است.شرکت ایران خودرو
خراسان با یک میلیون و  826هزار و  704کیلو وات ساعت
بهبود در مصرف برق توانسته در کاهش گازهای گلخانه ای
نیز موفق شــود به نحوی که ایــن میزان بهبود در مصرف
برق یک میلیون و  267هزار و  732کیلوگرم  co2یا دی
اکسید کربن در کیلو وات ساعت کاهش گازهای گلخانه ای
را به دنبال داشته است.
گفتنی است ایران خودرو خراسان با اهمیت دادن به مباحث
مصرف بهینه حامل های انرژی و محیط زیست توانسته است
در سال های  97و  98تندیس واحد نمونه صنعت سبز کشور
را از آن خود سازد.

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
دکتر تورج همتی مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان
به همراه جمعی از معاونان خود از ایران خودرو خراســان و
پروژه های زیست محیطی این شرکت بازدید نمود.
در این بازدید دکتر تورج همتي با خطوط تولید شرکت ایران
خودرو خراســان و فرآیند تولید محصوالت آشنا شدند و در
جریان پروژه های کاهش مصرف انرژی و زیســت محیطی
این شــرکت قرار گرفت.از مهمترین فعالیت هاي زیســت
محیطي ایران خودرو خراســان که مورد بازدید دکتر همتی
قرار گرفت ،پاشش رباتیک سالن رنگ و نقش آن در کاهش
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بیش از40درصدي ضایعات رنگ و اقدامات مرتبط با مدیریت
مصرف منابــع همچون طرح بازچرخش پســاب ،مدیریت
پسماند اشــاره کرد که توسط مهندس زاهدي فرد در حین
بازدید تشریح شد.
گفتنی اســت شــرکت ایران خودرو خراســان در راستای
اســتراتژی های گروه صنعتی و حمایت از محیط زیست از
سالیان پیش اقدام به تاسیس مرکز پرورش و نگهداری آهوی
ایرانی نموده که در ســال جاری نخستین آهوهای این مرکز
متولد شدند.
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جلسه معین های اقتصادی مشهد با حضور فرماندار برگزار شد
ایران خودرو خراســان با  42پروژه بعد از شــهرداری مشهد پرکارترین معین اقتصادی
شهرستان شناخته شد.
در جلســه اردیبهشــت ماه معین های اقتصادی شهرستان مشــهد که با حضور سید
محمدرضا هاشمی فرماندار مشهد برگزار گردید عملکرد  30معین اقتصادی شهرستان،
مشکالت و تنگناهای آنها مورد بررسی قرار گرفت و برنامه های سال  99تدوین گردید.
هاشمی در این جلسه گفت :ثبت  286پروژه با سرمایه گذاری بیش از  52هزار میلیارد
تومان و پیش بینی اشــتغال برای  85هزار نفر ،دستاورد مشهد از طرح مثلث اقتصادی
و فرهنگی خراســان رضوی است.فرماندار مشهد در ادامه افزود :در خصوص راه اندازی
صندوق های قرض الحسنه خرد روستایی ایران خودرو خراسان بسیار خوب عمل کرده
و تنها معین اقتصادی اســت که  4صندوق روســتایی راه اندازی کرده است ،امیدواریم
ســایر معین ها از تجارب ایران خودرو خراســان در این زمینه استفاده کنند.وی افزود:
از مجمــوع  286پروژه معین های اقتصادی بخــش خدمات  101پروژه ،بخش صنعت
 98پروژه ،بخش کشــاورزی  48پروژه و در بخش عمرانی  21پروژه است و شهرداری
مشــهد با  192پروژه ،ایران خوردو خراســان با  42پروژه ،شرکت تعاونی دهیاری های
شرق بخش مرکزی مشهد با  26پروژه و تعاونی دهیاری های غرب بخش مرکزی نیز با
 17پروژه ،رتبه های اول تا چهارم را دارند.

شروع همکاری بنیاد برکت با معین اقتصادی بخش احمدآباد
همکاری بنیاد برکت و شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان معین اقتصادی بخش احمدآباد،
آغاز گردید.
به دنبال دعوت از مسؤوالن بنیاد برکت و برگزاری جلسات در خصوص همکاری دو جانبه
در جهت رفع موانع توسعه اشتغالزایی روستایی با تمرکز بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر،
بنیاد برکت با اعالم موافقت ،همکاری خود را با شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان معین
اقتصادی بخش احمدآباد آغاز نمود.
در فاز اول این همکاری 3 ،روستا به عنوان روستاهای هدف مشخص گردید و پس از بررسی
کارشناسان بنیاد و شرکت ایران خودرو خراسان ،تعداد  53طرح اشتغالزایی در این روستاها
شناســائی و مورد تائید قرار گرفت تا بنیاد اقدام های الزم جهت پرداخت تسهیالت به این
طرح ها را در دستور کار خود قرار دهد.

توزیع سه سبد کاالی کمک معیشتی در نیمه نخست سال جاری
امير سعيدي مسوول امور بيمه و رفاه کارکنان در خصوص توزیع این سبد حمایتی گفت :با همکاري
واحد بازرگاني و منابع انساني شرکت ،در نيمه نخست سال جاری سه سبد کاالي کمک معيشتي برای
کارکنان تهيه و توزیع آن در اردیبهشت ماه و شهریور انجام شد.
ســعيدي ارزش تقریبي کاالها را بالغ بر ده ميليون ریال تخمين زد و گفت  :در این ســبد شامل اقالم
مختلف غذایی از قبيل برنج ،حبوبات ،ماکاروني  ،روغن  ،رب  ،چای و کنسرو ماهي می شد.
وي هدف از توزیع ســبد کاال در بین کارکنان را توجه ویژه مدیریت عامل به بنیان خانواده
دانست و افزود به صرفه بودن خرید عمده کاال نسبت به خرید جزیي ،از دیگر دالیل ارایه سبد
کاال به کارکنان است و افزود  :تمام تالش ما بر این است که سبد کاال را از بهترین محصوالت
داخلي تهیه نماییم.
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مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

تمامی فعالیت های فرهنگیتان ،نوآورانه و مبتکرانه است

دکتر ســوقندی مشــاور امور ایثارگران وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی از شرکت ایران خودرو خراسان بازدید نمود.
دکتر ســوقندی در حاشیه این بازدید در جلسه ای با مهندس
حســینی مدیر واحد مهندسی سازمان و سیستم ها ،حجری
مسؤول بخش روابط عمومی و حجت االسالم قربانزاده مسوول
قســمت اقامه نماز حضور یافت و در خصوص مسائل فرهنگی
بحث و تبادل نظر نمودند.
در ابتدای جلســه حجت االسالم قربانزاده ضمن عرض خوش
آمد ،به فعالیت های فرهنگی انجام شــده در حوزه پرسنل و
خانــواده آنها از جمله :برگزاری مســابقات فرهنگی ،برگزاری
جشنواره قرآنی خانواده ایران خودرو خراسان ،برگزاری نمایشگاه
کتاب ،جشنواره توانمندی همسران همکاران ،جشنواره فرزندان
برگزیده خانواده بزرگ ایران خودرو خراســان و جشنواره طبخ

غذا توسط همسران همکاران پرداخت.
در ادامه مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابزار خوشحالی از
انجام فعالیت ها و برگزاری جشنواره های خانواده محور در ایران
خودرو خراسان گفت :تمامی اقدامات شما در عرصه فرهنگ،
نوآورانه و مبتکرانه اســت .وی افزود :این شرکت باید به عنوان
پایلوت امور فرهنگی در عرصه صنعت شناخته شود و اقدام های
آن به شکل مدل فرهنگی به سایر شرکت های صنعتی معرفی
گردد .وی گفت :باید زمینه همکاری فرهنگ و صنعت فراهم
شود و بنده به جد به دنبال این پیوند مبارک خواهم بود.
وی در ادامه افزود :حلقه گمشده در موضوعات فرهنگی ،خانواده
و رسیدگی و فرهنگ سازی برای این نهاد مهم می باشد ،باید
بر روی ارزش های فردی و خانوادگی بیشــتر کار شــود و این
ارزش ها را با ارزش های سازمانی تلفیق نمود.

ســوقندی در خصوص اقدامات فرهنگی ایران خودرو خراسان
در سطح بخش احمدآباد گفت :با شناسایی ایثارگران به مفهوم
عام آن و هیأت های مذهبی منطقه می توانید در قالب اجرای
مسوولیت های اجتماعی به این عزیزان خدمت نمایید.
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان ضمن تشکر از
اقدامات فرهنگی شرکت ایران خودرو خراسان خواهان برگزاری
بیشتر این جلسات با حضور مسووالن فرهنگی استان شد.

به مناسبت روز ایمنی حمل و نقل انجام شد
بمناسبت هفتم اردیبهشــت روز ایمنی حمل و نقل کالس
آموزشی ایمنی برای رانندگان و پیمانکاران حمل شرکت ایران
خودرو خراسان برگزار شد.
این دوره آموزشی توسط کارشناسان آتش نشانی این شرکت
جهت آموزش و آشنایی رانندگان و پیمانکاران حمل با انواع
حریق و روش های اطفاء آن برگزار شــد .در این کالس ابتدا
حضار بصورت تئوری با انواع حریق و روش های اطفاء آن آشنا
شدند و در پایان به صورت عملی اقدام به اطفاء حریق کردند و
کار با کپسول آتش نشانی را فرا گرفتند.
این کالس که به منظور رعایت فاصله اجتماعی در فضای باز
برگزار شــد در ابتدا توضیحات اجمالی در خصوص بیماری
کویید 19و راه های پیشــگیری از انتقال آن ارایه و در بین
شــرکت کنندگان ماسک و دســتکش توزیع شد .گفتنی
است به منظور کنترل مباحث ایمنی مربوط به حمل و نقل
ســاختاری به نام کنترل تردد و ترافیک ایجاد شده است که
پروتکل های ایمنی در حوزه حمل و نقل را پایش می نماید.

تا کید بر رعایت استانداردهای 85گانه خودرویی در شرکت ایران خودرو خراسان
اولین ارزیابی فرآیند تطابق تولید ( )COPمحصوالت پژو پارس،
 405و هایما شرکت ایران خودرو خراسان در حال انجام است.
مهندس احســان نقاش زاده سرپرســت واحد کیفیت این
شرکت ضمن اعالم این خبر افزود :با توجه به دستورالعمل
ســازمان ملی اســتاندارد ایران مبنی بــر ارزیابی انطباق
فرآیند های قبل ،حین و بعد از تولید محصوالت با الزامات
اســتانداردهای 85گانه خودرویی ،ارزیابــی فرآیند COP
محصوالت پژو پارس 405 ،و هایما طی ســه روز توســط
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بازرسان این سازمان انجام می شود.
وی افزود :این ارزیابی در سه سطح انبارش ،تغذیه قطعات و
فرآیند تولید ،فرآیندهای بازرسی و تست های بعد از تولید
صورت می پذیرد.
گفتنی اســت بعــد از ارزیابی و جمع بندی مســتندات ،
گزارش نهایی توســط بازرسان به ســازمان ملی استاندارد
ارایه و این سازمان جهت صدور مجوز های تولید محصوالت
اقدام می نماید.

خبرنامه داخلی ایران خودرو خراسان شمــاره  29نیم سال اول 1399

عشق به اهل بیت  bپایانی ندارد
هرســاله مبلغی بالغ بر  300میلیون ریال کمک های نقدی
کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان به حساب ستاد بازسازی
عتبات عالیات واریز می گردد.مسوول ستاد بازسازی عتبات
عالیات شرکت ایران خودرو خراسان ضمن اعالم این مطلب
به خبرنگار روابط عمومی افزود :این ســتاد از سال  1390در
شــرکت فعالیت خود را آغاز نموده است .در ابتدا تعدادی از
کارکنان به صورت داوطلبانه مبلغی از حقوق ماهانه خود را به
بازسازی عتبات اختصاص داده بودند که اطالع رسانی بیشتر و
عشق به اهل بیت در نزد کارکنان شرکت ،باعث شد هر ماهانه
به تعداد داوطلبان اضافه شود.

وی در ادامه گفت :مبالغی که از حقوق ماهیانه همکاران کسر
می شود ،به حساب این ستاد در گروه صنعتی ایران خودرو
واریز و مجموع تمام مبالغ واریزی از کلیه شــرکت های زیر
مجموعه گروه صنعتی از طریق این ســتاد به حساب ستاد
مرکزی بازسازی عتبات عالیات واریز می گردد.
مسوول ستاد عتبات عالیات شــرکت ایران خودرو خراسان
در پایــان ضمن دعــوت همکاران به مشــارکت در این امر
خداپسندانه در خصوص مبالغ واریز شده به حساب ستاد در
این مدت گفت :از ابتدای شــروع بکار ستاد در ایران خودرو
خراسان ،مبلغ  3میلیارد ریال جمع آوری و به حساب ستاد

واریز شده اســت و مطمئناً با مشارکت بیشتر همکاران این
مبلغ در آینده افزایش خواهد یافت.

از دوازده مدرس برتر شرکت تجلیل شد
قســمت آموزش و پژوهش شــرکت ایران خودرو خراسان
12مدرس برتر خود را معرفی و با اهدا لوح تقدیر از ایشــان
تجلیل کرد.
قسمت آموزش و پژوهش این شرکت سال گذشته ()1398
در حوزه های مدیریتــی ،تولیدی ،کیفیت ،ایمنی و محیط
زیست بیش از 42هزار و  72نفرساعت کالس آموزشی برگزار
نمود .بیش از  64درصد این دوره ها توســط  33نفر مدرس
داخلی برگزار که بر اســاس شــاخص هایی از قبیل ارزیابی
کالســی و دوره ای  ،مدت زمان و محتوای آموزشی ،آقایان
محمد محمدزاده ،علیرضا خائف زاده ،حســین عزیزآبادی،
حمیدرضا افشین ،مهدی سروری ،محمدجواد بیات مختاری،
ناصر حسن زاده ،ابوالفضل نوری ،مهدی سفیدپوش فریمانی،
حسن محبتی فاروجی ،قاسم یوسفی و حمید انارکی به عنوان
مدرسین برتر انتخاب و از آنها تقدیر شد.
قسمت آموزش و پژوهش شرکت ایران خودرو خراسان عالوه
بر دوره های آموزشی برای کارکنان ،در خارج از سازمان نیز
دوره های آموزشی برای دانش آموزان هنرستان های اطراف
برگزار نموده است.

پروژه مدیریت عملکرد وارد مرحله جدید شد
با توجه به ابالغیه گروه صنعتی ایران خودرو و تاکید مدیر عامل
ایران خودرو خراسان فاز اول سیستم مدیریت عملکرد در سال
 99اجرا می شود .حمید ارجی مسوول بخش تامین و توسعه
منابع انســانی ضمن اعالم این خبر گفت :در راستای بهبود و
رضایت مندی و همچنین تاکید مدیریت ارشد و نقشه راه ایران
خودرو خراســان اقدامات اولیه در جهت پیاده سازی سیستم
مدیریت عملکرد برداشته شد.
ارجــی در خصــوص مدیریت عملکــرد و دســتاوردهای
آن گفــت :مدیریــت عملکــرد بــه معنی همســو کردن
فعالیــت هــای پرســنل در هــر ســطحی با اهــداف و
اســتراتژی ســازمان و تحقــق آن اهــداف مــی باشــد.

پیاده سازی این سیستم در نهایت به رضایت پرسنل منجر
خواهد شد چرا که مدیریت عمکرد در مدت قرارداد ،میزان
پرداخت آکورد و پاداش ،انتخاب کارگر برتر و نمونه و فرآیند
ارتقــاء کارکنان و اعطای گروه و انتصابات تاثیر گذار خواهد
بود.وی گفت :مطالعات و بررسی های الزم در این خصوص
با نظر مشاوران مطرح این حوزه انجام پذیرفت و با توجه به
تجربــه اجرای پروژه مدیریت عملکــرد به صورت عملی در
برخی از شــرکتهای بزرگ کشور این امر را رویکردی جدید
در مدیریت منابع انسانی دانست و افزود :در فاز اول ،پروسه
آموزش مدیریت عملکرد در سطح مدیران و مسووالن انجام
شده و برای اثر بخشی و سنجش آن آزمون برگزار نمودیم.
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اولین کمیته علمی و تخصصی تشکیل شد
کمیته علمی انرژی در راستای توسعه نظام های مشارکتی،
ایجاد انگیزه در بین کارکنان ،آموزش و فرهنگ سازی در
شرکت ایران خودرو خراسان ایجاد شده است.
رضا رســتم زادگان مجری پروژه داخلی ســازی و دبیر
کمیته عالی نظام پیشــنهادها ضمن اعالم این خبر افزود:
با توجه به دســتور مدیریت ارشد ســازمان در خصوص،
رویکرد اســتراتژیک ونگرش تحولی به نظام پیشنهادها و
انتقال این سیســتم به واحد مهندســی پروژه ها و برند،
در صدد ایجاد بســتر الزم جهت ارتقاء سطح این سیستم
هستیم.
در این راستا جهت حمایت از سرمایه های فکری سازمان
و ایجاد بذر پیشــنهاد ،کمیته هــای علمی در موضوعات
مختلــف در حــال ایجاد اســت که در طــی آن،اعضای
کمیته ها ،ضمن تحلیل ریسک های سازمانی و فرآیندی،
به ارایه راهکارها و سناریوهای مناسب می پردازند.
وی افزود :کمیته علمی انرژی اولین کمیته ای اســت که
ایجاد گردیــده و بزودی کمیته های دیگر هم تشــکیل
خواهند شــد ،عالوه بر اهدافی که در خصوص ایجاد این
کمیته ها اشاره شــد ،این کمیته ها به عنوان اتاق فکر،

بعد از شناســائی ریســک ها و بهبودهــای کالن مدنظر
سازمان ،پروژه ها و گزینه های بهبود را شناسایی ،ارزیابی
و بودجه آن را بررســی مــی نمایند که بعد از تصویب در
کمیته عالی نظام مشارکتی ،قابل اجرا می گردند.

رســتم زادگان در پایان گفت :این کمیته ها تنها معطوف
به نظام پیشنهادها نمی شود و عالوه بر به خدمت گرفتن
خرد جمعی در خصوص ارتباط موثــر با ذینفعان بیرون
سازمان نیز فعال خواهند بود.

بازآمدی هوشمند گان های سالن بدنه سازی
کاهش مصرف قطعات یدکــی گانها ،کاهش توقفات خط
تولید بدلیل خرابی گانهــا ،افزایش کیفیت نقاط جوش و
کاهش هزینه چند صدمیلیونی از مهمترین دســتاوردهای
بازآمدی هوشمند گان های سال بدنه سازی است.
گــری راد در خصوص این پــروژه به خبرنگار روابط عمومی
گفت :در ادوار گذشــته انجام عملیــات کنترلی و تعمیرات
گان های ســالن بدنه سازی در زمان های مشخص و هنگام
تعطیلی خطوط تولید انجام می شد که این موضوع باعث می
شــد قبل از فرارسیدن زمان اورهال بعدی و در حین تولید،
عمر برخی از قطعات گان ها به پایان رسیده و انجام عملیات
جوش با وقفه روبرو و عمال تولید تا پایان انجام تعمیرات گان
متوقف می شد.

در این پروژه پس از بررســی های کارشناســی گزارشی از
خرابیها و توقفات تجهیزات گان مشخص و سپس به بررسی و
ریشهیابی علل خرابی گانها پرداختیم .پس از شناسایی نقاط
گلوگاهی خطوط تولید که توقف گان ها در آن ایســتگاه ها
بیشتر بود و بر اساس تعداد نقاط جوش اعمالی ،ایمنی و غیر
ایمنی بودن نقاط جوش و مواردی دیگر دستور العمل جدیدی
برای اورهال گان ها تعریف شد.
براســاس این دســتورالعمل و روش جدید طبق برنامه ،در
بازه های زمانی مشــخص گان های سالن بدنه سازی مورد
بازآمــدی قرار می گیرند و قطعاتی که بــه پایان عمر خود
نزدیک شده اند با قطعه جدید تعویض می شوند .در فرآیند
جدید عالوه بر کاهش هزینه یازده میلیارد ریالی توقف تولید

به دلیل خرابی گان ها به صفر نزدیک شده و ایرادات کیفیت
نقاط جوش در بدنه های تولیدی به پایین تر از هدف مشخص
شده و استاندارد رسیده است.

راه اندازی آزمایشی پروژه خنک سازی مخازن آبکشی خط پی تی
با تالش پرســنل تاسیسات ســالن رنگ پروژه خنک سازی
مخازن آبکشی خط پی تی به صورت آزمایشی راه اندازی شد
به گــزارش روابط عمومی ایران خودرو خراســان :با توجه به
قسمت های مختلف در پروســه پیشرنگ دو جزء اصلی این
فرآیند چربیگیری و فعالسازی می باشد .در فرآیند چربیگیری
دمای بدنه خودرو به  65درجه ســانتیگراد افزایش می یابد و
در مرحله بعد در فرآیند فعالســازی باید دمای بدنه مطابق با
دمای محیط باشد.این کاهش دما بوسیله پاشش آب سرد انجام
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می شود.تا پیش از انجام این پروژه کاهش دمای آب در مبدل
از طریق چیلر و سرد کننده آب انجام می پذیرفت که منجر به
مصرف انرژی در طی سال می شد .با توجه به اینکه بهینه سازی
مصرف انرژی در شــرکت ایران خودرو خراسان در دستور کار
قرار گرفته است ،پرسنل تاسیسات سالن رنگ با جایگزینی آب
اســتحصالی از چاه های شرکت (با دمای بسیار پایین و سرد)
و خارج نمودن چیلر از چرخه ســرد کردن آب میزان مصرف
انرژی سالیانه را به مقدار چشمگیری کاهش دادند.
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همزمان با دهه امامت و والیت و روز خبرنگار

دفتر ارتباطات و رسانه افتتاح گردید
آئین افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه شرکت ایران خودروخراسان با
حضور اصحاب رسانه در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.
همزمان با دهه امامــت و والیت و روز خبرنگار ،آئین افتتاح
دفتر ارتباطات و رسانه شرکت ایران خودرو خراسان با حضور
دکتر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ،سهرابی معاونت
امور مالی و اداری ســازمان صدا و سیمای خراسان رضوی و
محمودی رئیس خانه مطبوعات و رســانه خراسان رضوی با
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدای مراسم مهندس زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران
خودرو خراسان ضمن خوش آمد گویی و تبریک دهه امامت
و والیت و روز خبرنگار ،هدف از افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه
را در راستای استراتژی گروه صنعتی ایران خودرو دانست و
گفت  :این دفتر بمنظور تقویت تصویر سازمانی و ارتباط مؤثر
و مســتمر با اهالی رسانه ،اطالع رسانی فعالیت های شرکت
در زمینه های مختلف از جمله مسوولیت پذیری اجتماعی و
استفاده از توانمندی رسانه ها و انعکاس خواست و نیاز مردم
منطقه به عنوان معین اقتصادی بخش احمد آباد ایجاد شده
اســت .زاهدی فرد ،کمک به نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی
استان در جهت اطالع رسانی فعالیت های تمامی معین های
اقتصادی را یکی دیگر از اهداف بازگشایی این دفتر برشمرد.
در ادامه جلسه لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ضمن
تشکر از زاهدی فرد ،در خصوص افتتاح این دفتر گفت :شرکت
ایران خودرو خراسان در راستای طرح مثلث توسعه اقتصادی
کمکهای شایانی به نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نموده که
از جمله می توان به پیشنهاد و تشکیل کمیته راهبردی معین
های اقتصادی ارزیابی و طراحی ســامانه کارت های طالیی،
نقره ای و برنزی این نهاد ،کمک به توانمندسازی روستاهای
بخش احمدآباد و پذیرش روابط عمومی معین های اقتصادی
استان و اطالع رسانی آنها اشاره کرد .وی در ادامه گفت :نهاد

مردمی اقتصاد مقاومتی تا کنون با تحت پوشش قرار دادن 90
درصد از روستاهای استان برای  75درصد آنها طرح کسب و
کار ارائه نموده که مطمئناً با کمک روابط عمومی ایران خودرو
خراسان به عنوان روابط عمومی طرح مثلث توسعه اقتصادی
این اقدامات و سایر فعالیت های  200معین اقتصادی استان
اطالع رســانی خواهد شد .محمودی رئیس خانه مطبوعات
و رسانه اســتان خراسان رضوی یکی دیگر از سخنرانان این
مراســم بود که افتتاح دفتر ارتباطات و رسانه شرکت ایران
خودرو خراســان و همچنین دیدگاه مدیر عامل این شرکت
در ایجاد تعامــل بهینه و تاثیر گذار با رســانه ها مبتنی بر
مباحث مسوولیت پذیری اجتماعی را ستود و عنوان کرد خانه
مطبوعات و رسانه استان این آمادگی را دارد که با استفاده از
تمام ظرفیت خود در کنار شرکت ایران خودرو خراسان باشد.
پــس از افتتــاح دفتــر ارتباطات و رســانه شــرکت ایران

خودرو خراســان تفاهم نامه همکاری بین صدا و ســیمای
خراســان رضوی و شــرکت ایران خودرو خراسان به عنوان
اولین فعالیت این دفتر منعقد گردید ،ســهرابی معاونت امور
مالی و اداری ســازمان صدا و سیمای خراسان رضوی بعد از
امضای تفاهم نامه در سخنانی حضور در جمع صنعتگران و
تولیدکنندگان را مغتنم و باعث افتخار دانست .وی در ادامه
افزود :افتتاح این دفتر و انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین
در آینده اتفاقات خوب و شایســته ای را رقم خواهد زد ،صدا
و ســیما با اســتفاده از تمام ظرفیت های موجود همواره در
کنار شما و سایر تولید کنندگان و صنعتگران حضور خواهد
داشــت تا از این طریق بتواند گوشــه ای از زحمات شما را
منعکس نماید .در پایان این مراسم و به مناسبت روز خبرنگار
از خبرنگاران حاضر در مراسم تقدیر شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری با خانه مطبوعات و رسانه های استان
آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت ایران خودرو خراسان
و خانه مطبوعات و رســانه های استان خراسان رضوی با حضور
جمعی از اصحاب رســانه در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار
گردید .مدیر و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های
استان خراسان رضوی به همراه جمعی از اصحاب رسانه مختلف
سه شنبه  18شهریور ماه با حضور در شرکت ایران خودرو خراسان
و پس از بازدید از سالن های تولیدی در آئین امضای تفاهم نامه
همکاری خانه مطبوعات و رســانه استان و شرکت ایران خودرو
خراسان شرکت نمودند.
در ابتدای جلســه محمودی رئیس خانه مطبوعات و رســانه
های اســتان گفت :امروز عالوه بر تکنولوژی ساخت خودرو در
سالن های تولیدی این شرکت شاهد نظم و همت عزیزانی بودیم
که در عرصه جهاد اقتصادی فعال هســتند .وی افزود :در سالی
که جهش تولید توسط مقام معظم رهبری یک اولویت نامیده
شده این تفاهم نامه می توانند آغازی بر پیوند ارزشمند رسانه

با صنعت باشــد ،این اتفاق و همدلــی و ارائه اخبار جهادگران
خط مقدم تولید خودرو ،باعث اعتماد مردم خواهد شد .رئیس
خانه مطبوعات و رسانه استان در ادامه عنوان کرد :افتتاح دفتر
ارتباطات و رسانه شــرکت ایران خودرو خراسان نشان دهنده
اهمیت دادن این شرکت به رسانه می باشد ،قطعا رسانه هم در

کنار ایران خودرو خراسان جهت رقم زدن اتفاقات خوب از خطه
خورشید خواهد بود.
مهندس زاهدی فرد مدیر عامل شــرکت ایران خودرو خراسان
در ادامه این مراسم در سخنانی اظهار داشت :مهمترین مبحث
در تولید شــناخت تامین کننده ،تولید کننده و مصرف کننده
از پروســه کاری یکدیگر می باشد که رسانه و خانه مطبوعات
در آشــنایی ذینعفعان با یکدیگر می توانند مثمر ثمر باشد.وی
خاطر نشان کرد:رسانه می تواند با ارائه راهکار و پیگیری آن تا
حصول نتیجــه به تولید کمک نمایند .زاهدی فرد افزود در راه
تولید مشــکالت و معظالت فراوانی قرار دارد که شناخت آنها و
پیگیری جهت حل آن می تواند از ســوی رســانه دنبال شود.
تمامی مشــکالت در سایه تعامل رفع خواهد شد که امیدواریم
این تفاهم نامه در ادامه به تعامل بیشتر رسانه و صنعت بیانجامد.
در پایان جلسه ،تفاهمنامه همکاری بین مدیران دو مجموعه به
امضاء رسید.
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تکریم مدافعان سالمت و تقدیر از عملکرد دانشکده علوم پزشکی نیشابور
جمعی از مدیران شــرکت ایران خودرو خراسان جهت تقدیر از
مدافعان سالمت شهرستان نیشــابور به دیدار رئیس و مدیران
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان
نیشابوررفتند.
دکتر سعادت سرپرســت واحد ایمنی و بهداشت در نشستی با
مدیران دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت :با توجه به خدمات
متعهدانه ،شایسته و بی منت مدیران و کارکنان دانشکده علوم
پزشــکی و بیمارستان  22بهمن و حکیم نیشابور که در سانحه
سرویس کارکنان این شرکت به انجام رسید و همچنین زحمات
تمامی کادر درمان این شهرســتان در مقابله با ویروس کرونا بر
خود دانستیم تا از زحمات این عزیزان تشکر نماییم.
در ادامه مهندس خاتمی مدیر منابع انسانی شرکت ضمن تقدیر
و تشکر از دکتر عظیم نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور
و سایر دست اندر کاران و کادر درمان این شهرستان به نیابت از
مهندس زاهدی فرد مدیر عامل شرکت در خصوص همکاری و
خدمات رسانی به مصدومان سانحه اتوبوس حامل کارکنان این
شرکت به معرفی شرکت ایران خودرو خراسان پرداخت و گفت:
این شرکت اولین ســایت خودرو سازی در کشور می باشد که
تمامی زنجیره تولید خودرو آن به دست توانمند مهندسان داخلی
با رویکرد تمرکز زدایی ساخته شده است.
وی در ادامه افزود :با توجه به حضور  5هزار پرسنل و تردد متعدد
و فراوان ناوگان حمل و نقل این شــرکت ،در  20سال گذشته
شــاهد اتفاق ناگواری نبوده و این اتفاق برای اولین بار رخ داد و
باعث شد بیشتر از قبل ریسک های احتمالی در ناوگان ایاب و
ذهاب را شناسایی کرده و به حداقل برسانیم ،جا دارد از همکاری
تمامی مدیران و کادر درمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان
نیشابور تشکر نمایم.
در ادامه مهندس حســینی مدیر واحد مهندســی ســازمان و
سیســتم ها گفت :شــرکت ایران خودرو خراسان در خصوص
مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکت در قالب معین اقتصادی ،در
زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت :با شناسایی

توانایی تولید ماسک در منطقه ،در برهه ای که ماسک کمیاب
بود توانستیم  3کارگاه تولیدی ماسک در بخش راه اندازی نمائیم
که در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فعال باشیم.
در پایان جلســه دکتــر عظیم نژاد رئیس دانشــکده علوم
پزشــکی و خدمات درمانی شهرستان نیشــابور از حضور
مدیران ایران خودرو خراسان تشکر نمود و گفت 25 :درصد
از تأمین ســالمت مردم بر عهده شــبکه بهداشت و درمان
می باشــد و مابقی آن به مشــارکت های بخشی و تعاملی
ادارات ،سازمان ها و صنایع برمی گردد .ایجاد اشتغال یکی
از فاکتورهای ســالمت مردم است که شرکت ایران خودرو
خراسان در منطقه به خوبی آن را مرتفع نموده است .رئیس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور
از اقدامات شــرکت در جلوگیری و مقابله با ویروس کرونا
پیشگام بوده قدردانی نمود.
در پایــان این مراســم لوح یادبود و ســپاس از طرف مهندس
زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان تقدیم دکتر
عظیم نژاد رئیس دانشــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی شهرستان نیشابور شد.
گفتنی شرکت ایران خودرو خراسان به پاس قدردانی از زحمات
کادر درمان ،پزشکی و خدمات متعهدانه این عزیزان ،با اهداء هدایا
و مبلغی به منظور مشارکت در برنامه های مقابله با شیوع کرونا
تقدیم دکتر عظیم نژاد نمود.

ّ
با تمام توان برای ایفای تعهدات شرکت تالش می کنیم

در ایام تعطیالت اورهال تابستانی ،پرسنل ایران خودرو خراسان
4هزار و  600دستگاه خودرو ناقص را تکمیل نمودند.
مهندس موسی رحیم زاده باغبانی مسوول قسمت برنامه ریزی
تولید شرکت ایران خودرو خراسان با بیان این مطلب گفت :با
توجه به فرارسیدن اورهال تابستانی و هماهنگی های صورت
پذیرفته بین واحدهای مختلف از قبیل تامین مواد و قطعات،
سالن های تولیدی و منابع انسانی ،تکمیل و ارسال خودروهای
کسری دار با شتاب بیشتری ادامه یافت و تعداد 4هزار و 600
خودرو در تعطیالت آماده تحویل به مشتریان شد.
وی گفت :هدف ما بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده در
تکمیــل خودروها بدلیل عدم تامین قطعات محقق نشــد ،اما
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تالش های خود را تا صفر شدن خودروهای ناقص کف پارکینگ
ها در کنار روند تولید ادامه خواهیم داد.
رحیــم زاده این اقدام را در راســتای ارزش های ســازمان و
مشتری مداری ایران خودرو خراسان دانست و گفت با توجه
به شــیوع ویروس کرونا و با برنامه ریزی های صورت گرفته
در روزهای تعطیالت اورهال تابستانی و در زمان توقف تولید،
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی این تعداد خودرو را
تکمیل و آماده تحویل به مشــتریان نمودیم .همکاران واحد
امور توزیــع و فروش نیز همکاران ایــران خودرو با همراهی
پیمانکاران حمل و استفاده از حمل و نقل ریلی ،بصورت تمام
وقت و با تمام توان اقدام به ارســال خودرو به سراســر کشور

نمودند .وی بیان داشــت :تولید ناقص برای شــرکت هزینه
های زیادی دارد و تالش ما بر این است خودرو بدون کسری
قطعه تولید نماییم تا تعهدات شــرکت به مشــتریان انجام و
خودروهای ناقص پارکینگ به صفر برسد.

خبرنامه داخلی ایران خودرو خراسان شمــاره  29نیم سال اول 1399

برگزاری مسابقات مهارت در سالن های تولیدی
به گزارش روابط عمومی شــرکت ایران خودرو خراسان به نقل از
علی نوری مسوول قسمت آموزش منابع انسانی این شرکت،
چهارشــنبه  19شــهریور  99مرحله استانی مسابقات ملی
مهارت در رشته صافکاری و نقاشی خودرو در مرکز شماره1
آموزش فنی و حرفه ای مشهد برگزار شد.
وی بیان داشت  :در این دوره از مسابقات شرکت ایران خودرو
خراسان در راستای مسوولیت پذیری اجتماعی خود و ارتقاء

ســطح مهارت و حرفه آموزی جوانان استان ،جهت برگزاری
این مسابقات با سازمان فنی و حرفه ای همکاری داشته است.
نوری فرد در خصوص سابقه همکاری ایران خودرو خراسان
با ســازمان فنی و حرفه ای اســتان گفت :از سال  1394با
انعقاد تفاهم نامه و افتتاح اولین مرکز جوارکارگاهی استان در
شــرکت ایران خودرو خراسان همکاری خود را با آن سازمان
آغاز نمودیم.

همکاری ایران خودرو خراسان در برگزاری مسابقات ملی مهارت
همزمان با فرارســیدن  6مرداد ،روز ملی کارآفرینی و ترویج
آموزش فنی و حرفه ای مســابقات مهارت در شرکت ایران
خودرو خراسان برگزار گردید .این مسابقات با حضور تعدادی
از پرسنل شرکت در رشته های آدیت بدنه ،سیلر کاری بدنه
هایما ،نصب موتور بــرروی بدنه و مهارت رانندگی لیفتراک
در ســالن های بدنه ســازی ،رنگ ،مونتاژ و انبار سالن بدنه
ســازی برگزار گردید.در مراســم پایانی این مسابقات که با
حضور مهندس رحیمی گل خنــدان مدیرکل اداره آموزش
فنی و حرفه ای استان برگزار شد ،مهندس زاهدی فرد مدیر
عامل شرکت ایران خودرو خراسان در سخنانی ضمن عرض
تبریک این روز و هفته ملی مهارت به میهمانان ،در خصوص

با حضور مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان

کلنگ پروژه تعاونی مسکن شماره  2کارکنان زده شد
مراسم کلنگ زنی مجتمع مسکونی شماره2
کارکنان شــرکت ایران خودرو خراســان
چهارشــنبه 11تیر  1399بــا حضور مدیر
عامل شرکت ،اعضاء هیأت مدیره و جمعی از
اعضاء تعاونی مسکن ،نماینده بانک مسکن،
نماینــده اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
اعضاء مشارکت کننده در ساخت این پروژه
برگزار گردید و اولین کلنگ توسط یکی از
اعضاء تعاونی و به نام موالی متقیان حضرت
علی (ع) زده شد.کریم شیخ زاده مدیر عامل
تعاونی مسکن کارکنان ایران خودرو خراسان
ضمن اعالم این خبر گفت :این پروژه دومین
پروژه تعاونی مســکن کارکنان است که در
زمینی با موقعیت مکانی مناسب به مساحت
 3هزار  274متر در  9سقف و با واحد های
 90 ،75و  105متری بنا خواهد شد.
وی افزود :مراحل قانونی اخذ پروانه ساخت این
پروژه در حال انجام است و عملیات اجرایی آن
از امروز آغاز خواهد شد .شیخ زاده در خصوص
زمان تحویل آپارتمان ها گفت :زمان در نظر
گرفته شده برای پایان پروژه  30ماه است که

سعی داریم به یاری خدا و تالش همکاران در
حداقل زمان واحدها را آماده تحویل نماییم.در
این مراسم مهندس زاهدی فرد در سخنانی،
انجام فعالیــت در خصوص مســایل رفاهی
پرسنل و مسؤولیت های اجتماعی را ماندگار
دانست و اضافه کرد :این پروژه باید با مدیریت
در هزینــه ،زمان و کیفیــت و تالش تمامی
عوامل در کوتاه ترین زمان و حداکثر  22ماهه
آماده تحویل شود.گفتنی است تعاونی مسکن
ایران خودرو خراســان بعد از اجرا پروژه 40
واحدی هدیش و تحویل آن به کارکنان اقدام
به ساخت این مجتمع نموده است.

آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی گفت :بهترین مهارت
قبل از کســب مهارت های علمی و کاری مهارت خوب فکر
کردن است ،بهتر فکر کردن به فرد اجازه می دهد تا از ابزار،
مهارت ها و منابع مالی خود بهتر استفاده نماید.
در ادامه رحیمی گل خندان در سخنانی ضمن تشکر از زاهدی
فرد گفت :نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام
سال جهش تولید گفت :مطمئناً فراگیری مهارت به جهش
تولید کمک خواهــد کرد و به همین منظور قصد داریم 12
مرکز آموزشــی تخصصی مبتنی بر نیاز بازار در زمینه های
معدن ،کشاورزی ،سنگ های قیمتی ،بازی های رایانه ای و
پخت نان راه اندازی نماییم.

صفحه ایران خودرو خراسان
در اینستا گرام باز شد
بــه پیشــنهاد همــکاران ایــران خودرو
خراســان و با توجه به رشــد روز افزون
ابزارهای ارتباط جمعی بر بســتر اینترنت
و محبوبیــت برخی از نرم افزارها از قبیل
اینســتاگرام در بین کاربران صفحه ایران
خودرو خراســان در این شبکه اجتماعی
باز شد.
ایــن اقدام بــه منظور بهبــود تعامالت
دوســویه با کارکنان صورت پذیرفت تا با
برقراری ارتباط مســتقیم بین مدیران و
کارکنــان بتوان در جهــت تحقق اهداف
شــرکت هــم افزایــی بیشــتری ایجاد
نمود.
از دیگر اهداف راه اندازی این صفحه میتوان
به اشــتراک گذاری تصاویــر و مطالبی از
فعالیتهای شرکت در داخل و خارج سازمان
به خصوص اقدامات معین اقتصادی در طرح
مثلث توسعه اقتصادی اســتان اشاره کرد
که منجر به ارتقاء تصویر ســازمانی در بین
ذینفعان و جامعه خواهد شد.

گفتنی است عالوه بر صفحه اینستاگرامی
ایــران خــودرو خراســان بــه آدرس
 ikkco_irاین شــرکت از ســال 1397
در پیــام رســان ســروش اقدام بــه راه
اندازی کانال اطالع رســانی نموده است
کــه در نظرســنجی مرداد مــاه رضایت
 65درصــدی را از کارکنــان کســب
نموده است.
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همزمان با روز جهانی محیط زیست
تولد نخستین آهو در مرکز نگهداری و پرورش ایران خودرو خراسان

نشریه داخلی ایران خودرو خراسان
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