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۴ دو اتفاق خوب براى صنعت کشور  

پيام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
به دکتر سيدرضا فاطمی امين وزیر صنعت، معدن و تجارت

در سایه تجارب ارزشمند و مدیریت موثر شاهد 
گشایش و رفع موانع صنعت و توليد خواهيم بود ۴

واکسيناسيون پنج هزار ایران خودرویی 
۵ در سایت خراسان 

بازدید دکتر مقيمی مدیرعامل گروه صنعتی 
۶ از ایران خودرو خراسان 

نسل بهبود یافته آریسان 
۶ در ایران خودرو خراسان توليد می شود 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در بازدید 
از ایران خودرو خراسان مطرح کرد

نيروى انسانی مهمترین سرمایه
۷  یک بنگاه اقتصادى است 

درخشش کارگران ایران خودرو خراسان 
۷ در جشنواره امتنان 

ایران خودرو خراسان کارآفرین برتر استان شد ۸

ایران خودرو خراسان به عنوان
۸ کارفرماى سالمت محور برتر انتخاب شد 

مجمع عمومی ساالنه ١٣٩٩ 
۸ شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد 

افزایش رضایت مشتریان از خودروى 
۹ شاسی بلند ایران خودرو خراسان 

ظرفيت توليد خودروهاى شاسی بلند در ایران 
۹ خودرو خراسان ۵٠ درصد افزایش می یابد 

مهندس زاهدى فرد مدیرعامل ایران خودرو خراسان 
در روز ارتباطات و روابط عمومی عنوان کرد

جایگاه و نقش روابط عمومی ها در پشتيبانی 
و مانع زدایی از توليد بسيار با اهميت است ۱۲

روابط عمومی حرفه اى و پویا بالندگی سازمان 
۱۲ را فراهم می کند 

مسئوليت هاى اجتماعی
۱۳ ایران خودرو خراسان 

در راستاى ایفاى مسئوليت هاى اجتماعی

ایران خودرو خراسان 
۱۴ به داد آهوان ایرانی رسيد 

در راستاى مسئوليت هاى اجتماعی  و ارتقاء فرهنگ مصرف انرژى

پویش "نور_همدلی" در ایران خودرو خراسان 
۱۴ اجرایی شد 

مدیرعامل ایران خودرو خراسان در آیين انعقاد تفاهم نامه 
با بنياد تعاون زندانيان مطرح کرد 

کار و اشتغال 
۱۵ درمان ناهنجارى هاى اجتماعی است 

تقدیر از همکارى ایران خودرو خراسان 
۱۵ با آسایشگاه معلولين شهيد بهشتی 

مرکز پژوهش و نوآورى 
۱۵ ایران خودرو خراسان در حال توسعه 

بمناسبت هفته محيط زیست

اقدامات زیست محيطی ایران خودرو خراسان 
۱۶ به عنوان صنعت سبز کشور 

ساخت درب هاى رول آپ صنعتی 
۱۷ در ایران خودرو خراسان 

فرزند برتر سال ١٣٩٩
۱۷ ایران خودرو خراسان معرفی شد 

۱۸ هایما اس ٧ پالس پنج ستاره می شود 

به اهتمام شرکت ایران خودرو خراسان 
آزمون تئورى مهارت رانندگی ليفتراک 

۱۸ در سطح گروه صنعتی برگزار شد 

دستگاه تابشی پخت رنگ 
۱۹ در ایران خودرو خراسان ساخته شد 

آغاز عمليات اجرایی 
۱۹ تعاونی هاى مسکن کارکنان  

برندگان جشنواره تابستانی 
۲۰ خرید با کارت زندگی اعالم شدند 

پروژه مدیریت عملکرد 
۲۰ وارد مرحله اجرایی شد 

نمایندگی ٣٠٧١ رتبه یک 
۲۱ نمایندگی هاى مجاز را کسب کرد 

فصل اول برنامه "گفتمان" به پایان رسيد ۲۱

مجمع عمومی ساليانه تعاونی 
۲۲ فنی و مهندسی کارکنان برگزار شد 

تعاونی فنی و مهندسی کارکنان  
۲۲ شایسته تقدیر شد 
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 �پيام در  ا�ران خودرو،   �صنعت گروه  مد�رعامل 
سيدرضا  د�تر  به  مردم  نما�ندگان  قاطع  اعتماد 
مجرب  آگاه،  مد�ر�  عنوان  به  را  فاطم� امين 
و  معدن  صنعت،  وزارت  تصد�  برا�  توانمند  و 

تجارت تبر�� گفت.
فرشاد مقيم� در پيام خود آورده است: «ب� ترد�د 
 �در سا�ه تجارب ارزشمند و مد�ر�ت موثر جنابعال
وزارت  مجموعه  در  موانع  رفع  و  گشا�ش  شاهد 
به   �دستياب هدف  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
سا�ه  در  شاءا...  ان  و  بود  خواهيم  جد�د  افق ها� 
مختل�  بخش ها�  همدالنه   �همراه و  هم¤ار� 
در  شده   �پيش بين اهداف  پيشبرد  در  وزارتخانه 
برنامه ها�تان اقدامات اساس� انجام خواهد �افت.»

 متن �امل ا�ن پيام به شرح ز�ر است:

دو اتفاق خوب برای صنعت کشور
در اولين روزها� شهر�ورماه سال ١٤٠٠ شاهد دو اتفاق مهم در حوزه صنعت 
�شور بود�م. در پ� برگزار� انتخابات ش¤وهمند ر�است جمهور� و انتخاب 
جناب آقا� د�تر رئيس� به عنوان رئيس جمهور و معرف� �ابينه جد�د، جناب 
آقا� د�تر سيدرضا فاطم� امين به عنوان مد�ر� آگاه و توانمند از نما�ندگان 
مجلس شورا� اسالم� برا� تصد� وزارت صنعت، معدن و تجارت را� اعتماد 
گرفت. ما به عنوان عضو� از گروه صنعت� ا�ران خودرو ضمن تبر�� به ا�شان 
خرسند�م �ه مد�ر� آگاه و مجرب ميدان دار نبردگاه صنعت �شور شده است.

همه  حما�ت ها�  و  �شور  صنعت  خانواده  اعضا�  همه   �همراه با  اميدوار�م 
اقتصاد�  وضعيت  در   �توجه قابل  گشا�ش ها�  شاهد  دولت  محترم  اعضا� 
�شور باشيم و همه با هم برا� سربلند� و ش¤وفا�� بيشتر ا�ران عز�زمان، گام 

بردار�م.
اما اتفاق د�گر� �ه نتيجه پيگير� ها� مد�رعامل محترم گروه صنعت� ا�ران 
خودرو بود آغاز وا�سيناسيون �ار�نان گروه صنعت� و زنجيره تامين بود �ه با 
مساعدت وزارت بهداشت ام¤ان وا�سيناسيون �ار�نان فراهم شد. در �� هفته 
بالغ بر ٢٥ هزار نفر از �ار�نان گروه صنعت� ا�ران خودرو دوز اول وا�سن خود را 
در�افت و با توافقات صورت گرفته از سو� وزارت بهداشت و ظرفيت ساز� ها� 
انجام شده، ا�ن روند با سرعت در شر�ت ها� گروه صنعت� ا�ران خودرو و زنجيره 

تامين �شور از جمله شر�ت ا�ران خودرو خراسان دنبال شد.
اجرا� طرح وا�سيناسيون باعث ا�جاد فضا� �ار� امن و پيشگير� از فراگير� 
ا�ن و�روس در سطح سازمان و جامعه و افزا�ش حضور هم¤اران مان در محل �ار 
و در نها�ت عامل تحقق برنامه ها� سال ١٤٠٠ و شعار سال توليد، پشتيبان� ها و 
مانع زدا�� ها خواهد بود. اميدوار�م با ادامه روند وا�سيناسيون و توسعه ا�ن طرح 
در شر�ت ا�ران خودرو خراسان و زنجيره تامين و قطعه سازان، شاهد جهش 

بسيار خوب توليد و تامين در نيمه دوم سال باشيم.
از  صيانت  ضمن  تا  �رد�م  تالش  همواره  �رونا  بيمار�  گير�  همه  آغاز  با 
امن  محيط  ا�جاد  برا�  را  شرا�ط  خانواده ها�شان،  و  هم¤اران  سالمت 
بوده  امور  سرلوحه  مدت  ا�ن   �تمام در  موضوع  ا�ن  و  آور�م  فراهم  �ار� 
با رعا�ت شيوه  است، از همه هم¤اران� �ه در ا�ن �� سال و اند گذشته 
نامه ها� بهداشت� �وشيدند و در ادامه نيز تا پا�ان ر�شه �ن� ا�ن و�روس 
منحوس تالش م� �نند تا �متر�ن لطمه در وهله اول به خانواده خودشان 

و بعد به د�گر هم¤اران وارد نشود تقد�ر و تش¤ر م� نما�م.
تالش ما در گروه صنعت� ا�ران خودرو در جهت ش¤وفا�� اقتصاد �شور و ارتقاء 
 �سطح رفاه و آرامش مردم است خوشبختانه توانمند� �ار�نان گروه صنعت
ا�ران خودرو، تالش دشمنان� �ه ظرف چند سال گذشته هدف خود را برا� 
از ميان بردن ا�ن صنعت به �ار بستند، نه تنها خنث� �رد، بل¤ه موجب شد تا 
قدم ها� خوب� نيز بردار�م، گرچه اعتقاد دار�م با�د گام ها� بلندتر� بردار�م و 
اميد است ا�ن راه بلند را با حما�ت ها� دولت جد�د به سرانجام خوب� برسانيم و 

شاهد ش¤وفا�� بيش از پيش صنعت �شور بو�ژه خودروساز� باشيم.

فرشاد مقيمی | مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

بيژن زاهدى فرد | مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان

پيام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به دکتر 
سيدرضا فاطمی امين وزیر صنعت، معدن و تجارت

در سایه تجارب ارزشمند و مدیریت موثر 
شاهد گشایش و رفع موانع صنعت و 

تولید خواهیم بود
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در دومين روز شهر�ورماه سال ١٤٠٠ وا�سيناسيون نزد�� به پنج هزار نفر 
از �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان آغاز شد.

زنجيره  و  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  �ار�نان  وا�سيناسيون  طرح  ادامه  در 
تامين و مساعدت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزش¤� مشهد و نيشابور، 
از روز سه شنبه  ا�ران خودرو خراسان  ام¤ان وا�سيناسيون �ار�نان شر�ت 
دوم شهر�ور ماه فراهم شد. در اولين روز ا�ن طرح ١٤٦نفر از �ار�نان شر�ت 

ا�ران خودرو خراسان دوز اول وا�سن خود را در�افت �ردند. 
د�تر مجيد سعادت مد�ر واحد ا�من�، بهداشت و محيط ز�ست شر�ت ا�ران 
خودرو خراسان گفت: با ظرفيت ساز� ها� انجام شده، ا�ن روند با سرعت بيش 
 �تر� در شر�ت ا�ران خودرو خراسان ادامه خواهد �افت و با اميد به خدا ط
روزها� آ�نده همه �ار�نان شر�ت دوز اول وا�سن را در�افت خواهند نمود.
مد�ر واحد HSE اولو�ت تزر�ق وا�سن را بر اساس رده سن� هم¤اران عنوان 
انواع  از  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  وا�سن  تزر�ق  مر�ز  در  افزود:  و  �رد 
نوع  م� توانند  هم¤اران  و  م� شود  استفاده  �شور  در  موجود  وا�سن ها� 

وا�سن در�افت� را خودشان انتخاب نما�ند. 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در  پذ�رفته  انجام  پيگير� ها�  از  تقد�ر  با  و� 
 �اجرا� بهتر  چه  هر  برا�  �ه   �هم¤اران همه  و  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  و 
همواره  �رونا  بيمار�  گير�  همه  آغاز  با  �رد:  اظهار  �وشيدند،  طرح  شدن 
تالش �رد�م تا ضمن صيانت از سالمت هم¤اران و خانواده ها�شان، شرا�ط 
را برا� ا�جاد محيط امن �ار� فراهم آور�م و ا�ن موضوع در تمام� ا�ن مدت 
 �ا�من افزا�ش  را در جهت  بوده است.سعادت، وا�سيناسيون  امور  سرلوحه 
جمع� و پيشگير� از ابتال� هم¤اران و خانواده ها� آن ها تاثيرگذار دانست 
و گفت: با اجرا� ا�ن طرح محيط �ار� امن برا� حضور گسترده هم¤اران 
در شر�ت فراهم م� شود �ه باعث افزا�ش توليد در نيمه دوم سال و تحقق 
توليد،  سال  شعار  و  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت   ١٤٠٠ سال  برنامه ها� 

پشتيبان� ها و مانع زدا�� ها خواهد بود. 
با  مقابله  ستاد  (ر�يس   �انسان منابع  توسعه  معاونت  سو�  از  است   �گفتن
�رونا) گروه صنعت� ا�ران خودرو، مد�ر�ت منابع انسان� شر�ت ا�ران خودرو 
 �خراسان به عنوان متول� و مجر� طرح وا�سيناسيون �ار�نان گروه صنعت
 �ا�ران خودرو در استان انتخاب و ا�ن شر�ت عالوه بر �ار�نان خود هماهنگ
تابعه گروه  از �ار�نان شر�ت ها�  وا�سيناسيون بيش از ١٠هزار نفر د�گر 

صنعت� ا�ران خودرو در استان را به عهده خواهد داشت.

 واکسیناسیون پنج هزار ایران خودرویی 
در سایت خراسان

بسم ا... الرحمن الرحيم
د�تر  آقا�  جناب  فرهيخته  و  ارجمند  برادر 
�ه   �جنابعال انتخاب  فاطم� امين،  سيدرضا 
مد�ر� توانمند، شا�سته و آگاه هستيد، از سو� 
وزارت  جا�گاه  برا�  جمهور�  محترم  ر�است 
قاطع  اعتماد  را�  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
 �اسالم شورا�  مجلس  محترم  نما�ندگان 
برا�  و  نموده  عرض  تبر��  را  انتخاب  ا�ن  به 
شما وز�ر محترم آرزو� توفيق از خداوند منان 

مسالت دار�م.
مد�ر�ت  و  ارزشمند  تجارب  سا�ه  در  ب� ترد�د   
در  موانع  رفع  و  گشا�ش  شاهد   �جنابعال موثر 
مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف 
ان  و  بود  خواهيم  جد�د  افق ها�  به   �دستياب
همدالنه   �همراه و  هم¤ار�  سا�ه  در  شاءا... 
بخش ها� مختل� وزارتخانه در پيشبرد اهداف 
اقدامات  برنامه ها�تان  در  شده   �پيش بين

اساس� انجام خواهد �افت.
 �صنعت گروه  بو�ژه  �شور،  صنعت  خانواده 
چرخه  از  مهم  عضو�  عنوان  به  خودرو  ا�ران 
توليد، خرسند است �ه س¤اندار� ا�ن بخش از 
اقتصاد �شور را مد�ر�ت� آگاه از بدنه �ارآزموده 
است.  شده  عهده دار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
محترم  نما�ندگان  از  تش¤ر  و  تقد�ر  ضمن  لذا 
جلسه  در   �اسالم شورا�  مجلس  در  ملت 
توانمند�  به  نسبت  �ه   �توجه و  اعتماد  را� 
و  برا� تصد� وزارت صنعت، معدن   �جنابعال
تجارت در ا�ن برهه از زمان داشته اند، اطمينان 
دولت  محترم  اعضا�  سا�ر  هم¤ار�  با  دار�م 
محترم،  جمهور  ر�يس  شخص   �همراه بو�ژه 
گشا�ش ها� قابل توجه� در وضعيت اقتصاد� 
�شور رو� خواهد داد و فرصت مغتنم� به و�ژه 
برا� صنعت �شور فراهم م� آ�د تا تالش برا� 

سربلند� و ش¤وفا�� اقتصاد�، تداوم �ابد. 
ب� ترد�د جنابعال� آالم و رنج صنعت و توليد را 
به و�ژه در احواالت دشوار �نون� ني� م� دانيد 
ارا�ه  وزارتخانه  ا�ن  برا�  �ه   �برنامه ها� و 
مرتبط  و  متعلق  �ه   �بخش خصوصا  فرمود�د، 
ا�ن  بر  داللت  است،  �شور  خودرو�  صنعت  با 
موضوع دارد، لذا بر همه دلسوزان ا�ن صنعت 
سو�  از   �درست به  �ه   �سال در  تا  است  فرض 
مقام عظما� وال�ت به نام «توليد، پشتيبان� ها 
ا�ن  تحقق  در  شده،  مز�ن  زدا�� ها»  مانع  و 
و  �شور  ارتقا�  هدفش  و  غا�ت  �ه  برنامه ها 

توسعه آن است، اهتمام ورزند.
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بازدید دکتر مقیمی 
مدیرعامل گروه 
صنعتی از ایران 
خودرو خراسان

نوساز�  و  گسترش  سازمان  و  صمت  وز�ر  معاون 
صنا�ع ا�ران و مد�رعامل گروه صنعت� ا�ران خودرو  
استان  به  خود  روزه  دو  سفر  در   �هيات همراه  به 
خراسان رضو� و افتتاح چند پروژه خود�فا�� در 
شر�ت ها� گروه صنعت� قطعات اتومبيل ا�ران از 

شر�ت ا�ران خودرو خراسان نيز بازد�د �رد.
محسن  مهندس  ساعته،  چند  بازد�د  ا�ن  در 
 �مقيم فرشاد  د�تر  و  ا�درو  مد�رعامل  صالح� نيا 
مد�ر عامل گروه صنعت� ا�ران خودرو از سالن ها� 
از  و  بازد�د  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  توليد� 
نزد�� با �ار�نان خطوط توليد به گفتگو پرداختند.
شد،  برگزار  بازد�د  ا�ن  از  پس  �ه   �نشست در 

ا�ران  شر�ت  مد�رعامل  فرد  زاهد�  بيژن  مهندس 
 �مال وضعيت  گزارش  ارائه  ضمن  خراسان  خودرو 
و برنامه ها� توليد ا�ن شر�ت برا� سال ١٤٠٠ و 
چالش ها� پيش رو� توليد را مطرح �رد. در ادامه 
 �ا�ن جلسه د�تر مقيم� جهت هماهنگ� و هم افزا�
درون سازمان�، دستورات� جهت رفع موانع پيش رو� 
نمودند. صادر  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  توليد 

وضعيت  تبد�ل  اح¤ام  نيز  نشست  ا�ن  پا�ان  در 

خودرو  ا�ران  شر�ت  پيمان¤ار  �ار�نان  از  نفر  پنج 
خراسان به آن عز�زان اهداء شد. مهندس زاهد� 
با مساعدت مد�رعامل  فرد در ا�ن خصوص گفت: 
 �و معاونت محترم توسعه منابع انسان� گروه صنعت
ا�ران خودرو و برنامه ر�ز� ها�� �ه انجام داده ا�م 
تا پا�ان سال جار�، بطور متوسط روزانه �� نفر از 
پرسنل پيمان¤ار شر�ت اح¤ام تبد�ل وضعيت خود 

را در�افت خواهند نمود.

نسل بهبود یافته آریسان در ایران خودرو 
خراسان تولید می شود
با  پروژه ا�جاد خط توليد نسل جد�د وانت آر�سان 
خودرو  ا�ران  شر�ت  در   ،XUP سوز  دوگانه  موتور 

خراسان آغاز شد.
مهندس بيژن زاهد� فرد مد�رعامل شر�ت ا�ران 
خط  انداز�  راه  پروژه  آغاز  از  خبر  خراسان  خودرو 
ا�ن شر�ت داد و گفت:  آر�سان ٢، در  توليد وانت 
گروه صنعت� ا�ران خودرو بمنظور حفظ سهم بازار 
توليد  خط  ا�جاد  پروژه  �ار،  خودروها�  حوزه  در 
در  را   ٢ آر�سان  وانت  دستگاه  ٣٠هزار  ساليانه 

شر�ت ا�ران خودرو خراسان آغاز نموده است.
خودرو  ا�ران  شر�ت  داشت؛  اظهار  فرد  زاهد� 
حوزه  در  �ه   �استراتژ� ها� به  توجه  با  خراسان 
توليد و توسعه سبد محصوالت خود دارد از ابتدا� 
ارد�بهشت ماه اقدام به راه انداز� خط توليد نسل 
عالوه  اقدام  ا�ن  است.  نموده  آر�سان  وانت  جد�د 
خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  سهم  توسعه  و  حفظ  بر 
پا�دار  توليد  ا�جاد  باعث  �ار  خودروها�  بازار  در 
توسعه  و  حفظ  و  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در 

مد�رعامل  م� شود.  نيز  استان  سطح  در  اشتغال 
ا�ن  تغييرات  خصوص  در  خراسان  خودرو  ا�ران 
خودرو نسبت به نسل قبل� گفت: ا�ن محصول �ه 
در ا�ران خودرو خراسان توليد خواهد شد، به موتور 
دوگانه سوز XUP، مجهز شده است �ه در محصول 
منتقل  جلو  چرخ ها�  به  آن  محر�ه  نيرو�  جد�د 
تغييرات� �ه در  با  ادامه داد:  م� شود. زاهد� فرد 
بدنه ا�ن خودرو انجام شده است ظرفيت تاب آور� 
آن تا هزار �يلو گرم و بار مجاز برا� حمل به بيش از 
ا�ن خودرو به مخزن  ٦٠٠ �يلوگرم رسيده است. 
برا�  و  شده  تجهيز  ليتر�   ٧٥  CNG گاز  سوخت 
سوخت  مخزن  بيشتر  گنجا�ش  و   �ا�من افزا�ش 
بنز�ن با ظرفيت ٤٠ ليتر به همراه زاپاس بند به ز�ر 

بدنه منتقل شده است.
و� درباره �يفيت نسل جد�د وانت آر�سان، گفت: 
ا�ن خودرو شرا�ط احراز سطح آال�ندگ� استاندارد 
�ورو٥ را داراست و توليد آن با دو ستاره �يف� آغاز 
م� شود و با برنامه ر�ز� ها� انجام شده �يفيت آن 

تا سطح سه ستاره �يف� ارتقاء خواهد �افت.
و� در خصوص زمان آغاز و روند توليد ا�ن محصول 
خط  ا�جاد  پروژه  گفت:  خراسان  خودرو  ا�ران  در 
و  شده  آغاز  ماه  ارد�بهشت  ابتدا�  از  ساز�  بدنه 
و  ، رنگ  بدنه  اقدامات الزم در سالن ها�  همزمان 
مونتاژ جهت توليد انبوه ا�ن محصول در حال انجام 
است. بر اساس برنامه ر�ز� ها� انجام شده در نيمه 
محصول  ا�ن  توليد   (١٤٠٠) جار�  سال  ماه  د� 
در ا�ران خودرو خراسان آغاز و تا پا�ان سال ٢هزار 

دستگاه از ا�ن محصول روانه بازار خواهد شد.
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مد�ر�ل اداره تعاون، �ار و رفاه اجتماع� استان 
و مد�ران خود  به همراه معاونان  خراسان رضو� 

از شر�ت ا�ران خودرو خراسان بازد�د �رد.
رفاه  و  �ار  تعاون،  �ل  مد�ر  پناه  حميدرضا 
گفت:  بازد�د  ا�ن  در  رضو�  خراسان   �اجتماع
خدا  خراسان،  خودرو  ا�ران  در  حضور  از  ما  هدف 
قوت و قدردان� از تالش ها� صورت گرفته شر�ت 
فعالتر�ن  از   �¤� عنوان  به  خراسان  خودرو  ا�ران 
امتنان  جشنواره  نمونه  واحد  و  توليد�  واحدها� 
خالقيت  و  تجربه  پشتوانه،  با  �ه  است  استان 
تنوع  و  دقيق  برنامه ها�  ساز�  پياده  و  �ار�نان 
و  پو�ا  را  توليد  چرخه  گرد�ده  موفق  محصوالت 
توسعه ا�  طرح ها�  اجرا�  با  و  دارد  نگه  فعال 

فرصت شغل� ز�اد� را در استان فراهم آورد. 
خراسان   �اجتماع رفاه  و  �ار  تعاون،  مد�ر�ل 
نيرو�  و  �ارگران  �رد:  نشان  خاطر  رضو� 
اقتصاد�  بنگاه   �� سرما�ه  مهمتر�ن   �انسان
خصوص  ا�ن  در  مجموعه  ا�ن  ا�ن¤ه  از  و  است 
شرا�ط  در  و  دارد  را  مش¤ل  و  چالش  �متر�ن 
خوشحال  م� دهد  مسير  ادامه  قدرت  با  تحر�م 

 �هستيم. و� ادامه داد: ا�ران خودرو خراسان �¤
از سرما�ه ها� صنعت� استان م� باشد و توانسته 
همه  باشد.  داشته   �خوب  �آفر�ن اشتغال  است 
ا�ن امور مو�د ا�ن است �ه �� تيم خوب در حال 

فعاليت در ا�ن شر�ت هست. 
ا�ن¤ه  گفت:  خود  سخنان  از  د�گر   �بخش در  و� 
و  دلسوز�  و  مد�ر�ت  با  خراسان  خودرو  ا�ران 
بحث  است  توانسته  �ارگران   �تمام  �همدل
اشتغال را به خوب� مد�ر�ت نما�د ا�ن خود نشان 
شر�ت  ا�ن  در  �ه  است  ارزشمند�  بسيار  �ار  از 
 ��نون شرا�ط  در  و  امروز  است  گرفته  صورت 
ا�ن  سرما�ه ها�  و  ارزشمند  اقدام  ا�ن  از  با�د  ما 

شر�ت و �ارگران آن حما�ت نما�يم. 
دهه  تبر��  ضمن  نيز  فرد  زاهد�  مهندس 
 �سخنان در  ميهمانان  به  مقدم  خير  و  �رامت 
اظهار داشت: مباحث و امور شر�ت ا�ران خودرو 
در  شر�ت  ا�ن  بردار�  بهره  ابتدا�  از  خراسان 

اقتصاد�،  حوزه ها� 
و   �فرهنگ  ،�مال
�ار�نان   �معيشت
هميشه دارا� اهميت 
حوزه ها  ا�ن  در  و  بوده 
تر�ن  شفاف  از   �¤�
سطح  در  شر�ت ها 

�شور هستيم. 
گفت:  فرد  زاهد� 
چندان  نه   �زمان در 
مورد  صنعت  ا�ن  دور 
از  و   �داخل مهر�   �ب
دليل  به  د�گر  طرف 
اهميت� �ه در اقتصاد 
گرفت  قرار   �خارج تحر�م  مورد  دارد،  �شور 
در  صنعت  از  بخش  ا�ن  اشتغال  شد  باعث  �ه 
مخاطره قرار گيرد. بطور� �ه برهه ا� در شر�ت 
�ار  نيرو�  نفر،   ١٦٠٠ خراسان  خودرو  ا�ران 
�ار�نان   �همراه و  هم¤ار�  با  اما  داشتيم  مازاد 
توانستيم مباحث و مش¤الت را به گونه ا� مد�ر�ت 

�نيم تا نيرو� �ار �متر�ن آسيب را ببيند. 
ام¤انات  و  تجهيزات  حوزه  در  ما  افزود:  و� 
از  �م  چيز�  متخصص،   �انسان نيرو�  و  توليد 
شر�ت ها� بزرگ خودرو ساز� ندار�م از ا�ن رو در 
اهميت  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  استراتژ� ها� 
از   �بخوب و  هستند  قائل  شر�ت  ا�ن  برا�   �بسزا�
ا�ن  به  اخير  سال ها�   �ط �ه   �مهم وظا��  پس 
شر�ت محول شده است، برآمده ا�م. تمام تالش ها 
در گروه صنعت� ا�ران خودرو بر ا�ن است �ه توليد 
در ا�ن شر�ت با تمام ظرفيت انجام شود و تصميمات 

مهم� هم در ا�ن خصوص اتخاذ شده است.

درخشش کارگران ایران خودرو خراسان در جشنواره امتنان
دومين  و    �س در  و  �ارگر  و  �ار  هفته  با  هم زمان 
جشنواره امتنان استان خراسان رضو� �ارگران 

ا�ران خودرو خراسان خوش درخشيدند.
امتنان  جشنواره  دومين  س�  و   �پا�ان آ�ين  در 
معتمد�ان  محمدصادق  حضور  با  �ه  استان 
 ١١ شنبه  روز  رضو�،  خراسان  استاندار 
 �جهان روز  با  مصادف   ١٤٠٠ ماه  ارد�بهشت 
�ارگر در محل استاندار� خراسان رضو� برگزار 

خودرو  ا�ران  نمونه  �ارگر  و  �ارها  گروه  از  شد 
خراسان با اهدا� تند�س و لوح تقد�ر تجليل شد.

ا�ن مراسم به منظور معرف� و تجليل از �ارگران، 
گروه ها� �ار نمونه سال ١٣٩٩ استان خراسان 
رضو� با رعا�ت فاصله گذار� اجتماع� و حضور 
حداقل افراد برگزار شد، احمد فهيم� از �ار�نان 
سالن رنگ شر�ت ا�ران خودرو خراسان با پروژه 
طراح� و ساخت دستگاه �نترلر دما� هوشمند 

و   �قدردان مورد  نمونه  �ارگر  عنوان  به   �صنعت
تجليل قرار گرفت.

 ،�عراق محمد   ،�ذبيح نيما  آقا�ان  همچنين 
بي�  زال  حميد  و  نژاد   �رحيم حسين  محمد 
اتوماتي�  تمام  ربات  ساخت  و   �طراح �ارگروه 
جواد   ،�خرم مسعود  آقا�ان  و   (AGV)خط تغذ�ه 
و  صالح   �حسين سيدحامد  رضو�،   �محسن
ساخت  و   �طراح بدليل   �توزندجان مسعود 
خطوط  جوش  نقطه  گانها�  آبگرد   �مين �ابل 
�اظم  زاده،  رمضان  ابراهيم  آقا�ان  و  ساز�  بدنه 
زودخيز�، احسان چوپان¤اره و عل� عبدا...� فر 
بدليل داخل� ساز� سيستم شاورتست استاتي� 
رفاه  و  �ار  تعاون،  �ل  اداره  سو�  از  ت¤ميل¤ار� 
از شر�ت  به عنوان سه گروه �ار نمونه   �اجتماع
و  انتخاب   ١٣٩٩ سال  در  خراسان  خودرو  ا�ران 

معرف� شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان در بازدید از ایران خودرو 

خراسان مطرح کرد

نیروی انسانی مهمترین 
سرمایه یک بنگاه 

اقتصادی است
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مجمع عمومی ساالنه 
1399 شرکت ایران خودرو 

خراسان برگزار شد
خودرو  ا�ران  شر�ت  ساالنه   �عموم مجمع 
 �مال سال  عمل¤رد   �بررس به  مربوط  خراسان 

منته� به ٣٠ اسفند ١٣٩٩ برگزار شد.
از   �قبل دعوت  و  شده  انجام   �هماهنگ پيرو 
ا�ران  شر�ت  ساالنه   �عموم مجمع  سهامداران، 
خردادماه  دوم  �¤شنبه  مورخ  در  خراسان  خودرو 
سمند  �نفرانس  سالن ها�  محل  در   ١٤٠٠
شر�ت  مر�ز�  �نفرانس  و  خودرو  ا�ران  شر�ت 
ا�ران خودرو خراسان (و بصورت و�د�و �نفرانس 
نامه ها�  شيوه  �امل  رعا�ت  با  (مجاز�))، 

بهداشت� برگزار شد.
ا�ن مجمع با حضور مد�رعامل گروه صنعت�، نائب 
ر�يس هيات مد�ره شر�ت ا�ران خودرو (قائم مقام 
مال� _ اقتصاد� گروه)، معاونان مال� و اقتصاد� 
اعضا�  مد�رعامل،  خودرو،  ا�ران  شر�ت 
شر�ت  اقتصاد�   _  �مال مد�ر  و  مد�ره  هيات 
سهامداران،  نما�ندگان  خراسان،  خودرو  ا�ران 
حسابرس مستقل و بازرس قانون� و سا�ر مد�ران و 

مسئوالن مرتبط شر�ت و سهامداران برگزار شد.
در ا�ن جلسه پس از تعيين هيات ر�يسه، گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانون� قرائت و سپس 
�ادداشت ها�  و  مد�ره  هيات  فعاليت  گزارشات 
صورت ها� مال� سال ١٣٩٩ توسط مد�رعامل 
و مد�ر مال� _ اقتصاد� شر�ت ارا�ه شد. مجمع 
از  اعم  اندر�اران  دست  �ليه  از   �قدردان ضمن 
مد�رعامل، هيات مد�ره، سا�ر مد�ران و �ار�نان 
شر�ت و نيز مد�ر�ت مال� - اقتصاد� و هم¤اران 
ا�شان، ضمن تا�يد و تصو�ب صورتها� مال� سال 
بند  فاقد  و  مطلوب  گزارش  اخذ  بابت   ،١٣٩٩

خاص حسابرس�، تبر�� و تش¤ر نمودند.
بيژن زاهد� فرد مد�رعامل شر�ت ا�ران خودرو 

ایران خودرو خراسان کارآفرین برتر 
استان شد

خودرو  ا�ران  شر�ت 
سو�  از  خراسان 
و  �ار  تعاون،  �ل  اداره 
استان   �اجتماع رفاه 
به  رضو�  خراسان 
برتر  �ارآفر�ن  عنوان 

استان معرف� شد.
جشنواره  سيزدهمين 
�ارآفر�نان  انتخاب 
خراسان  استان  برتر 
حجت  حضور  با  رضو� 
معاون   �ميرزا� اله 
وزارت  اقتصاد�  امور 
تعاون،�ار و رفاه اجتماع� ، مرتض� اشرف� معاون 
هماهنگ� امور اقتصاد� استاندار� ، حميد رضاپناه 
مد�ر �ل تعاون،�ار و رفاه اجتماع� خراسان رضو� 
برگزار و شر�ت ا�ران خودرو خراسان به عنوان �ار 
 ١٣٩٩ سال  در  استان  صنعت  بخش  برتر  آفر�ن 
تقد�ر  لوح   ،�١٣٩٨معرف سال  عمل¤رد  اساس  بر 

ا�ن  نما�نده  به  جشنواره  از  دوره  ا�ن  تند�س  و 
شر�ت اهداء شد. 

در لوح تقد�ر� �ه توسط محمدصادق معتمد�ان 
زحمات  پاس  به  رضو�  خراسان  استاندار 
و�  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 
اهدا گرد�ده از تالش ها� ا�شان در جهت حفظ 
اشتغال و تداوم حر�ت چرخ ها� اقتصاد استان و 

�شور، تجليل شده است.
توامان   ، لوح  ا�ن  از  د�گر�  بخش  در  همچنين 
 ��ارآفر�ن و  صنعت  حوزه  تالش ها�  شدن 
مسئوليت ها�  و  مشار�ت ها   ، همدل� ها  با 
اجتماع� را ما�ه بالندگ� ا�ران اسالم� دانسته و 

اقدامات شا�سته و� را ارج نهاده است.
برتر  �ارآفر�نان  انتخاب  جشنواره  است،   �گفتن
�ل  اداره  هم¤ار�  با  ساله  هر  رضو�  خراسان 
�ارآفر�نان  �انون  و   �اجتماع رفاه  و  �ار  تعاون، 
خراسان  خودرو  ا�ران  �ه  م� شود  برگزار  استان 
ا�ن  �سب  به  موفق  نيز  گذشته  سال ها�   �ط

عنوان شده است.

ایران خودرو خراسان به عنوان کارفرمای سالمت 
محور برتر انتخاب شد

استان   �اجتماع رفاه  و  تعاون  �ار،  اداره  سو�  از 
به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  رضو�  خراسان 
عنوان �ارفرما� سالمت محور برتر استان خراسان 
فرد  زاهد�  بيژن  مهندس  و  شد   �معرف رضو� 
عنوان  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 
صنعت  بخش  در  محور  سالمت  برتر  �ارفرما� 
و  با اهداء تند�س  و   �استان خراسان رضو� معرف

لوح تقد�ر از ا�شان تجليل شد.
 �ا�ن تند�س از سو� اداره �ار، تعاون و رفاه اجتماع
فرد  زاهد�  مهندس  به  رضو�  خراسان  استان 
 ،�بدليل اهتمام در حوزه ها� فرهنگ ساز� ا�من

اقدامات  انجام  ز�ست،  محيط  حفظ  و  بهداشت 
�ار  نيرو�  سالمت  از  مراقبت  خصوص  در  الزم 
گروه ها�  معا�نات  و  ادوار�  معا�نات  شامل 
 �پرخطر، انجام اقدامات الزم در خصوص ارز�اب
شيوه ها�  ارائه  بهداشت،  و   �ا�من ر�س� ها� 
سالمت  زمينه  در  نوآور�  و  ابت¤ار   ، �ار  در  نو�ن 

�ار�نان اهداء شد.
همچنين تالش ها� ب� وقفه در �نترل بيمار� 
و  �ار�نان  سالمت  به  مضاع�  اهميت  و  �رونا 
ا�جاد م¤ان� امن در جهت حفظ و ارتقا� سالمت 
و   �ارز�اب شاخص ها�  مهمتر�ن  از  �ار�نان 
�ارفرما�  انتخاب 
بوده  محور  سالمت 
است   �گفتن است. 
خودرو  ا�ران  شر�ت 
سال  از  خراسان 
١٣٩٤ تا �نون بطور 
عنوان  به  پيوسته 
و   �ا�من برتر  واحد 
حرفه ا�  بهداشت 
و  انتخاب  استان 
قرار  تجليل  مورد 

گرفته است.
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افزایش رضایت مشتریان از خودروی شاسی بلند 
ایران خودرو خراسان

توليد  اس٧  خودرو ها�ما  از  مشتر�ان  رضا�ت 
به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در  شده 
ابتدا�  تا   ١٣٩٧ سال  از  خود  ميزان  باالتر�ن 

سال ١٤٠٠ رسيد.
 �ها�ما اس٧ توربو تنها شاس� بلند گروه صنعت
خودرو  ا�ران  شر�ت  در  �ه  خودرو،  ا�ران 
 �خراسان توليد م� شود، توانست در نظرسنج
توليدات تحو�ل� سه ماهه چهارم سال ١٣٩٩ 
استاندارد  و  �يفيت   �بازرس شر�ت  توسط 
را  مشتر�ان  رضا�ت  ميزان  باالتر�ن   ، ا�ران 

نسبت به ادوار گذشته �سب �ند.
و  �يفيت   �بازرس شر�ت  گزارش  اساس  بر 
به  رو  روند  با  توربو  اس٧  ا�ران ها�ما  استاندارد 
داشته  اخير  سال ها�   �ط در  �ه   ��يف رشد 
است با �سب نمره ٧٥ �متر�ن ميزان ا�رادات 
به  نسبت  را  مشتر�ان  سو�  از  شده  اظهار 

دوره ها� قبل داشته است. 
و  مشتر�ان  رضا�ت  شاخص ها�  است   �گفتن
ا�رادات گزارش شده از مهمتر�ن شاخص ها� 
و  نامه  پرسش  طر�ق  از  �ه  است  خودرو   ��يف

از  ماه  سه  �ه  خودرو  مال¤ان  از  مستقيم  بصورت 
ا�ن خودرو استفاده نموده اند، در�افت م� شود.  

ظرفیت تولید خودروهای شاسی بلند در ایران 
خودرو خراسان ۵۰ درصد افزایش می یابد

پروژه توسعه خط مونتاژ ٢ شر�ت ا�ران خودرو 
با  و  آغاز   ١٤٠٠ سال  ماه  مرداد  در  خراسان 
آ�نده  سال  ماه  مرداد  در  آن  از  بردار�  بهره 
ا�ن  در  بلند   �شاس خودروها�  توليد  ظرفيت 

شر�ت ٥٠ درصد افزا�ش م� �ابد.
بيژن زاهد� فرد مد�رعامل ا�ن شر�ت با بيان 
توليد  ظرفيت  افزا�ش  پروژه  گفت:  مطلب  ا�ن 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان در فازها� مختل� 
اجراست  حال  در  قبل  سال  چند  از  و  تعر�� 
 �نها� مرحله  نيز  جار�  سال  ماه  مرداد  در  �ه 
افزا�ش  منظور  به   ٢ مونتاژ  خط  توسعه  پروژه 
ظرفيت توليد خودروها� SUV به اجرا درآمد. 
نوع  دو  حاضر  حال  در  گفت:  فرد  زاهد� 
با  پالس   ٧ اس  و   ٥ اس  SUV ها�ما  خودرو� 
در  ساعت  در  دستگاه  نيم  و   ٦ توليد  ظرفيت 
با  �ه  م� شود  توليد  خراسان  خودرو  ا�ران 
خودروها�  توليد  ظرفيت  پروژه  ا�ن  اجرا� 
SUV با افزا�ش ٥٠درصد� به ١٠ دستگاه در 

ساعت م� رسد.
خط  افزود:  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت   ٢ مونتاژ  جد�د 
توسط  ر�ال  ميليارد   ٣٠٠ بر  بالغ  هز�نه ا�  با 

شر�ت تام ا�ران خودرو در حال ساخت است. ا�ن 
خط �امال م¤انيزه بوده و ام¤ان توليد همزمان ٤ 

مدل خودرو� شاس� بلند را دارد.
با  شده  ا�جاد  اشتغال  ميزان  خصوص  در  و� 
اجرا�  از  قبل   : گفت  جد�د  خط  از  بهره بردار� 
ا�ن پروژه ١٣٥نفر نيرو در ا�ن خط مشغول به �ار 
بودند �ه با بهره بردار� از خط جد�د حدود ٥٠ 
نفر نيرو� جد�د در آن مشغول به �ار خواهند شد 

�ه ا�ن ميزان بسته به توليد متغير است.

 ١٣٩٩ سال  در  گفت:  مجمع  ا�ن  در  خراسان 
مواد  تامين  محدود�ت ها�  و  مش¤الت  وجود  با 
اوليه داخل� و خارج�، عالوه بر تحقق ٨١ درصد 
درصد�   ٦٧ رشد  همچنين  و   �ابالغ برنامه 
شر�ت  عمل¤رد  قبل،  سال  با  مقا�سه  در  فروش 

منتج به سود شده است.
شر�ت   ��ل عمل¤رد  نمود  عنوان  همچنين  و� 
بسيار   ١٣٩٩ سال   �ط خراسان  خودرو  ا�ران 
نقش  توانست  شر�ت  ا�ن  و  است  بوده  مثبت 
 �صنعت گروه  �الن  برنامه ها�  تحقق  در  موثر� 
توليد  و  سفارشگذار�   ،�نقد�نگ تامين  طر�ق  از 
تعهدات  رساندن  حداقل  به  و  خودروها� ها�ما 

سنوات� ا�ن محصوالت ا�فا نما�د.
 �مد�ر مال� _ اقتصاد� شر�ت هم ضمن قدردان
مطلوب  بند�  جمع  در   �مال حوزه  هم¤اران  از 
سال   �مال صورت ها�  و  حساب ها  �يفيت  با  و 
حضور  ساالنه،  مجمع  بموقع  برگزار�  و   ١٣٩٩
قائم مقام محترم مال� و  و  مد�ر�ت محترم عامل 
عنوان  (به  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  اقتصاد� 
دو نفر از اعضا� هيات مد�ره شر�ت ا�ران خودرو 
- سهامدار اصل�) در جلسه مجمع شر�ت را �ه 
برا� اولين بار اتفاق افتاده است حاصل اهميت 
در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  و�ژه  جا�گاه  و 
سطح گروه و نشان دهنده اعتماد آنان به عمل¤رد 
طول  در  شر�ت  ا�ن  �ار�نان  و  مد�ر�ت  تيم 

سالها� جار� دانست. 
عمل¤رد  دهنده  نشان  را   �مال صورت ها�  و� 
نتا�ج  �ه  دانست  سطوح   �تمام در  شر�ت   ��ل
ا�ن  قالب  در  اقتصاد�   _  �مال حوزه  توسط  آن 
گزارشات مدون و ارا�ه م� شود. لذا عمل¤رد �ل 

شر�ت قابل تقد�ر است.
شده،  انجام  ر�ز�  برنامه  طبق  است  بذ�ر  الزم 
خودرو  ا�ران  شر�ت  ساالنه  مجمع  برگزار� 
بود  شده  تعيين  ماه  خرداد  دوم  برا�  خراسان 
و   �مال هم¤اران  بموقع  اقدام  و  همت  با  �ه 
موعد  در  موضوع  ا�ن  حوزه ها،  سا�ر   �پشتيبان

مقرر اجرا�� شد.





هایما اس ٧ پالس

با امکانات رفاهی به روز...
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مهندس زاهدى فرد مدیرعامل ایران خودرو خراسان در روز ارتباطات و روابط عمومی عنوان کرد

جایگاه و نقش روابط عمومی ها در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید بسیار با اهمیت است
؛   �عموم روابط  روز  ارد�بهشت   ٢٧ با  همزمان 
مد�رعامل ا�ران خودرو خراسان بار د�گر بر اهميت 
و  درون  در   �عموم روابط  جا�گاه  تقو�ت  ضرورت  و 
برون سازمان صحه گذاشتند و در اقدام� ارزشمند 
شر�ت،  ارتباطات  دفتر  در  حضور  با  روز  ا�ن  در 
بصورت نماد�ن مسئوليت مد�ر�ت واحد ارتباطات 
را  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  الملل  بين  امور  و 

پذ�رفتند .
ا�ران  مد�رعامل  فرد  زاهد�  بيژن  �ه   �نشست در 
داشت  ارتباطات  واحد  �ار�نان  با  خراسان  خودرو 
در خصوص هدف و انگيزه قبول مسئوليت مد�ر�ت 
واحد ارتباطات و امور بين الملل گفت: هدف بنده 
پرتالش  هم¤اران  به  روز  ا�ن  تبر��  اول  وهله  در 
از  و  بود  خراسان  خودرو  ا�ران  ارتباطات  واحد 
لمس  را  حوزه  ا�ن  در  ا�شان  دغدغه ها�  نزد�� 
و  داشت  هم   �پيام مسئوليت  ا�ن  قبول  اما  نما�م. 
ارتباطات و روابط عموم� برا�  ا�ن¤ه �ه مقوله  آن 
ما در بزرگتر�ن شر�ت خودروساز� شرق �شور از 

اهميت بسيار ز�اد� برخوردار است.
 �و� در ادامه ارتباطات را �� شاخصه مهم انسان
دانست و گفت:  ا�ن¤ه عصر حاضر، عصر ارتباطات 
جامعه  پيدا�ش  بل¤ه  نيست  تازه ا�  موضوع  است، 
 �انسان ها� است.  بوده  ارتباطات  اساس  بر  بشر� 
در ا�ن جهان ماندگار شدند �ه توانستند بر جامعه 
پيرامون خود تاثيرگذار باشند و ا�ن تاثيرگذار� جز 
با ارتباطات موثر و روابط عموم� خوب ميسر نشده 

است.
باعث  خوب   �عموم روابط  داشت:  اظهار  و� 
و  شود  دوست  شما  با  جامعه  و  مخاطب  م� شود 
است.  صداقت  و  شفافيت  اصل   �دوست ا�ن  الزمه 
اعتماد  م� شود  باعث   �عموم روابط  در  اصل  ا�ن 

جامعه جلب شود و مخاطب در �نار و همراه سازمان 
قرار گيرد. بطور مثال هم¤اران ما در شر�ت ا�ران 
خودرو خراسان به همراه همسران و فرزندان شان 
خانواده ا� ١٧هزار نفر� را تش¤يل م� دهند �ه با 
�� روابط عموم� خوب م� توانيم با تاثيرگذار� بر 
ا�ن جامعه آنها را در جهت تحقق اهداف استراتژ�� 
تنها  و  اولين  پس  نما�يم.  همسو  و  همراه  سازمان 
ابزار� �ه �� مد�ر به آن نياز دارد و م� تواند با آن 
بخش ز�اد� از اهداف خود را پيش ببرد �� روابط 
 �عموم� درست و حرفه ا� است. �� روابط عموم
 �خوب و تاثيرگذار م� تواند اولين حلقه ذ�نفعان �عن
برنامه ها�  و  اهداف  با  را  آنها  خانواده  و  �ار�نان 

سازمان همسو نما�د.
و� بيان داشت: نقش روابط عموم� در هر سازمان 
و ارگان� از مامور�ت و وظيفه ذات� آن سازمان مهمتر 

است برا� ما نيز جا�گاه روابط عموم� بسيار مهم 
به  و  خالصه  آن  در  شر�ت  عمل¤رد  تمام  ز�را  است 
مخاطب ارا�ه م� شود. در پا�ان مجدد ا�ن روز را به 
همه فعاالن عرصه ارتباطات و روابط عموم� تبر�� 
ا�ران   �عموم روابط  در  هم¤ارانم  برا�  و  م� گو�م 
خودرو خراسان آرزو� توفيق دارم و خوشحالم �� 
روز را در �نار شما سپر� �ردم. اميدوار�م بتوانيم 
تا بتوانيد  بيش تر از پيش به ا�ن واحد �م� �نيم 
در  جامعه  و  سازمان  ميان   �خوب تعامل  و  ارتباط 

جهت تحقق اهداف و تعال� سازمان برقرار نما�يد.
در ا�ن نشست رامين آرمات مد�ر واحد ارتباطات و 
امور بين الملل نيز ضمن تش¤ر از حضور مد�رعامل 
محترم در واحد ارتباطات گزارش� از عمل¤رد واحد 
روابط  روز  با  همزمان  گفت:  و  نمود  ارا�ه  ارتباطات 
بين  گفتگو  و  ساز�  گفتمان  مسير  در  و   �عموم
اقدام  ارتباطات  واحد  شر�ت،  �ار�نان  و  مد�ران 
ا�ران  صفحه  از  گفتمان  زنده  برنامه  و�ژه  پخش  به 
خودرو خراسان نموده است �ه مورد توجه هم¤اران 
در  مستمر  بصورت  برنامه  ا�ن  افزود  و  گرفت  قرار 
ادامه  مسووالن  و  مد�ران  حضور  با   �آت هفته ها� 

خواهد �افت.
و� در بخش� د�گر از سخنان خود گفت: بنده به نوبه 
خودم و از طرف همه هم¤ارانم در واحد ارتباطات 
واحد  مد�ر�ت  قبول  و   �حضرتعال ارزشمند  حضور 
ارتباطات و امور بين الملل ا�ران خودرو خراسان به 
صورت نماد�ن را باعث افتخار خود م� دانيم. حضور 
شما در ا�نجا موجب شد مسئوليت سنگين تر� بر 
دوش ما قرار گيرد و قطعا تالش م� �نيم در مسير 
اهداف سازمان و تا�يدات حضرت عال� پيش رو�م 
اعتال�  جهت  در  را  بيشتر�  موفقيت ها�  حتما  و 

سازمان �سب نما�يم.

روابط عمومی حرفه ای و پویا بالندگی سازمان را فراهم می کند
در   �صنعت گروه  الملل  بين  امور  و  ارتباطات  مد�ر 
پيام� به مناسبت روز ارتباطات و روابط عموم� ا�ن 
روز را به مد�ر و �ار�نان واحد ارتباطات شر�ت ا�ران 

خودروخراسان تبر�� گفت.
احد ميرزا�� مد�ر ارتباطات و امور بين الملل گروه 
به  خطاب   �لوح ارسال  با  خودرو  ا�ران   �صنعت
رامين آرمات مد�ر واحد ارتباطات و امور بين الملل 
ماه،  ارد�بهشت   ٢٧ خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
هم¤اران  و  و�  به  را   �عموم روابط  و  ارتباطات  روز 

ا�شان تبر�� گفت.
و  ارتباطات   �جهان روز  است؛  آمده  پيام  ا�ن  در 
تعهد،  از  است   �سرفصل گر   �تداع  �عموم روابط 
تخصص، دانش و هنر �ه آميزه آن با خالقيت در جذب 

مخاطب و پيشبرد هر آن چه روابط عموم� امروز�، 
س¤اندار آن است تاثير� شگرف دارد و م� تواند نقطه 
باشد.  سازمان  واحدها�  تحول  و  توسعه  در   �عطف
روابط عموم� حرفه ا� و پو�ا، با اتخاذ استراتژ� �ارا 
محقق  را  سازمان   �ش¤وفا� و   �بالندگ مناسب،  و 
م� �ند.  هدا�ت  مقصود  سرمنزل  به  را  آن  و  ساخته 

 �ب� ش� پيما�ش ا�ن مسير با هم اند�ش� و هم سو�
و استفاده از فناور� روز و ا�ده ها� نو ميسر است و 
به مناسبت فرارسيدن روز  ا�ستا�� منافات دارد.  با 
شمرده  مغتنم  را  فرصت  ارتباطات  و   �عموم روابط 
توفيقات   �گرام هم¤ار  شما  به  تبر��  ضمن  و 
خواستارم. منان  ا�زد  درگاه  از  را  تان  افزون  روز 



شماره       مهـر 
٣١140013

زمين  رو�  بر  بشر  ابناء   �اله رسالت   ،�انسان ت¤امل  و   �تعال
نم� رسد  انجام  به  رسالت  ا�ن  ترد�د   �ب و  م� شود  محسوب 
و  تعهد  مسير  از   �اخالق م¤ارم  و   �انسان رفتار  توسعه  با  مگر 
 .�زندگ محيط  و  جامعه  خود،  به  نسبت  انسان ها  مسئوليت 
به منظور دستياب� به توسعه پا�دار، با�د به انتظارات اجتماع� و اح¤ام 
اخالق� جامعه، وا�نش مناسب نشان داد، چرا �ه هر تصميم و عمل 
آحاد  �ه  گونه ا�  به  م� گذارد،  تأثير  جامعه  رو�  نحو�  به  سازمان 
جامعه، خود را در عمل¤رد سازمان سهيم دانسته و از سازمان خواهان 
ا�ران   �اجتماع مسئوليت ها�  مدل  هستند.  مسئوليتش  به  تعهد 
خودرو خراسان در پنج محور با الگوبردار� از استاندارد  ا�زو ٢٦٠٠٠ 

تدو�ن شده �ه در ادامه به اختصار تشر�ح گرد�ده است:

مسئولیت های اجتماعی ایران خودرو خراسان

مدل مسئوليت هاى 
اجتماعی

IKK

رهبرى

نقش 
آفرین در 

جامعه 

کارکنان و 
محيط کار

محيط زیست
مسئوليت 

در قبال 
 مشترى

محیط زیست 
آموزش و ترویج فرهنگ بهينه سازى مصرف  ●

و  محيطی  زیست  آالینده هاى  کاهش  انرژى، 
مدیریت پسماند

کمک به سازمان منابع طبيعی جهت حمایت از  ●
مناطق حفاظت شده و گونه هاى در معرض خطر 

گونه هاى  ● از  استفاده  با  درختکارى  توسعه 
مناسب و کم آب

 نگهدارى و توسعه سایت پرورش آهو  ●

 مسئولیت در قبال مشتری
)تامین کننده(

با تامين کنندگان و  ● حمایت و تعامل منصفانه 
پيمانکاران زنجيره تامين

سرمایه  ● کنندگان،  مصرف  حقوق  از  صيانت   
گذارى اجتماعی مسئوالنه 

 مسئوليت در قبال محصول و خدمات ●
 پرداخت به موقع ماليات و تبعيت از قانون ●
 ایفاى نقش در اقتصاد منطقه اى و ملی و...  ●

رهبری، حاکمیت شرکتی و فعالیت های مسئوالنه
پذیرش و درک مسئوليت پذیرى در باالترین سطح سازمانی و تسرى آن  ●

به سطوح پایين سازمان (از طریق چشم انداز، ماموریت، استراتژى و ...)
انطباق با الزامات استاندارد مسئوليت هاى اجتماعی  ●
توانمندسازى ذینفعان پيرامونی، پيمانکاران و تامين کنندگان محلی ●
همکارى با سازمانهاى انتظامی جهت امنيت منطقه  ●
اقدامات و برنامه هاى مرتبط با تضمين التزام به قوانين و مقررات  ●

(از قبيل تامين نرم افزارهاى مالی و مکانيزه کردن فرآیندها)

 نقش آفرین در جامعه
)هدایتگر و جریان ساز(

معرفی متقاضيان و کارآفرینان جهت استفاده  ●
از اعتبارات استانی، بانکی، بنياد برکت و ...

و  ● کسب  به  مدیریتی  و  فنی  رایگان  مشاوره 
با بهره گيرى از دانش  کارهاى موجود منطقه 

و تجربه همکاران
سازمانهاى  ● و  موسسات  با  مساعدت 

زندانيان،  تعاون  بنياد  قبيل  از  غيرانتفاعی 
سایر  و  منطقه  ماسک  توليد  کارگاه هاى 

توليدى هاى مرتبط با خيریه ها و ...)
کمک به تجهيز و تعمير مدارس مناطق محروم  ●
کمک به تعمير و یا تامين مسکن افراد نيازمند  ●
کمک به آسيب دیدگان از حوادث غير مترقبه  ●

و بالیاى طبيعی

نهادها�  با  مشار�ت   ،�اخالق اصول  به  پا�بند� 
حل  در  مشار�ت  و  خير�ه  �م� ها�   ،�اجتماع
بحران ها� اجتماع�، توسعه مشاغل و مبارزه با بي¤ار� 
محيط پيرامون�، �اهش آثار ز�ان آور و آال�ندگ� ها 
ا�ران  شر�ت  اقدامات  اهم  از  و...  ز�ست  محيط  بر 
 �اجتماع مسئوليت ها�  حوزه  در  خراسان  خودرو 
است �ه در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره م� شود.

کارکنان و محیط کار
دیگر  ● و  آموزشی  روانشناختی،  مشاوره هاى 

خدمات به همکاران و خانواده ایشان
کمک به تهيه مسکن از طریق تعاونی مسکن ●
حمایت از بيمارى هاى نادر و خاص ●
توزیع اقالم بهداشتی و واکسيناسيون کارکنان ●
شناسایی  ● جهت  بهداشت  وزارت  با  همکارى 

بيماریهاى شایع و صعب العالج منطقه پيرامون
و  ● بهداشت  قبيل  از  الزم  آموزش هاى  ارائه 

محيط، خانواده و ... با اولویت روستاهایی که 
بيشترین حجم پرسنل را دارند. 

نقشه راه مسئولیت های اجتماعی

تدوین  ●
استراتژى هاى 

حوزه 
مسئوليت هاى 

اجتماعی و کارت 
اهداف

شروع فعاليت هاى  ●
معين اقتصادى و 

فرهنگی
تعریف قسمت  ●

مسئوليت هاى 
اجتماعی در 

ساختار سازمانی

استقرار نظام  ●
مدیریتی 
مسئوليت هاى 
اجتماعی استاندارد 
ISO ٢۶٠٠٠

شرکت در جوایز  ●
ملی و بين المللی 
حوزه مسئوليت هاى 
اجتماعی و دستيابی 
به سطوح تعالی - 
تدوین و نهایی سازى 
IKKCSR مدل بومی

سال ١۴٠٣
معرفی به عنوان  ●

یک شرکت 
الگو در حوزه 
مسئوليت هاى 
اجتماعی (توسعه 
پایدار)

تدوین مدل و استراتژى  ●
معين اقتصادى جهت 
توسعه منطقه مبتنی 

بر ظرفيت هاى موجود 
- توسعه اقتصادى و 

فرهنگی منطقه

سال ١٣٩٧ سال ١٣٩٨
سال ١۴٠٠

سال ١۴٠٢

سال ١٣٩٩

سال ١۴٠١
توسعه فعاليت هاى مسئوليت هاى  ●

اجتماعی با هدف ترویج این 
فرهنگ با جلب مشارکت کارکنان، 
همکارى با نهادها و شرکت هاى 
صنعتی فعال در کشور، NGOها 
و سازمان هاى منطقه اى
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در راستاى ایفاى مسئوليت هاى اجتماعی

ایران خودرو خراسان به داد آهوان ایرانی رسید
است   �گزارش عنوان   "�خش¤سال تيغ  ز�ر  "آهوان 
روزنامه  در   ١٤٠٠ ١٣تيرماه  �¤شنبه  مورخ  �ه 
پد�ده  بروز  موضوع  به  آن  در  و  منتشر  خراسان 
خش¤سال� و مخاطره ا� جد� برا� حيات وحش 
از   �¤� عنوان  به  سبزوار  شده  حفاظت  منطقه 

ز�ستگاه ها� مهم آهو در �شور پرداخته است.
 �در ا�ن گزارش آمده است شرا�ط مساعد جو� ط
مناطق  از   �¤� در  بود  شده  باعث  گذشته  سال  دو 
از  بيش  به  آهوان  جمعيت  سبزوار  شده  حفاظت 
به  توجه  با  شده  باعث  امر  ا�ن  �ه  برسد  رأس  هزار 
 ñخورا و  علوفه  تامين  هوا،  گرما�  و   �خش¤سال
پيگير� ها  رغم   �عل شود.  مواجه  مش¤ل  با  آهوان 
و  ني¤و�اران  و  نهاد  مردم  سازمان ها�  اقدامات  و 
خراسان  استان  ز�ست  محيط  حفاظت  �ل  اداره 
منطقه  ا�ن  نياز  مورد  علوفه  ١٥تن  فقط  رضو� 
نيازمند  منطقه  ا�ن  ا�نون  هم  و  است  شده  تامين 
٣٥ تن علوفه است. در صورت� �ه علوفه مورد نياز 
حيات  تهد�د  بر  عالوه  نشود  تامين  منطقه  آهوان 
گونه ها� جانور� موجب ضع� حيوانات و آسيب 
پذ�ر� بيشتر آن ها در برابر بيمار� ها شده است و 
در نتيجه منجر به �اهش زاد و ولد آهوها در منطقه 

حفاظت شده سبزوار خواهد شد.

خودرو  ا�ران  شر�ت  گزارش  ا�ن  انتشار   �پ در 
بين  امور  و  ارتباطات  واحد  پيشنهاد  به  خراسان 
خود   �اجتماع مسئوليت ها�  راستا�  در  و  الملل 
تامين  آمادگ� جهت  وارد عمل شد و ضمن اعالم 
شده  حفاظت  منطقه  نياز  مورد  علوفه  از   �بخش
محيط  حفاظت  �ل  اداره   �هماهنگ با  سبزوار 
ز�ست استان خراسان رضو� اولين محموله علوفه 
تهيه شده را صبح روز پنجشنبه ١٧ تيرماه از محل 
حفاظت  منطقه  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
از ز�ستگاه ها� مهم   �شده شيراحمد سبزوار، �¤

آهو در �شور، ارسال نمود و ا�ن �م� ها همچنان 
تا رفع بحران ادامه خواهد �افت.

در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  است   �گفتن
حفاظت  و  خود   �اجتماع مسئوليت ها�  راستا� 
از محيط ز�ست �شورمان از سال ١٣٩٥ اقدام به 
است  نموده   �ا�ران آهو�  جانور�  گونه  از  حما�ت 
�ه ز�ستگاه آن در منطقه خراسان بزرگ است. ا�ن 
شر�ت همچنين با تاسيس مر�ز پرورش و نگهدار� 
به  اقدام  خود  تمل�  تحت   �اراض در   �ا�ران آهو� 

ت¤ثير و پرورش ا�ن گونه جانور� نموده است.

در راستاى مسئوليت هاى اجتماعی و ارتقاء فرهنگ مصرف انرژى

پویش "نور_همدلی" در ایران خودرو خراسان اجرایی شد
به پيشنهاد شر�ت ا�ران خودرو خراسان و اهتمام 
خراسان  استان  برق  نيرو�  توز�ع  شر�ت ها� 
مشهد،  شهرستان  برق  نيرو�  توز�ع  و  رضو� 
شر�ت  �ار�نان  بين  در   «�همدل «نور  پو�ش 
فصل  رسيدن  با  شد.  آغاز  خراسان  خودرو  ا�ران 
گرما، افزا�ش مصرف برق و لزوم هم¤ار� بيشتر 
بهره ور�  اصول  رعا�ت  راستا�  در  شهروندان 
بر  عالوه  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  انرژ�، 
مصرف  مد�ر�ت  جهت  گسترده  اقدامات  انجام 
مشار�ت  جلب  به  منظور  شر�ت،  داخل  در  برق 
�ار�نان نيز در مصرف بهينه برق خانگ�، پو�ش 

فرهنگ ساز� «نور همدل�» را راه انداز� نمود.
 �مهندس واحد  همت  به   «�همدل «نور  طرح 
امور  و  ارتباطات  واحد  و  سيستم ها  و  سازمان 
بين  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  الملل  بين 
عالقمندان  و  اجرا  شر�ت  ا�ن  �ار�نان  خانواده 
خود  منزل  برق   ñاشترا شماره  ثبت  با  م� توانند 
مشار�ت  طرح  ا�ن  در   �همدل نور  سامانه  در 
برق  مصرف  طرح  اجرا�  پا�ان  در  نما�ند. 
در  و  شده   �بررس برق  شر�ت  توسط  داوطلبان 

دوره  به  نسبت  آنها  مصرف  ميزان  �ه   �صورت
سو�  از  باشد  داشته  �اهش  گذشته  سال  مشابه 
مورد  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 

تقد�ر قرار خواهند گرفت.
خراسان  خودرو  ا�ران  �ار�نان  ا�ن،  بر  عالوه 
راستا�  در  خود  نوآورانه  اقدامات  و  تجربيات 
 «�«نور_همدل هشتگ  با  را  برق  مصرف  �اهش 
نحو�  به  تا  م� نما�ند  منتشر  مجاز�  فضا�  در 
آموزش ها�� نيز در حوزه مد�ر�ت مصرف برق و به 
ش¤ل� ساده و �اربرد�، با سا�ر مصرف �نندگان 

به اشتراñ گذاشته شود.

مسئوليت ها�  راستا�  در   «�همدل «نور  طرح 
اجتماع� شر�ت ا�ران خودرو خراسان و با هدف 
انرژ�،  صحيح  مصرف  فرهنگ  �ردن  نهاد�نه 
اهميت دادن به موضوع مد�ر�ت منابع و هم¤ار� 

با ارگان ها� دولت� اجرا م� شود.
بين  در  �ه   «�همدل «نور  طرح  بر  عالوه 
خودرو  ا�ران  شر�ت  �ار�نان  خانواده ها� 
نيز  شر�ت  داخل  در  م� شود،  اجرا  خراسان 
صورت  برق  مصرف  مد�ر�ت  جهت  در   �اقدامات
پذ�رفته �ه از آن جمله م� توان به خروج تجهيزات 
با  تجهيزات  از  استفاده  توليد،  مدار  از  ضرور  غير 
محيط ها�   �روشنا� ميزان  �اهش  باال،  راندمان 
�م تردد و حت� جابجا�� شيفت ها� �ار� اشاره 
�رد. ا�ن مهم باعث شده در روزها� اجرا� طرح 
٢٫٣ مگا وات برق �ه معادل مصرف �� شبانه روز 

٣٠٠ خانوار است، صرفه جو�� صورت پذ�رد.
گفتن� است از سال ١٣٩٥ با استقرار استاندارد 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در   ٥٠٠٠١ ا�زو 
ا�ن  طبق  بر  شر�ت  ا�ن  در  انرژ�  مصرف 

استاندارد جهان� مد�ر�ت م� شود.
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مدیرعامل ایران خودرو خراسان در آیين انعقاد تفاهم نامه با بنياد تعاون 
زندانيان مطرح کرد 

کار و اشتغال درمان ناهنجاری های اجتماعی است
خودرو  ا�ران  شر�ت  بين  هم¤ار�  نامه  تفاهم 
خراسان  استان  زندانيان  تعاون  بنياد  و  خراسان 

رضو� منعقد شد.
عصر روز سه شنبه ١٨ خرداد مد�رعامل بنياد تعاون 
زندانيان �شور و مد�ر�ل زندان ها� خراسان رضو� 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در   �هيأت همراه  به 
به  طرفين  بين  هم¤ار�  نامه  تفاهم  و  �افتند  حضور 
امضاء رسيد. خسرو مختار� مد�رعامل بنياد تعاون 
زندانيان �شور ضمن تش¤ر از اقدام شا�سته مد�رعامل 
در  خوشحالم  بنده   : گفت  خراسان  خودرو  ا�ران 
صنعت مد�ران� را دار�م �ه عالوه بر دغدغه ها� خود 

به سلوñ انسان� نيز توجه و�ژه ا� دارند. 
و� با اشاره به اهميت اشتغال در جلوگير� از بروز 
 �تحقيق اساس  بر   : گفت   �اجتماع چالش ها� 
 �� نگهدار�  هز�نه   ، داشتيم  قبل  سال  چند  �ه 
و  است  دانشجو   ٢٠ تربيت  هز�نه  معادل   �زندان
اگر به اشتغال و توليد توجه نشود م� با�ست چند 
برابر آن را در جلوگير� از جرم و نگهدار� مجرم 

هز�نه نما�يم. 
خودرو  ا�ران  مد�رعامل  فرد  زاهد�  مهندس 
از   �گزارش ارا�ه  با  نشست  ا�ن  در  نيز  خراسان 
 �عمل¤رد شر�ت گفت : با توجه� �ه مد�ران عال
خراسان  سا�ت  به  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه 
 �ط را  شر�ت  ا�ن  در  توليد  توانسته ا�م  دارند، 
دار�م  نگه  فعال  همچنان  تحر�م  سخت  سال ها� 

و امنيت شغل� خوب� در شر�ت ا�جاد نما�يم.
پانصد  و  هزار  حدود   : داشت  بيان  فرد  زاهد� 
خودرو  ا�ران  �ار�نان  نفر�  خانواده ٥هزار  نفر 
خراسان ، جوانان بوم� و سا�ن در منطقه بينالود 
هستند �ه بر اساس آمارها ، ا�ن منطقه �متر�ن 

نرخ بي¤ار� را نسبت به سا�ر نقاط استان دارد.
و  اشتغال  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 
�اهش  در  موثر  عوامل  از   �¤� را  مناسب  �ار 
 �اجتماع ناهنجار� ها�  و  بزه �ار� ها 
دانست و افزود : اهميت توليد را امسال نيز در 
 (�العال (مدظله  رهبر�  معظم  مقام  فرما�شات 
با نام گذار� سال با عنوان توليد، پشتيبان� ها 
و مانع زدا�� ها شاهد بود�م. توليد نه تنها باعث 
ا�جاد رونق اقتصاد� م� شود بل¤ه در نتيجه آن 
 �م� توان شاهد �اهش ناهنجار� ها� اجتماع
نيز بود. از ا�ن رو در ا�ران خودرو خراسان تمام 
شاغل  نيرو�  حفظ  با  تا  بود  ا�ن  بر  ما  تالش 
بروز  از  مانع  مش¤الت،  همه  رغم   �عل خود 
امنيت� در منطقه  و   �سا�ر چالش ها� اجتماع
شو�م. ا�ن تفاهم نامه با هدف ا�فا� مسئوليت 
ب¤ارگير�  و   �افزا� هم  طر�ق  از   �اجتماع
توانمند� ها�  افزا�ش  منظور  به  طرفين  منابع 
و  پا�دار  اشتغال  ا�جاد  به  �م�  و  مددجو�ان 
معيشت خانواده ها� آنها در جهت �اهش بروز 

آسيب ها� اجتماع� منعقد شد.

مرکز پژوهش و نوآوری 
ایران خودرو خراسان 

در حال توسعه
خودرو  ا�ران  شر�ت  نوآور�  و  پژوهش  مر�ز 
ح¤يم  دانشگاه   �علم هيئت  اعضاء  با  خراسان 
بصورت  مشهد   �فردوس دانشگاه  و  سبزوار� 
جلسات  ا�ن  نمود.  برگزار  نشست  دو  جداگانه 
بصورت مجاز� در خصوص گسترش تعامالت و 
هم¤ار� ها� بين صنعت و دانشگاه برگزار و هر 
�� از طرفين در خصوص گسترش هم¤ار� ها� 

ف� مابين به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نوآور�  و  پژوهش  مر�ز  مسوول   �آ�ت د�تر 
خصوص  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
ا�ران  گفت:  مر�ز  ا�ن  برنامه ها�  و  اهداف 
خودرو خراسان در سال ١٣٩٩ با هدف بهبود 
�يفيت محصوالت توليد� ، حفاظت از محيط 
ز�ست و در نها�ت �سب رضا�تمند� ذ� نفعان 
و مشتر�ان ، اقدام به راه انداز� مر�ز پژوهش و 

نوآور� خود نمود.
مر�ز  ا�ن  فعاليت ها�  خصوص  در  و�   
ترو�ج  و  نخبگان  از  حما�ت  منظور  به  گفت: 
د�گر  سو�  از  و  پرور�  ا�ده  و  خالقيت  فرهنگ 
دانشگاه ها  با  موثر  و  پا�دار  تعامل  و  ارتباط 
�شور  سراسر   �پژوهش و   �علم مرا�ز  و 
پژوهش  مر�ز  وب سا�ت  انداز�  راه  به  اقدام 
آدرس  به  خراسان  خودرو  ا�ران  فناور�  و 
وبگاه  ا�ن  در  نموده ا�م.   innovation.ikk.ir
 �تمام فرصت ها و پروژه ها� تحقيقات� و پژوهش
وجود  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در  �ه 
و  عالقمندان  تا  شده  گذاشته   ñاشترا به  دارد 
صاحبان ا�ده بتوانند با مراجعه به ا�ن وبگاه در 
به  اقدام  پرپوزال،  و  ا�ده  ارائه  با  تما�ل  صورت 

هم¤ار� با ا�ن شر�ت نما�ند.
در ا�ن نشست ها� ا�نترنت� هر �� از اعضاء هئيت 
علم� دانشگاه ها  به بيان نقطه نظرات و سواالت 
خود پرداختند و مقرر شد ا�ن نشست ها بصورت 
حضور  با  مشخص  حوزه ها�  در  و  تر   �تخصص
شود. برگزار  طرفين  سو�  از  مرتبط  �ارشناسان 

تقدیر از همکاری ایران خودرو خراسان با 
آسایشگاه معلولین شهید بهشتی

 �با اهداء لوح� از طرف آسا�شگاه معلولين ذهن
خودرو  ا�ران  شر�ت  �م� ها�  از   �بهشت شهيد 

خراسان به آن موسسه تقد�ر شد. 
محمدهاد� اشراق� بجستان� رئيس هيئت مد�ره 
شهيد   �ذهن معلولين  آسا�شگاه  مد�رعامل  و 
بهشت� با اهداء لوح� از �م� ها� شر�ت ا�ران 

خودرو خراسان به آن موسسه تقد�ر و تش¤ر �رد.
در بخش� از ا�ن لوح خطاب به بيژن زاهد� فرد 
است:  آمده  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 
به  �ردن  خدمت  و  محرومان  خاطر  به  ز�ستن 

معلوالن ذهن� ب� سرپرست سعادت� است �ه 
ني¤ان روزگار همواره در پ� آنند، از شما �ه در 
سا�ه الطاف اله� به ا�ن سعادت نائل آمده ا�د 
و هم¤ار� و هميار� در خور ستا�ش� را با ا�ن 

آسا�شگاه داشته ا�د تقد�ر و تش¤ر م� شود.
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  است:   �گفتن
در  خود   �اجتماع مسئوليت ها�  راستا�  در 
سال ها� گذشته هم¤ار� ها� خوب� از جمله 
حضور در نما�شگاه ها و بازارچه ها� خير�ه ا�ن 

موسسه داشته است.
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خود  نيازها�  رفع  برا�  طبيعت  از  همواره  انسان 
بهره برده است اما ط� چند قرن اخير به خصوص 
با رشد شهرنشين� پس از انقالب صنعت� ، بدليل 
و  ز�ست  محيط   ، انرژ�  منابع  از  رو�ه   �ب استفاده 
 �حت موارد   �برخ در   �خسارت ها� دچار  طبيعت 

جبران ناپذ�رشده است . 
اجرا�  با  سازمان ها  �ه  است  شده  سبب  امر  ا�ن 
سيستم ها� مد�ر�ت ز�ست محيط� با هدف �م� 
رو�¤رد   ��  ، پا�دار  توسعه   �ز�ست محيط  ر�ن  به 
 �محيط ز�ست  مد�ر�ت  برا�  را  سيستماتي� 
برگز�نند. درحال حاضر شر�ت ا�ران خودرو خراسان 
با عنا�ت به  به عنوان بزرگتر�ن صنعت شرق �شور 
گستردگ� فعاليت ها ، از جمله صنا�ع� م� باشد �ه 
رو�¤رد توجه به توسعه پا�دار و حفظ محيط ز�ست در 

آن از اهميت و�ژه ا� برخوردار م� باشد.
توسعه  راستا�  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
منظور  به   �تمهيدات ب¤ارگير�  با  و  خود  پا�دار 
 �ناش هوا�  آال�نده ها�  انتشار  �اهش  و  �نترل 
مستمر  پا�ش  شر�ت،  توليد�  فرا�ندها�  از 
و  قوانين  با  انطباق  منظور  به   �خروج آال�نده ها� 
�اهش آلودگ� در قالب  قراردادها� خود اظهار� 
توسط آزما�شگاه ها� معتمد سازمان محيط ز�ست 
�نترل  منظور  به  آناال�زر  گاز  دستگاه   �� تامين  و 
دستور  در  را   �احتراق سيستم ها�  عمل¤رد  مداوم 

�ار خود قرار داده است.  
 �جابجائ در   �ر�ل ونقل  حمل  ناوگان  از  استفاده 
منظور  به  الزم  شرا�ط  �ليه  تامين  محصوالت، 
اندازه گير� آال�نده ها� خروج� اگزاستها و تدو�ن 
شناسنامه حاو� مشخصات هر اگزاست ، استفاده از 

�وره ها� دوستدار محيط ز�ست با قابليت استفاده 
 �بخش عنوان  به   �خروج آال�نده ها�  از  مجدد 
 ، �ازسوخت در راستا� �اهش آلودگ� ها� خروج
استفاده از سيستم گرماتابش� در سالن ها� توليد� 
به منظور �اهش مصرف سوخت (�اهش ٥٠%مصرف 
انرژ�)و آلودگ� هوا ، اورهال نمودن د�گها� آبگرم و 
تنظيم مشعل بو�لرها جهت باال بردن راندمان د�گ 
 ، ز�ست  محيط  آال�نده ها�  و  گاز  مصرف  �اهش  و 
تعر�� حد معيار داخل� انتشار آال�نده ها� هوا ٧٠% 
تعر��  و   �قانون الزامات  معيارها�  حدود  از  �متر 
استاندارد  براساس  عمل¤رد  مد�ر�ت  شاخص ها� 
خودرو  ا�ران  اقدامات  مهمتر�ن  از    ISO14031
است.  هوا  آال�نده ها�  �اهش  حوزه  در  خراسان 
 �مسئله آلودگ� آب مخصوصًا در نقاط� كه منابع آب
است  برخوردار  و�ژه ا�  اهميت  از  است  محدود  آن 
و با�د در ا�ن نقاط، از موجود� آبها، نه تنها حداكثر 
استفاده به منظور پيشرفت ها� اجتماع�ـ  كشاورز� 
و صنعت� به عمل آ�د، بلكه بطرق گوناگون از آلوده 

ساختن ا�ن آبها ممانعت شود.
شر�ت  موقعيت  به  توجه  با  و  راستا  درهمين 
فقر  و  بينالود  منطقه  در  خراسان  خودرو  ا�ران 
و  بروز  خانه   تصفيه  احداث  با   ، منطقه   �آب منابع 
  (�غشا� بيوراكتور   ) آب  تصفيه  فرا�ند  جد�دتر�ن 
و  پساب  باز�افت  و   (Membrane Bio Reactor)
مصارف  برا�   (Zero Discharge) صفر  دورر�ز 
مم¤ن  حد  تا  را   �آب منابع  از  ور�  بهره   �صنعت

افزا�ش داده است.
به  رنگ  درسالن  سال١٣٩٤  در  شر�ت  ا�ن 
منظور�اهش مصرف منابع ، اقدام به اجرا� طرحها 

و پروژه ها�� در راستا� �اهش مصرف آب در فرا�ند 
اقدامات  ا�ن  ماحصل  �ه  نمود  خود  آميز�  رنگ 
ازا� هر  به  به ١/٧ مترم¤عب  از ٢/٤  مصرف آب 

خودرو �اهش �افته است. 
اجرا� طرح ها� ابخيزدار� به منظور �نترل روان 
پا�ش  و  شاخص  تعر��  و  شر�ت  سطح  در  آب ها 
منظور  به  شاخص ها  گير�  اندازه  نتا�ج  مداوم 
 ISO14031  مد�ر�ت عمل¤رد براساس استاندارد
از د�گر اقدامات ا�ن شر�ت در حوزه استفاده بهينه 

از منابع آب� بوده است.
 �خاñ به عنوان مهد زا�ش و بر�ت، در فرهنگ ا�ران
ا�ران  شر�ت  است.  برخوردار   �بسزا� اهميت  از 
 ñخا �خودرو خراسان به منظور ممانعت از آلودگ
م� نمود  تحميل  شر�ت  به  �ه   �هز�نه ها� از  فارغ 
اقدامات شا�سته ا� انجام داده است. بارزتر�ن آن 
خر�د و تجهيز سالن رنگ به ربات ها� پاشش بود 
�اهش ٤٠درصد�  بر  عالوه  پروژه  ا�ن  اجرا�  �ه 
توليد لجن رنگ، افزا�ش �يفيت محصوالت را در 
پيشرفته  سيستم ها�  ب¤ارگير�  است.  داشته   �پ
مرتبط  طرح ها�  اجرا�   ،�شيميا� مواد  تزر�ق  در 
استفاده  توليد�،  پسماندها�  مبدأ  از  تف¤ي�  با 
پسماندها�  حجم  �اهش  منظور  به  پرس  فيلتر  از 
آنها  �دگذار�  و  پسماند  انواع   �شناسا�  ، و�ژه 
براساس �نوانسيون بازل و آئين نامه شناسه گذار� 
پسماندها، بهبود فرا�ند بسته بند� قطعات و مواد 
اوليه در راستا� بازچرخش و �اهش توليد پسماند 
و عقد قرارداد باشر�ت ها� معتبر و ذ� صالح  به 
منظور دفع پسماندها� و�ژه از د�گر اقدامات ا�ران 
خودرو خراسان در سال ها� اخير بوده است. پس از 
جنگ جهان� دوم توجه بسيار� از �شورها� توسعه 
 �صنعت فرآ�ند  به  عمدتًا  توسعه  حال  در  �ا  و  �افته 
شدن معطوف شد و انرژ� به عنوان اصل� تر�ن عامل 
مطرح   �انسان جوامع   �اجتماع اقتصاد�،  توسعه 
گازها�  انتشار  و   انرژ�  مصرف  رو  ا�ن  از  گرد�د، 
كه  گرفت   قرار   �بين الملل توجه  �انون  گلخانه ا� 
نگران� ها�  از   ��ك به  تبد�ل  نيز  حاضر  حال  در 
است.  شده   �جهان هشدارها�  و   �اساس و  عمده 
در ا�ن مقوله نيز ا�ران خودرو خراسان با استقرار و 
اخذ گواه� نامه استاندارد سيستم مد�ر�ت انرژ� 
ISO 50001:2018  و تعيين اهداف �الن و خرد 
به منظور بهبود عمل¤رد مد�ر�ت� مصرف حامل ها� 
شاخص ها�  پا�ش  و  گير�  اندازه  به  اقدام  انرژ� 

عمل¤رد انرژ� خود به صورت ماهانه نموده است.
اقدامات  بر  عالوه  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
راستا�  در  خود   �مش خط  براساس  فوق   �عمل
در   �مساع تشر��  و   �اجتماع مسئوليت ها� 
 �حفظ محيط ز�ست ، اقدام به ارتقاء و اخذ گواه
 ISO نامه استاندارد سيستم مد�ر�ت محيط ز�ست
است.   نموده    ١٣٩٨ سال   در   14001:2015
عالوه بر ا�ن با اجرا� برنامه ها� متنوع� در حوزه 
�ار�نان اقدام به فرهنگ ساز� و آشنا�� �ار�نان 

خود با ضرورت حفظ محيط ز�ست نموده است.

بمناسبت هفته محيط زیست

اقدامات زیست محیطی ایران خودرو 
خراسان به عنوان صنعت سبز کشور
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ساخت درب های رول آپ صنعتی در ایران خودرو خراسان
ا�ران  شر�ت   �فن خدمات  واحد  �ارشناسان 
خودرو خراسان درب ها� رول آپ اتوماتي� مورد 

نياز انبار تازه تاسيس قطعات CKD را ساختند.
ا�ران  شر�ت   �فن خدمات  واحد  مد�ر  سيار   �عل
در  افزود:  مطلب  ا�ن  بيان  با  خراسان  خودرو 
درب  سه   ،  CKD قطعات  انبار  جد�د  ساختمان 
بزرگ به مساحت ٢٠متر مربع برا� ورود و خروج 
خودروها� لجستي¤� تعبيه شده است. بر اساس 
بود،  شده  انجام  �ه   �نيازسنج� ها� و   �بررس
درب ها� رول آپ شر�ت ها� داخل� قابليت ها� 
 �الزم و مدنظر را نداشتند و تنها نمونه ها� خارج
توليد  دنيا  در  شر�ت  چهار  توسط  فقط  �ه 
م� شوند پاسخگو� ا�ن نياز ما بودند �ه خر�د سه 
درب مورد نياز در شرا�ط �نون� و تحر�م، بيش از 

س� ميليارد ر�ال برا� شر�ت هز�نه داشت. 
خدمات  واحد  در  پروژه ا�   : داد  ادامه  سيار   �عل
مطالعه  و  تحقيق  سال   �� از  پس  و  تعر��   �فن
توليد  و   �طراح را   �درب شدند  موفق  هم¤اران، 
نما�ند �ه پاسخگو� تمام نيازها� جار� شر�ت 

در ا�ن خصوص باشد. 
و�ژگ� ها�  خصوص  در   �فن خدمات  مد�ر 
ا�ن   �و�ژگ اولين  گفت:  شده  ساخته  درب ها� 
درب ها سرعت ز�اد آنها در باز و بسته شدن است 
 ��ه مانع اتالف انرژ� در انبارها� ها� لجستي¤
را  خود  عمل¤رد  درب ها  ا�ن  افزود  و�  م� شود. 
بادها�  وزش  جمله  از  نامطلوب  جو�  شرا�ط  در 
ترددها�  در   �محدود�ت و  م� �نند  حفظ  شد�د 

روزانه ندارند.
را  درب  هر  ساخت  هز�نه  ميزان  سيار  مهندس 
با   : گفت  و  زد  تخمين  ر�ال  ميليارد   �� حدود 

 �ساخت ا�ن سه درب عالوه بر صرفه جو�� ر�ال
ا�ن  دار�  نگه  و  تعمير   �فن دانش  شده،  انجام 
پس  ا�ن  از  و  گرفت  قرار  ما  اختيار  در  نيز  درب ها 
درب   ٢٠ تعمير  و  نگهدار�  خصوص  در   �نگران
ا�ران خودرو خراسان  رول آپ موجود در شر�ت 
درب ها�   : است   �گفتن داشت.  نخواهيم 
�ارخانجات،  برا�  سرعت  پر   �صنعت اتوماتي� 

نيروگاه ها،  پاال�شگاه ها،   ،�صنعت محيط ها� 
بيشتر  ور�  بهره  برا�   ... و  هواپيما  آشيانه ها� 
ورود  از  جلوگير�  انرژ�،  اتالف  از  جلوگير�  و 
�ارخانه  محيط  و  انبارها  به  غبار  و  گرد   ،�آلودگ
همه،  از  مهمتر  �ه  م� گيرد  قرار  استفاده  مورد 
سرعت بخشيدن به �ار و صرفه جو�� فوق العاده 

در زمان، باعث افزا�ش راندمان م� گردد.

�ار�نان  برگز�ده  فرزندان  جشنواره  سومين 
واحد  اهتمام  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
برتر  فرزند  و  برگزار  الملل  بين  امور  و  ارتباطات 

ا�ران خودرو خراسان انتخاب و معرف� شد. 
�ار�نـان  برگز�ـده  فرزنـدان  جشـنواره  سـومين 
شـر�ت ا�ـران خـودرو خراسـان در راسـتا� توجـه 
آخـر  هفتـه  �ار�نـان،  رضا�ـت  و  ذ�نفعـان  بـه 
سـال ١٣٩٩ بـه مرحلـه پا�انـ� خـود رسـيد 
 �معرفـ و  مشـخص  برگز�ـده  فرزنـدان  و 

شـدند.  
ا�ـران  همـ¤اران  جشـنواره  ا�ـن  در 
مربـوط  مسـتندات  خراسـان  خـودرو 
در  را  خـود  فرزنـدان  افتخـارات  بـه 
 ،�بخش هـا� مختلـ� علمـ�، ورزشـ
مشـار�ت ها�  و  هنـر�   ،�قرآنـ

اجتماعـ� بـه دبيرخانـه جشـنواره ارسـال نمودند. 
بـا بررسـ� مسـتندات ارا�ـه شـده، ا�ـن مسـتندات 
در سـه رده سـن� ٧ تـا ١٢ سـال، ١٣تا١٧ سـال و 
١٨تـا٣٠ سـال دسـته بنـد� و پـس از جمـع بند� 
و ارز�ابـ� نها�ـ�، نفـرات برگز�ـده در هـر بخـش و 
رده سـن� مشـخص و اعـالم شـد. از ميـان نفـرات 
فرزنـد  احمدآبـاد�،  سـونيا  خانـم  نيـز  برگز�ـده 
بـا  مونتـاژ  سـالن  همـ¤اران  از  احمدآبـاد�   �علـ
�سـب بيشـتر�ن امتيـاز بـه عنـوان فرزنـد برتـر ا�ـن 
برتـر  فرزنـد  تند�ـس  و  انتخـاب  جشـنواره  از  دوره 
سـال ١٣٩٩ ا�ـران خـودرو خراسـان را بـه همـراه 
نمـود.  در�افـت  مد�رعامـل  هد�ـه  و  تقد�ـر  لـوح 
گفتنـ� اسـت بدليل شـيوع و�روس �رونـا و رعا�ت 
بسـتر  بـر  جشـنواره  ا�ـن   �بهداشـت پروت¤ل هـا� 

شـد. برگـزار  مجـاز�  فضـا� 

�ار�نان  برگز�ده  فرزندان  جشنواره  سومين 
واحد  اهتمام  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
برتر  فرزند  و  برگزار  الملل  بين  امور  و  ارتباطات 

ا�ران خودرو خراسان انتخاب و معرف� شد. 
�ار�نـان  برگز�ـده  فرزنـدان  جشـنواره  سـومين 
شـر�ت ا�ـران خـودرو خراسـان در راسـتا� توجـه 
آخـر  هفتـه  �ار�نـان،  رضا�ـت  و  ذ�نفعـان  بـه 
سـال ١٣٩٩ بـه مرحلـه پا�انـ� خـود رسـيد 
 �معرفـ و  مشـخص  برگز�ـده  فرزنـدان  و 

شـدند.  
ا�ـران  همـ¤اران  جشـنواره  ا�ـن  در 
مربـوط  مسـتندات  خراسـان  خـودرو 
در  را  خـود  فرزنـدان  افتخـارات  بـه 
 ،�بخش هـا� مختلـ� علمـ�، ورزشـ
مشـار�ت ها�  و  هنـر�   ،�قرآنـ

فرزند برتر سال 1399 ایران خودرو خراسان معرفی شد
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هایما اس ۷ پالس پنج ستاره می شود
ا�ران خودرو خراسان  بيژن زاهد� فرد مد�رعامل 
ا�ن  بيان  با   �عموم روابط  خبرنگار  با  گفتگو  در 
 ٧ اس  محصول ها�ما  داشتيم  بنا  گفت:  مطلب 
پالس، �ه فيس ليفت خودرو� ها�ما اس ٧ است را 
زودتر به بازار عرضه �نيم، اما به دليل تحر�م ها، ا�ن 
تصميم با �م� تأخير به سرانجام رسيد و در ابتدا� 
به  معوقه  تعهدات   �تمام ا�فا�  ضمن  جار�  سال 
ا�ن  فروش  پيش  مرحله  اولين   ، محترم  مشتر�ان 

محصول نيز انجام شد.
زاهد� فرد درباره تغييرات و بهبود ها� ها�ما اس٧ 
 ٧ اس  گفت: ها�ما   �قبل نمونه  به  نسبت  پالس 
 �پالس به لحاظ ام¤انات رفاه� و رفع ا�رادات �يف

تغييرات عمده ا� را شاهد بوده است.
�نترل  پنل  و   �ا�نچ  ٨ نما�ش  صفحه  افزود:  و� 
طرح  تغيير   ،�لمس تمام  مطبوع  تهو�ه  سيستم 
رو�ش و رنگ صندل� ها، رودر� ها، غربيل� فرمان 
و �نسول وسط خودرو از مهمتر�ن تغييرات داخل 
�ابين خودرو است �ه باعث شده ها�ما اس ٧ پالس 
 �نسبت به نسخه قبل� از ام¤انات و تجهيزات رفاه

بروزتر� برخوردار باشد.
 �داخل تز�ينات  تغيير  بر  عالوه  گفت:  فرد  زاهد� 
ارتقاء  شاهد  پالس  اس٧  در ها�ما  شده،  انجام 

�يف� برخ� قطعات آن هم هستيم و با توجه به 
 �بهبودها� انجام شده و بر اساس آخر�ن ارز�اب
سال ١٣٩٩ شر�ت بازرس� �يفيت و استاندارد 
محصول  ا�ن  مشتر�  رضا�ت  شاخص  در  ا�ران 
نمره �يف� ٧٥ را اخذ �رده است �ه ا�ن عدد در 
محدوده خودروها� پنج ستاره �يف� است و به 
زود� �يفيت ها�ما اس ٧ پالس نيز به ٥ ستاره 

�يف� ارتقاء خواهد �افت.
مد�رعامل ا�ران خودرو خراسان بهره مند� ا�ن 
محصول از شب¤ه گسترده خدمات پس از فروش 
مهمتر�ن  از   �¤� را  خودرو  ا�ران   �صنعت گروه 
رقيبان  سا�ر  به  نسبت  محصول  ا�ن  مز�ت ها� 
هم رده خود دانست و افزود: ها�ما اس ٧ پالس 
 �گارانت �يلومتر  هزار   ١٠٠ �ا  و  سال   ٣ دارا� 
 �صنعت گروه  نما�ندگ� ها�   �تمام در  و  است 
ا�ران خودرو خدمات تعميرگاه� و�ژه به آن ارائه 
برگز�ده ا�  نما�ندگ� ها�  همچنين  م� شود، 
شهرها�  همه  در  نيز  پا�لوت)  (نما�ندگ� ها� 
�شور وجود دارد �ه �ارشناسان آن آموزش ها� 
تخصص� برا� تعمير ا�ن خودرو را د�ده اند و در 
�متر�ن زمان مم¤ن به مال¤ان خودروها� ها�ما 

اس ٧پالس خدمات فن� ارا�ه م� نما�ند.

به اهتمام شرکت 
ایران خودرو خراسان 
آزمون تئوری مهارت 
رانندگی لیفتراک در 

سطح گروه صنعتی 
برگزار شد

در راستا� توسعه منابع انسان� و ارتقا� مهارت 
رانندگ� ليفتراñ و شناسا�� افراد ماهر، حوزه 
و  گروه   �انسان منابع  توسعه  معاونت  راهبر� 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان با مشار�ت سازمان 
فن� و حرفه ا� خراسان رضو� به برنامه ر�ز� و 
برگزار� مسابقه رانندگ� ليفتراñ در سطح گروه 

صنعت� ا�ران خودرو اقدام �رد .
به اهميت آموزش مهارت� و  با توجه  ا�ن مسابقه 
رعا�ت اصول ا�من� در �ار به خصوص رانندگان 
و   �استعداد�اب ازجمله   �اهداف با   ñليفترا
�ش�  و   �ش¤وفا� جهت  مناسب  فرصت  ا�جاد 
ماهر  افراد   �شناسا� و  حرفه ا�  استعدادها� 
برا�  مناسب  فرصت  �ردن  فراهم  برتر،  و 
و   �آموزش برنامه ها�  اصالح  و  سالم  رقابت 
استانداردها� مهارت� در سطح شر�ت ها� عضو 

گروه در دو مرحله تئور� و عمل� انجام م� شود . 
 �آزمون تئور� اولين دوره مسابقات مل� رانندگ
ليفتراñ در گروه صنعت� ا�ران خودرو ١٨ مرداد 
از  نفر  با حضور ٥٣  و  به صورت مجاز�   ١٤٠٠
٢٥ شر�ت برگزار شد و متعاقبا آزمون عمل� نيز 
در شر�ت ا�ران خودرو خراسان هماهنگ و انجام 

خواهد شد.
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دستگاه تابشی پخت رنگ در ایران خودرو خراسان ساخته شد
�ننده  خش�  و  پخت   �تابش  ñمتحر دستگاه 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در  خودرو  رنگ 

ساخته شد.
برق  و  م¤اني�  �ارشناسان  از  متش¤ل   �گروه
بر  ت¤يه  با  شر�ت  ا�ن  رنگ  سالن  ال¤تروني�  و 
 ñمتحر دستگاه   ،�داخل توان  و   �فن دانش 
 �تابش� خش� �ننده پخت رنگ خودرو را طراح

و ساختند.
 �موضع نمودن  خش�  منظور  به  دستگاه  ا�ن 
رنگ خودرو مورد استفاده قرار م� گيرد. دستگاه 
خراسان  خودرو  ا�ران  در  استفاده  مورد   ��نون
بر  بالغ  هز�نه ا�  با  �ه  بوده  سوئد  �شور  ساخت 
 �٢٢هزار �ورو در سال ١٣٩٥خر�دار� و در �¤

از �ابين ها� سالن رنگ نصب شده است.
 �طرف از  و  توليد  ظرفيت  افزا�ش  به  توجه  با 
مهندسان  شد،  باعث  خودرو  صنعت  تحر�م ها� 
سالن رنگ ا�ران خودرو خراسان با ت¤يه بر دانش 
فن� خود و تجربه موفق ساخت �نترلرها� دما�� و 
سنسورها� مرتبط، دستگاه مورد نياز را ساختند.

 �عالوه بر طراح� و ساخت سازه دستگاه، طراح
مدارات  و   �ال¤تروني¤ بردها�   �نو�س برنامه  و 
خودرو  ا�ران  مهندسان  توسط  نيز  دستگاه   �برق
 �خراسان انجام شد و پس از ١٤ ماه �ار تحقيقات
 �تابش  ñمتحر دستگاه  نمونه  اولين   �اجرا� و 

خش� �ننده رنگ خودرو در شر�ت ا�ران خودرو 
خراسان ساخته شد. 

م� توان  دستگاه  ا�ن  و�ژگ� ها�  مهمتر�ن  از 
با   �ال¤تروني¤ برد  توسط  دما  �نترل  سامانه  به 
و  دقيق  محاسبات  با  �ه  �رد  اشاره   PID فناور� 

را  رنگ  پخت  دما�  ميزان  خاص  الگور�تم ها� 
در محدوده خاص �نترل م� �ند تا �يفيت رنگ 
است   �گفتن گردد.  حفظ   �عال حد  در  خودرو 
ا�ن دستگاه در ا�ران خودرو خراسان با �� دهم 
قيمت نمونه خارج� طراح� و ساخته شده است.

آغاز عملیات اجرایی تعاونی های مسکن کارکنان 
تعاون� ها� مس¤ن شماره ٢  و ٣ �ار�نان شر�ت 
و  مشهد  شهرها�  در  خراسان  خودرو  ا�ران 

نيشابور وارد مرحله اجرا�� شد.

و   �� شماره  مس¤ن   �تعاون پروژه  پا�ان  از  پس 
تحو�ل واحدها به مال¤ان، تعاون� مس¤ن شماره٢ 
تعاون� مس¤ن شماره٣  و  تيرماه سال ١٣٩٨  در 

و   نام اعضاء تش¤يل  با ثبت  پا�ان سال گذشته  در 
اساس نامه ا�ن شر�ت ها به تا�يد اعضاء رسيد.

در  مشهد  شهر  در  �ه  شماره٢  مصرف   �تعاون در 
٣هزار  مساحت  به   �زمين قطعه  است،  اجرا  حال 
و ٣٠٠متر خر�دار� و پس از اخذ مجوزها� الزم 
از ابتدا� سال ١٤٠٠عمليات اجرا�� احداث بنا 

آغاز گرد�ده است. 
شـماره٢  مسـ¤ن   �تعاونـ پـروژه  اسـت،   �گفتنـ
م� شـود  سـاخته  مترمربـع  ٢٤هـزار  متـراژ  بـه 
و   ñبلـو دو  در  آپارتمـان  واحـد   ١٦٨ دارا�  �ـه 
پار�ينـگ  طبقـه  دو  و  هم¤ـ�  رو�  ٨طبقـه  در 
در  واحدهـا  ا�ـن  م� شـود.  سـاخته  هم¤ـ�  ز�ـر 
 �متراژهـا� ٧٥ تـا ١١٥متـر در �ـ� برنامـه زمانـ

شـد. خواهـد  سـاخته  ٣٠ماهـه 
مشهد،  شهر  در  شماره٢  مس¤ن   �تعاون بر  عالوه 
تعاون� مس¤ن شماره٣ نيز در اواخر سال گذشته 
نيشابور  شهر  در  سا�ن  �ار�نان  مشار�ت  با 
تاسيس گرد�ده است �ه با خر�د زمين در منطقه 
غرب شهر نيشابور و اخذ مجوزها� الزم، عمليات 
پروژه  ا�ن  در   �مس¤ون واحد   ٤٠ ساخت   �اجرا�

نيز آغاز شده است.
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برندگان جشنواره تابستانی خرید با کارت زندگی اعالم شدند
خر�د  جشنواره  برندگان   ��ش قرعه  مراسم 
 (�زندگ �ارت  با  (خر�د  "فارنها�ت٢"   �تابستان
تعاون� اعتبار �ار�نان گروه صنعت� ا�ران خودرو 

برگزار و نفرات برنده اعالم شدند.
واحدها�  مد�ران  از  تعداد�  حضور  با   �مراسم
اعتبار   �تعاون بينالود  شعبه  سرپرست  و  سازمان 
خودرو  ا�ران  شر�ت  مونتاژ  �نفرانس  سالن  در 
خر�د  جشنواره  برندگان  و  شد  برگزار  خراسان 

تابستان� �ارت زندگ� مشخص شدند.  در ابتدا� 
 �تعاون بينالود  شعبه  سرپرست  محمدپور  مراسم 
اعتبار گزارش� از عمل¤رد تعاون� اعتبار در سا�ت 
از   �رونما� به  اشاره  با  و�  نمود.  ارا�ه  خراسان 
فروشگاه ا�نترنت� لي¤امال و افزا�ش سق� اعتبار 
 ��ارت زندگ� و �اهش نرخ سود آن گفت: تعاون
اعتبار جهت ارائه تسهيالت بهتر به مشتر�ان خود 
خودرو  ا�ران   �صنعت گروه  �ار�نان  صرفا  �ه 

به  �ه  دارد   �متنوع برنامه ها�  و  طرح ها  هستند 
زود� معرف� م� شوند.

جشنواره  برندگان   ��ش قرعه  مراسم  پا�ان  در 
�ارت  با  (خر�د  "فارنها�ت٢"   �تابستان خر�د 
زندگ�) انجام و آقا� محمود خوشرو برنده س¤ه 
مهد�   ، نظر�  حسين  آقا�ان  و  آزاد�  بهار  تمام 
آزرش و امير محمود� هر �دام برنده �ارت هد�ه 

٥٠ ميليون ر�ال� شدند.

پروژه مدیریت عملکرد وارد مرحله اجرایی شد
ا�ران  شر�ت  در  �ار�نان  عمل¤رد  مد�ر�ت  پروژه 

خودرو خراسان اجرا�� م� شود.
شر�ت   �انسان منابع  واحد  مد�ر   �خاتم مجيد 
مد�ر�ت  ا�ن¤ه  به  اشاره  با  خراسان  خودرو  ا�ران 
عمل¤رد در شر�ت ها� بزرگ� همچون پژو فرانسه 
ا�ران  نفت  شر�ت  و  مبار�ه  فوالد  خودرو،  ا�ران   ،
عمل¤رد  مد�ر�ت  گفت:  اجراست  حال  در  و... 
ز�ر  �ه  م� باشد   �انسان منابع  �الن  فرآ�ند   ��
فرآ�ندها� جذب، نگه داشت، �ارگمار�، آموزش 
و توسعه نيروها� انسان� �� سازمان را به همد�گر 

حلقه  عمل¤رد  مد�ر�ت  افزود:  و�  م� دهد.  پيوند 
استراتژ�  و   �انسان منابع  استراتژ�  بين  واسطه 
و  �ليد�  شاخص ها�  �ه  م� باشد  نيز  سازمان 
استراتژ�� سازمان را به شاخص ها و اهداف فرد� 
دهنده  پيوند  واقع  در  و  م� �ند  متصل  �ار�نان 
 �به اهداف فرد� م� باشد. خاتم اهداف سازمان 
مد�ر�ت  اجرا�  م� شود   �بين پيش  ا�ن¤ه  بيان  با 
�ار�نان  رضا�ت  در  ٢٠درصد  تا   ١٠ بين  عمل¤رد 
عمل¤رد  مد�ر�ت  افزود:  باشد  داشته  مثبت  تاثير 
و  رشد  آن   �اصل هدف  و  دارد  توسعه ا�  رو�¤رد� 

از طر�ق گفتگو�  ارتقاء رضا�ت �ار�نان است �ه 
در  م� شود.  تامين  ز�رمجموعه  و  مسئول  فيمابين 
با   �سازمان رده ها�  تمام  مسووالن  و  مد�ران  واقع 
خود  ز�رمجموعه  به  موثر  بازخورد  ارا�ه  و  مربيگر� 

عامل ا�جاد توسعه و ارتقاء آنان را فراهم م� �نند.
مد�ر منابع انسان� در خصوص مدل اجرا�� ا�ن 
طرح گفت: در مرحله اول نحوه عمل¤رد �ار�نان 
با حضور فرد و مسوول مافوق در دو بخش رفتار� 
فرد�  اهداف  �ارت  عنوان  تحت  وظيفه ا�  و 
مافوق  ادامه  در  م� شود،  ر�ز�  برنامه  و  مشخص 
شده  تعيين  اهداف  سمت  به  را  فرد  مربيگر�،  با 
مشخص   �زمان بازه ها�  در  و  م� �ند  هدا�ت 
داده  اطالع  و�  به  و  انجام  فرد  عمل¤رد   �ارز�اب
به  فرد  عمل¤رد  از  �ارنامه ا�  پا�ان  در  و  م� شود 
و� ارا�ه م� شود �ه ا�ن �ارنامه در رشد و ارتقاء 

سازمان� فرد تاثيرگذار خواهد بود.
توانا�يها�  بر  ت¤يه  با  طرح  ا�ن   : گفت  پا�ان  در  و� 
بصورت  و   �انسان منابع  واحد  در  موجود   �داخل
پا�لوت از سالن بدنه ساز� آغاز شده است �ه بر طبق 
برنامه ر�ز� ها� اوليه در آذرماه سال جار� بصورت 

آزما�ش� در �ل شر�ت به اجرا در خواهد آمد.
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پس  خدمات   �ارز�اب
از  خودرو  فروش  از 
فعاليت ها�  جمله 
 �طوالن سابقه  دارا� 
 �بازرس شر�ت  در 
استاندارد  و  �يفيت 
هدف  �ه  بوده  ا�ران 
 �ارز�اب سازمان  ا�ن 
سيستم  بر  نظارت  و 
از  پس  خدمات 
شر�ت ها�  فروش 
واسطه  و  عرضه �ننده 
فروش  از  پس  خدمات 
خودرو و تعميرگاه ها� 

مجاز آن ها م� باشد.
دستورالعمل  براساس 
ضوابط  و  شرا�ط 
فروش  از  پس  خدمات 

سياست گذار�  شورا�  مصوب  خودرو  صنعت 
صنعت،  وزارت  از   �نما�ندگ به  خودرو،  صنعت 
پس  خدمات  سيستم   �ارز�اب به  تجارت  و  معدن 
و  خودرو  عرضه �ننده  شر�ت ها�  فروش  از 
مجاز  تعميرگاه ها�  و  آن ها  مجاز  نما�ندگ� ها� 

تحت پوشش آن ها م� پردازد.
و  �يفيت   �بازرس شر�ت  گزارش  اساس  بر 
فروش  از  پس  خدمات  شر�ت  ا�ران،  استاندارد 
ا�ران خودرو ا�سا�و بيشتر�ن امتياز را �سب نمود 
و نما�ندگ� ٣٠٧١ ا�ران خودرو متعلق به شر�ت 

خودرو  ا�ران  �ار�نان   �مهندس و   �فن  �تعاون
خراسان در ارز�اب� نما�ندگ� ها� مجاز رتبه �� 
در  مشتر�ان  رضا�تمند�  سنجش  شاخص  در  و 
 ��ارا� و  عمل¤رد�   ،�ادرا� شاخص ها�  حوزه 

رتبه ممتاز را �سب نمود.

فصل دوم برنامه "گفتمان" به زودی پخش خواهد شد
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت   �عموم روابط 
اثربخش  تعامل  و  سازمان   �مش خط  با  همسو 
مشار�ت  فرهنگ  توسعه  و  ترو�ج  و  نفعان  ذ�  با 
خود   �سازمان درون  وظا��  راستا�  در  �ار�نان 
و در جهت اطالع رسان� و آگاه ساز� �ار�نان در 
فضا�  ابزارها�  از  استفاده  با  خالقانه،   �اقدام
هدف  با   �ال¤تروني¤  �عموم روابط  و  مجاز� 
بهبود روابط درون سازمان� اقدام به توليد و پخش 

برنامه "گفتمان" نمود. 
ساعت  شنبه  سه  روزها�  هفته  هر  برنامه  ا�ن 
ا�نستاگرام  صفحه  از  زنده  بصورت   ٢٠:٣٠
مد�ران  حضور  با  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
ارد�بهشت  از  مختل�  واحدها�  مسووالن  و 
 ٢١ شهر�ورماه،  پا�ان  تا  و  آغاز  جار�  سال 
گرد�د.  پخش  و  تهيه  برنامه  ا�ن  از  قسمت 
و  مهمان  برنامه  هر  اجرا�  از  قبل  هفته   �� از 
موضوع آن بر اساس درخواست هم¤اران مشخص 
ادار�،  اتوماسيون  مانند   �ارتباط �انال ها�  از  و 
به  الزم   �رسان اطالع  ا�نستاگرام،  و  سروش 
سواالت  �ار�نان  تا  م� پذ�رفت  صورت  �ار�نان 
از  زنده  برنامه  پخش  با  همزمان  را  خود  نظرات  و 

نما�ند.  منع¤س  ارتباطات  واحد  به  پيام�  طر�ق 
در   �در�افت پيام ها�  سواالت  بند�  دسته  از  پس 
پاسخ  آن  به  برنامه  مهمان  و  م� شد  مطرح  برنامه 

م� داد.
و  هزار  از  بيش  گفتمان"   " برنامه  اول  فصل  در 
�ه  شد  در�افت  �ار�نان  طرف  از  پيام�  پانصد 
در نها�ت بيش از ١٣ ساعت برنامه بصورت زنده 
نظرات  �ردن  مطرح  و  سواالت  با  پاسخ  برا� 

تخصيص داده شد. در مجموع تمام� قسمت ها� 
صفحه  در  بار  ١٧هزار  به  نزد��  گفتمان  برنامه 
د�ده  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  ا�نستاگرام 

شده اند.
پخش  و  توليد  جهت  الزم  اقدامات  است   �گفتن
سال  دوم  نيمه  در  "گفتمان"  برنامه  بعد�  فصل 
صفحه  از  زود�  به  و  است  انجام  حال  در  جار� 

ا�نستاگرام شر�ت پخش خواهد شد.

نمایندگی 3۰۷1 رتبه یک نمایندگی های مجاز را کسب کرد
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 تعاونی 
فنی و مهندسی کارکنان  

شایسته تقدیر شد
در شانزدهمين جشنواره تجليل از تعاون� ها� 
و   �فن  �تعاون رضو�،  خراسان  استان  برتر 
خراسان  خودرو  ا�ران  �ار�نان   �مهندس

شا�سته تقد�ر شد.
از  تجليل  جشنواره  شانزدهمين  مراسم 
رضو�  خراسان  استان  برتر  تعاون� ها� 
چهارشنبه ١٨شهر�ور ماه سال جار� با حضور 
خراسان  استاندار�  اقتصاد�  امور  معاونت 
رضو�، رئيس اتاق تعاون، مد�ر�ل تعاون، �ار 
توسعه  بان�  شعب  مد�ر�ت  و   �اجتماع رفاه  و 
خراسان  استاندار�  محل  در  استان  تعاون 

رضو� برگزار گرد�د. 
در ا�ن مراسم تعاون� فن� و مهندس� �ار�نان 
ا�ران خودرو خراسان به عنوان تعاون� شا�سته 
تقد�ر استان� انتخاب و مورد تجليل قرار گرفت. 
ا�ن انتخاب بر اساس شفافيت مال� و عمل¤رد 

تعاون� ط� �� سال گذشته انجام شده است.
 �تعاون مد�رعامل   �حسين پروانه  سيدحسين 
فن� و مهندس� �ار�نان ا�ران خودرو خراسان 
تعاون� ها�  از   �نما�ندگ به  مراسم  ا�ن  در 
و  مسائل  خصوص  در  رضو�  خراسان  استان 
پا�ان  در  نمود.   �سخنران تعاون� ها  مش¤الت 
نيز لوح تقد�ر و تند�س تعاون� شا�سته تقد�ر به 

آقا� پروانه حسين� اهدا شد.

مجمع عمومی سالیانه تعاونی فنی 
و مهندسی کارکنان برگزار شد

مجمع عموم� ساالنه تعاون� فن� و مهندس� �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو 
خراسان مربوط به بررس� عمل¤رد سال مال� منته� به ٣٠ اسفند ١٣٩٩ 

برگزار شد.
مجمع عموم� ساالنه تعاون� فن� و مهندس� �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو 
 �ورزش سالن  محل  در   ١٤٠٠ مردادماه   ٢١ پنجشنبه  مورخ  در  خراسان 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان با حضور اعضاء و با رعا�ت �امل شيوه نامه ها� 

بهداشت� برگزار شد.
شر�ت  مد�رعامل  پروانه  حسين  ر�يسه،  هيات  تعيين  از  پس  جلسه  ا�ن  در 

تعاون� گزارش� از عمل¤رد �� ساله تعاون� ارا�ه �رد.
ا�ران  شر�ت  پرسنل  و  سهامداران  برا�  �ارت  �اال  ارا�ه  گزارش  ا�ن  بر  بنا 
در�افت  بدون  اعضاء   �مصرف �اال�  و  ارزاق  خر�د  بمنظور  خراسان  خودرو 
توسعه  و  مسافربر�  خدمات  ارا�ه  جهت  سير  آرمان  شر�ت  تاسيس  سود، 
با  هم¤ار�  قراردادها�  انعقاد  �ار�نان،  ذهاب  و  ا�اب  جهت  آن  ناوگان 
از  خاور  قطعات  و  خراسان  محور�  قطعات  شرق،  خودرو  ا�من  شر�ت ها� 
مهمتر�ن اقدامات هيأت مد�ره در جهت سودآور� برا� شر�ت تعاون� است.

از خبرها� خوب� �ه در ا�ن جلسه مطرح شد م� توان به تخصيص ٢٦درصد 
به عنوان سود صاحبان سهام  به ارزش اسم� هر سهم  سود عمل¤رد نسبت 
شد.  خواهد  وار�ز  ا�شان  حساب  به   ١٤٠٠ سال  پا�ان  تا  �ه  �رد  اشاره 
دارا�� ها�   �ارز�اب تجد�د  محل  از  سرما�ه  افزا�ش  شدن   �قطع همچنين 
و   �نها� مهرماه  پا�ان  تا  �ه  بود  مجمع  ا�ن  خوش  خبر  د�گر   �تعاون شر�ت 

جزئيات آن به استحضار سهامداران خواهد رسيد.
گفتن� است در ا�ن مجمع شمس آباد� با انتخاب اعضاء برا� �� سال آ�نده 

به عنوان بازرس تعاون� انتخاب شد.






