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در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
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اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
از ﺧﻮدروى ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ
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۴

دو اﺗﻔﺎق ﺧﻮب ﺑﺮاى ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
ﭘﻴﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽاﻣﻴﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺎﻫﺪ

ﮔﺸﺎﯾﺶ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد۴
واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﻨﺞ ﻫﺰار اﯾﺮان ﺧﻮدروﯾﯽ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺎزدﯾﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻘﻴﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
از اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻧﺴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ آرﯾﺴﺎن
در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد

۵
۶
۶

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

ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدى اﺳﺖ

۷

درﺧﺸﺶ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن

۷
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺷﺪ۸
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ١٣٩٩
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

۱۵

ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻤﮑﺎرى اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
۱۵
ﺑﺎ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآورى

ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ

و ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ۱۲

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﻓﻪاى و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
۱۲
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ

۱۳

در راﺳﺘﺎى اﯾﻔﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۱۴

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز :ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﻮول :راﻣﻴﻦ آرﻣﺎت
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺮى
دﺑﻴﺮﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻋﻠﯽ داودﻧﮋاد

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ۱۵

ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :اﻣﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮزاده
اﯾﻤﺎن اﻣﻴﻦ زاده | ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ
ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎدى | ﺑﺎﻗﺮ ﺣﻴﺪرى
روح اﻟﻪ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ | ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﻼﺗﻪ

ﺳﺎﺧﺖ دربﻫﺎى رول آپ ﺻﻨﻌﺘﯽ
در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮى

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ

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

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ١٣٩٩

۱۷

۱۷
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
ﻫﺎﯾﻤﺎ اس  ٧ﭘﻼس ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻣﯽﺷﻮد ۱۸

۹

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

آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل
درﻣﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرىﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ

۱۹

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ در اﯾﺮان

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ داد آﻫﻮان اﯾﺮاﻧﯽ رﺳﻴﺪ

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

۸

ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  ۵٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ۹

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﭘﻮﯾﺶ"ﻧﻮر_ﻫﻤﺪﻟﯽ" در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
۱۴
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ

ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
آزﻣﻮن ﺗﺌﻮرى ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻟﻴﻔﺘﺮاک
۱۸
در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

۸

اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﻮدروى
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

در راﺳﺘﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺸﯽ ﭘﺨﺖ رﻧﮓ
در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎى ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ٣٠٧١رﺗﺒﻪ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎى ﻣﺠﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد

۱۹
۲۰
۲۰

۲۱
ﻓﺼﻞ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﮔﻔﺘﻤﺎن" ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻴﺪ ۲۱
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ

۲۲
۲۲

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺘﯽ | رﺿﺎ اﺣﺴﺎﻧﯽ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﺎت
ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ :اﺣﻤﺪ ﺣﺮﯾﻤﯽ

ﻧﺸﺎﻧﯽ:

ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ۵۵ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺸﻬﺪ – ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﺷﻬﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﻠﻔﻦ٠۵١ – ٣٣۵۶٣۵۴٨ :
ﻧﻤﺎﺑﺮ٠۵١ – ٣٣۵۶٣۵۴٧ :
راﯾﺎﻧﺎﻣﻪinfo@ikkco.ir :
ﮐﺎرآﻣﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽwww.ikkco.ir :
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر ،ﻣﻘﺎﻻت و
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ درج در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ info@ikkco.ir
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ
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ﺑﻴﮋن زاﻫﺪى ﻓﺮد | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

دو اتفاق خوب برای صنعت کشور

در اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎ ﺷﻬﺮﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺷﺎﻫﺪ دو اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ
ﺸﻮر ﺑﻮدﻢ .در ﭘ ﺑﺮﮔﺰار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷ¤ﻮﻫﻤﻨﺪ رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر و اﻧﺘﺨﺎب
ﺟﻨﺎب آﻗﺎ دﺘﺮ رﺋﻴﺴ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺮﻓ ﺎﺑﻴﻨﻪ ﺟﺪﺪ ،ﺟﻨﺎب
آﻗﺎ دﺘﺮ ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤاﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺮ آﮔﺎه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ از ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺑﺮا ﺗﺼﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را اﻋﺘﻤﺎد
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ از ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ اﺸﺎن
ﺧﺮﺳﻨﺪﻢ ﻪ ﻣﺪﺮ آﮔﺎه و ﻣﺠﺮب ﻣﻴﺪان دار ﻧﺒﺮدﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻨﻌﺖ ﺸﻮر و ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺸﺎﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﺸﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮا ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺷ¤ﻮﻓﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺮان ﻋﺰﺰﻣﺎن ،ﮔﺎم
ﺑﺮدارﻢ.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎق دﮕﺮ ﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺑﻮد آﻏﺎز واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻣ¤ﺎن واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎرﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .در  ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٢٥ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو دوز اول واﺴﻦ ﺧﻮد را
درﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺮﺖﻫﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و زﻧﺠﻴﺮه
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
اﺟﺮا ﻃﺮح واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺎر اﻣﻦ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ
اﻦ وﺮوس در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺰاﺶ ﺣﻀﻮر ﻫﻤ¤ﺎران ﻣﺎن در ﻣﺤﻞ ﺎر
و در ﻧﻬﺎﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﺎل  ١٤٠٠و ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻫﺎ و
ﻣﺎﻧﻊ زداﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻦ ﻃﺮح
در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ،ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺮوﻧﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﺮدﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻴﺎﻧﺖ از
ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤ¤ﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺸﺎن ،ﺷﺮاﻂ را ﺑﺮا اﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ
ﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻢ و اﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺎﻣ اﻦ ﻣﺪت ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻣﻮر ﺑﻮده
اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﻫﻤ¤ﺎراﻧ ﻪ در اﻦ  ﺳﺎل و اﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﺖ ﺷﻴﻮه
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن رﺸﻪ ﻨ اﻦ وﺮوس
ﻣﻨﺤﻮس ﺗﻼش ﻣﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻤﺘﺮﻦ ﻟﻄﻤﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدﺷﺎن
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﮕﺮ ﻫﻤ¤ﺎران وارد ﻧﺸﻮد ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸ¤ﺮ ﻣﻧﻤﺎﻢ.
ﺗﻼش ﻣﺎ در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺖ ﺷ¤ﻮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺸﻮر و ارﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و آراﻣﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ،ﺗﻼش دﺷﻤﻨﺎﻧ ﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮا
از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدن اﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻨﺜ ﺮد ،ﺑﻠ¤ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻗﺪمﻫﺎ ﺧﻮﺑ ﻧﻴﺰ ﺑﺮدارﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻢ ﺑﺎﺪ ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮدارﻢ و
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻦ راه ﺑﻠﻨﺪ را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و
ﺷﺎﻫﺪ ﺷ¤ﻮﻓﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺸﻮر ﺑﻮﮋه ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻘﻴﻤﯽ | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ﭘﻴﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽاﻣﻴﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
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ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو ،در ﭘﻴﺎﻣ
اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺘﺮ ﺳﻴﺪرﺿﺎ
ﻓﺎﻃﻤاﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﺮ آﮔﺎه ،ﻣﺠﺮب
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮا ﺗﺼﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت ﺗﺒﺮ ﮔﻔﺖ.
ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻘﻴﻤ در ﭘﻴﺎم ﺧﻮد آورده اﺳﺖ» :ﺑﺗﺮدﺪ
در ﺳﺎﻪ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺸﺎﺶ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑ ﺑﻪ
اﻓﻖﻫﺎ ﺟﺪﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد و ان ﺷﺎءا ...در ﺳﺎﻪ
ﻫﻤ¤ﺎر و ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﺷﺪه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ«.
ﻣﺘﻦ ﺎﻣﻞ اﻦ ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح زﺮ اﺳﺖ:

شماره
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ﺑﺴﻢ ا ...اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎ دﺘﺮ
ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤاﻣﻴﻦ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﻪ
ﻣﺪﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺷﺎﺴﺘﻪ و آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ ،از ﺳﻮ
رﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮا ﺟﺎﮕﺎه وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و را اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻃﻊ
ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ
ﺑﻪ اﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﺗﺒﺮ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ وزﺮ ﻣﺤﺘﺮم آرزو ﺗﻮﻓﻴﻖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن
ﻣﺴﺎﻟﺖ دارﻢ.
ﺑﺗﺮدﺪ در ﺳﺎﻪ ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺪﺮﺖ
ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺸﺎﺶ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﺪف
دﺳﺘﻴﺎﺑ ﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎ ﺟﺪﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد و ان
ﺷﺎءا ...در ﺳﺎﻪ ﻫﻤ¤ﺎر و ﻫﻤﺮاﻫ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻨﻌﺖ ﺸﻮر ،ﺑﻮﮋه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻢ از ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﻪ ﺳ¤ﺎﻧﺪار اﻦ ﺑﺨﺶ از
اﻗﺘﺼﺎد ﺸﻮر را ﻣﺪﺮﺘ آﮔﺎه از ﺑﺪﻧﻪ ﺎرآزﻣﻮده
ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸ¤ﺮ از ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻠﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ در ﺟﻠﺴﻪ
را اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﺟﻬ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﺑﺮا ﺗﺼﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و
ﺗﺠﺎرت در اﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن
دارﻢ ﺑﺎ ﻫﻤ¤ﺎر ﺳﺎﺮ اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ
ﺑﻮﮋه ﻫﻤﺮاﻫ ﺷﺨﺺ رﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم،
ﮔﺸﺎﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﺸﻮر رو ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤ ﺑﻪ وﮋه
ﺑﺮا ﺻﻨﻌﺖ ﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣآﺪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﺑﺮا
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﺷ¤ﻮﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺪاوم ﺎﺑﺪ.
ﺑﺗﺮدﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ آﻻم و رﻧﺞ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ را
ﺑﻪ وﮋه در اﺣﻮاﻻت دﺷﻮار ﻨﻮﻧ ﻧﻴ ﻣداﻧﻴﺪ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻪ ﺑﺮا اﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اراﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺨﺸ ﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺸﻮر اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻦ
ﻣﻮﺿﻮع دارد ،ﻟﺬا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮزان اﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺮض اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎﻟ ﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ از ﺳﻮ
ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎ وﻻﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻫﺎ
و ﻣﺎﻧﻊ زداﻫﺎ« ﻣﺰﻦ ﺷﺪه ،در ﺗﺤﻘﻖ اﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻪ ﻏﺎﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ارﺗﻘﺎ ﺸﻮر و
ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﺳﺖ ،اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ.
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واکسیناسیون پنج هزار ایران خودرویی
در سایت خراسان
در دوﻣﻴﻦ روز ﺷﻬﺮﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﺰد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
از ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﻃﺮح واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و زﻧﺠﻴﺮه
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺎﻋﺪت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ¤ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر،
اﻣ¤ﺎن واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
دوم ﺷﻬﺮﻮر ﻣﺎه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .در اوﻟﻴﻦ روز اﻦ ﻃﺮح ١٤٦ﻧﻔﺮ از ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن دوز اول واﺴﻦ ﺧﻮد را درﺎﻓﺖ ﺮدﻧﺪ.
دﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻌﺎدت ﻣﺪﺮ واﺣﺪ اﻤﻨ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻃ
روزﻫﺎ آﻨﺪه ﻫﻤﻪ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ دوز اول واﺴﻦ را درﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺪﺮ واﺣﺪ  HSEاوﻟﻮﺖ ﺗﺰرﻖ واﺴﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺳﻨ ﻫﻤ¤ﺎران ﻋﻨﻮان
ﺮد و اﻓﺰود :در ﻣﺮﺰ ﺗﺰرﻖ واﺴﻦ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از اﻧﻮاع
واﺴﻦﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و ﻫﻤ¤ﺎران ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮع
واﺴﻦ درﺎﻓﺘ را ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﺮ از ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﺮﻓﺘﻪ در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
و ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و ﻫﻤﻪ ﻫﻤ¤ﺎراﻧ ﻪ ﺑﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا
ﺷﺪن ﻃﺮح ﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺮد :ﺑﺎ آﻏﺎز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺮوﻧﺎ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻼش ﺮدﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤ¤ﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺸﺎن ،ﺷﺮاﻂ
را ﺑﺮا اﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ ﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آورﻢ و اﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺎﻣ اﻦ ﻣﺪت
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ اﻣﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﻌﺎدت ،واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن را در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﺶ اﻤﻨ
ﺟﻤﻌ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﻫﻤ¤ﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺟﺮا اﻦ ﻃﺮح ﻣﺤﻴﻂ ﺎر اﻣﻦ ﺑﺮا ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤ¤ﺎران
در ﺷﺮﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺷﻮد ﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل و ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻊ زداﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ از ﺳﻮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ )رﻴﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺮوﻧﺎ( ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ،ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟ و ﻣﺠﺮ ﻃﺮح واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو در اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و اﻦ ﺷﺮﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺎرﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﺶ از ١٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دﮕﺮ از ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﻣﻌﺎون وزﺮ ﺻﻤﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎز
ﺻﻨﺎﻊ اﺮان و ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺎﺗ در ﺳﻔﺮ دو روزه ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ و اﻓﺘﺘﺎح ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮدﻔﺎ در
ﺷﺮﺖﻫﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ اﺮان از
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎزدﺪ ﺮد.
در اﻦ ﺑﺎزدﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ
ﺻﺎﻟﺤﻧﻴﺎ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺪرو و دﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻘﻴﻤ
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزدﺪ و از
ﻧﺰد ﺑﺎ ﺎرﻨﺎن ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﻧﺸﺴﺘ ﻪ ﭘﺲ از اﻦ ﺑﺎزدﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﺮا ﺳﺎل  ١٤٠٠و
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﭘﻴﺶ رو ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻣﻄﺮح ﺮد .در اداﻣﻪ
اﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﺘﺮ ﻣﻘﻴﻤ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ و ﻫﻢ اﻓﺰا
درونﺳﺎزﻣﺎﻧ،دﺳﺘﻮراﺗﺟﻬﺖرﻓﻊﻣﻮاﻧﻊﭘﻴﺶرو
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﺎن اﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﺣ¤ﺎم ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ

نسل بهبود یافته آریسان در ایران خودرو
خراسان تولید میشود
ﭘﺮوژه اﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز  ،XUPدر ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﺒﺮ از آﻏﺎز ﭘﺮوژه راه اﻧﺪاز ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن  ،٢در اﻦ ﺷﺮﺖ داد و ﮔﻔﺖ:
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎ ﺎر ،ﭘﺮوژه اﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ٣٠ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ آرﺴﺎن  ٢را در

ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ؛ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ ﻪ در ﺣﻮزه
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد دارد از اﺑﺘﺪا
اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪاز ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻦ اﻗﺪام ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎ ﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﺠﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺪار
در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺎرﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧ¤ﺎر ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺰﺰان اﻫﺪاء ﺷﺪ .ﻣﻬﻨﺪس زاﻫﺪ
ﻓﺮد در اﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰﻫﺎ ﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻢ
ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل ﺟﺎر ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ﻧﻔﺮ از
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧ¤ﺎر ﺷﺮﺖ اﺣ¤ﺎم ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد
را درﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺷﻮد .ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻦ
ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠ ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻪ
در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز  ،XUPﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ در ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺪﺪ ﻧﻴﺮو ﻣﺤﺮﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﺷﻮد .زاﻫﺪ ﻓﺮد اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ﻪ در
ﺑﺪﻧﻪ اﻦ ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎب آور
آن ﺗﺎ ﻫﺰار ﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﺮا ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
 ٦٠٠ﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺨﺰن
ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز  ٧٥ CNGﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﺮا
اﻓﺰاﺶ اﻤﻨ و ﮔﻨﺠﺎﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻨﺰﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ٤٠ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زاﭘﺎس ﺑﻨﺪ ﺑﻪ زﺮ
ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و درﺑﺎره ﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ،ﮔﻔﺖ:
اﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺮاﻂ اﺣﺮاز ﺳﻄﺢ آﻻﻨﺪﮔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻮرو ٥را داراﺳﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﺎ دو ﺳﺘﺎره ﻴﻔ آﻏﺎز
ﻣﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻴﻔﻴﺖ آن
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره ﻴﻔ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
و در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن آﻏﺎز و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل
در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه اﺠﺎد ﺧﻂ
ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز از اﺑﺘﺪا اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺑﺪﻧﻪ  ،رﻧﮓ و
ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻧﻴﻤﻪ
د ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ) (١٤٠٠ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل
در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل ٢ﻫﺰار
دﺳﺘﮕﺎه از اﻦ ﻣﺤﺼﻮل رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺘﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

نیرویانسانیمهمترین
سرمایهیکبنگاه
اقتصادیاست

ﻣﺪﺮﻞ اداره ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﺮان ﺧﻮد
از ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزدﺪ ﺮد.
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﺪﺮ ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در اﻦ ﺑﺎزدﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺪف ﻣﺎ از ﺣﻀﻮر در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺧﺪا
ﻗﻮت و ﻗﺪرداﻧ از ﺗﻼشﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ¤از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﻦ
واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن
اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺎرﻨﺎن و ﭘﻴﺎده ﺳﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ دﻗﻴﻖ و ﺗﻨﻮع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﺪه ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﭘﻮﺎ و
ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارد و ﺑﺎ اﺟﺮا ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪا
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ زﺎد را در اﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﻣﺪﺮﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد :ﺎرﮔﺮان و ﻧﻴﺮو
اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺳﺮﻣﺎﻪ  ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﺖ و از اﻨ¤ﻪ اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﻦ ﺧﺼﻮص
ﻤﺘﺮﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺸ¤ﻞ را دارد و در ﺷﺮاﻂ
ﺗﺤﺮﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻣدﻫﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل

ﻫﺴﺘﻴﻢ .و اداﻣﻪ داد :اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ¤
از ﺳﺮﻣﺎﻪﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ اﺳﺘﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻨ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ
اﻦ اﻣﻮر ﻣﻮﺪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ  ﺗﻴﻢ ﺧﻮب در ﺣﺎل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻦ ﺷﺮﺖ ﻫﺴﺖ.
و در ﺑﺨﺸ دﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻨ¤ﻪ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﺮﺖ و دﻟﺴﻮز و
ﻫﻤﺪﻟ ﺗﻤﺎﻣ ﺎرﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ
اﺷﺘﻐﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣﺪﺮﺖ ﻧﻤﺎﺪ اﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
از ﺎر ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻪ در اﻦ ﺷﺮﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮوز و در ﺷﺮاﻂ ﻨﻮﻧ
ﻣﺎ ﺑﺎﺪ از اﻦ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻪﻫﺎ اﻦ
ﺷﺮﺖ و ﺎرﮔﺮان آن ﺣﻤﺎﺖ ﻧﻤﺎﻴﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ دﻫﻪ
ﺮاﻣﺖ و ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺨﻨﺎﻧ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﻣﻮر ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن از اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار اﻦ ﺷﺮﺖ در
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ﺣﻮزهﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد،
ﻣﺎﻟ ،ﻓﺮﻫﻨﮕ و
ﺎرﻨﺎن
ﻣﻌﻴﺸﺘ
ﻫﻤﻴﺸﻪ دارا اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻮده و در اﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ
 ¤از ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻦ
ﺷﺮﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺸﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد ﮔﻔﺖ:
در زﻣﺎﻧ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
دور اﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد
ﺑ ﻣﻬﺮ داﺧﻠ و از
ﻃﺮف دﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻫﻤﻴﺘ ﻪ در اﻗﺘﺼﺎد
ﺸﻮر دارد ،ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻢ ﺧﺎرﺟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺷﺘﻐﺎل اﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ در
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻄﻮر ﻪ ﺑﺮﻫﻪا در ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  ١٦٠٠ﻧﻔﺮ ،ﻧﻴﺮو ﺎر
ﻣﺎزاد داﺷﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤ¤ﺎر و ﻫﻤﺮاﻫ ﺎرﻨﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﺸ¤ﻼت را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا ﻣﺪﺮﺖ
ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻴﺮو ﺎر ﻤﺘﺮﻦ آﺳﻴﺐ را ﺑﺒﻴﻨﺪ.
و اﻓﺰود :ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣ¤ﺎﻧﺎت
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﺮو اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﭼﻴﺰ ﻢ از
ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﻧﺪارﻢ از اﻦ رو در
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﺴﺰا ﺑﺮا اﻦ ﺷﺮﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﻮﺑ از
ﭘﺲ وﻇﺎ ﻣﻬﻤ ﻪ ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ اﻦ
ﺷﺮﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮآﻣﺪه اﻢ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ
در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
در اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﻣﻬﻤ ﻫﻢ در اﻦ ﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ.

درخششکارگران ایران خودرو خراسان در جشنواره امتنان
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺎر و ﺎرﮔﺮ و در ﺳ و دوﻣﻴﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺎرﮔﺮان
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮش درﺧﺸﻴﺪﻧﺪ.
در آﻴﻦ ﭘﺎﺎﻧ ﺳ و دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن
اﺳﺘﺎن ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻌﺘﻤﺪﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ،روز ﺷﻨﺒﻪ ١١
اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ١٤٠٠ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧ
ﺎرﮔﺮ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار

ﺷﺪ از ﮔﺮوه ﺎرﻫﺎ و ﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪا ﺗﻨﺪﺲ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺎرﮔﺮان،
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل  ١٣٩٩اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺣﻀﻮر
ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﺣﻤﺪ ﻓﻬﻴﻤ از ﺎرﻨﺎن
ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﭘﺮوژه
ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻨﺘﺮﻟﺮ دﻣﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺪرداﻧ و
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎﺎن ﻧﻴﻤﺎ ذﺑﻴﺤ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮاﻗ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ رﺣﻴﻤ ﻧﮋاد و ﺣﻤﻴﺪ زال ﺑﻴ
ﺎرﮔﺮوه ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﻴ
ﺗﻐﺬﻪ ﺧﻂ) (AGVو آﻗﺎﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺧﺮﻣ ،ﺟﻮاد
ﻣﺤﺴﻨ رﺿﻮ ،ﺳﻴﺪﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﻴﻨ ﺻﺎﻟﺢ و
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻮزﻧﺪﺟﺎﻧ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ
ﺎﺑﻞ ﻣﻴﻨ آﺑﮕﺮد ﮔﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺧﻄﻮط
ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز و آﻗﺎﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن زاده ،ﺎﻇﻢ
زودﺧﻴﺰ ،اﺣﺴﺎن ﭼﻮﭘﺎﻧ¤ﺎره و ﻋﻠ ﻋﺒﺪا ...ﻓﺮ
ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺧﻠ ﺳﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎورﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﺗﻴ
ﺗ¤ﻤﻴﻠ¤ﺎر از ﺳﻮ اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ١٣٩٩اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ.
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ایران خودرو خراسان کارآفرین برتر
استان شد

ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن از ﺳﻮ
اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺎرآﻓﺮﻦ ﺑﺮﺗﺮ
اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ.
ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
اﻧﺘﺨﺎب ﺎرآﻓﺮﻨﺎن
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖ
اﻟﻪ ﻣﻴﺮزا ﻣﻌﺎون
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد وزارت
ﺗﻌﺎون،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ  ،ﻣﺮﺗﻀ اﺷﺮﻓ ﻣﻌﺎون
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار  ،ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎﭘﻨﺎه
ﻣﺪﺮ ﻞ ﺗﻌﺎون،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﺑﺮﮔﺰار و ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎر
آﻓﺮﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ١٣٩٩
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺳﺎل ١٣٩٨ﻣﻌﺮﻓ ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ

و ﺗﻨﺪﺲ اﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻨﺪه اﻦ
ﺷﺮﺖ اﻫﺪاء ﺷﺪ.
در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﻌﺘﻤﺪﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﭘﺎس زﺣﻤﺎت
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ و
اﻫﺪا ﮔﺮدﺪه از ﺗﻼشﻫﺎ اﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺪاوم ﺣﺮﺖ ﭼﺮخﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن و
ﺸﻮر ،ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ دﮕﺮ از اﻦ ﻟﻮح  ،ﺗﻮاﻣﺎن
ﺷﺪن ﺗﻼشﻫﺎ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و ﺎرآﻓﺮﻨ
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﻫﺎ  ،ﻣﺸﺎرﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﻣﺎﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ اﺮان اﺳﻼﻣ داﻧﺴﺘﻪ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺴﺘﻪ و را ارج ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ،ﺟﺸﻨﻮاره اﻧﺘﺨﺎب ﺎرآﻓﺮﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤ¤ﺎر اداره ﻞ
ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺎﻧﻮن ﺎرآﻓﺮﻨﺎن
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد ﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ اﻦ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

ایرانخودروخراسانبهعنوانکارفرمای سالمت
مﺤور برتر انتخاب شد
از ﺳﻮ اداره ﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻣﻌﺮﻓ و ﺑﺎ اﻫﺪاء ﺗﻨﺪﺲ و
ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ از اﺸﺎن ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
اﻦ ﺗﻨﺪﺲ از ﺳﻮ اداره ﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس زاﻫﺪ ﻓﺮد
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﺘﻤﺎم در ﺣﻮزهﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز اﻤﻨ،

ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ،اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺮو ﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻨﺎت ادوار و ﻣﻌﺎﻨﺎت ﮔﺮوهﻫﺎ
ﭘﺮﺧﻄﺮ ،اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ارزﺎﺑ
رﺴﻫﺎ اﻤﻨ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اراﺋﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎ
ﻧﻮﻦ در ﺎر  ،اﺑﺘ¤ﺎر و ﻧﻮآور در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺎرﻨﺎن اﻫﺪاء ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑ وﻗﻔﻪ در ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر
ﺮوﻧﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺎرﻨﺎن و
اﺠﺎد ﻣ¤ﺎﻧ اﻣﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ
ﺎرﻨﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ارزﺎﺑ و
اﻧﺘﺨﺎب ﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن از ﺳﺎل
 ١٣٩٤ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﻄﻮر
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
واﺣﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﻤﻨ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪا
اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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خراسان برگزار شد
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟ
ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ  ٣٠اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩٩ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﭘﻴﺮو ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و دﻋﻮت ﻗﺒﻠ از
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻮرخ ¤ﺸﻨﺒﻪ دوم ﺧﺮدادﻣﺎه
 ١٤٠٠در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻤﻨﺪ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو و ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺮﺰ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن )و ﺑﺼﻮرت وﺪﻮ ﻨﻔﺮاﻧﺲ
)ﻣﺠﺎز(( ،ﺑﺎ رﻋﺎﺖ ﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ،ﻧﺎﺋﺐ
رﻴﺲ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو )ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﻣﺎﻟ _ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮوه( ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ،ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ،اﻋﻀﺎ
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه و ﻣﺪﺮ ﻣﺎﻟ _ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران،
ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺳﺎﺮ ﻣﺪﺮان و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺮﺖ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺎت رﻴﺴﻪ ،ﮔﺰارش
ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺳﭙﺲ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه و ﺎدداﺷﺖﻫﺎ
ﺻﻮرتﻫﺎ ﻣﺎﻟ ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﻣﺪﺮ ﻣﺎﻟ _ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﺖ اراﻪ ﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻊ
ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ از ﻠﻴﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﺎران اﻋﻢ از
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه ،ﺳﺎﺮ ﻣﺪﺮان و ﺎرﻨﺎن
ﺷﺮﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ  -اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤ¤ﺎران
اﺸﺎن ،ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻴﺪ و ﺗﺼﻮﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟ ﺳﺎل
 ،١٣٩٩ﺑﺎﺑﺖ اﺧﺬ ﮔﺰارش ﻣﻄﻠﻮب و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻨﺪ
ﺧﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ ،ﺗﺒﺮ و ﺗﺸ¤ﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو

شماره
٣١

مهـر
1400

9

افزایش رضایت مشتریان از خودروی شاسی بلند
ایران خودرو خراسان

ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ١٣٩٩
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸ¤ﻼت و ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ  ٨١درﺻﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ  ٦٧درﺻﺪ
ﻓﺮوش در ﻣﻘﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺷﺮﺖ
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻠ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻃ ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻦ ﺷﺮﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻼن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
از ﻃﺮﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻨﮕ ،ﺳﻔﺎرﺷﮕﺬار و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎﻫﺎﻤﺎ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﻬﺪات
ﺳﻨﻮاﺗ اﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻔﺎ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻣﺪﺮ ﻣﺎﻟ _ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮﺖ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧ
از ﻫﻤ¤ﺎران ﺣﻮزه ﻣﺎﻟ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب
و ﺑﺎ ﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺻﻮرتﻫﺎ ﻣﺎﻟ ﺳﺎل
 ١٣٩٩و ﺑﺮﮔﺰار ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟ و
اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
 ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠ( در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮﺖ را ﻪﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ اﻫﻤﻴﺖ
و ﺟﺎﮕﺎه وﮋه ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در
ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠ¤ﺮد
ﺗﻴﻢ ﻣﺪﺮﺖ و ﺎرﻨﺎن اﻦ ﺷﺮﺖ در ﻃﻮل
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﺎر داﻧﺴﺖ.
و ﺻﻮرتﻫﺎ ﻣﺎﻟ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠ¤ﺮد
ﻠ ﺷﺮﺖ در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻄﻮح داﻧﺴﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﺞ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟ _ اﻗﺘﺼﺎد در ﻗﺎﻟﺐ اﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪون و اراﻪ ﻣﺷﻮد .ﻟﺬا ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻞ
ﺷﺮﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﺮ اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﺬﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮا دوم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و اﻗﺪام ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻫﻤ¤ﺎران ﻣﺎﻟ و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ ﺳﺎﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ،اﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮﻋﺪ
ﻣﻘﺮر اﺟﺮا ﺷﺪ.

رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن از ﺧﻮدروﻫﺎﻤﺎ اس ٧ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺪه در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد از ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺗﺎ اﺑﺘﺪا
ﺳﺎل  ١٤٠٠رﺳﻴﺪ.
ﻫﺎﻤﺎ اس ٧ﺗﻮرﺑﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ،ﻪ در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺤﻮﻠ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ١٣٩٩
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﺖ ﺑﺎزرﺳ ﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺮان  ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺴﺐ ﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺮﺖ ﺑﺎزرﺳ ﻴﻔﻴﺖ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺮانﻫﺎﻤﺎ اس ٧ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ روﻧﺪ رو ﺑﻪ
رﺷﺪ ﻴﻔ ﻪ در ﻃ ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺴﺐ ﻧﻤﺮه  ٧٥ﻤﺘﺮﻦ ﻣﻴﺰان اﺮادات
اﻇﻬﺎر ﺷﺪه از ﺳﻮ ﻣﺸﺘﺮﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دورهﻫﺎ ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن و
اﺮادات ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻴﻔ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻪ از ﻃﺮﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و

ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﺎﻟ¤ﺎن ﺧﻮدرو ﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه از
اﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،درﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد.

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

ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ  ٢ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠آﻏﺎز و ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از آن در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل آﻨﺪه
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ در اﻦ
ﺷﺮﺖ  ٥٠درﺻﺪ اﻓﺰاﺶ ﻣﺎﺑﺪ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه اﻓﺰاﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻓﺎزﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ
ﺗﻌﺮ و از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ
ﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ
ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ  ٢ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ  SUVﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﻧﻮع
ﺧﻮدرو SUVﻫﺎﻤﺎ اس  ٥و اس  ٧ﭘﻼس ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ٦و ﻧﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻋﺖ در
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ
اﺟﺮا اﻦ ﭘﺮوژه ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ
 SUVﺑﺎ اﻓﺰاﺶ ٥٠درﺻﺪ ﺑﻪ  ١٠دﺳﺘﮕﺎه در
ﺳﺎﻋﺖ ﻣرﺳﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺰود :ﺧﻂ
ﺟﺪﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ  ٢ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺎ ﻫﺰﻨﻪا ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎل ﺗﻮﺳﻂ

ﺷﺮﺖ ﺗﺎم اﺮان ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .اﻦ
ﺧﻂ ﺎﻣﻼ ﻣ¤ﺎﻧﻴﺰه ﺑﻮده و اﻣ¤ﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ٤
ﻣﺪل ﺧﻮدرو ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ را دارد.
و در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل اﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﺧﻂ ﺟﺪﺪ ﮔﻔﺖ  :ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا
اﻦ ﭘﺮوژه ١٣٥ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو در اﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از ﺧﻂ ﺟﺪﺪ ﺣﺪود ٥٠
ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو ﺟﺪﺪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻪ اﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻪ روز...
ﻫﺎﯾﻤﺎ اس٧ﭘﻼس
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ٢٧اردﺒﻬﺸﺖ روز رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ؛
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎر دﮕﺮ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ
و ﺿﺮورت ﺗﻘﻮﺖ ﺟﺎﮕﺎه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ در درون و
ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و در اﻗﺪاﻣ ارزﺷﻤﻨﺪ
در اﻦ روز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﺖ،
ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﺮﺖ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن را
ﭘﺬﺮﻓﺘﻨﺪ .
در ﻧﺸﺴﺘ ﻪ ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺎرﻨﺎن واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺖ
در ﺧﺼﻮص ﻫﺪف و اﻧﮕﻴﺰه ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﺮﺖ
واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﺑﻨﺪه
در وﻫﻠﻪ اول ﺗﺒﺮ اﻦ روز ﺑﻪ ﻫﻤ¤ﺎران ﭘﺮﺗﻼش
واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و از
ﻧﺰد دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ اﺸﺎن در اﻦ ﺣﻮزه را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎﻢ .اﻣﺎ ﻗﺒﻮل اﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣ ﻫﻢ داﺷﺖ و
آن اﻨ¤ﻪ ﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺮا
ﻣﺎ در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻦ ﺷﺮﺖ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺷﺮق ﺸﻮر از
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﺎد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
و در اداﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را  ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻨ¤ﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزها ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠ¤ﻪ ﭘﻴﺪاﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ
در اﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﺰ
ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻮب ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﺷﻮد و
ﻻزﻣﻪ اﻦ دوﺳﺘ اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ.
اﻦ اﺻﻞ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﻋﺘﻤﺎد

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻨﺎر و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻤ¤ﺎران ﻣﺎ در ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن
ﺧﺎﻧﻮادها ١٧ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺗﺸ¤ﻴﻞ ﻣدﻫﻨﺪ ﻪ ﺑﺎ
 رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺧﻮب ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ
اﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﺎﻴﻢ .ﭘﺲ اوﻟﻴﻦ و ﺗﻨﻬﺎ
اﺑﺰار ﻪ  ﻣﺪﺮ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
ﺑﺨﺶ زﺎد از اﻫﺪاف ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد  رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣ درﺳﺖ و ﺣﺮﻓﻪا اﺳﺖ  .رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
ﺧﻮب و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ذﻨﻔﻌﺎن ﻌﻨ
ﺎرﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﻧﻤﺎﺪ.
و ﺑﻴﺎن داﺷﺖ :ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
و ارﮔﺎﻧ از ﻣﺎﻣﻮرﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ذاﺗ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ

اﺳﺖ ﺑﺮا ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﮕﺎه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ زﺮا ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺷﺮﺖ در آن ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اراﻪ ﻣﺷﻮد .در ﭘﺎﺎن ﻣﺠﺪد اﻦ روز را ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺒﺮ
ﻣﮔﻮﻢ و ﺑﺮا ﻫﻤ¤ﺎراﻧﻢ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آرزو ﺗﻮﻓﻴﻖ دارم و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ 
روز را در ﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮ ﺮدم .اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻦ واﺣﺪ ﻤ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ
ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻴﺪ.
در اﻦ ﻧﺸﺴﺖ راﻣﻴﻦ آرﻣﺎت ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺸ¤ﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺘﺮم در واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺰارﺷ از ﻋﻤﻠ¤ﺮد واﺣﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اراﻪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣ و در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎز و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻴﻦ
ﻣﺪﺮان و ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ ،واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻗﺪام
ﺑﻪ ﭘﺨﺶ وﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه ﮔﻔﺘﻤﺎن از ﺻﻔﺤﻪ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤ¤ﺎران
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺰود اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ آﺗ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
و در ﺑﺨﺸ دﮕﺮ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮدم و از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ ﻫﻤ¤ﺎراﻧﻢ در واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺣﻀﻮر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪﺮﺖ واﺣﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﻦ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد ﻣداﻧﻴﻢ .ﺣﻀﻮر
ﺷﻤﺎ در اﻨﺠﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮ
دوش ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻼش ﻣﻨﻴﻢ در ﻣﺴﻴﺮ
اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻴﺪات ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ ﭘﻴﺶ روﻢ
و ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺴﺐ ﻧﻤﺎﻴﻢ.

روابط عمومی حرفهای و پویا بالندگی سازمان را فراهم میکند

ﻣﺪﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ در
ﭘﻴﺎﻣ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻦ
روز را ﺑﻪ ﻣﺪﺮ و ﺎرﻨﺎن واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدروﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﺮ ﮔﻔﺖ.
اﺣﺪ ﻣﻴﺮزا ﻣﺪﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻟﻮﺣ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
راﻣﻴﻦ آرﻣﺎت ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  ٢٧اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه،
روز ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ را ﺑﻪ و و ﻫﻤ¤ﺎران
اﺸﺎن ﺗﺒﺮ ﮔﻔﺖ.
در اﻦ ﭘﻴﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ؛ روز ﺟﻬﺎﻧ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺪاﻋ ﮔﺮ ﺳﺮﻓﺼﻠ اﺳﺖ از ﺗﻌﻬﺪ،
ﺗﺨﺼﺺ ،داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﻪ آﻣﻴﺰه آن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺟﺬب

ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺮ آن ﭼﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻣﺮوز،
ﺳ¤ﺎﻧﺪار آن اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮف دارد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻔ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل واﺣﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺣﺮﻓﻪا و ﭘﻮﺎ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺎرا
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ و ﺷ¤ﻮﻓﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﻫﺪاﺖ ﻣﻨﺪ.

ﺑ ﺷ ﭘﻴﻤﺎﺶ اﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﺸ و ﻫﻢ ﺳﻮ
و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور روز و اﺪهﻫﺎ ﻧﻮ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﺴﺘﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮارﺳﻴﺪن روز
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده
و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤ¤ﺎر ﮔﺮاﻣ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت
روز اﻓﺰون ﺗﺎن را از درﮔﺎه اﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

شماره
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مسئولیتهای اجتماعی ایران خودرو خراسان
ﺗﻌﺎﻟ و ﺗ¤ﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧ ،رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﺑﺮ رو زﻣﻴﻦ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺑ ﺗﺮدﺪ اﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤرﺳﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧ و ﻣ¤ﺎرم اﺧﻼﻗ از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار ،ﺑﺎﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﺣ¤ﺎم
اﺧﻼﻗ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،واﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن داد ،ﭼﺮا ﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻋﻤﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ رو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﮔﺬارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا ﻪ آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮد را در ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻬﻴﻢ داﻧﺴﺘﻪ و از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮدار از اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺰو ٢٦٠٠٠
ﺗﺪوﻦ ﺷﺪه ﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺸﺮﺢ ﮔﺮدﺪه اﺳﺖ:

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

رهبری ،حاکمیت شرکتی و فعالیتهای مسئوالنه

●

●
●
●
●

کارکنان و محیط کار

ﻣﺸﺎورهﻫﺎى رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻴﻤﺎرىﻫﺎى ﻧﺎدر و ﺧﺎص
ﺗﻮزﯾﻊاﻗﻼمﺑﻬﺪاﺷﺘﯽوواﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮنﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻴﻤﺎرﯾﻬﺎى ﺷﺎﯾﻊ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎى ﻻزم از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻣﺤﻴﻂ ،ﺧﺎﻧﻮاده و  ...ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ را دارﻧﺪ.

ﺳﺎل ١۴٠٣

نقش آفرین در جامعه
(هدایتگر و جریان ساز)

رﻫﺒﺮى
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر

ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻦ در
ﻣﺪل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ

●
●

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
IKK

ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ

محیط زیست

آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزى ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژى ،ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺧﺘﮑﺎرى ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎى
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻢ آب
ﻧﮕﻬﺪارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮورش آﻫﻮ

ﭘﺬﯾﺮش و درک ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺴﺮى آن
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن )از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋى و (...
اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
)از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ(

●
●
●
●
●

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
در ﻗﺒﺎل
ﻣﺸﺘﺮى

مسئولیت در قبال مشتری
(تامین کننده)

ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎران زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﺎﻧﻮن
اﯾﻔﺎى ﻧﻘﺶ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪاى و ﻣﻠﯽ و...

●

●
●
●

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺮﮐﺖ و ...
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮى از داﻧﺶ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى
ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪاﻧﻴﺎن،
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪىﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻴﺮﯾﻪﻫﺎ 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 ﺑﻼﯾﺎى ﻃﺒﻴﻌﯽ

ﭘﺎﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗ ،ﻣﺸﺎرﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻤﻫﺎ ﺧﻴﺮﻪ و ﻣﺸﺎرﺖ در ﺣﻞ
ﺑﺤﺮانﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺸﺎﻏﻞوﻣﺒﺎرزهﺑﺎﺑﻴ¤ﺎر
ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧ ،ﺎﻫﺶ آﺛﺎر زﺎن آور و آﻻﻨﺪﮔﻫﺎ
ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و ...از اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ
اﺳﺖ ﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﺷﻮد.

نقشه راه مسئولیتهای اجتماعی

● ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
اﻟﮕﻮ در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺳﺎل ١۴٠٢
ﭘﺎﯾﺪار(
● ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻮاﯾﺰ
ﺳﺎل ١۴٠١
ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى ● ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺎﻟﯽ  -ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن،
ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى
ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزى
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرNGO ،ﻫﺎ
ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ IKKCSR
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى

● اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ISO ٢۶٠٠٠

ﺳﺎل ١۴٠٠

● ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪل و اﺳﺘﺮاﺗﮋى ● ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى
ﻣﻌﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدى و
ﻣﻌﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻬﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ● ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺴﻤﺖ ●
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى
 ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺎل ١٣٩٩

ﺳﺎل ١٣٩٨

ﺗﺪوﯾﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى
ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرت
اﻫﺪاف

ﺳﺎل ١٣٩٧
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مهـر
1400

شماره
٣١

در راﺳﺘﺎى اﯾﻔﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ایران خودرو خراسان به داد آهوان ایرانی رسید

"آﻫﻮان زﺮ ﺗﻴﻎ ﺧﺸ¤ﺴﺎﻟ" ﻋﻨﻮان ﮔﺰارﺷ اﺳﺖ
ﻪ ﻣﻮرخ ¤ﺸﻨﺒﻪ ١٣ﺗﻴﺮﻣﺎه  ١٤٠٠در روزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ و در آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮوز ﭘﺪﺪه
ﺧﺸ¤ﺴﺎﻟ و ﻣﺨﺎﻃﺮها ﺟﺪ ﺑﺮا ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ¤از
زﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻬﻢ آﻫﻮ در ﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺮاﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮ ﻃ
دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد در  ¤از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﺰوار ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻫﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
ﻫﺰار رأس ﺑﺮﺳﺪ ﻪ اﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺸ¤ﺴﺎﻟ و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﻮا ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺧﻮراñ
آﻫﻮان ﺑﺎ ﻣﺸ¤ﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .ﻋﻠ رﻏﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﻧﻴ¤ﻮﺎران و
اداره ﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﻓﻘﻂ ١٥ﺗﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻨﻮن اﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ٣٥ﺗﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
آﻫﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﺪ ﺣﻴﺎت
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و آﺳﻴﺐ
ﭘﺬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺎﻫﺶ زاد و وﻟﺪ آﻫﻮﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺳﺒﺰوار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﭘ اﻧﺘﺸﺎر اﻦ ﮔﺰارش ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ و در راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد
وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺨﺸ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
ﺳﺒﺰوار ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ اداره ﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
زﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٧ﺗﻴﺮﻣﺎه از ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺪه ﺷﻴﺮاﺣﻤﺪ ﺳﺒﺰوار ¤ ،از زﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻬﻢ

آﻫﻮ در ﺸﻮر ،ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد و اﻦ ﻤﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﺎ رﻓﻊ ﺑﺤﺮان اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در
راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺸﻮرﻣﺎن از ﺳﺎل  ١٣٩٥اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮر آﻫﻮ اﺮاﻧ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻪ زﺴﺘﮕﺎه آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻦ
ﺷﺮﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﺰ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪار
آﻫﻮ اﺮاﻧ در اراﺿ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗ¤ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

در راﺳﺘﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

پویش "نور_همدلی" در ایران خودرو خراسان اجرایی شد
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و اﻫﺘﻤﺎم
ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺗﻮزﻊ ﻧﻴﺮو ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ و ﺗﻮزﻊ ﻧﻴﺮو ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ،
ﭘﻮﺶ »ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ« در ﺑﻴﻦ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ
ﮔﺮﻣﺎ ،اﻓﺰاﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﻟﺰوم ﻫﻤ¤ﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در راﺳﺘﺎ رﻋﺎﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺮهور
اﻧﺮژ ،ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺖ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در داﺧﻞ ﺷﺮﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﺖ
ﺎرﻨﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﮕ ،ﭘﻮﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎز »ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ« را راهاﻧﺪاز ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح »ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ« ﺑﻪ ﻫﻤﺖ واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺑﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺎرﻨﺎن اﻦ ﺷﺮﺖ اﺟﺮا و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره اﺷﺘﺮا ñﺑﺮق ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ در اﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﺖ
ﻧﻤﺎﻨﺪ .در ﭘﺎﺎن اﺟﺮا ﻃﺮح ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﺖ ﺑﺮق ﺑﺮرﺳ ﺷﺪه و در

ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮ
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻘﺪﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ ،ﺎرﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎ
ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓ »ﻧﻮر_ﻫﻤﺪﻟ«
در ﻓﻀﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻧﻤﺎﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
آﻣﻮزشﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزه ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﺑﻪ
ﺷ¤ﻠ ﺳﺎده و ﺎرﺑﺮد ،ﺑﺎ ﺳﺎﺮ ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ñﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻃﺮح »ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ« در راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻧﻬﺎدﻨﻪ ﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺮژ،
اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤ¤ﺎر
ﺑﺎ ارﮔﺎنﻫﺎ دوﻟﺘ اﺟﺮا ﻣﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮح »ﻧﻮر ﻫﻤﺪﻟ« ﻪ در ﺑﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن اﺟﺮا ﻣﺷﻮد ،در داﺧﻞ ﺷﺮﺖ ﻧﻴﺰ
اﻗﺪاﻣﺎﺗ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﻮرت
ﭘﺬﺮﻓﺘﻪ ﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻏﻴﺮ ﺿﺮور از ﻣﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ
راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ،ﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ
ﻢ ﺗﺮدد و ﺣﺘ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻴﻔﺖﻫﺎ ﺎر اﺷﺎره
ﺮد .اﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در روزﻫﺎ اﺟﺮا ﻃﺮح
 ٢٫٣ﻣﮕﺎ وات ﺑﺮق ﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
 ٣٠٠ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ ﺻﻮرت ﭘﺬﺮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ از ﺳﺎل  ١٣٩٥ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺰو  ٥٠٠٠١در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ در اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺷﻮد.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در آﯾﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
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ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤ¤ﺎر ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.
ﻋﺼﺮ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٨ﺧﺮداد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺸﻮر و ﻣﺪﺮﻞ زﻧﺪانﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻴﺄﺗ در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤ¤ﺎر ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎء رﺳﻴﺪ .ﺧﺴﺮو ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون
زﻧﺪاﻧﻴﺎنﺸﻮرﺿﻤﻦﺗﺸ¤ﺮازاﻗﺪامﺷﺎﺴﺘﻪﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺑﻨﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪﺮاﻧ را دارﻢ ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺳﻠﻮ ñاﻧﺴﺎﻧ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﮋها دارﻧﺪ.
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺑﺮوز
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻴﻢ  ،ﻫﺰﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪار 
زﻧﺪاﻧ ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ  ٢٠داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﺑﺎﺴﺖ ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ آن را در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺟﺮم و ﻧﮕﻬﺪار ﻣﺠﺮم
ﻫﺰﻨﻪ ﻧﻤﺎﻴﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ در اﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اراﻪ ﮔﺰارﺷ از
ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺷﺮﺖ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬ ﻪ ﻣﺪﺮان ﻋﺎﻟ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﺎﺖ ﺧﺮاﺳﺎن
دارﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻦ ﺷﺮﺖ را ﻃ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ دارﻢ

و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠ ﺧﻮﺑ در ﺷﺮﺖ اﺠﺎد ﻧﻤﺎﻴﻢ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد ﺑﻴﺎن داﺷﺖ  :ﺣﺪود ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻧﻔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ٥ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺎرﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن  ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣ و ﺳﺎﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ  ،اﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻤﺘﺮﻦ
ﻧﺮخ ﺑﻴ¤ﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن دارد.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺘﻐﺎل و
ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ را  ¤از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺎﻫﺶ
ﺑﺰهﺎرﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود  :اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ را اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ در
ﻓﺮﻣﺎﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟ(
ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺬار ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻫﺎ
و ﻣﺎﻧﻊ زداﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻢ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ
اﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺷﻮد ﺑﻠ¤ﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن
ﻣﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻧﻴﺰ ﺑﻮد .از اﻦ رو در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻤﺎم
ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻴﺮو ﺷﺎﻏﻞ
ﺧﻮد ﻋﻠ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺸ¤ﻼت ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز
ﺳﺎﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻣﻨﻴﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻮﻢ .اﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻔﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ از ﻃﺮﻖ ﻫﻢ اﻓﺰا و ﺑ¤ﺎرﮔﻴﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎ
ﻣﺪدﺟﻮﺎن و ﻤ ﺑﻪ اﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﺪار و
ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺎﻫﺶ ﺑﺮوز
آﺳﻴﺐﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ.

تقدیر از همکاری ایران خودرو خراسان با
آسایشگاه معلولین شهید بهشتی
ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻟﻮﺣ از ﻃﺮف آﺳﺎﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذﻫﻨ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘ از ﻤﻫﺎ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎد اﺷﺮاﻗ ﺑﺠﺴﺘﺎﻧ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه
و ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ آﺳﺎﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذﻫﻨ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻟﻮﺣ از ﻤﻫﺎ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸ¤ﺮ ﺮد.
در ﺑﺨﺸ از اﻦ ﻟﻮح ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ:
زﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺧﺪﻣﺖ ﺮدن ﺑﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻻن ذﻫﻨ ﺑ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﻌﺎدﺗ اﺳﺖ ﻪ
ﻧﻴ¤ﺎن روزﮔﺎر ﻫﻤﻮاره در ﭘ آﻧﻨﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻪ در
ﺳﺎﻪ اﻟﻄﺎف اﻟﻬ ﺑﻪ اﻦ ﺳﻌﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه اﺪ
و ﻫﻤ¤ﺎر و ﻫﻤﻴﺎر در ﺧﻮر ﺳﺘﺎﺸ را ﺑﺎ اﻦ
آﺳﺎﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺪ ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸ¤ﺮ ﻣﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ :ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد در
ﺳﺎلﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤ¤ﺎرﻫﺎ ﺧﻮﺑ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎ ﺧﻴﺮﻪ اﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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مرکز پژوهش و نوآوری
ایرانخودرو خراسان
درحال توسعه
ﻣﺮﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤ داﻧﺸﮕﺎه ﺣ¤ﻴﻢ
ﺳﺒﺰوار و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺼﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دو ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد .اﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎز در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻼت و
ﻫﻤ¤ﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار و ﻫﺮ
 از ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤ¤ﺎرﻫﺎ
ﻓ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دﺘﺮ آﺘ ﻣﺴﻮول ﻣﺮﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺧﺼﻮص
اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻦ ﻣﺮﺰ ﮔﻔﺖ :اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد
ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ
زﺴﺖ و در ﻧﻬﺎﺖ ﺴﺐ رﺿﺎﺘﻤﻨﺪ ذ ﻧﻔﻌﺎن
و ﻣﺸﺘﺮﺎن  ،اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪاز ﻣﺮﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻧﻮآور ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.
و در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﻦ ﻣﺮﺰ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﺮوﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﺪه ﭘﺮور و از ﺳﻮ دﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎﺪار و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
و ﻣﺮاﺰ ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ ﺳﺮاﺳﺮ ﺸﻮر
اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪاز وبﺳﺎﺖ ﻣﺮﺰ ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻓﻨﺎور اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ آدرس
 innovation.ikk.irﻧﻤﻮدهاﻢ .در اﻦ وﺑﮕﺎه
ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ و ﭘﮋوﻫﺸ
ﻪ در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن وﺟﻮد
دارد ﺑﻪ اﺷﺘﺮا ñﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻦ وﺑﮕﺎه در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻞ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺪه و ﭘﺮﭘﻮزال ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻫﻤ¤ﺎر ﺑﺎ اﻦ ﺷﺮﺖ ﻧﻤﺎﻨﺪ.
در اﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ اﻨﺘﺮﻧﺘ ﻫﺮ  از اﻋﻀﺎء ﻫﺌﻴﺖ
ﻋﻠﻤ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات و ﺳﻮاﻻت
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﺼﻮرت
ﺗﺨﺼﺼ ﺗﺮ و در ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺳﻮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
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اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮا رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺧﻮد
ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘ  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑ روﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژ  ،ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و
ﻃﺒﻴﻌﺖ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرتﻫﺎ در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد ﺣﺘ
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﺮﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺟﺮا
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺪﺮﺖ زﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻤ
ﺑﻪ رﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺘ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار   ،رو¤ﺮد
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ را ﺑﺮا ﻣﺪﺮﺖ زﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ
ﺑﺮﮔﺰﻨﻨﺪ.درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮﺷﺮﺖاﺮانﺧﻮدروﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮق ﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺖ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮدﮔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ  ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻌ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ
رو¤ﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ در
آن از اﻫﻤﻴﺖ وﮋها ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﺪار ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑ¤ﺎرﮔﻴﺮ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻨﺘﺮل و ﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻮا ﻧﺎﺷ
از ﻓﺮاﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﺖ ،ﭘﺎﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ
آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺮوﺟ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
ﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر
ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ
و ﺗﺎﻣﻴﻦ  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز آﻧﺎﻻﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻨﺘﺮل
ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ اﺣﺘﺮاﻗ را در دﺳﺘﻮر
ﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﻠ در ﺟﺎﺑﺠﺎﺋ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻂ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻧﺪازهﮔﻴﺮ آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺮوﺟ اﮔﺰاﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺪوﻦ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎو ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ اﮔﺰاﺳﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده از

ﻮرهﻫﺎ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺠﺪد از آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﺧﺮوﺟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ
ازﺳﻮﺧﺖ در راﺳﺘﺎ ﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻫﺎ ﺧﺮوﺟ ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﺗﺎﺑﺸ در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺎﻫﺶﻣﺼﺮفﺳﻮﺧﺖ)ﺎﻫﺶ%٥٠ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژ(و آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا  ،اورﻫﺎل ﻧﻤﻮدن دﮕﻬﺎ آﺑﮕﺮم و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻮﻠﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن دﮓ
و ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ،
ﺗﻌﺮ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﺎر داﺧﻠ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻮا %٧٠
ﻤﺘﺮ از ﺣﺪود ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺗﻌﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ISO14031از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﻮزه ﺎﻫﺶ آﻻﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻮا اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔ آب ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻧﻘﺎﻃ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ وﮋها ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﺑﺎﺪ در اﻦ ﻧﻘﺎط ،از ﻣﻮﺟﻮد آﺑﻬﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ـ ﻛﺸﺎورز
و ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آﻟﻮده
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻦ آﺑﻬﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد.
درﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد و ﻓﻘﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوز و
ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ ﻓﺮاﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ) ﺑﻴﻮراﻛﺘﻮر ﻏﺸﺎ(
) (Membrane Bio Reactorو ﺑﺎزﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب و
دوررﺰ ﺻﻔﺮ ) (Zero Dischargeﺑﺮا ﻣﺼﺎرف
ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻬﺮه ور از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤ¤ﻦ
اﻓﺰاﺶ داده اﺳﺖ.
اﻦ ﺷﺮﺖ در ﺳﺎل ١٣٩٤درﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮا ﻃﺮﺣﻬﺎ

و ﭘﺮوژهﻫﺎ در راﺳﺘﺎ ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﻓﺮاﻨﺪ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ اﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺼﺮف آب از  ٢/٤ﺑﻪ  ١/٧ﻣﺘﺮﻣ¤ﻌﺐ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ
ﺧﻮدرو ﺎﻫﺶ ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺟﺮا ﻃﺮحﻫﺎ اﺑﺨﻴﺰدار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻨﺘﺮل روان
آبﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﺖ و ﺗﻌﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﭘﺎﺶ
ﻣﺪاوم ﻧﺘﺎﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO14031
از دﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻦ ﺷﺮﺖ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺎ ñﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺪ زاﺶ و ﺑﺮﺖ ،در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺮاﻧ
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻟﻮدﮔ ﺧﺎñ
ﻓﺎرغ از ﻫﺰﻨﻪﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻧﻤﻮد
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺴﺘﻪا اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﻦ آن
ﺧﺮﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ رﺑﺎتﻫﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﺑﻮد
ﻪ اﺟﺮا اﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺎﻫﺶ ٤٠درﺻﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ رﻧﮓ ،اﻓﺰاﺶ ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در
ﭘ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑ¤ﺎرﮔﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
در ﺗﺰرﻖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ ،اﺟﺮا ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺗﻔ¤ﻴ از ﻣﺒﺪأ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
وﮋه  ،ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺪﮔﺬار آﻧﻬﺎ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬار
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ در راﺳﺘﺎ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ و ﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺮﺖﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ذ ﺻﻼح ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ وﮋه از دﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧ دوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺎﻓﺘﻪ و ﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘ
ﺷﺪن ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ و اﻧﺮژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﺗﺮﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻄﺮح
ﮔﺮدﺪ ،از اﻦ رو ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪا ﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ ﻜ از ﻧﮕﺮاﻧﻫﺎ
ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳ و ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار و
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ اﻧﺮژ
 ISO 50001:2018و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻼن و ﺧﺮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻣﺪﺮﺘ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ
اﻧﺮژ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ و ﭘﺎﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻋﻤﻠ¤ﺮد اﻧﺮژ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻋﻤﻠ ﻓﻮق ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺸ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﺸﺮ ﻣﺴﺎﻋ در
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫ
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ISO
 14001:2015در ﺳﺎل  ١٣٩٨ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ ﺑﺎ اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ در ﺣﻮزه
ﺎرﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و آﺷﻨﺎ ﺎرﻨﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ساخت دربهای رول آپ صنعتی در ایران خودرو خراسان
ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن دربﻫﺎ رول آپ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز اﻧﺒﺎر ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﻄﻌﺎت  CKDرا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﻠ ﺳﻴﺎر ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﺪ اﻧﺒﺎر ﻗﻄﻌﺎت  ، CKDﺳﻪ درب
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٢٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮا ورود و ﺧﺮوج
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻟﺠﺴﺘﻴ ¤ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮرﺳ و ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻫﺎ ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد،
دربﻫﺎ رول آپ ﺷﺮﺖﻫﺎ داﺧﻠ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ
ﻻزم و ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرﺟ
ﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﺖ در دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ ﺧﺮﺪ ﺳﻪ
درب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﺮاﻂ ﻨﻮﻧ و ﺗﺤﺮﻢ ،ﺑﻴﺶ از
ﺳ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎل ﺑﺮا ﺷﺮﺖ ﻫﺰﻨﻪ داﺷﺖ.
ﻋﻠ ﺳﻴﺎر اداﻣﻪ داد  :ﭘﺮوژها در واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻨ ﺗﻌﺮ و ﭘﺲ از  ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻤ¤ﺎران ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ درﺑ را ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻤﺎﻨﺪ ﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺟﺎر ﺷﺮﺖ
در اﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ در ﺧﺼﻮص وﮋﮔﻫﺎ
دربﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :اوﻟﻴﻦ وﮋﮔ اﻦ
دربﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﺎد آﻧﻬﺎ در ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ
ﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺗﻼف اﻧﺮژ در اﻧﺒﺎرﻫﺎﻫﺎ ﻟﺠﺴﺘﻴ¤
ﻣﺷﻮد .و اﻓﺰود اﻦ دربﻫﺎ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺧﻮد را
در ﺷﺮاﻂ ﺟﻮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻤﻠﻪ وزش ﺑﺎدﻫﺎ
ﺷﺪﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﺘ در ﺗﺮددﻫﺎ
روزاﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ درب را
ﺣﺪود  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎ

ﺳﺎﺧﺖ اﻦ ﺳﻪ درب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ رﺎﻟ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،داﻧﺶ ﻓﻨ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪ دار اﻦ
دربﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از اﻦ ﭘﺲ
ﻧﮕﺮاﻧ در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪار و ﺗﻌﻤﻴﺮ  ٢٠درب
رول آپ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ  :دربﻫﺎ
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴ ﺻﻨﻌﺘ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮا ﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت،

ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ ،ﭘﺎﻻﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ،
آﺷﻴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و  ...ﺑﺮا ﺑﻬﺮه ور ﺑﻴﺸﺘﺮ
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﺗﻼف اﻧﺮژ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ورود
آﻟﻮدﮔ ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮد ﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ،
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺎر و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
در زﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﮔﺮدد.

فرزند برتر سال  1399ایران خودرو خراسان معرفی شد
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰﺪه ﺎرﻨﺎن
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم واﺣﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮﮔﺰار و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ.
ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺮﮔﺰـﺪه ﺎرﻨـﺎن
ﺷـﺮﺖ اـﺮان ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن در راﺳـﺘﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑـﻪ ذﻨﻔﻌـﺎن و رﺿﺎـﺖ ﺎرﻨـﺎن ،ﻫﻔﺘـﻪ آﺧـﺮ
ﺳـﺎل  ١٣٩٩ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﺎﺎﻧـ ﺧـﻮد رﺳـﻴﺪ
و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﺮﮔﺰـﺪه ﻣﺸـﺨﺺ و ﻣﻌﺮﻓـ
ﺷـﺪﻧﺪ.
در اـﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﻫﻤـ¤ﺎران اـﺮان
ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑـﻪ اﻓﺘﺨـﺎرات ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را در
ﺑﺨﺶﻫـﺎ ﻣﺨﺘﻠـ ﻋﻠﻤـ ،ورزﺷـ،
ﻗﺮآﻧـ ،ﻫﻨـﺮ و ﻣﺸـﺎرﺖﻫﺎ

اﺟﺘﻤﺎﻋـ ﺑـﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺟﺸـﻨﻮاره ارﺳـﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـ ﻣﺴـﺘﻨﺪات اراـﻪ ﺷـﺪه ،اـﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪات
در ﺳـﻪ رده ﺳـﻨ  ٧ﺗـﺎ  ١٢ﺳـﺎل١٣ ،ﺗﺎ ١٧ﺳـﺎل و
١٨ﺗـﺎ ٣٠ﺳـﺎل دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪ و ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ ﺑﻨﺪ
و ارزﺎﺑـ ﻧﻬﺎـ ،ﻧﻔـﺮات ﺑﺮﮔﺰـﺪه در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ و
رده ﺳـﻨ ﻣﺸـﺨﺺ و اﻋـﻼم ﺷـﺪ .از ﻣﻴـﺎن ﻧﻔـﺮات
ﺑﺮﮔﺰـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺧﺎﻧـﻢ ﺳـﻮﻧﻴﺎ اﺣﻤﺪآﺑـﺎد ،ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻋﻠـ اﺣﻤﺪآﺑـﺎد از ﻫﻤـ¤ﺎران ﺳـﺎﻟﻦ ﻣﻮﻧﺘـﺎژ ﺑـﺎ
ﺴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻦ اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ اـﻦ
دوره از ﺟﺸـﻨﻮاره اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻨﺪـﺲ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ
ﺳـﺎل  ١٣٩٩اـﺮان ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﻟـﻮح ﺗﻘﺪـﺮ و ﻫﺪـﻪ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣـﻞ درﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮد.
ﮔﻔﺘﻨـ اﺳـﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷـﻴﻮع وﺮوس ﺮوﻧـﺎ و رﻋﺎﺖ
ﭘﺮوﺗ¤ﻞﻫـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ اـﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑـﺮ ﺑﺴـﺘﺮ
ﻓﻀـﺎ ﻣﺠـﺎز ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ.

18

مهـر
1400

شماره
٣١

هایما اس  ۷پالس پنج ستاره میشود
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎﻤﺎ اس ٧
ﭘﻼس ،ﻪ ﻓﻴﺲ ﻟﻴﻔﺖ ﺧﻮدروﻫﺎﻤﺎ اس  ٧اﺳﺖ را
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ،اﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎ ﻤ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ و در اﺑﺘﺪا
ﺳﺎل ﺟﺎر ﺿﻤﻦ اﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﺎن ﻣﺤﺘﺮم  ،اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮوش اﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﻫﺎﻤﺎ اس٧
ﭘﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠ ﮔﻔﺖ:ﻫﺎﻤﺎ اس ٧
ﭘﻼس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣ¤ﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ و رﻓﻊ اﺮادات ﻴﻔ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪها را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﻓﺰود :ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﺶ  ٨اﻨﭽ و ﭘﻨﻞ ﻨﺘﺮل
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻤﺎم ﻟﻤﺴ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮح
روﺶ و رﻧﮓ ﺻﻨﺪﻟﻫﺎ ،رودرﻫﺎ ،ﻏﺮﺑﻴﻠ ﻓﺮﻣﺎن
و ﻨﺴﻮل وﺳﻂ ﺧﻮدرو از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﺧﻞ
ﺎﺑﻴﻦ ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهﻫﺎﻤﺎ اس  ٧ﭘﻼس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠ از اﻣ¤ﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات رﻓﺎﻫ
ﺑﺮوزﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺰﻴﻨﺎت داﺧﻠ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،درﻫﺎﻤﺎ اس ٧ﭘﻼس ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎء

ﻴﻔ ﺑﺮﺧ ﻗﻄﻌﺎت آن ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻦ ارزﺎﺑ
ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺷﺮﺖ ﺑﺎزرﺳ ﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺮان در ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻤﺮه ﻴﻔ  ٧٥را اﺧﺬ ﺮده اﺳﺖ ﻪ اﻦ ﻋﺪد در
ﻣﺤﺪوده ﺧﻮدروﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻴﻔ اﺳﺖ و ﺑﻪ
زود ﻴﻔﻴﺖﻫﺎﻤﺎ اس  ٧ﭘﻼس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  ٥ﺳﺘﺎره
ﻴﻔ ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﻦ
ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺒ¤ﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو را  ¤از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ
ﻣﺰﺖﻫﺎ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺮ رﻗﻴﺒﺎن
ﻫﻢ رده ﺧﻮد داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:ﻫﺎﻤﺎ اس  ٧ﭘﻼس
دارا  ٣ﺳﺎل و ﺎ  ١٠٠ﻫﺰار ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﺎراﻧﺘ
اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫ وﮋه ﺑﻪ آن اراﺋﻪ
ﻣﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﺪها
)ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﭘﺎﻠﻮت( ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آن آﻣﻮزشﻫﺎ
ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺮا ﺗﻌﻤﻴﺮ اﻦ ﺧﻮدرو را دﺪه اﻧﺪ و در
ﻤﺘﺮﻦ زﻣﺎن ﻣﻤ¤ﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ¤ﺎن ﺧﻮدروﻫﺎﻫﺎﻤﺎ
اس ٧ﭘﻼس ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ اراﻪ ﻣﻧﻤﺎﻨﺪ.

به اهتمام شرکت
ایرانخودرو خراسان
آزمون تئوری مهارت
رانندگی لیفتراک در
سطحگروه صنعتی
برگزار شد
در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ و ارﺗﻘﺎ ﻣﻬﺎرت
راﻧﻨﺪﮔ ﻟﻴﻔﺘﺮا ñو ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ ،ﺣﻮزه
راﻫﺒﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﮔﺮوه و
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪا ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ و
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔ ﻟﻴﻔﺘﺮا ñدر ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﺮد .
اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗ و
رﻋﺎﺖ اﺻﻮل اﻤﻨ در ﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻟﻴﻔﺘﺮا ñﺑﺎ اﻫﺪاﻓ ازﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪادﺎﺑ و
اﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷ¤ﻮﻓﺎ و ﺸ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺣﺮﻓﻪا و ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ
و ﺑﺮﺗﺮ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ و اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﻣﻮزﺷ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻬﺎرﺗ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﺖﻫﺎ ﻋﻀﻮ
ﮔﺮوه در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮر و ﻋﻤﻠ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .
آزﻣﻮن ﺗﺌﻮر اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ راﻧﻨﺪﮔ
ﻟﻴﻔﺘﺮا ñدر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو  ١٨ﻣﺮداد
 ١٤٠٠ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٥٣ﻧﻔﺮ از
 ٢٥ﺷﺮﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آزﻣﻮن ﻋﻤﻠ ﻧﻴﺰ
در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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دستگاه تابشی پخت رنگ در ایران خودرو خراسان ساخته شد
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮ ñﺗﺎﺑﺸ ﭘﺨﺖ و ﺧﺸ ﻨﻨﺪه
رﻧﮓ ﺧﻮدرو در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸ¤ﻞ از ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ¤ﺎﻧﻴ و ﺑﺮق
و اﻟ¤ﺘﺮوﻧﻴ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﺎ ﺗ¤ﻴﻪ ﺑﺮ
داﻧﺶ ﻓﻨ و ﺗﻮان داﺧﻠ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮñ
ﺗﺎﺑﺸ ﺧﺸ ﻨﻨﺪه ﭘﺨﺖ رﻧﮓ ﺧﻮدرو را ﻃﺮاﺣ
و ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺿﻌ
رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮد .دﺳﺘﮕﺎه
ﻨﻮﻧ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺖ ﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده ﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻨﻪا ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
٢٢ﻫﺰار ﻮرو در ﺳﺎل ١٣٩٥ﺧﺮﺪار و در ¤
از ﺎﺑﻴﻦﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و از ﻃﺮﻓ
ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗ¤ﻴﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ
ﻓﻨ ﺧﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ دﻣﺎ و
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه دﺳﺘﮕﺎه ،ﻃﺮاﺣ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺴ ﺑﺮدﻫﺎ اﻟ¤ﺘﺮوﻧﻴ ¤و ﻣﺪارات
ﺑﺮﻗ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از  ١٤ﻣﺎه ﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
و اﺟﺮا اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮ ñﺗﺎﺑﺸ

ﺧﺸ ﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﺧﻮدرو در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ وﮋﮔﻫﺎ اﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮد اﻟ¤ﺘﺮوﻧﻴ ¤ﺑﺎ
ﻓﻨﺎور  PIDاﺷﺎره ﺮد ﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ و

آغاز عملیات اجرایی تعاونیهای مسکن کارکنان

ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره  ٢و  ٣ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ و
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره  و
ﺗﺤﻮﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟ¤ﺎن ،ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره٢
در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٩٨و ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره٣

اﻟﮕﻮرﺘﻢﻫﺎ ﺧﺎص ﻣﻴﺰان دﻣﺎ ﭘﺨﺖ رﻧﮓ را
در ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص ﻨﺘﺮل ﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ
ﺧﻮدرو در ﺣﺪ ﻋﺎﻟ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ
اﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ  دﻫﻢ
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﭘﺎﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻀﺎء ﺗﺸ¤ﻴﻞ و
اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ اﻦ ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻴﺪ اﻋﻀﺎء رﺳﻴﺪ.
در ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺼﺮف ﺷﻤﺎره ٢ﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در
ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٣ﻫﺰار
و ٣٠٠ﻣﺘﺮ ﺧﺮﺪار و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻻزم
از اﺑﺘﺪا ﺳﺎل ١٤٠٠ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ
آﻏﺎز ﮔﺮدﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨـ اﺳـﺖ ،ﭘـﺮوژه ﺗﻌﺎوﻧـ ﻣﺴـ¤ﻦ ﺷـﻤﺎره٢
ﺑـﻪ ﻣﺘـﺮاژ ٢٤ﻫـﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷـﻮد
ـﻪ دارا  ١٦٨واﺣـﺪ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن در دو ﺑﻠـﻮ ñو
در ٨ﻃﺒﻘـﻪ رو ﻫﻤ¤ـ و دو ﻃﺒﻘـﻪ ﭘﺎرﻴﻨـﮓ
زـﺮ ﻫﻤ¤ـ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷـﻮد .اـﻦ واﺣﺪﻫـﺎ در
ﻣﺘﺮاژﻫـﺎ  ٧٥ﺗـﺎ ١١٥ﻣﺘـﺮ در ـ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎﻧـ
٣٠ﻣﺎﻫـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره ٢در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ،
ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺴ¤ﻦ ﺷﻤﺎره ٣ﻧﻴﺰ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﺖ ﺎرﻨﺎن ﺳﺎﻦ در ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﺪ زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻻزم ،ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮا ﺳﺎﺧﺖ  ٤٠واﺣﺪ ﻣﺴ¤ﻮﻧ در اﻦ ﭘﺮوژه
ﻧﻴﺰ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
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برندگان جشنواره تابستانی خرید با کارت زندگیاعالم شدند
ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺮﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﺖ) "٢ﺧﺮﺪ ﺑﺎ ﺎرت زﻧﺪﮔ(
ﺗﻌﺎوﻧ اﻋﺘﺒﺎر ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻤ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد از ﻣﺪﺮان واﺣﺪﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺗﻌﺎوﻧ اﻋﺘﺒﺎر
در ﺳﺎﻟﻦ ﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺮﺪ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﺎرت زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ .در اﺑﺘﺪا
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺗﻌﺎوﻧ
اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺰارﺷ از ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺗﻌﺎوﻧ اﻋﺘﺒﺎر در ﺳﺎﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن اراﻪ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﻤﺎ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻨﺘﺮﻧﺘ ﻟﻴ¤ﺎﻣﺎل و اﻓﺰاﺶ ﺳﻘ اﻋﺘﺒﺎر
ﺎرت زﻧﺪﮔ و ﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد آن ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎوﻧ
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﺎن ﺧﻮد
ﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺎرﻨﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋ دارد ﻪ ﺑﻪ
زود ﻣﻌﺮﻓ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
در ﭘﺎﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺸ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره
ﺧﺮﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ "ﻓﺎرﻧﻬﺎﺖ) "٢ﺧﺮﺪ ﺑﺎ ﺎرت
زﻧﺪﮔ( اﻧﺠﺎم و آﻗﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮﺷﺮو ﺑﺮﻧﺪه ﺳ¤ﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎر آزاد و آﻗﺎﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻈﺮ  ،ﻣﻬﺪ
آزرش و اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺮ ﺪام ﺑﺮﻧﺪه ﺎرت ﻫﺪﻪ
 ٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺎﻟ ﺷﺪﻧﺪ.

پروژه مدیریت عملکرد وارد مرحله اجرایی شد
ﭘﺮوژه ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺎرﻨﺎن در ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﺟﺮا ﻣﺷﻮد.
ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎﺗﻤ ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻨ¤ﻪ ﻣﺪﺮﺖ
ﻋﻤﻠ¤ﺮد در ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮋو ﻓﺮاﻧﺴﻪ
 ،اﺮان ﺧﻮدرو ،ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﻪ و ﺷﺮﺖ ﻧﻔﺖ اﺮان
و ...در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد
 ﻓﺮآﻨﺪ ﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ زﺮ
ﻓﺮآﻨﺪﻫﺎ ﺟﺬب ،ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺎرﮔﻤﺎر ،آﻣﻮزش
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧ  ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﮕﺮ

ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣدﻫﺪ .و اﻓﺰود :ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺣﻠﻘﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ و اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻠﻴﺪ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻓﺮد
ﺎرﻨﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻨﺪ و در واﻗﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه
اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮد ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺗﻤ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻨ¤ﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ ﻣﺷﻮد اﺟﺮا ﻣﺪﺮﺖ
ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ ٢٠درﺻﺪ در رﺿﺎﺖ ﺎرﻨﺎن
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :ﻣﺪﺮﺖ ﻋﻤﻠ¤ﺮد
رو¤ﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪا دارد و ﻫﺪف اﺻﻠ آن رﺷﺪ و

ارﺗﻘﺎء رﺿﺎﺖ ﺎرﻨﺎن اﺳﺖ ﻪ از ﻃﺮﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮل و زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺷﻮد .در
واﻗﻊ ﻣﺪﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن ﺗﻤﺎم ردهﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎ
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ و اراﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد
ﻋﺎﻣﻞ اﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪل اﺟﺮا اﻦ
ﻃﺮح ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺎرﻨﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮد و ﻣﺴﻮول ﻣﺎﻓﻮق در دو ﺑﺨﺶ رﻓﺘﺎر
و وﻇﻴﻔﻪا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺎرت اﻫﺪاف ﻓﺮد
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﻣﺷﻮد ،در اداﻣﻪ ﻣﺎﻓﻮق
ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ،ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﻫﺪاﺖ ﻣﻨﺪ و در ﺑﺎزهﻫﺎ زﻣﺎﻧ ﻣﺸﺨﺺ
ارزﺎﺑ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻓﺮد اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ و اﻃﻼع داده
ﻣﺷﻮد و در ﭘﺎﺎن ﺎرﻧﺎﻣﻪا از ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻓﺮد ﺑﻪ
و اراﻪ ﻣﺷﻮد ﻪ اﻦ ﺎرﻧﺎﻣﻪ در رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء
ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و در ﭘﺎﺎن ﮔﻔﺖ  :اﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗ¤ﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻴﻬﺎ
داﺧﻠ ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ و ﺑﺼﻮرت
ﭘﺎﻠﻮت از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰﻫﺎ اوﻟﻴﻪ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺼﻮرت
آزﻣﺎﺸ در ﻞ ﺷﺮﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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نمایندگی  3۰۷1رتبه یک نمایندگیهای مجاز راکسبکرد
ارزﺎﺑ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﺧﻮدرو از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺟﻤﻠﻪ
دارا ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧ
در ﺷﺮﺖ ﺑﺎزرﺳ
ﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺮان ﺑﻮده ﻪ ﻫﺪف
اﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺎﺑ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از
ﻓﺮوش ﺷﺮﺖﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪﻨﻨﺪه و واﺳﻄﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺧﻮدرو و ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎهﻫﺎ
ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺮاﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺼﻮب ﺷﻮرا ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬار
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ارزﺎﺑ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﺷﺮﺖﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو و
ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ و ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎز

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ ﻣﭘﺮدازد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺮﺖ ﺑﺎزرﺳ ﻴﻔﻴﺖ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺮان ،ﺷﺮﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
اﺮان ﺧﻮدرو اﺴﺎﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺴﺐ ﻧﻤﻮد
و ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ  ٣٠٧١اﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﺖ

ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ارزﺎﺑ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﻣﺠﺎز رﺗﺒﻪ 
و در ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﺘﻤﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﺎن در
ﺣﻮزه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ادرا ،ﻋﻤﻠ¤ﺮد و ﺎرا
رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز را ﺴﺐ ﻧﻤﻮد.

فصل دوم برنامه "گفتمان" بهزودی پخش خواهد شد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ذ ﻧﻔﻌﺎن و ﺗﺮوﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎرﺖ
ﺎرﻨﺎن در راﺳﺘﺎ وﻇﺎ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺧﻮد
و در ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و آﮔﺎه ﺳﺎز ﺎرﻨﺎن در
اﻗﺪاﻣ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ ﻓﻀﺎ
ﻣﺠﺎز و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻟ¤ﺘﺮوﻧﻴ ¤ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﮔﻔﺘﻤﺎن" ﻧﻤﻮد.
اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ روزﻫﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ٢٠:٣٠ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه از ﺻﻔﺤﻪ اﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮان
و ﻣﺴﻮوﻻن واﺣﺪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ از اردﺒﻬﺸﺖ
ﺳﺎل ﺟﺎر آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺷﻬﺮﻮرﻣﺎه٢١ ،
ﻗﺴﻤﺖ از اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﺪ.
از  ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻤﺎن و
ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤ¤ﺎران ﻣﺸﺨﺺ
و از ﺎﻧﺎلﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ادار،
ﺳﺮوش و اﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻻزم ﺑﻪ
ﺎرﻨﺎن ﺻﻮرت ﻣﭘﺬﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺎرﻨﺎن ﺳﻮاﻻت
و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه از

ﻃﺮﻖ ﭘﻴﺎﻣ ﺑﻪ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﻌ¤ﺲ ﻧﻤﺎﻨﺪ.
ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﭘﻴﺎمﻫﺎ درﺎﻓﺘ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﺪ و ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ
ﻣداد.
در ﻓﺼﻞ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ " ﮔﻔﺘﻤﺎن" ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﭘﻴﺎﻣ از ﻃﺮف ﺎرﻨﺎن درﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻪ
در ﻧﻬﺎﺖ ﺑﻴﺶ از  ١٣ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه
ﺑﺮا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺳﻮاﻻت و ﻣﻄﺮح ﺮدن ﻧﻈﺮات

ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺰد ﺑﻪ ١٧ﻫﺰار ﺑﺎر در ﺻﻔﺤﻪ
اﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن دﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺨﺶ
ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﮔﻔﺘﻤﺎن" در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل
ﺟﺎر در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ زود از ﺻﻔﺤﻪ
اﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺮﺖ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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مجمع عمومی سالیانه تعاونی فنی
و مهندسیکارکنان برگزار شد
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ  ٣٠اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٩
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﻮرخ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢١ﻣﺮدادﻣﺎه  ١٤٠٠در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء و ﺑﺎ رﻋﺎﺖ ﺎﻣﻞ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺎت رﻴﺴﻪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ
ﺗﻌﺎوﻧ ﮔﺰارﺷ از ﻋﻤﻠ¤ﺮد  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎوﻧ اراﻪ ﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻦ ﮔﺰارش اراﻪ ﺎﻻ ﺎرت ﺑﺮا ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺮﺪ ارزاق و ﺎﻻ ﻣﺼﺮﻓ اﻋﻀﺎء ﺑﺪون درﺎﻓﺖ
ﺳﻮد ،ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﺖ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺟﻬﺖ اراﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺎوﮔﺎن آن ﺟﻬﺖ اﺎب و ذﻫﺎب ﺎرﻨﺎن ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﻤ¤ﺎر ﺑﺎ
ﺷﺮﺖﻫﺎ اﻤﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺮق ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﻮر ﺧﺮاﺳﺎن و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎور از
ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﺮه در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدآور ﺑﺮا ﺷﺮﺖ ﺗﻌﺎوﻧ اﺳﺖ.
از ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮﺑ ﻪ در اﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٢٦درﺻﺪ
ﺳﻮد ﻋﻤﻠ¤ﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش اﺳﻤ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
اﺷﺎره ﺮد ﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺸﺎن وارﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻄﻌ ﺷﺪن اﻓﺰاﺶ ﺳﺮﻣﺎﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﺪ ارزﺎﺑ داراﻫﺎ
ﺷﺮﺖ ﺗﻌﺎوﻧ دﮕﺮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻮد ﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻧﻬﺎ و
ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ در اﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﻤﺲ آﺑﺎد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﺑﺮا  ﺳﺎل آﻨﺪه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﺗﻌﺎوﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

تعاونی
فنیومهندسیکارکنان
شایسته تقدیر شد

در ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎ
ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ،ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺎﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﻴﻞ از
ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ١٨ﺷﻬﺮﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ،رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ،ﻣﺪﺮﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر
و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺪﺮﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﺪ.
در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧ ﺷﺎﺴﺘﻪ
ﺗﻘﺪﺮ اﺳﺘﺎﻧ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟ و ﻋﻤﻠ¤ﺮد
ﺗﻌﺎوﻧ ﻃ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﻴﻨ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧ
ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ از ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸ¤ﻼت ﺗﻌﺎوﻧﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻧﻤﻮد .در ﭘﺎﺎن
ﻧﻴﺰ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﻨﺪﺲ ﺗﻌﺎوﻧ ﺷﺎﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﺮ ﺑﻪ
آﻗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﻴﻨ اﻫﺪا ﺷﺪ.

