




۴ جلب رضایت مشتریان با اولویت افزایش کيفيت 

افزایش کيفيت و کاهش قيمت تمام شده توليد 
۴ در دستور کار قرار دارد 

همزمان با سالگرد شهادت سردار سليمانی

نام گذارى مجموعه توليد خودرو سوارى شرکت 
ایران خودرو خراسان به نام سردار شهيد حاج 

۵ قاسم سليمانی 

۵ تجارى سازى ٨ هزار دستگاه خودرو ، طی چهار روز 

۵ برگزارى انتخابات شوراى  اسالمی کارگرى  

۵ آزمون تشکيل بانک استعداد برگزار شد  

۵ بازنگرى طرح طبقه بندى مشاغل  
نماینده مجلس شوراى اسالمی در بازدید از خط توليد وانت آریسان ٢ مطرح کرد

خودروسازان را در اجراى 
۶ برنامه هاى توسعه اى حمایت می کنيم 

بازدید فرماندار مشهد از ایران خودرو خراسان

۶ امروز شاهد تحقق شعار ما می توانيم بودم 
ششمين نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجيکستان:

ایران خودرو خراسان  تنها نماینده خودرو سازى 
۷ ایران 

کارگران ایران خودرو خراسان در جمع برترین هاى  
۷ استان 

در آیين پایانی دومين جایزه امتنان شرکت ایران خودرو خراسان

۷ کارگران نمونه تندیس هاى خود را کسب کردند 
در آیين اختتاميه جایزه ملی مسئوليت پذیرى اجتماعی مدیریت:

ایران خودرو خراسان تندیس برنزى مسئوليت 
۸ پذیرى اجتماعی را دریافت کرد 

در بيست و سومين همایش ملی واحدهاى صنعتی،  معدنی و خدماتی 

سبز کشور

۸ ایران خودرو خراسان صنعت سبز کشور شد 

تندیس برترین ایستگاه آتش نشانی صنعتی کشور 
۸ به ایران خودرو خراسان رسيد 

نفرات برتر اولين دوره مسابقات مهارت رانندگان ليفتراک 
۹ گروه صنعتی ایران خودرو مشخص شدند 

تجليل از ایران خودرو خراسان در نوزدهمين دوره 
۹ مسابقات ملی مهارت 

تکنولوژى اطالعات و ارتباطات نوین در بستر روابط 
۱۰ عمومی اینترنتی 

۱۱ برنامه هاى دهه مبارک فجر 

اختتاميه پانزدهمين دوره مسابقات قرآن جامعه 
۱۱ کار و تالش استان خراسان رضوى برگزار شد 

در چهلمين دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم گروه صنعتی ایران 

خودرو رقم خورد؛

درخشش خانواده قرآنی ایران خودرو خراسان
۱۱  

دستاوردهاى بخش پژوهش و نوآورى شرکت 
۱۴ ایران خودرو خراسان 

تاثير آموزش و فرهنگ سازى بر بهبود عملکرد انرژى در راستاى 

مسئوليت پذیرى اجتماعی

بهبود عملکرد انرژى گاز طبيعی منازل کارکنان 
۱۶ ایران خودرو خراسان 

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوى

مدیریت مصرف انرژى در ایران خودرو خراسان 
۱۷ الگویی در سطح ملی است 

در مراسم گراميداشت روز حمل و نقل مطرح شد

کمترین حوادث جاده اى مربوط به ناوگان ایاب و 
۱۷ ذهاب ایران خودرو خراسان 

صدور و تمدید گواهينامه سيستم مدیریت 
۱۸  IMS یکپارچه

به مناسبت روز هواى پاک برگزار شد

بازدید خانوادگی کارکنان از پارک دانش مشهد
۱۸  

شرکت ایران خودرو خراسان ميزبان خانواده 
۱۸ کارکنان 

برگزارى همایش دوچرخه سوارى به مناسبت 
۱۸ روز هواى پاک 

مدیر واحد HSE شرکت ایران خودرو خراسان عنوان کرد

عملکرد موفق شرکت در مقابله با ویروس کرونا
۱۹  

سومين مرحله واکسيناسيون کارکنان ایران 
۱۹ خودرو خراسان انجام شد 

رقابت هاى فوتسال جام حذفی استان خراسان رضوى

قهرمانی تيم فوتسال تعاونی فنی و مهندسی 
۲۰ کارکنان ایران خودرو خراسان 

به مناسبت هفته بسيج

مسابقه دو در ایران خودرو خراسان برگزار شد
۲۰  

مقام سوم مسابقات  پرورش اندام به همکار  
۲۰ ایران خودرو خراسان رسيد 

گفتگو با خانم یگانه رنجبر عضو تيم ملی بسکتبال

۲۱ توانایی هایم را ثابت کردم 

۲۲ گفتگو با ٢ همکار بازنشسته 
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استفاده از مطالب کارآمد خراسان 
با ذکر منبع بالمانع است

آخرین افتخارات 
ایران خودرو خراسان

استفاده از مطالب کارآمد خراسان 

تندیس برنزى 
مسئوليت پذیرى اجتماعی

تندیس سيمين 
صنعت سبز کشور

تندیس ایستگاه برتر
آتش نشانی صنعت کشور

تندیس خانه هاى بهداشت کارگرى برتر 
و کارفرمایان سالمت محور برتر
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رســیدن  فرا  مناســبت  به  پیامی  طی  خودرو،  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامــل 
ســال نو، افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصــوالت بنا به فرمایش رهبری معظم، 
حضرت امام خامنه ای را، از اولویت های اصلی برنامه های ســال آینده ایران خودرو 
برکت و  یقینا  نهایی،  کنندگان  تاکید کرد: رضایت مشتریان و مصرف  دانســت و 

رضایت خداوند را به ارمغان خواهد آورد.
متن کامل پیام مهدی خطیبــی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به این شرح است:

تدبيرگر  ها، ا�  د�ده  و  دل ها  گرداننده  «ا� 
و  سال ها  
ننده  دگرگون  روزها، ا�  و  شب ها 

حال ها، حال ما را به بهتر�ن حال بگردان.»
همواره  نوروز  عيد  رســيدن  فرا  و  بهار  آمــدن 
هاســت؛  جوانه  و  اميدها  رو�ش  نو�دبخــش 
پا�ان�  خط  است؛  شدن  نو  و  بودن  نو  ح�ا�ت 
و  صادقانه  تالش  و  حر
ت  سال   �� بر  است 
خدمت�  و  
وشــش  برا�  اســت  راه�  آغاز  نيز 
به  اميد  طبيعت،  رســتاخيز  ا�ن  بهار  آغــاز  نو. 
فردا�� بهتر را بشــارت م� دهد تا گام ها�مان 

را استوارتر و اراده مان را مستح�م تر ساز�م. 
ســال ١٤٠٠ را با تمــام فراز و نشــيب ها، غم ها 
سرانجام  و  
است� ها  و  چالش ها  ها،  شــاد�  و 
دســتاوردها و پيروز� ها�ش پشت سر نهاد�م، 
و  ســخت� ها  اوج  در  آورده ها  اســت،  بد�ه� 
دشــوار� ها، دلنشــين تر و ارزشمندتر اســت. 
و  گسترده  تحر�م ها�  مخرب  تاثير  چند  هر 
ظالمانه غرب و نيز شيوع بيمار� مرگبار 
رونا 
شــرا�ط  ا�جاد  آن  پ�  در  و  
شــور  اقتصاد  بر 
شــر
ت ها�  توليد�  و  مال�  نابســامان 
را  داخل�  خودرو�  صنعت  و�ــژه  به  صنعت� 
صنعت�  گروه  رهگذر  ا�ن  در  نم� 
نيم.  ان�ار 
ا�ران خودرو نيز از آسيب ها� �اد شده در ابعاد 
اما  اســت،  نبوده  امان  در  توليد  و  تامين  مال�، 
در عين حال در چنين شرا�ط� بود 
ه 
ارگران 
خودروساز  بزرگ تر�ن  خدوم  
ار
نان  و 

و  بيش تر  چه  هر  پذ�ر�  مســووليت  بــا  خاورميانه 
معضل  دو  بر  
وشيدند،  روز�  شــبانه  تالش ها� 
تحر�م و و�روس 
رونا فائق آمده و به �ار� معبود 
بيرون  پيروزمندانه  نيز  خطير  آزمون  ا�ن  از  ��تا 
آ�ند و مســير سودآور� توليد و 
اهش بها� تمام 
دنبال  جد�د  سال  در  تر�  بيش  اقتدار  با  را  شده 
ت�يه  با  تا  است  رســيده  فرا  آن  زمان  حال  
نند. 
بر تجارب گذشته و افق ها� پيش رو، ضمن ادامه 
زمينه ها�  بالندگ�،  و  رشــد  مسير  در  حر
ت 
بهبود و رفــع موانع توليد و توسعه را فراهم ساز�م.
سال  در  بهار  ماه  اولين  با  رمضان  موســم  تقارن 
جد�د را به فال ني� م� گير�م و با تو
ل بر حضرت 
دوست و در سا�ه توجهات ول� عصر(عج)، تالش 
مضاعÁ، هم اند�شــ� و همدل� بيش تر، اهداف 
و برنامه ها� مورد نظر را محقق خواهيم ســاخت. 
اخالق  فضا��  ا�جاد  با  جد�د  ســال  در  اميدوارم 
مهربان�  محبت،  تبادل  و  رونق  شــاهد  محور، 
گروه  جا�  جا�  در  بيش تر  انســان�   Áعواط و 
اســاس،  همين  بر  باشــيم،  خودرو  ا�ران  صنعت� 
با رعا�ت  انتظار دارم  از تمام� معاونان و مد�ران 
ا�ن ن�ته مهم، زمينه ها� پو�ا��، انگيزش و نشاط 
را در مجموعه خود فراهم 
نند. در ســال ١٤٠١ 
بــه �ار� خداوند متعــال و با اميد به 
وشــش ها� 
گام ها�  توليــد،  عرصه  جهادگــران  در�غ  ب� 

مح�ــم و موثر� را برخواهيم داشــت. 
برادر شما، مهد� خطيب�  

 جلب رضایت مشتریان 
با اولویت افزایش کیفیت

جد�د  سال  شروع  هاست،  شدن  نو  سرآغاز  بهار 
بهانه ا� برا� نو شدن و عبور از 
هنگ� هاست و بهار 

ه مقارن شده با شروع قرن جد�د بهانه ا�  ١٤٠١
خوب برا� تحول در نحوه رفتار و نگرش در جهت 
زندگ� بهتر و تلنگر� مناسب برا� ا�جاد تغيير و 
باشد.  م� تواند  ما  همه  زندگ�  در  عظيم  تحوالت 
با خالقيت ها�  اميدوارم سال جد�د همراه باشد 
نو، تف�رات نو، روش ها� نو و ارتباطات تازه تر، ز�را 
تنها با خالقيت و نوآور� م� توان به اهداف بزرگ� 
بنا  جد�د  سال  در  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  
ه 
افزا�ش  اولو�ت  با  رهبر�  معظم  مقام  فرما�ش  به 

يفيت و جلب رضا�ت مشتر�ان است دست پيدا 


نيم. 

يفيت  بهبود  و  آرامش  مشتر�ان  رضا�ت  
نار  در 
زندگ� 
ار
نان از د�گر اهداف اصل� شر
ت ا�ران 
خودرو خراسان در سال جد�د است. از ابتدا� سال 
فشارها�  تا  بود�م  
ارها��  راه  دنبال  به   ١٤٠٠
اقتصاد� به خانواده ا�ران خودرو خراسان 
اهش 
�ابد و مهمتر�ن اقدام� 
ه در ا�ن راستا در دستور 
ار 
قرار گرفت بازنگر� طرح طبقه بند� مشاغل بود. 
پيچيدگ�  و  گستره  بدليل  طرح  ا�ن  اجرا� 
فرا�ندها� توليد� شر
ت ا�ران خودرو خراسان تا 
سال ١٤٠١ به طول م� انجاميد، اما همه توانمان 
را به 
ار بستيم تا آن را در حداقل زمان مم�ن به 
طرح   ١٤٠٠ سال  ماه  بهمن  در  برسانيم.  اتمام 
اجتماع�  رفاه  و  
ار  تعاون،  وزارت  تا�يد  به  جد�د 
خودرو  ا�ران  
ار
نان  مزا�ا�  و  حقوق  و  رسيد 
خراسان افزا�ش �افت. با توجه به حقوق� 
ه توسط 
شده  اعالم   ١٤٠١ سال  برا�  
ار  عال�  شورا� 
الحمدا... معيشت جامعه 
ارگر� و خانواده ا�ران 

خودرو خراسان بهبود م� �ابد.
خودرو  ا�ران  شر
ت  
ه  جا�گاه�  به  توجه  با 
با  اميدوار�م  دارد  صنعت�  گروه  در  خراسان 
همراه� شما 
ار
نان عز�ز بتوانيم امسال نيز به 

موفقيت ها� بيشتر� دست پيدا 
ينم.
 برا� شما و خانواده محترم تان سال� پر از موفقيت، 
نگاه ها� جد�د و شاد� ها� ماندگار آرزو م� 
نم. 

دکتر مهدى خطيبی | مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

بيژن زاهدى فرد | مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان

افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده 
تولید در دستور کار قرار دارد
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همزمان با سالگرد شهادت سردار سليمانی

نام گذاری مجموعه تولید خودرو سواری 
شرکت ایران خودرو خراسان به نام 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
خودرو�  توليد  مجموعه 
خودرو  ا�ران  شر
ت  سوار� 
سالگرد  با  مقارن  خراسان 
قاسم  حاج  سردار  شهادت 
شهيد  آن  نام  به  سليمان� 

بزرگوار نام گذار� شد.
سالروز  گراميداشت  مراسم 
قاسم  حاج  سردار  شهادت 
ا�ام  با  مقارن  سليمان� 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت 
شر
ت  در  عليها  ا...  سالم 
برگزار  خراسان  خودرو  ا�ران 
با  
ه  آ�ين  ا�ن  در  شد. 
مسووالن  از  تعداد�  حضور 
برگزار  منطقه ا�  و  استان� 
شد، مجموعه توليد خودرو� 


ه  ه�تار   ٥٠ مساحت  به  شر
ت  ا�ن  سوار� 
رنگ،  ساز�،  بدنه  توليد�:  سالن  چهار  شامل 
مونتاژ و ت�ميل 
ار� است به نام سردار شهيد 

حاج قاسم سليمان� نام گذار� شد.
ا�ن ن�وداشت با تالوت آ�ات� چند از قرآن مجيد 
ا�ران  اسالم�  جمهور�  مقدس  سرود  پخش  و 
آغاز و در ادامه مراسم ذ
ر مصيبت� به مناسبت 
انجام  عليها  ا...  سالم  زهرا  حضرت  شهادت 
حاج  سردار  و�ژگ� ها�  بيان  به  سخنرانان  و 

قاسم سليمان� پرداختند.
در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  مد�رعامل 
و  شهدا  واال�  جا�گاه  به  اشاره  با  مراسم  ا�ن 
در  سليمان�  شهيد  پررنگ  نقش  خصوص  به 
مقدس  نظام  واال�  آرمان ها�  رسيدن  ثمر  به 
دلها،  سردار  شهادت  گفت:  اسالم�  جمهور� 
به  ما  جامعه  در  بزرگ�  همبستگ�  و  انقالب 
وجود آورد و رسالت ادامه ا�ن مسير را به عنوان 

ت�ليÁ برا� ما به �ادگار گذاشتند.
توليد�  سا�ت  گذار�  نام  فرد  زاهد�  بيژن 
قاسم  حاج  سردار  نام  به  خراسان  خودرو  ا�ران 
سليمان� را بر
ت� برا� تمام مجموعه دانست 
مز�ن  شهيد   �� نام  به  م�ان�  وقت�  افزود:  و 
م�ان  آن  به  خود  با  را  بر
ت  و  امنيت  م� شود 
م� آورد و من بسيار خرسندم از ا�ن�ه ا�ن سا�ت 
توليد� به نام سردار شهيد حاج قاسم سليمان� 
امور  و  شهيد  بنياد  
ل  مد�ر  شد.  گذار�  نام 
شهيد  نيز  رضو�  خراسان  استان  ا�ثارگران 
سليمان� را فرد� با تقوا دانست و گفت: سپهبد 

سليمان� تنها فرمانده ا� بود 
ه حت� پس از پا�ان 
جنگ لباس رزم از تن در نياورد و هميشه به دنبال 

ا�جاد امنيت و حفاظت از جان مردم بود.
داد:  ادامه  معصوم�  حسين  االسالم  حجت 
نيز  خراسان  خودرو  ا�ران  
ش  زحمت  
ار
نان 
جهت  در  
يفيت تر  با  محصوالت  توليد  با  امروز 
ادامه دهنده راه سردار شهيد حاج  رضا�ت مردم 

قاسم سليمان� هستند.
سا�ت  گذار�  نام  معصوم�  االسالم  حجت 
سردار  نام  به  خراسان  خودرو  ا�ران  توليد� 
سليمان� را اتفاق� مبارÔ خواند و گفت: ا�ن نام 
گذار� اثر روح� بسيار خوب� برا� تمام 
ار
نان 
ا�ن مجموعه دارد و من از مسئوالن ا�ران خودرو 

خراسان بابت ا�ن حر
ت ز�با تش�ر م� 
نم.
مراسـم  ا�ـن  در  نيـز  آبـاد  ملـ�  شـهر  جمعـه  امـام 
گفـت: اخـالص و صداقـت سـردار سـليمان� او را 
جاودانـه 
ـرد و همـان طـور 
ه مقام معظـم رهبر� 
فرمودنـد؛  شـهيد  بـا  ارتبـاط  در  العالـ�  ظلـه  مـد 
امـروز  امـا  م� 
ـرد  دور�  شـدن  د�ـده  از  سـردار 
االسـالم  حجـت  م� بيننـد.  را  او  جهـان  تمـام 
خـودرو  ا�ـران  مسـئوالن  از  تشـ�ر  ضمـن  فرمانبـر 
خراسـان بابـت ا�ـن نـام گـذار� افـزود: ا�ـن اقـدام 
فدا
ار� هـا�  هميشـه  تـا  م� شـود  آن  باعـث 
سـردار، در دل مـا و همـه 
ار
نـان ا�ـران خـودرو 

بمانـد. باقـ�  خراسـان 
در پا�ان مراسم نيز ميثاق نامه � 
ار
نان شر
ت 
ا�ران خودرو خراسان با شهيد سليمان� امضاء و از 

لوح �ادبود مراسم رونما�� شد.

تجاری سازی 8 هزار دستگاه خودرو، 
طی چهار روز 

توجه  با  و  گرفته  صورت  ر�ز�  برنامه  طبق 
و  هزار   ٨ روز،  چهار  ط�  قطعات،  تامين  به 
ا�ران  شر
ت  در  سوار�  خودرو  ١٣٤دستگاه 
براساس  شد.  ساز�  تجار�  خراسان  خودرو 
شر
ت  ا�ن  توليد  برنامه  تحقق  جلسه  مصوبه 
دارا�  خودروها�  ساز�  تجار�  بر  مبن� 
خودرو  دستگاه  هزار   ٨ از  بيش  قطعه،   
سر� 

ط� ٥٦ ساعت، تجار� ساز� شد.

برگزاری انتخابات شورای  اسالمی کارگری 

انتخابات شورا� اسالم� 
ارگر� شر
ت ا�ران 
ماه  اسفند   ١٧ شنبه  سه  روز  خراسان  خودرو 

اند�دا  نفر   ٣١ انتخابات  ا�ن  در  شد.  برگزار 
با  نفر   ١٣ 
ه  داشتند  حضور  واحد ها  تمام�  از 
را� 
ار
نان به عنوان اعضا� شورا� اسالم� 

ارگر� شر
ت انتخاب م� شوند. گفتن� است 
و  
ار  تعاون،  
ل  اداره  نظارت  با  انتخابات  ا�ن 

رفاه اجتماع� خراسان رضو� برگزار شد.

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل 
بازنگر� طرح طبقه بند� مشاغل شر
ت ا�ران 
نظام  همبستگ�  منظور  به  خراسان  خودرو 
و  عدالت  تامين  انسان�،  نيرو� ها�  مد�ر�ت 
جبران خدمات 
ار
نان در جهت بهبود سطح 

معيشت خانواده 
ار
نان آغاز شد.
مد�ر واحد منابع انسان� گفت: پروژه بازنگر� 
از  طرح طبقه بند� توسط 
ارگروه� متش�ل 
نما�ندگان 
ارگر�، اداره 
ار و مشار
ت همه 
واحدها� سازمان انجام م� شود 
ه با توجه به 
ساختار گسترده شر
ت اجرا� آن بسيار زمان 
 ٩ از  بيش  عاد�  حالت  در  پروژه  ا�ن  است.  بر 
عامل  مد�ر  دستور  به  اما  دارد،  نياز  زمان  ماه 
داشتيم  طرح  مشاور  با  
ه  صحبت�  و  محترم 
به  ماه  سه  ظرف  را  بازنگر�  ا�ن  شد�م  مصمم 
اتمام برسانيم و توانستيم در بهمن ماه ا�ن طرح 

را در شر
ت اجرا�� نما�يم.

آزمون تشکیل بانک استعداد برگزار شد 
خودرو  ا�ران  شر
ت  در  بار  اولين  برا� 
خراسان، آزمون تش�يل بان� استعداد با هدف 

شÁ استعداد ها� داخل� برگزار شد. شر
ت 
ا�ران خودرو خراسان در ارتباط با ارتقا و توسعه 
ارتقا  اخير  سال ها�  در  
ه  توانمند�  
ار
نان 
برگزار�  به  اقدام  اند  داشته  علم�  و  تحصيل� 
 Ôه مدار
آزمون استعداد�اب� 
رد. 
ار
نان� 
قرار  تا�يد  مورد  بررس�  از  پس  آنها  تحصيل� 
ا�ن  در  سازمان  مد�ران  تا�يد  با  است  گرفته 

آزمون حضور داشتند.
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نماینده مجلس شوراى اسالمی در بازدید از خط توليد 
وانت آریسان٢ مطرح کرد

 خودروسازان را در اجرای 
برنامه های توسعه ای حمایت می کنیم

مجلس  در  رضو�ه  و  احمدآباد  بخش ها�  و  فر�مان  سرخس،  مردم  نما�نده 
شورا� اسالم�، در بازد�د از ا�ران خودرو خراسان و پروژه توليد محصول جد�د 
توسعه  برا�  مهم�  عامل  را  خودروساز  ا�ن  توسعه  �افته،  بهبود  آر�سان  وانت 

منطقه و استان خراسان رضو� دانست.
انجام  اقدامات  و  پيگير� ها  به  اشاره  با  هاشم�  زاده  قاض�  احسان  سيد 
بهبود  آر�سان  وانت  توليد  خط  انتقال  خصوص  در  گذشته  سال   �� در  شده 
آ�نده ا�  در  پيگير� ها  و  تالش ها  ا�ن  گفت:  خراسان  ا�ران خودرو  به  �افته 
در  �افته  بهبود  آر�سان  وانت  توليد  شاهد  و  نشست  خواهد  ثمر  به  نزد�� 

ا�ران  مهندس�  تيم  گزارش  اساس  بر  بود.  خواهيم  خراسان  خودرو  ا�ران 
داشته  عمده ا�  تغييرات  خود،  قبل�  نمونه  به  نسبت  محصول  ا�ن  خودرو، 
است. �افته  چشم گير�  ارتقا�  نيز  محر
ه  قوا�  و  آور�  تاب  منظر  از  و 

برنامه ها�  به  اشاره  با  اسالم�،  شورا�  مجلس  فرهنگ�  
ميسيون  عضو 
توسعه ا�،  طرح ها�  اجرا�  با  
رد:  عنوان  خراسان،  ا�ران خودرو  توسعه ا� 
با  ا�ن،  بر  عالوه  شد.  خواهد  ا�جاد  شر
ت  در  جد�د�  شغل�  فرصت ها� 
فعال ساز� بخش قطعه ساز� در جوار ا�ن شر
ت، اشتغال غير مستقيم قابل 
توجه� در استان ا�جاد خواهد شد 
ه نرخ بي�ار� منطقه و استان را به ميزان 

چشم گير� 
اهش خواهد داد.
ر�يس فرا
سيون محروميت زدا�� و گروه ها� جهاد� مجلس شورا� اسالم�، 
روند حما�ت مجلس از خودروساز� را متفاوت از قبل دانست و تا
يد 
رد: قصد 
جهت  در  و  توسعه ا�  و  راهبرد�  برنامه ها�  اجرا�  در  را  خودروسازان  دار�م 

توانمندساز� و توسعه محصوالت حما�ت 
نيم.
مد�رعامل ا�ران خودرو خراسان نيز با اشاره به برنامه ها� توسعه ا� مد�رعامل 
گروه صنعت� ا�ران خودرو و حما�ت ها� و�ژه و� در اجرا� پروژه توليد وانت 
آر�سان بهبود �افته در سا�ت خراسان، گفت: به منظور ت�ميل سبد محصوالت، 
با پيگير� ها و تالش� 
ه انجام شد، توليد محصول جد�د وانت آر�سان بهبود 
�افته در ابتدا� سال ١٤٠٠ به ا�ران خودرو خراسان واگذار شد و توانستيم در 


م تر�ن زمان مم�ن و با سرما�ه گذار� الزم، ا�ن پروژه را اجرا�� 
نيم.
بيژن زاهد� فرد با بيان ا�ن 
ه در حال حاضر وانت آر�سان بهبود �افته در مرحله 
تست ها�  انجام  برا�  و  توليد  آن  از  نمونه ها��  و  داشته  قرار  آزما�ش�  توليد 

يف� به آزما�شگاه ها� خارج از 
شور ارسال شده است، اظهار اميدوار� 
رد: 
با در�افت مجوزها� الزم، در سال ١٤٠١ توليد انبوه ا�ن محصول آغاز شود و 

بتوانيم توليد آن را به حدا
ثر ظرفيت �عن� ٣٠ هزار دستگاه در سال برسانيم.
و� افزود: خودرو آر�سان ٢ از تنوع رنگ� باال�� برخوردار است 
ه اميدوار�م 
ا�ران خودرو خراسان برنامه دارد  ا�ن موضوع رضا�ت مشتر�ان را جلب 
ند. 
از قبيل آمبوالنس و سا�ر  ا�ن محصول را جهت استفاده در موارد اختصاص� 

خودروها� خدمات� توليد نما�د.

بازدید فرماندار مشهد از ایران خودرو خراسان

امروز شاهد تحقق شعار ما می توانیم بودم
خودرو  ا�ران  شر
ت  از  مشهد  جد�د  فرماندار 
توليد  خط  فرآ�ند  با  نزد��  از  و  بازد�د  خراسان 

ا�ن شر
ت آشنا شد.
ا�ن  در  مقدس  مشهد  فرماندار  داور�  محسن 
 ١٤٠٠ ماه  اسفند   ١ ��شنبه  روز  
ه  بازد�د 
سردار  توليد�  سا�ت  از  بازد�د  ضمن  شد،  انجام 
سليمان� شر
ت ا�ران خودرو خراسان با تقد�ر از 
عمل�رد مد�ر عامل و 
ار
نان شر
ت گفت: امروز 
ما  جوانان  هستم.  ا�ران�   �� 
ه  م� بالم  خود  به 
با  اند  توانسته  ظالمانه  تحر�م ها�  تمام  وجود  با 
خالقيت و ف�ر ا�ران� صنعت خودرو ساز� 
شور 
محقق  را  م� توانيم  ما  شعار  و  نگهدارند  پو�ا  را 

سازند.
آشنا��  را  بازد�د  ا�ن  از  هدف  داور�  محسن 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  عمل�رد  با  بيشتر 
ا�ران  شر
ت  
م�  به  اميدوارم  گفت:  و  دانست 
بتوانيم  مجموعه  ظرفيت ها�  و  خراسان  خودرو 
در راستا� اشتغال زا�� و استفاده از ظرفيت ها� 

صورت  امروز  به  تا  
ه  همانگونه  منطقه  جوانان 
مجموعه  
نار  در  موانع  
ردن  برطرف  با  گرفته، 
فراهم  را  بهتر�  شرا�ط  توليد  زمينه  در  و  باشيم 

ساز�م.
معاون استاندار خراسان رضو� با تبر�� در�افت 
تند�س سيمين جا�زه مسئوليت پذ�ر� اجتماع� 
ا�ران خودرو خراسان گفت: امروز  توسط شر
ت 
زمينه ها�  در  شر
ت  ارزنده  فعاليت ها�  شاهد 
مسئوليت ها� اجتماع� بودم. حما�ت از صنعت 
هر  آبادان�  و  فرهنگ�  رونق  باعث  توليد  چرخه  و 
منطقه ا� است. شر
ت ا�ران خودرو خراسان نيز 
همه  در  خود  اجتماع�  مسئوليت ها�  به  توجه  با 
شده  منطقه  در  رونق  و  رفاه  ا�جاد  باعث  زمينه ها 

است.
خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  عامل  مد�ر 
اصل�  دغدغه ها�  از  را  اجتماع�  مسئوليت ها� 
گذار�  سياست  و  هدف  گفت:  و  دانست  شر
ت 
 ٦٠ شعاع  تا  
ه  است  بوده  اساس  ا�ن  بر  شر
ت 


يلومتر از شر
ت را تحت پوشش قرار دهيم و به 
گونه ا� عمل 
نيم 
ه امنيت اقتصاد�، اجتماع� 

و فرهنگ� منطقه را تامين 
نيم.
در  شر
ت  اصل�  هدف  افزود:  فرد  زاهد�  بيژن 
است  گونه ا�  به  اجتماع�  مسئوليت ها�  زمينه 

ه بتواند دغدغه ها� نظام را برا� منطقه 
اهش 
دهد. از سال ١٣٩٣ با افزا�ش توليد ١٥٦٠ نفر 
در مجموعه مشغول به 
ار شده اند. با تالش ها� 
هيچ  ما  امروز  به  تا  خوشبختانه  گرفته  صورت 
خود  
ارگران  از  
دام  هيچ  به  معوقه ا�  حقوق 
نداشته ا�م و هميشه هدف ما ا�ن است تا در تمام 

زمينه ها دقيق عمل 
نيم.
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ششمين نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجيکستان:

ایران خودرو خراسان 
تنها نماینده خودرو سازی ایران

از  رضو�  خراسان  محور�ت  با  ا�ران  
اال�  اختصاص�  نما�شگاه  ششمين 
تار�خ ٧ لغا�ت ١٠ اسفند ١٤٠٠ در تاجي�ستان برگزار شد.

و  حما�ت  رو��رد  با  ا�ران  اسالم�  جمهور�  اختصاص�  نما�شگاه  ششمين 

پشتيبان� و حذف موانع صادرات از تار�خ ٧ لغا�ت١٠ اسفند ماه سال ١٤٠٠ 
زمينه ها�  در  خدمات�  صنعت�،  توليد�،  فعال  شر
ت ها�  مشار
ت  با 
افتتاح  تاجي�ستان  پا�تخت  در  رضو�  خراسان  استاندار  حضور  با  و   Áمختل

شد.
ا�ن نما�شگاه در شهر دوشنبه تاجي�ستان به مدت ٤ روز با مشار
ت حدود 
خانگ�،  لوازم  مخابرات�،  
ابل  و  سيم  فوالد،  فعاليت  زمينه  در  شر
ت   ٥٥
غذا��،  صنا�ع  روشنا��،  صنا�ع  مهندس�،  فن�  ساختمان�،  مصالح 
پتروشيم�، خودرو، حمل و نقل بين الملل�، 
شاورز�، شو�نده ها و ماشين 

آالت و ابزار برپا شد.
ا�ران خودرو خراسان به عنوان تنها نما�نده خودرو ساز� 
شور به   شر
ت 
خراسان  استان  خدمات�  و  صنعت�  توليد�،  فعال  شر
ت ها�  سا�ر  همراه 

رضو� و سا�ر استان ها در ا�ن نما�شگاه حضور داشت. 
نما�شگاه  ششمين  در  
نندگان  شر
ت  جمع  در  رضو�  خراسان  استاندار 
اختصاص� جمهور� اسالم� ا�ران در جمهور� تاجي�ستان گفت: به همت 
جمهور�  سفارت  در  فعال  مسئوالن  و  تاجي�ستان  
شور  مقامات  تالش  و 
از  بعد  نما�شگاه  ا�ن  صنعت،  اهال�  و  تاجي�ستان  
شور  در  ا�ران  اسالم� 

مدتها برگزار شد.
فرهنگ�،  صنعت�،   Áمختل ابعاد  در  نما�شگاه  ا�ن  افزود:  نظر�  �عقوبعل� 
اميدوار�م  و  است  
رده  عرضه  را  خوب�  دستاوردها�  مهندس�  و  خدمات 
با شر
ت ها و اهال� صنعت و تجارت در  شر
ت ها� فعال در ا�ن نما�شگاه 
تاجي�ستان زمينه ها� فعاليت ها� دوجانبه هم در ا�ران و هم در تاجي�ستان 

برنامه ر�ز� و اجرا 
نند.

کارگران ایران خودرو خراسان 
در جمع برترین های  استان

آ�ين  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  نمونه  
ارها�  گروه  و  
ارگران  از 
پا�ان� س� و سومين جشنواره امتنان 
ارگران، گروه ها� 
ار و واحدها� 
رفاه  و  
ار  تعاون،  
ل  اداره  تالش  سالن  در  رضو�  خراسان  استان  نمونه 
اجتماع� تقد�ر شد. آ�ين پا�ان� س� و سومين جشنواره امتنان 
ارگران، 
گروه ها� 
ار و واحدها� نمونه استان خراسان رضو� روز پنجشنبه ٢٨ 
بهمن ١٤٠٠ در سالن تالش اداره 
ل تعاون، 
ار و رفاه اجتماع� برگزار 
با  و از 
ارگران و گروه 
ارها� نمونه استان تقد�ر شد. در ا�ن مراسم 
ه 
خراسان  استان  اجتماع�  رفاه  و  
ار  تعاون،  مد�ر
ل  و  وز�ر  معاون  حضور 
ا�ران  شر
ت  نمونه  
ار  گروه ها�  و  
ارگران  از  و  گرد�د  برگزار  رضو� 

خودرو خراسان با اهدا سه تند�س و ٩ لوح تقد�ر تجليل شد.
با اشاره به بيانيه گام  معاون وز�ر تعاون، 
ار و رفاه اجتماع� در سخنان� 
ال�ه ها�  تقو�ت  و  توجه  العال�)  (مدظله  رهبر�  معظم  مقام  گفت:  دوم 
گروه ها�  ها،  تعاون�  
ارگر�،  
انون ها�  ها،  انجمن  همين  
ه  ميان� 

جهاد� و گروه ها� مردم� هستند را مورد مطالبه قرار داده اند.
مس�ن�، اقتصاد ت� بعد� بر پا�ه نفت را آفت 
شور دانست و افزود: اگر 
توجه  
ارآفر�ن  و  
ارفرما  
ارگر،  به  و  نباشد  داخل  توليد  به  توجه  امروز 

ن�نيم نسل آ�نده با مش�ل جد� مواجه خواهد شد.

در آیين پایانی دومين جشنواره امتنان شرکت ایران 
خودرو خراسان

کارگران نمونه تندیس های 
خود را کسب کردند

هدف  با  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  داخل�  امتنان  جشنواره  دومين 

شÁ استعدادها و آمادگ� جهت حضور موفق در جشنواره امتنان استان 

خراسان رضو� برگزار و نفرات برتر جوا�ز خود را در�افت 

ردند.

ا�ران  شر
ت  برتر  
ارها�  گروه  و  
ارگران 
دومين  اختتاميه  آ�ين  در  خراسان  خودرو 

جشنواره امتنان داخل� لوح تقد�ر و تند�س ها� 
خود را از مد�ر عامل شر
ت در�افت 
ردند.

ا�ران  شر
ت  داخل�  امتنان  جشنواره  دومين 
جشنواره  ا�ن  فراخوان  انتشار  با  خراسان  خودرو 

در  گروه�  و  فرد�  صورت  به  پروژه   ٣٦ و  آغاز 
سامانه نظام پيشنهادات شر
ت ثبت شد 
ه پس از 

جهت  پروژه   ٢٧ انسان�  منابع  توسط  پروژه ها  پا�ش 
معرف�  شر
ت  نوآور�  و  پژوهش  بخش  به  داور� 
شد. در ا�ن مرحله ١٥ داور از حوزه ها و تخصص ها� 
به  ميدان�  بازد�د  و  شفاه�  صورت  دو  به   Áمختل

ارز�اب� پروژه ها پرداختند.
داخل�  امتنان  جشنواره  دومين  پا�ان�  مراسم  در 

تند�س   ٤ خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
زر�ن، ٤ تند�س سيمين و ٦ تند�س برنز� 

به طرح ها� برتر اهدا شد.

ا�ران  شر
ت  برتر  
ارها�  گروه  و  
ارگران 
دومين  اختتاميه  آ�ين  در  خراسان  خودرو 

جشنواره امتنان داخل� لوح تقد�ر و تند�س ها� 
خود را از مد�ر عامل شر
ت در�افت 
ردند.

ا�ران  شر
ت  داخل�  امتنان  جشنواره  دومين 
جشنواره  ا�ن  فراخوان  انتشار  با  خراسان  خودرو 

در  گروه�  و  فرد�  صورت  به  پروژه   
سامانه نظام پيشنهادات شر
ت ثبت شد 
ه پس از 

جهت  پروژه   
معرف�  شر
ت  نوآور�  و  پژوهش  بخش  به  داور� 
 داور از حوزه ها و تخصص ها� 
به  ميدان�  بازد�د  و  شفاه�  صورت  دو  به   Áمختل

داخل�  امتنان  جشنواره  دومين  پا�ان�  مراسم  در 
تند�س   
 تند�س برنز� 
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در آیين اختتاميه جایزه ملی مسئوليت پذیرى اجتماعی مدیریت:

ایران خودرو خراسان تندیس برنزی مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت کرد
در آ�ين پا�ان� جا�زه مل� مسئوليت پذ�ر� اجتماع� 
تند�س  خراسان،  خودرو  ا�ران  شر
ت  مد�ر�ت، 

برنز� مسئوليت پذ�ر� اجتماع� را اخذ 
رد.
آ�ين   ،١٤٠٠ ماه  بهمن  ششم  چهارشنبه  روز 
پا�ان� ششمين جا�زه مسئوليت پذ�ر� اجتماع� 
سالن  در  ا�ران  مد�ر�ت  انجمن  توسط  مد�ر�ت، 
مراسم  ا�ن  در  شد.  برگزار  تهران  خاتم  هما�ش 
شر
ت ا�ران خودرو خراسان به عنوان تنها نما�نده 
تند�س  
سب  به  موفق  رضو�  خراسان  استان 

برنز� مسئوليت پذ�ر� اجتماع� مد�ر�ت شد.
بيژن زاهد� فرد مد�ر عامل شر
ت ا�ران خودرو 
همه  گفت:  موفقيت  ا�ن  
سب  پ�  در  خراسان 
جار�  امور  ابتدا  در  با�د  مد�ران  و  مسئوالن 
با  و  نموده  دقيق  ر�ز�  برنامه  را  خود  سازمان 
انجام  مناسب  
ار�  سيستم ها�  تدو�ن  و   Áتعر�
امور را با تفو�ض اختيارات به ز�رمجموعه واگذار 
به  پيرامون  محيط  شناخت  با  آن  از  پس  و  نما�ند 

مسئوليت ها� اجتماع� خود بپردازند.

از  اجتماع�  مسئوليت ها�  داد:  ادامه  و� 

ار
نان سازمان آغاز م� شود و به مباحث محيط 
شامل  نيز  را  هوا  و  آب   ،Ôخا قبيل  از  ز�ست� 
م� شود اما ا�ن ها مباحث تعر�Á شده ا� هستند 
و در 
نار ا�ن ها مباحث� هم وجود دارد 
ه نياز به 

شناخت و برنامه ر�ز� دارد.
و� گفت: خيل� از ا�ن مباحث 
يف� هستند و قابل 
اندازه گير� نيستند و م� شود با تعر�Á سيستم ها�� 
در  اطالعات  و  آمار  ارائه  با  برنامه ها  همين  قبيل  از 
حوزه مسئوليت ها� اجتماع� شور و اشتياق ا�جاد 

رد تا فرهنگ توجه به مسئوليت ها� اجتماع� در 
ا�ران هرساله  
شور نهاد�نه شود.  انجمن مد�ر�ت 
اقدام  سازمان ها  ارز�اب�  فرآ�ند  اجرا�  به  نسبت 
بار  نخستين  برا�  خراسان  خودرو  ا�ران  م� نما�د، 
پذ�ر�  مسئوليت  جا�زه  دوره  ششمين  در  امسال 
تند�س  توانست  و  داشت  حضور  مد�ر�ت  اجتماع� 

برنز� ا�ن رقابت را در�افت 
ند.
ا�ن  ا�ران  مد�ر�ت  انجمن  راهبرد�  علم�  
ميته 

اساس  بر  را  جا�زه 
مدل  ساز�  بوم� 
 (C a r o l ) ل و ر 
ا
قرار  ارز�اب�  مورد 
داده است. ساختار 

معيار  ز�ر   ٢٦ و  اصل�  معيار   ٥ از  متش�ل  مدل 
م� باشد 
ه معيارها� اصل� ا�ن ارز�اب� عبارتند از: 
مسئوليت ها�  بنگاه،  مد�ر�ت  اجتماع�  مسئوليت 
قانون�،  مسئوليت ها�  اقتصاد�،  و  مال� 
مسئوليت ها� اخالق�، مسئوليت ها� داوطلبانه و 
بشر دوستانه، 
ه در ا�ن معيارها فعاليت ها� شر
ت 
ارز�اب�  مطلوب  و  توجه  قابل  خراسان  خودرو  ا�ران 

شده است.
شر
ت  از  
دام  هيچ  دوره  ا�ن  در  است  گفتن� 
جا�زه  زر�ن  تند�س  
سب  به  موفق  
نندگان 
مد�ر�ت  انجمن  و  نشدند  اجتماع�  مسئوليت 
ا�ران در ا�ن دوره تنها دو تند�س نقره ا� و برنز� 

اهدا 
رد.

تندیس برترین ایستگاه 
آتش نشانی صنعتی کشور به 
ایران خودرو خراسان رسید

در سومين جشنواره برتر�ن آتش نشانان شهر� 
و صنعت� ١٤٠٠ تند�س بهتر�ن ا�ستگاه آتش 

نشان� صنعت� به ا�ران خودرو خراسان رسيد.
هيات داوران جشنواره، پس از ارز�اب� ها� الزم 
تعيين  شاخص ها�  و  معيارها  از  استفاده  با  و 
شده از ميان ٧٥٠ ا�ستگاه آتش نشان� شهر� و 
صنعت� 
شور، برتر�ن ها� ا�ن حوزه را انتخاب 
در  و  جشنواره  داوران  نگاه  از  
ردند.  معرف�  و 
حوزه آتش نشانان صنعت�، ا�ستگاه آتش نشان� 

سب  به  موفق  خراسان،  خودرو  ا�ران  شر
ت 

تند�س برتر�ن ا�ستگاه آتش نشان� شد.
مساحت و جانما�� ا�ستگاه آتش نشان�، 
تجهيزات مناسب، آموزش نيروها� آتش 
و  افتخار�  نشانان  آتش  طرح  و  نشان 
اقدامات انجام شده در خصوص مد�ر�ت 

عوامل  و  شاخص ها  مهمتر�ن  از  بحران 
آتش  ا�ستگاه  انتخاب  برا�  تاثيرگذار 
عنوان  به  خراسان  خودرو  ا�ران  نشان� 

ا�ستگاه آتش نشان� برتر 
شور بوده است.
 ١٣٩٧ سال  در  ا�ن  از  قبل  است  گفتن� 
آتش نشانان شر
ت ا�ران خودرو خراسان 

شور  تر
يب�   - عمليات�  مسابقات  در 
از  دوره  آن  اول  عنوان  
سب  به  موفق 

مسابقات شده بودند.

مساحت و جانما�� ا�ستگاه آتش نشان�، 

عنوان  به  خراسان  خودرو  ا�ران  نشان� 
ا�ستگاه آتش نشان� برتر 
شور بوده است.

١٣٩٧
آتش نشانان شر
ت ا�ران خودرو خراسان 

شور  تر
يب�   - عمليات�  مسابقات  در 
از  دوره  آن  اول  عنوان  
سب  به  موفق 

در بيست و سومين همایش ملی واحدهاى صنعتی،  معدنی و خدماتی سبز کشور

ایران خودرو خراسان صنعت سبز کشور شد
واحد ها�  مل�  هما�ش  سومين  و  بيست  در 
صنعت�، معدن� و خدمات� سبز 
شور 
ه به صورت 
تند�س  خراسان  خودرو  ا�ران  شد  برگزار  برخط 

رد. 
سب  را  هما�ش  ا�ن  تقد�ر  لوح  و  سيمين 

 بيست و سومين هما�ش مل� واحد ها� صنعت�، 
خط  بر  حضور  با  
شور  سبز  خدمات�  و  معدن� 
حفاظت  سازمان  رئيس  و  جمهور  رئيس  معاون 
محيط ز�ست 
شور و جمع� از مسئوالن، ��شنبه 
حفاظت  
ل  اداره  محل  در   ١٤٠٠ اسفند   ١٥
خودرو  ا�ران  و  برگزار  استان  ز�ست  محيط 
خراسان به عنوان واحد صنعت سبز 
شور انتخاب 

و تجليل شد.
محيط�  ز�ست  ارز�اب�  دفتر  
ل  مد�ر  از  نقل  به 
سازمان حفاظت محيط ز�ست 
شور در بيست و 
معدن�  صنعت�،  واحدها�  مل�  هما�ش  سومين 
بودند  
رده  نام  ثبت  واحد   ٣٠٤ سبز  خدمات�  و 
در  واحد   ٨ صنعت،  حوزه  در  واحد   ٢٣٣ 
ه 
حوزه معدن و ٦٣ واحد در حوزه خدمات فعاليت 
برا�  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  
ه  داشتند 
سيمين  تند�س  
سب  به  موفق  سال  سومين 

صنعت سبز 
شور شد.
در ادامه ا�ن هما�ش مد�ران واحدها� صنعت� و 
اقدامات،  از  خدمات� سبز استان گزارش جامع� 
از محيط ز�ست و شاخص ها�  در حوزه حفاظت 
پا�ان  در  و  نمودند  ارائه  حوزه  ا�ن  عمل�رد� 
نيابت  به  سپاس  ولوح ها�  سيمين  تند�س ها� 

ز�ست  محيط  حفاظت  سازمان  عال�  مقام  از 
حفاظت  
ل  اداره  سرپرست  توسط  
شور، 
محيط ز�ست خراسان رضو� به واحدها� برتر 

تقد�م شد.
نيز  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  مد�رعامل 
ضمن ارا�ه گزارش� از اقدامات ا�ن شر
ت در 
حوزه حفاظت از محيط ز�ست، مسئوليت ها� 
وظيفه  مهم تر�ن  توليد  از  پس  را  اجتماع� 
مهم تر�ن  از   ��� گفت:  و  دانست  شر
ت  هر 
از  حفاظت  شر
ت ها  اجتماع�  مسئوليت ها� 

محيط ز�ست است. 
ا�ن  در  خوشبختانه  افزود:  فرد  زاهد�  بيژن 
استراتژ� ها�  براساس  توانستيم  سال ها 
مدون در بحث محيط ز�ست موفق ظاهر شو�م 
سيمين  تند�س  بار  سومين  برا�  نيز  امسال  و 

واحد صنعت� سبز 
شور را 
سب 
نيم.

اساس  بر  را  جا�زه 
مدل  ساز�  بوم� 
 (
قرار  ارز�اب�  مورد 
داده است. ساختار 
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تجلیل از ایران خودرو خراسان در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
مرحله 
شور� نوزدهمين دوره مسابقات مل� مهارت در ٢ رشته م�اتروني� 
و فناور� ها� وب به ميزبان� مشهدمقدس برگزار و از ا�ران خودرو خراسان 

به عنوان حام� آموزش ها� فن� و حرفه ا� استان خراسان تقد�ر شد.
ا�ران  شر
ت  مد�رعامل  فرد  زاهد�  بيژن  از  مسابقات  ا�ن  پا�ان�  آ�ين  در 
خودرو خراسان به دليل تالش ها� و� در برگزار� مسابقات مهارت و سا�ر 
و  جوانان  مهارت�  سطح  ارتقاء  از  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  حما�ت ها� 
توسعه آموزش ها� فن� و حرفه ا� در سطح استان تقد�ر شد. در لوح تقد�ر� 

ه از سو� غالمحسين حسين� نيا معاون وز�ر تعاون، 
ار و رفاه اجتماع� و 
رئيس سازمان فن� و حرفه ا� 
شور به بيژن زاهد� فرد اهدا شد آمده است: 
نسبت  واال  بينش�  بيانگر  برنامه ها  گونه  ا�ن  برگزار�  از  شما  حما�ت ها� 
از  بد�نوسيله  لذا  آموز� در توسعه همه جانبه 
شور است  به جا�گاه مهارت 

تالش ها� جنابعال� تقد�ر م� نما�م.
نخستين  برا�  مهارت  مل�  مسابقات  
شور�  مرحله  برگزار�  است  گفتن� 

ه  بود  شده  توز�ع  
شور  استان  و  منطقه   ١٣ بين  در  رشته   ٣٢ برا�  بار 
به ميزبان� مشهد مقدس برگزار شد. برندگان  مسابقات دو رشته ذ
ر شده 

ا�ن مسابقات، به مسابقات جهان� مهارت 
ه در سال ٢٠٢٢ به ميزبان� چين 
برگزار خواهد شد اعزام م� شوند.

نفرات برتر اولین دوره مسابقات مهارت رانندگان لیفتراک گروه صنعتی ایران 
خودرو مشخص شدند

 Ôليفترا رانندگان  مهارت  مسابقات  دوره  اولين 
معاونت  مشار
ت  با  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه 
و  فن�  آموزش  سازمان  انسان�،  منابع  توسعه 
ا�ران  شر
ت  در  رضو�  خراسان  استان  حرفه ا� 

خودرو خراسان برگزار شد.
رانندگ�  مهارت  ارتقاء  و  توسعه  راستا�  در 
مرحله   ١٤٠٠ ماه  آبان   ١٢ چهارشنبه   Ôليفترا
رانندگان  مهارت  مسابقات  دوره  اولين  عمل� 

ليفتراÔ انجام و نفرات برتر مشخص شدند.
از  نفر   ٥٣ مسابقات  ا�ن  عمل�  و  نها��  مرحله  در 
رانندگان ليفتراÔ ٢٢ شر
ت گروه صنعت� ا�ران 
عمل�  مرحله  پنج  در  
ه  داشتند  حضور  خودرو 
حمل   ،Ôليفترا با  آپارات   ،Ôليفترا با  بس�تبال 
به  هم  با  رنگ ها  آزمون  و  اعصاب  تست  موج�، 
رقابت پرداختند 
ه در نها�ت آقا�ان عل� خدآرام� 
از ا�ران خودرو خراسان٬ مصطف� مل�� از شر
ت 
مهر
ام پارس و احمدعل� خادم� از ا�ران خودرو 
فارس به ترتيب موفق به 
سب رتبه ها� اول تا سوم 
زاهد�  مسابقات  ا�ن  اختتاميه  مراسم  در  شدند. 
برگزار�  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل  فرد 
جهت  در  را   Ôليفترا رانندگان  مهارت  مسابقات 
ا�فا� مسووليت ها� اجتماع� گروه صنعت� ا�ران 
توانمند� ها�  توسعه  و  
ار
نان  قبال  در  خودرو 
به  منجر  شخص�  تعال�  بر  عالوه  
ه  دانست  آنان 

ا�جاد انگيزه در 
ار
نان نيز م� شود.
فن�  آموزش  سازمان  آموزش�  معاون  پسند  شاه 
را  مسابقات  ا�ن  برگزار�  نيز  
شور  حرفه ا�  و 
نيروها�  
يف�  ارتقاء  و  سنجش  جهت  ابزار� 
انسان� شر
ت ها� صنعت� دانست 
ه ا�ن عامل 

انسان� ��� از اصل� تر�ن عوامل موثر بر توليد با 

يفيت است.

د�ن� مسوول 
ميته راهبر� منابع انسان� گروه 
مسابقات  ا�ن  برگزار�  نيز  خودرو  ا�ران  صنعت� 
تامين  زنجيره  
ار
نان  مهارت  ارتقاء  جهت  در  را 
گروه صنعت� ا�ران خودرو دانست و گفت: در ا�ن 
چنين رو�دادها�� عالوه بر مح� خوردن توانا�� 
دانش  نشاط  و  شور  و  انگيزه  ا�جاد  با  
ار
نان، 
افزا�� هم اتفاق م� افتد 
ه باعث انتفاع فرد� و 

در نها�ت گروه صنعت� ا�ران خودرو م� شود. 
 Ôگفتن� است مسابقات مهارت رانندگان ليفترا
آزمون  برگزار�  با   ١٤٠٠ سال  ماه  مرداد  در 
نظر� بصورت برخط در سطح گروه صنعت� ا�ران 
خودرو آغاز شد و پس از فرو
ش 
ردن موج پنجم 

رونا و در پ� وا
سيناسيون تمام� 
ار
نان گروه 
صنعت� ا�ران خودرو مرحله عمل� آن نيز با رعا�ت 
شيوه نامه ها� بهداشت� در شر
ت ا�ران خودرو 

خراسان برگزار شد.
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تکنولوژی اطالعات و 
ارتباطات نوین در بستر 
روابط عمومی اینترنتی

دکتر رامين آرمات
مدیر ارتباطات و امور بين الملل شرکت ایران خودرو خراسان

اطالعات  ت�نولوژ� 
نو�ن  ارتباطات  و 
در  است  توانسته 
نام  با  
ه  عصر،  ا�ن 
شناخته  محتوا  عصر 
دسترس�  م� شود، 
اطالعات،  به  سر�ع 
در  بدون  امور  انجام 
فواصل  گرفتن  نظر 
از  فارغ  و  جغرافيا�� 
زمان�  محدود�ت ها� 
بشر�  جامعه  برا�  را 

ام�ان پذ�ر نما�د، به گونه ا� 
ه ا�ن مسئله، محور 

ه  است  گرد�ده  امروز  ارتباط�  اش�ال  تمام� 
ا�نترنت نيز حلقه اصل� ا�ن جر�ان نو�ن ارتباط� 

و اطالعات�، در دوران جد�د محسوب م� شود. 

ارآمد  استفاده  فرهنگ  رشد  با  اساس  همين  بر 
وجود  به  ارتباط�  و  اطالعات�  فرصتها�  از 
نيز  اطالعات�  جامعه  نام  به  پد�ده ا�  با  ما  آمده، 
خدمات  به  مت��  
ه  جامعه ا�  هستيم،  رو  روبه 
و  است  اجتماع�  و  جمع�  رسانه ها�  اطالعات� 
با آهنگ� سر�ع تر از د�گر جوامع و با تسلط بيشتر 
م� رود.  پيش  تجرب�  و  علم�  اندوخته ها�  بر 
و  دسترس�  ميزان  و  دانا��  آن  در  
ه  جامعه ا� 
و  محور�  نقش�  دارا�  دانش،  از  مفيد  استفاده 
ا�ن  تاثيرات  و  
اربرد  گستره  است.  
ننده  تعيين 
امروز�  زندگ�   Áمختل ابعاد  در  دانش،  از  بخش 
و آ�نده جوامع بشر� به ��� از مهمتر�ن مباحث 
روز جهان مبدل شده و توجه بسيار� از 
شورها� 

جهان را به خود معطوف نموده است.
خميرما�ه  اطالعات  ت�نولوژ�  فعل�،  دنيا�  در 
و  است  جامعه  و  سازمان  در  انسان�  توسعه 
محورها� اساس� توسعه منابع انسان� و ماهيت 
تعيين  انسانها  و  جامعه  نياز  با  متناسب  نيز  را  آن 
دائما  اطالعات،  ت�نولوژ�  فرآ�ند  در  م� 
ند. 
مد�ر�ت  و  توز�ع  پردازش،  توليد،  اطالعات 
به  آسان  و  سر�ع  دسترس�  رو  همين  از  م� شود. 
و  رو�دادها  اخبار،  سر�ع  نشر  موجب  اطالعات 
ارتقاء آگه� ها� عموم� در جامعه هدف م� شود 
از  فارغ  و  زمان  و  م�ان  هر  در  �ادگير�  ام�ان  و 

محدود�ت ها� فعل� را فراهم م� آورد. 

راستا  همين  در 
نيز  سازمانها  در 
ادار�  سيستم ها� 
وجود دارند 
ه وظيفه 
ا�ن  
ه  است،  بهبود�  و  ارتباط  ا�جاد  آنها  اصل� 
سيستم با عنوان روابط عموم� شناخته م� شود. 
و  صيانت  برا�  مد�ر�ت  بازو�  عموم�  روابط 
سازمان  برنامه ها�  و  سياست ها  از  پاسدار� 
بد�ل  ب�  نقش  به  توجه  با  بين  ا�ن  در  م� باشد، 
برا�  تجربيات  و  مفاهيم  انتقال  در  ارتباطات 
با اطالع رسان�  اند�شه، روابط عموم� ها  ت�امل 
 Áسب اعتماد مخاطب، تلطي
شفاف و دقيق و با 

ننده روابط درون� و بيرون� سازمان هستند. از 
سو�� د�گر ارتباطات از لحاظ اطالعات تجار� و 
مد�ر�ت� اهميت ز�اد� دارد و رمز بقا� سازمان و 
مد�ر�ت و تداوم فعاليت ها� آن، بستگ� به تجهيز 
ا�ن بستر به ابزارها� رقابت� ت�نولوژ� اطالعات 
سخت  ز�رساختها�  ا�جاد  �عن�  ارتباطات  و 

افزار� و نرم افزار� متناسب با اهداف م� باشد.
با  
ارآمد،  عموم�  روابط  مد�ران  
ه  آنجا��  از 
از  گير�  بهره  با  و  ارتباطات  حرفه ا�  مد�ر�ت 
و  رسانه  مردم،  حق  با�د  ارتباط�  نو�ن  روشها� 
حر�م  حفظ  مسير  در  و  بشناسند  را  سازمان  حق 
ارائه خدمات شا�سته گام بردارند، لذا  و  سازمان 
ا�ن نهاد د�گر صرفا چشم، گوش و زبان سازمان 
است  بد�ه�  و  بوده  آن  متف�ر  مغز  بل�ه  نيست، 
هيچ نهاد و سازمان� نم� تواند بدون موفقيت در 
به عنوان �� سازمان موفق  حوزه روابط عموم� 
در  گره  نيز  سازمان�  هر  موفقيت  و  شود  مطرح 
موفقيت و نقش آفر�ن� مطلوب ا�ن مجموعه دارد.

با  امر موجب م� شود 
ه روابط عموم� ها  همين 
و  اطالعات  ت�نولوژ�  به  مند  ساختار  نگاه� 
از  جانبه  همه  استفاده  صدد  در  نو�ن،  ارتباطات 

فرصتها� رسانه ا� بدست آمده باشند.
درخت  از  دوشاخه  رسانه  و  عموم�  روابط  بنابرا�ن 
رقابت،  جا�  به  
ه  هستند  ارتباطات  تنومند 
بتوانند  با�د  امروز�  سازمانها�  ��د�گرند.  م�مل 
تهد�دات  از  و  نموده  بردار�  بهره  فرصتها  ا�ن  از 
جهت  خود  توانا�� ها�  از  و  دارند  برحذر  را  خود 
استفاده  محيط�  نيازها�  به  مناسب  پاسخگو�� 
همواره  ور،  بهره  سازمان ها�  رو  ا�ن  از  
نند. 
سع� دارند تا با ب�ارگير� فناور�ها� ها� جد�د و 
از آنها، بهره ور� نيروها� خود را  استفاده 
ارآمد 
تا حد مم�ن افزا�ش دهند تا به ا�ن ترتيب با 
ارا�� 
�ابند.  دست  خود  اهداف  به  باالتر�  بخش�  اثر  و 
با  عموم�  روابط  پو�ا��  
ه  است  مبرهن  طرف�  از 
توجه به استفاده از ت�نولوژ� اطالعات و ارتباطات 

نو�ن موجب رشد و بالندگ� سازمان م� گردد.
همچنين  م� توان  را  ا�نترنت�  عموم�  روابط 

ه  چرا  داد  قرار  بررس�  مورد  سازمان�  جنبه  از 
و  تغيير  مد�ر�ت  ساختارسازمان�،  در  م� تواند 
فرهنگ سازمان�، مهندس� مجدد، ا�جاد نوآور� 
افزا��  هم  و  ��پارچگ�  سازمان،  در  ابت�ار  و 
تاثيرگذار باشد. همچنين روابط عموم� ا�نترنت� 
ارتباطات  و  اطالعات  ت�نولوژ�  از  مند�  بهره  با 
افزارها�  نرم  وب،  فضا�  مانند  عوامل�  نو�ن، 
اطالعات�،  بان�  د�جيتال،  آگاه�  
اربرد�، 
ت�نولوژ� و سيستم را مورد ارز�اب� قرار م� دهد. 
و  مناسب  ساختار  شده  ذ
ر  عوامل  بررس� 
ارائه م� 
ند  را  ا�ن روابط عموم� ها  از  صحيح� 
و فعاليت موثر و 
ارآمد ا�شان را در عرصه ا�نترنت 

به دنبال دارد.
تاثير�  بهتر�ن  معتقدند  ارتباطات  
ارشناسان 

ه ت�نولوژ� اطالعات و ارتباطات نو�ن در بستر 
خلق  م� آورد،  ارمغان  به  ا�نترنت�  عموم�  روابط 

روابط عموم� هوشمند است.
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برنامه های دهه مبارک فجر 
انقالب  ش�وهمند  پيروز�  سالگشت  سومين  و  چهل  گراميداشت  مراسم 

اسالم� ا�ران، در شر
ت ا�ران خودرو خراسان برگزار شد.
گراميداشت  راستا�  در  گذشته  همانند  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
به  را  و�ژه ا�  برنامه ها�  نيز  امسال  اسالم�،  انقالب  پيروز�  سالگشت 

مناسبت دهه مبارÔ فجر برگزار 
رد.
مقارن با لحظه ورود تار�خ� امام خمين�(ره) در ساعت ٩ و ٣٣ دقيقه ١٢ 
بهمن به ميهن، با نواختن بوق خودروها و آژ�رها� سالن ها� توليد� و رژه 
خودرو  ا�ران  شر
ت  در  فجر   Ôمبار دهه  گراميداشت  مراسم  خودرو��، 

خراسان آغاز شد.
فضا آرا�� با نصب بنر و پوسترها� مناسبت� و پخش موسيق� ها� انقالب� 

فضا� پرشور و انقالب� در داخل شر
ت ا�جاد 
رد. 
برگزار� مسابقات ورزش� در چند�ن رشته از سا�ر برنامه ها� شر
ت در 
راستا� ا�جاد فضا� شاد بود. مسابقات ورزش� در رشته ها� بدمينتون، 
جسمان�،  آمادگ�  ميز،  رو�  تنيس  شطرنج،  بس�تبال،  تا
را،  سپ� 
ت�ني� ها� فرد� و دارت در ا�ن مدت برگزار و جوا�ز نفرات برتر اهدا شد. 
 Ôت ا�ران خودرو خراسان در ا�ام ا... دهه مبار
از مهم تر�ن اقدامات شر
اعالم  به  توجه  با  بود.  بهمن   ٢٢ روز  راهپيما��  در  هم�اران  حضور  فجر، 
قبل� در ارتباط با برگزار� راهپيما�� روز ٢٢ بهمن به صورت خودرو�� 
صورت  راستا  همين  در  ر�ز� ها�  برنامه  نيشابور،  و  مشهد  شهرها�  در 

پذ�رفت تا 
ار
نان شر
ت در ا�ن مراسم حضور داشته باشند.

اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کار و 
تالش استان خراسان رضوی برگزار شد

برگز�دگان  حضور  با 
و   Áمختل رشته ها� 
و  مد�ران  از  چند  تن� 
اختتاميه  استان�  مسئوالن 
مسابقات  دوره  پانزدهمين 
تالش  و  
ار  جامعه  قرآن 
در  رضو�،  خراسان  استان 

محل سالن 
نفرانس اداره 
ل تعاون، 
ار و رفاه اجتماع� استان خراسان 
رضو� برگزار شد. مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره مسابقات قرآن جامعه 
با  آبان١٤٠٠   ٦ پنجشنبه  روز  صبح  رضو�  خراسان  استان  تالش  و  
ار 
حضور مد�ر
ل اداره 
ار استان، حجت االسالم مير�ان ر�يس مر
ز علوم 
ا�ران  بين الملل  امور  و  ارتباطات  مد�ر  آرمات  رضو�،  مطهر  حرم  قرآن� 
و  استاندار�  خارج�  اتباع  مد�ر
ل  نما�نده  زراعت�  خراسان،  خودرو 
برگز�دگان  از  و  شد  برگزار  استان�  مسئوالن  و  مد�ران  د�گر  از  چند  تن� 
پانزدهمين دوره مسابقات قرآن� جامعه 
ار و تالش استان خراسان رضو� 
با اهدا� �� جلد نفيس قرآن، لوح تقد�ر و هد�ه نقد� تجليل به عمل آمد.
حفظ  
ل،  حفظ  رشته  پنج  در  استان�  مرحله  در  مسابقات  است  گفتن� 
و  خانم ها  بخش  دو  در  مفاهيم  و  تحقيق  قرائت  جزء،   ١٠ حفظ  جزء،   ٢٠
آقا�ان برگزار شد 
ه از شر
ت ا�ران خودرو خراسان سر
ار خانم دالور� 
همسر هم�ار ابراهيم رمضانزاده نفر اول رشته قرائت بانوان، سر
ارخانم 
بانوان،  مفاهيم  رشته  اول  نفر  عربخان�  ا...  روح  هم�ار  همسر  عبدالله� 
آقا� محمد نعمت �ار نفر اول رشته قرائت آقا�ان، آقا� غالمرضا عباسيان 
نفر اول رشته حفظ 
ل قرآن آقا�ان، آقا� حسين شورگشت� فرزند هم�ار 

جواد شورگشت� نفر اول رشته مفاهيم آقا�ان، معرف� شدند.
به  برتر،  رتبه ها�  حائز  
نندگان  شر
ت  از  نفر  ده  جمعا  است  ذ
ر  شا�ان 
مسابقات  به  رضو�  خراسان  استان  تالش  و  
ار  جامعه  نما�ندگان  عنوان 

شور� اعزام خواهند شد 
ه از ا�ن تعداد پنج نفر از شر
ت ا�ران خودرو 

خراسان م� باشند.

در چهلمين دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم گروه صنعتی 
ایران خودرو رقم خورد؛

درخشش خانواده قرآنی ایران خودرو خراسان
ا�ران  شر
ت  قرآن�  خانواده 
چهلمين  در  خراسان  خودرو 
قرآن  سراسر�  مسابقات  دوره 

ر�م گروه صنعت� ا�ران خودرو، 
شد. ظاهر  درخشان  د�گر  بار 

مسابقات  دوره  چهلمين  نتا�ج 
ا�ران  صنعت�  گروه  
ر�م  قرآن 
خودرو، اعالم شد و شر
ت ا�ران 
 ٢٣ 
سب  با  خراسان  خودرو 

رتبه از ميان ١٥٧ رتبه برتر پس از شر
ت ا�ران خودرو رتبه دوم ا�ن دوره 
از مسابقات را به خود اختصاص داد. 

شر
ت ها�  و  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  سطح  در  مسابقات،  از  دوره  ا�ن 
تابعه طرح ر�ز� شده بود، شر
ت 
نندگان در هفت رشته: قرائت تحقيق، 
قرائت ترتيل، حفظ، دعا و مناجات خوان�، تدبر در قرآن، اذان و مفاهيم 
به  هم�اران  فرزندان  و  همسر  هم�اران،  بخش  چهار  در  و  البالغه  نهج 

صورت مجاز� به رقابت با ��د�گر پرداختند.





هایما ٨ اس

محصول جدید ایران خودرو خراسان
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در دنيا� امروز، دانا�� ��� از محورها و شاخص ها� 
اصل� پيشرفت و تعال� هر جامعه به شمار ميرود. 
دانسته ها� ما �ا با مطالعه منابع اطالعات� موجود 
م� دهيم،  انجام  خود  
ه  پژوهش ها��  به  بنا  �ا  و 
متعدد�   Áتعار� پژوهش  برا�  م� آ�د.  دست  به 
 Ôمشتر  Áتعار� همه  در  آنچه  است،  شده  بيان 
از: است  عبارت  
ه  است  و�ژگ�  سه  است، 

فرا�ند� بودن پژوهش. ١
نظم و استمرار در انجام فعاليت . ٢

شÁ حقيقت �ا افزا�ش آگاه�. ٣

نيز  نوآور�  خصوص  در 
ماهيت  گفت:  م� توان 
نوآور� با ا�جاد تغيير همراه 

در  م� تواند  تغيير  ا�ن  است. 
روش ها�  �ا  خدمات  محصوالت، 

آن  هدف  
ه  باشد  آن  ارائه  و  خلق 
انتظارات  و  نيازها  به  پاسخگو�� 

بازارها�  به  دستياب�  �ا  مشتر�ان 
جد�د است. استفاده از روش ها� 
امور  انجام  برا�  خالقانه 

م� تواند در ا�جاد نوآور� موثر باشد.
نوآور�  
ه ) گذشته  در  نوآور�  فرا�ند 

منابع  به  وابسته  صرفا  بوده)  مشهور  بسته 
برا�  تالش  و  سازمان�  درون  ف�ر� 

در  آنها  ساز�  تجار�  و  توسعه 
است.  بوده  سازمان  درون 

جد�د  رو��رد  امروزه 
را  شر
ت ها  باز،  نوآور� 

و  
سب  در  
ند  م�  دعوت 
ها�  فناور�  و  ا�ده ها  از  خود  
ار 

د�گر  به  و  ببرند  بهره  بيشتر  بيرون� 
ها�  ا�ده  از  دهند  اجازه  هم  شر
ت ها 

نوآورانه آنها استفاده 
نند.
ا�ران  شر
ت  نوآور�  و  پژوهش  بخش 
خودرو خراسان، با رو��رد نوآور� باز و با 

هدف ا�جاد ز�رساخت ها� مناسب جهت 
سرما�ه ها�  مد�ر�ت  پژوهش،  فرهنگ  رشد 

اجرا�  و  
ارآمد  پژوهشگران  پرورش  ف�ر�، 
طرح ها� پژوهش� با هم�ار� دانشگاه ها، مرا
ز 
و  علم�  نيازها�  رفع  برا�  بنيان  دانش  و  علم� 
فن� مورد نياز سازمان و جامعه تش�يل شده است.

فعاليت ها� بخش پژوهش و نوآور� در سه حوزه 
� “پرورش و توسعه نوآور�”، ”انجمن ها� علم� 
و پژوهش�” و ”ارز�اب� و پا�ش” متمر
ز است. در 
اشاره  بخش  ا�ن  دستاوردها�  از  برخ�  به  ادامه 

شده است.

شبیه سازی رنگ خودرو: 
خودروساز� ها�  در  مهم  موضوعات  از   ���
تنوع  از  استفاده  مشتر�  جذب  جهت  دنيا  بزرگ 
بر  عالوه  خودرو  رنگ  م� باشد،  خودرو  رنگ 

شخصيت  تقو�ت  باعث  ز�با�� 
آن محصول م� شود. 

با  ــا�ـــ�  خـــودروهـ ا�ـــن  از  قــبــل 
تا  م� شد  توليد  پيشنهاد�  رنگ ها� 

بهتر�ن رنگ برا� خودرو انتخاب شود. 
خودرو  ا�ران  شر
ت  نوآور�"  و  "پژوهش  بخش 
و   Áمختل افزارها�  نرم  از  استفاده  با  خراسان 
ابداع روش� نو توانست با شبيه ساز� رنگ خودرو 
خودرو  رنگ  انتخاب  فرا�ند  هز�نه ها�  و  زمان  در 
نما�د.  حاصل  توجه�  قابل  جو�� ها�  صرفه 

نسبت  درصد�   ٩٥ از  بيش  شباهت  روش  ا�ن 
طيÁ ها�  و  محيط ها  در  واقع�  محصوالت  به 
نور� مختلÁ دارد 
ه در نوع خود ب� نظير است.

:PMR شبیه سازی تهویه هوای
در  تينر  حالل  بخارات  وجود  علت  به 
PMR (Paint mixing room) سالن رنگ، تهو�ه 

ا�ن اتاق از اهميت بسزا�� برخوردار است. 
بين  م� با�ست   PMR هوا�  استاندارد،  به  بنا 
ا�ن  برا�  شود.  تهو�ه  ساعت  در  بار   ٢٥ ٢٠تا 
موضوع شاخص� بنام سن هوا تعر�Á شده است 
م� 
شد،  طول  
ه  زمان�  مدت  از:  عبارتست  
ه 
هوا از ورود� داخل و از خروج� خارج شود؛ 
ه 
پس از شبيه ساز� شرا�ط موجود و موقعيت ها� 
هوا�  
ه  شد�م  متوجه  اگزاست ها  و  ِفِرش ها 
تهو�ه  بيشتر  ساعت  در  بار   ١٥ تا   ٩ بين  موجود 
نم� گردد و ا�ن تهو�ه در تمام سالن نيز بصورت 
��سان نم� باشد و در بعض� م�ان ها سن هوا� 
موجود خيل� بيشتر از استاندارد نمودار توز�ع 
سن هوا است. از ا�ن رو پژوهش و نوآور� 
ساز�  شبيه  افزار ها�  نرم  وسيله  به 
جمله  از  دستاوردها�  به  مهندس� 
نحوه توز�ع هوا در اتاق و حس همسان 
شناخت  جهت  
نون�  شرا�ط  ساز� 
همچنين  و  موجود  ا�رادات 
پيشنهادات  آزما��  راست� 
بهينه  و  تغيير  جهت  عمل� 
پيدا  دست   PMR تهو�ه  ساز� 


رده است. 

بهبود متریال سره گان های 
جوشکاری: 

مقاومت�  جوش�ار�  ال�ترودها� 
در  مستقيم  و  اساس�  نقش  ا�،  نقطه 

يفيت نقاط جوش بدنه � خودرو دارند. 
مقاومت�  جوش  ال�ترودها�  
ه  آنجا��  از 
فشار  و  دما  شرا�ط  تحت  پيوسته  بطور  نقطه ا� 
باال قرار دارند و ا�ن شرا�ط سبب تغيير فرم آن ها 
تر
يب  به  وابسته  فرم  تغيير  ا�ن  م� گردد؛ 
شيميا�� ال�ترودها و عمليات ترمو م�اني�� 
حين ساخت آنها است. هر سره بعد از اعمال 
از  پس  و  دارد  ترميم  به  نياز  جوش  نقطه   ٤٠٠
سره  تعو�ض  جوش  نقطه   ٤٠٠٠ حدود  اعمال 

صورت م� گيرد.
به  در  سع�  پروژه ا�   Áتعر� با  نوآور�  و  پژوهش 
تغييرات  روند  از  دقيق�  اطالعات  آوردن  دست 
نقطه  و  ال�ترودها  در  م�اني��  و  متالوژ��� 
اطالعات   � بوسيله  
ه  است؛  
رده  جوش ها 
سره ها�  ساخت  برا�  آلياژ  نوع�  به  شده  
سب 
شد  ارا�ه  نقطه ا�  مقاومت�  جوش�ار�  گان ها� 

ه عالوه بر حصول 
يفيت مطلوب جوش از نظر 

قيمت� نيز بسيار مقرون به صرفه است.  

متعدد�   Áتعار� پژوهش  برا�  م� آ�د.  دست  به 
 Ôمشتر  Áتعار� همه  در  آنچه  است،  شده  بيان 
از: است  عبارت  
ه  است  و�ژگ�  سه  است، 

نظم و استمرار در انجام فعاليت 

شÁ حقيقت �ا افزا�ش آگاه�

روش ها�  �ا  خدمات  محصوالت، 
آن  هدف  
ه  باشد  آن  ارائه  و  خلق 

انتظارات  و  نيازها  به  پاسخگو�� 
بازارها�  به  دستياب�  �ا  مشتر�ان 

جد�د است. استفاده از روش ها� 
امور  انجام  برا�  خالقانه 

م� تواند در ا�جاد نوآور� موثر باشد.
نوآور�  
ه ) گذشته  در  نوآور�  فرا�ند 

منابع  به  وابسته  صرفا  بوده)  مشهور  بسته 
برا�  تالش  و  سازمان�  درون  ف�ر� 

در  آنها  ساز�  تجار�  و  توسعه 

ها�  فناور�  و  ا�ده ها  از  خود  
ار 
د�گر  به  و  ببرند  بهره  بيشتر  بيرون� 

ها�  ا�ده  از  دهند  اجازه  هم  شر
ت ها 

ا�ران  شر
ت  نوآور�  و  پژوهش  بخش 
خودرو خراسان، با رو��رد نوآور� باز و با 

هدف ا�جاد ز�رساخت ها� مناسب جهت 
سرما�ه ها�  مد�ر�ت  پژوهش،  فرهنگ  رشد 

اجرا�  و  
ارآمد  پژوهشگران  پرورش  ف�ر�، 

شخصيت  تقو�ت  باعث  ز�با�� 
آن محصول م� شود. 

ا�ن  برا�  شود.  تهو�ه  ساعت  در  بار   
موضوع شاخص� بنام سن هوا تعر�Á شده است 
م� 
شد،  طول  
ه  زمان�  مدت  از:  عبارتست  
ه 
هوا از ورود� داخل و از خروج� خارج شود؛ 
ه 
پس از شبيه ساز� شرا�ط موجود و موقعيت ها� 
هوا�  
ه  شد�م  متوجه  اگزاست ها  و  ِفِرش ها 

٩ بين  موجود 
نم� گردد و ا�ن تهو�ه در تمام سالن نيز بصورت 
��سان نم� باشد و در بعض� م�ان ها سن هوا� 
موجود خيل� بيشتر از استاندارد نمودار توز�ع 
سن هوا است. از ا�ن رو پژوهش و نوآور� 
ساز�  شبيه  افزار ها�  نرم  وسيله  به 
جمله  از  دستاوردها�  به  مهندس� 
نحوه توز�ع هوا در اتاق و حس همسان 
شناخت  جهت  
نون�  شرا�ط  ساز� 


رده است. 

بهبود متریال سره گان های 
جوشکاری: 

مقاومت�  جوش�ار�  ال�ترودها� 
در  مستقيم  و  اساس�  نقش  ا�،  نقطه 

يفيت نقاط جوش بدنه � خودرو دارند. 
مقاومت�  جوش  ال�ترودها�  
ه  آنجا��  از 
فشار  و  دما  شرا�ط  تحت  پيوسته  بطور  نقطه ا� 
باال قرار دارند و ا�ن شرا�ط سبب تغيير فرم آن ها 
تر
يب  به  وابسته  فرم  تغيير  ا�ن  م� گردد؛ 
شيميا�� ال�ترودها و عمليات ترمو م�اني�� 
حين ساخت آنها است. هر سره بعد از اعمال 
از  پس  و  دارد  ترميم  به  نياز  جوش  نقطه   ٤٠٠

حدود  اعمال 
صورت م� گيرد.

دستاوردهای بخش پژوهش و نوآوری 
شرکت ایران خودرو خراسان
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انطباق پذیری ناوگان حمل و نقل:
مهمتر�ـن  از  ��ـ�  نما�ندگـ�  بـه  خـودرو  ارسـال 
شـر
ت  �ـ�  فرآ�ندهـا�  برتر�ـن  هز�نـه  و 
خودروسـاز� اسـت، از آنجا 
ـه اسـتاندارد مدون� 
حمـل  تر�لرهـا�  سـاخت  و  طراحـ�  خصـوص  در 
خـودرو وجـو نـدارد، لـذا طراحـ� و سـاخت آن هـا 

امـال به صـورت دلخواه توسـط مال� تر�لـر انجام 
و  حمـل  در  محدود�ت ها�ـ�  باعـث  
ـه  م� گيـرد 
ارسـال خـودرو م� شـود؛ از طرفـ� د�گـر همچنين 
تنـوع محصـوالت شـر
ت ا�ـران خـودرو خراسـان، 
مز�ـد بـر علتـ� شـده 
ـه فرآ�نـد خـروج و بارگيـر� 
ابعـاد�  لحـاظ  از  مشـ�الت�  دچـار  خودروهـا، 

شـود. بارگيـر�  وتعـداد 
 بـه منظـور رفـع ا�ـن چالش هـا پژوهـش و نـوآور� 
واحدهـا�  همـ�ار�  بـا  خراسـان  خـودرو  ا�ـران 
طراحـ�  بـه  اقـدام  فـروش  و  اطالعـات  فنـاور� 
برنامـه ا� نمودنـد 
ـه بـا در�افـت اطالعـات اوليـه 
تر�لـر، نـوع محصـوالت و اولو�ـت تحو�ـل محصـول 
راندمـان  باالتر�ـن  و  خـودرو  چيدمـان  بهتر�ـن  بـه 
دسـت پيدا 
رده اسـت 
ـه درنتيجـه 
اهش هز�نه 
و افزا�ـش بهـره ور� چشـمگير� در نـاوگان حمل 
و نقـل شـر
ت ا�ـران خـودرو خراسـان را بـه همراه 

داشـته اسـت. 

افزایش دوام پین های جیگ و فیکسچر:
سـالن  جيگ هـا�  در  اسـتفاده  مـورد  پين هـا� 
بدنـه سـاز� عمـل موقعيـت دهـ� ورق هـا� بدنـه 
را  توليـد مجموعـه  و  جهـت اعمـال فرا�نـد جـوش 
عـدد   ٦٠٠ حـدود  روزانـه  
ـه  م� دهنـد  انجـام 
آنلـود  و  لـود  پين هـا  ا�ـن  رو�  بـر  بدنـه  قطعـات  از 
پين هـا  شـدن  سـا�يده  باعـث  امـر  ا�ـن  م� گـردد، 
بدنـه  در  هندسـ�  و  ژئومتـر�  ا�ـرادات  بـروز  و 
در  نـوآور�  و  پژوهـش  واحـد  م� گـردد،  توليـد� 
انجـام  و  متر�ـال  انتخـاب  از  اسـتفاده  بـا  تحقيقـ� 
عمليـات حرارتـ� مناسـب، در نها�ـت به اسـتح�ام 
عمـر  طـول  و  سـا�ش  عـدم  پذ�ـر�،  باال،انعطـاف 


نيـم. پيـدا  دسـت  پين هـا 

AGV: طراحی ظاهری ربات
قطعات  �د
ش  �اب  مسير  دستگاه  اوليه  نمونه 
AGV(Automated guided vehicle) ، در سالن 
مورد  و  شده  ساخته  خراسان  خودرو  ا�ران  مونتاژ 
با  آن  ساده  ظاهر  اما  است،  گرفته  قرار  استفاده 
قابليت ها� آن هم خوان� ندارد. پژوهش و نوآور� 
ساز�  پياده  راستا�  در  خراسان  خودرو  ا�ران 
ا�جاد استا�ل مناسب اقدام به باز طراح� ظاهر� 
ا�ن ربات نموده است 
ه به بيننده چاب��، به روز 

بودن، هوشمند� و... را منتقل م� 
ند.

تصفیه آب خروجی RO  بوسیله ی 
گیاه پاالیی

آب خروج� از سيستم ها� اسمز مع�وس �ا همان 
ز�اد�  امالح  دارا�   RO (Reverse Osmosis)
گياه   � بوسيله  آب  ا�ن  تصفيه  روش  در  است، 
پاال�ي�ه روش� سازگار با محيط ز�ست و 
م هز�نه 
و با دوام باال م� باشد م� توان امالح موجود در آب 
را تقليل داده و ا�ن آب را به حد استاندارد جهت 
ورود به فرآ�ند توليد و سا�ر مصارف د�گر رساند. 
سبز  صنعت  اهداف  راستا�  در  پروژه  ا�ن  اجرا� 
و در فاز نها�� باعث حفظ محيط ز�ست و احيا� 
آب ها و بازگردان� آنها به چرخه طبيعت م� گردد.

بهینه سازی فک های سره گان هیدرام:
تخر�ب  تست  فرآ�ند  در  هيدرام  گان  دستگاه 
DT(test Destructive) بدنه، دارا� دو عدد سره 
(ف�) م� باشد 
ه بين دو ورق جوش خورده بدنه 
قرار م� گيرد و با اعمال نيرو دو ورق را از هم جدا 
بسيار  استح�ام  دارا�  با�د  سره ها  ا�ن  م� 
ند. 
راحت�  سا�ش،  برابر  در  مقاوم  و  چقرمگ�  ز�اد، 
غيره  و  
ار)  درحين  سره  نخوردن  اپراتور(ُسر  
ار 
تامين  خارج�  منابع  از  گذشته  در  سره ها  باشد. 
م� شده است 
ه در حال حاضر به دليل ارزبر� و 
عدم تامين منابع خارج�، سالن بدنه ساز� اقدام 

به داخل� ساز� سره گان نموده است.
قطعات  
يفيت  در  نواخت�   �� عدم  به  توجه  با 
ا�ران  نوآور�  و  داخل� ساز� شده مر
ز پژوهش 
ساز�  بدنه  سالن  هم�ار�  با  خراسان  خودرو 
باز  به  اقدام  گان  سره ها�  عمر  افزا�ش  جهت 
طراح�، انتخاب مواد مناسب و عمليات حرارت� 

بهينه نموده است. 

محلول ویژه زنگ بری:
برخ� از تجهيزات در سا�ت ا�ران خودرو خراسان 
از  درست  استفاده  عدم  و  هوا  رطوبت  دليل  به 

روغن ها� محافظ، دچار ا
سيدگ� م� شود.
(پوليش  قد�م  روش  به  ا
سيدزدا��  فرآ�ند  در 
زن�) به دليل مش�ل تامين سنباده از منابع خارج 

ار  سخت�  بودن،  بر  زمان  ارزبر�،  همچنين  و 
تجهيزات،  نگهدار�  و  تعمير  هز�نه  دستگاه،  با 
تمام  به  دسترس�  عدم  سطوح،  
يفيت  تغييرات 
موارد  سا�ر  و  قطعات  مجدد  ا
سيدگ�   ، سطوح 
موضوع  ا�ن  بود.  شده  ا�جاد  نامطلوب�  شرا�ط 
خودرو  ا�ران  شر
ت  نوآور�  و  پژوهش  مر
ز  در 
در  و  گرفت  قرار  بررس�  و  تحقيق  مورد  خراسان 
جمله؛  از  خاص  قابليت ها��  با  محلول�  نها�ت 

اهش دوباره 
ار� با حذف فرآ�ند سنباده زن�، 
سرعت  
ار،  محيط  و  ارگونوم�  شرا�ط  بهبود 
محيط  با  سازگار  و  بر�  زنگ  در  باال  و
يفيت 

ز�ست مورد استفاده قرار گرفت.
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تاثير آموزش و فرهنگ سازى بر بهبود عملکرد انرژى در راستاى مسئوليت پذیرى اجتماعی

بهبود عملکرد انرژی گاز طبیعی منازل کارکنان ایران خودرو خراسان

در حال حاضر در 
شور ما ساالنه تقاضا� حامل ها� انرژ� افزا�ش پيدا 
رده 
و تقاضا� مصرف 
نندگان حامل انرژ� گاز طبيع� نيز افزا�ش م� �ابد. بر 
اساس آمارها� موجود ٣٦ درصد از 
ل مصرف گاز ا�ران در بخش خانگ� و 
از ا�ن مقدار ٧١ درصد آن در گرما�ش محيط مصرف م� شود 
ه با توجه به 
ارزش باال� گاز و فراورده ها� آن در بازارها� جهان� ا�ن ش�ل مصرف گاز، 
باعث هدر رفت سرما�ه ها� مل� م� شود. از مهمتر�ن دال�ل هدر رفت انرژ� 
در ا�ران م� توان به غير استاندارد بودن ساختمان ها و وسا�ل گازسوز، قيمت 
تقاضا�  نمودار  ز�ر  در  نمود.  اشاره  مصرف  اشتباه  فرهنگ  و  انرژ�  پا�ين 

حامل ها� انرژ� در بخش خانگ� ذ
ر گرد�ده است.

بیان موضوع
شر
ت  با  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  تعامالت  سطح  افزا�ش  راستا�  در 
در  زمستان  فصل  در  گاز  مستمر  جر�ان  برقرار�  از  حما�ت  خصوص  در  گاز 
ا�ن  در  گاز  جر�ان  قطع  احتمال  و  گاز  مصرف  افزا�ش  به  توجه  با  و  استان 
فصل، شر
ت ا�ران خودرو خراسان بر آن شد تا با اجرا� طرح فرهنگ ساز� 
در  مشار
ت  افزا�ش  به  نسبت  
ار
نان  منازل  طبيع�  گاز  مصرف  
اهش  و 
بهينه ساز� مصرف انرژ� و مسئوليت پذ�ر� اجتماع� 
ار
نان گام بردارد.

گام های اجرایی طرح:
پيشنهاد  از  رضو�  خراسان  گاز  شر
ت  استقبال  و  طرح  تصو�ب  به  توجه  با 
هم�اران  منازل  طبيع�  گاز  انرژ�  عمل�رد  بهبود  هدف  با  ساز�  فرهنگ 

شر
ت ا�ران خودرو خراسان گام ها� اجرا�� ذ�ل تعر�Á گرد�د.

فرهنگ سازی و آگاه سازی کارکنان 
بسترها�  از  استفاده  با  دانش  گذار�   Ôاشترا و  ساز�  فرهنگ  راستا�  در 

ارتباط� شر
ت اقدامات ز�ر صورت پذ�رفت:
١- اطالع رسان� با نصب پوستر مبن� بر شروع و اهداف پروژه


ار
نان Ô٢- ا�جاد لين� در سيستم اطالعات شخص� جهت ثبت شماره اشترا
صفحه  سروش،  
انال  در  فرهنگ�  بروشورها�  ارسال  و  ساز�  فرهنگ   -٣

اول اتوماسيون و...
٤- ارسال پيام� به هم�اران جهت افزا�ش مشار
ت

نتایج حاصله از اجرای طرح:
بهبود  فرصت ها�  اجرا�  و  طرح  از  هم�اران  گسترده  استقبال  به  عنا�ت  با 
ز�ر  نتا�ج  خود  منازل  طبيع�  گاز  انرژ�  عمل�رد  بهبود  راستا�  در  مناسب 

حاصل شد.

نفر١٧٤٤مشار
ت 
ار
نان

متر م�عب١١٧٬٦٨٤صرفه جو�� در مصرف گاز طبيع�

درصد٥ميزان 
اهش نسبت به مدت مشابه سال قبل

CO٢ �تن٢٥١ عدم انتشار آال�ندگ

الزم بذ
ر است در مدت مشابه اجرا� طرح، مصرف استان خراسان رضو� 
 %٥ حدود  مصرف،  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  در  و  افزا�ش   %٨ حدود 


اهش داشته است.

افزا�ش مشار
ت و مسئوليت پذ�ر� اجتماع� 
ار
نان شر
ت  در راستا� 
ا�ران خودرو خراسان در خصوص بهبود عمل�رد انرژ� و حما�ت از برقرار� 
گاز  مصرف  
اهش  موضوع  
شور،  در  زمستان  فصل  در  گاز  مستمر  جر�ان 
آموزش  و  ساز�  فرهنگ  با  خراسان  خودرو  ا�ران  
ار
نان  منازل  طبيع� 
نسبت به بهبود عمل�رد انرژ� گاز طبيع� منازل جامعه هدف اقدام گرد�د. 
از مهمتر�ن دستاوردها� اجرا� طرح بهينه ساز� مصرف م� توان به 
اهش 
مصرف گاز طبيع�، 
اهش انتشار گازها� گلخانه ا� و جلوگير� از قطع گاز 

هموطنان در فصل زمستان اشاره نمود.


اميار عز�ز�ان                    مهد� سرور� 
تقو�ت مسوليت پذ�ر� 

 و افزا�ش انگيزش 
(تقد�ر 
ار
نان)

حما�ت و پشتيبان� 
مد�ر�ت محترم عامل

فرهنگ ساز� و 
آموزش 
ار
نان

استفاده از 
تجارب موفق و 
مد�ر�ت دانش

پا�ش و 
نترل 
اثربخش� از طرف 

شر
ت گاز

اطالع رسان� و 
جمع آور� شماره 
اشترا· 
ار
نان

استقبال شر
ت گاز 
خراسان رضو�
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مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوى

مدیریت مصرف انرژی در ایران خودرو خراسان 
الگویی در سطح ملی است

مد�رعامل  حضور  با 
استان  گاز  شر
ت 
در  رضو�  خراسان 
خودرو  ا�ران  شر
ت 

ار
نان  از  خراسان 
"مد�ر�ت  طرح  برتر 
گاز"  بهينه  مصرف 

تجليل شد.
رئيس  افتخار�  حسن 

در  حضور  با  رضو�  خراسان  استان  گاز  شر
ت  عامل  مد�ر  و  مد�ره  هيأت 
شر
ت ا�ران خودرو خراسان از خطوط توليد و طرح ها� مد�ر�ت مصرف 
برتر  
ار
نان  از  و  بازد�د  شر
ت  ا�ن  در  گاز  بخصوص  انرژ�،  حامل ها� 

طرح مد�ر�ت مصرف بهينه گاز تقد�ر نمود.
مهندس زاهد� فرد مد�رعامل شر
ت ا�ران خودرو خراسان در ا�ن د�دار 
در  انرژ�  حامل ها�  مصرف  مد�ر�ت  خصوص  در  توضيحات�  ارائه  ضمن 
و  مش�  خط  راستا�  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  گفت:  شر
ت  ا�ن 
از  صيانت  و  انرژ�  عمل�رد  بهبود  و  مد�ر�ت  زمينه  در  خود  استراتژ� ها� 
طرح ها�  اجرا�  با  توانست   ١٣٩٩ سال  تا   ١٣٩٢ سال  از  ز�ست  محيط 
پر بازده انرژ� در شاخص ها� عمل�رد انرژ� خود بهبودها� چشمگير� 
را ا�جاد نما�د. به طور� 
ه در شدت مصرف برق ٤٣ ، آب ٤٥ و گاز طبيع� 

٣٩ درصد 
اهش مصرف انرژ� به ازا� هر خودرو داشته ا�م.
و� اظهار داشت: پا�يز سال گذشته در راستا� مسئوليت پذ�ر� اجتماع�، 
خانواده  بين  در  گاز  مصرف  مد�ر�ت  و  انرژ�  مصرف  ساز�  بهينه  هدف  با 
در  گاز  جر�ان  قطع  از  جلوگير�  همچنين  و  خراسان  خودرو  ا�ران  بزرگ 
فصل سرما و حفظ توليد، طرح� برا� 
اهش مصرف گاز طبيع� 
ار
نان 
و خانواده ا�شان به شر
ت گاز خراسان رضو� پيشنهاد گرد�د
ه با اجرا� 

آن نتا�ج ارزشمند� حاصل شد.
زاهد� فرد افزود: در ا�ن طرح بيش از دو هزار نفر از 
ار
نان شر
ت ا�ران 
خودرو خراسان بصورت داوطلبانه مشار
ت داشتند و با ثبت اشتراÔ خود 
به مد�ر�ت مصرف گاز در محل زندگ� خود نمودند. در  اقدام  در سامانه، 
پا�ان اجرا� ا�ن طرح مصرف گاز خانگ� داوطلبان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بيش از ١١٧ هزار مترم�عب در زمستان سال ١٣٩٩ 
اهش 
�افت 
ه ا�ن مقدار مانع قطع گاز بيش از ٥٨٨ خانوار در فصل سرد سال 

شد. 
حسن افتخار� ر�يس هيأت مد�ره و مد�ر عامل شر
ت گاز استان خراسان 
رضو� نيز با بيان ا�ن مطلب 
ه در شرا�ط عاد� تقر�با ٤٥ درصد از مصرف 
گاز در بخش صنعت و نيروگاه ها� توليد برق و ٥٥ درصد مابق� در بخش 
خانگ� و عموم� است گفت: توجه به مد�ر�ت مصرف بهينه گاز در هر دو 

حوزه حائز اهميت است.
و� افزود: اجرا� ا�ن طرح تشو�ق� 
ه با مشار
ت ا�ران خودرو خراسان و 
شر
ت گاز استان انجام شد، �� الگو� مناسب برا� هم افزا�� و هم�ار� 
بين ارگان ها� مختلÁ است 
ه نه تنها در استان بل�ه در 
شور ب� همتا و 

قابل گسترش است. 

ه  گاز  بهينه  مصرف  مد�ر�ت  طرح  برگز�ده  نفرات  از  مراسم  پا�ان  در 
ا�ران  شر
ت  سو�  از  و  تقد�ر  اند  داشته  را  گاز  مصرف  
اهش  بيشتر�ن 
ارزشمند�  هدا�ا�  رضو�  خراسان  استان  گاز  شر
ت  و  خراسان  خودرو 

اهدا شد.

در مراسم گراميداشت روز حمل و نقل مطرح شد

 کمترین حوادث جاده ای مربوط به ناوگان 
ایاب و ذهاب ایران خودرو خراسان

ا�ن  گراميداشت  مراسم  رانندگان»  و  نقل  و  حمل  مل�  «روز  مناسبت  به 
روز در شر
ت ا�ران خودرو خراسان با حضور مد�رعامل، رئيس پليس راه 
مل� آباد و اعضا� هيات مد�ره شر
ت تعاون� فن� و مهندس�، جمع� از 
مد�ران و تعداد� از رانندگان و سفيران ناوگان حمل و نقل شر
ت ا�ران 

خودرو خراسان برگزار شد.
ضمن  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل  فرد  زاهد�  بيژن  مراسم  ا�ن  در 
تبر�� روز حمل و نقل و رانندگان به تالشگران صنعت حمل و نقل 
شور، 
جا�گاه و اهميت ا�ن صنعت در 
شور را به مثابه سيستم گردش خون در 
به  
ه  است  فعاليت ها��  دربرگيرنده  صنعت  ا�ن  گفت:  و  دانست  بدن 
ش�ل� گسترده در تمام� زمينه ها� توليد، توز�ع و مصرف 
اال و خدمات 
ان�ار�  غيرقابل  نقش  اقتصاد�  فعاليت ها�  مجموعه  در  و  داشته  جر�ان 

برعهده دارد.
مد�رعامل ا�ران خودرو خراسان ��� از شاخص ها� مهم توسعه �افتگ� را 
رشد و توسعه صنعت حمل و نقل دانست و اظهار داشت: رفع دغدغه ها� 
سطح  در  رانندگ�  فرهنگ  پيش  از  بيش  ارتقاء  و  رانندگان  پرتالش  قشر 

جامعه از د�گر نيازمند� ها� توسعه ا�ن صنعت است.
به  سخنان�  در  نيز  آباد  ُمل�  راه  پليس  فرمانده  �گانه  سعيد�  سرهنگ 
تار�خچه روز حمل و نقل اشاره 
رد و گفت: ا�ن روز �ادآور صدور فرمان امام 
راحل «ره» در زمينه اعزام ناوگان خودروها� حمل بار به بنادر جنوب� برا� 
تخليه 
االها� واردات� از مباد� در�ا�� 
شور است و هدف آن آگاه ساز� 

جامعه از نقش و جا�گاه بخش حمل و نقل در اقتصاد ا�ران است.
خيال  آسا�ش  و  امنيت  تامين  جهت  در  را  راه  پليس  فعاليت ها�  و� 
رانندگان در حين سفر عنوان 
رد و اظهار داشت: بخش عمده ا� از عبور 
حوزه  در  بار  حمل  و  شهر�  بين  اتوبوس ها�  حوزه  در  جاده ا�  مرور  و 
و  
ار
نان  ذهاب  و  ا�اب  ناوگان  به  مربوط  آباد  مل�  راه  پليس  فرمانده� 
ا�ران خودرو خراسان است.  تر�لرها� حمل قطعات و محصوالت شر
ت 
جاده ا�  ترددها�  حجم  به  توجه  با  اخير،  سال  چند  آمارها�  براساس 

متر�ن حادثه جاده ا� در ا�ن حوزه مربوط به ناوگان حمل و نقل شر
ت 
تالش ها�  و  و�ژه  اهميت  از  نشان  ا�ن  و  است  بوده  ا�ران خودروخراسان 
مد�ران و مسووالن ا�ن شر
ت برا� حفظ امنيت و سالمت 
ار
نان است.
از رانندگان برتر اتوبوس ها ،  با اهدا� لوح و هدا�ا��  در پا�ان مراسم نيز 
تر�لرها� حمل بار و سفيران نمونه ناوگان ا�اب و ذهاب 
ار
نان تقد�ر شد.
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صدور و تمدید 
گواهینامه سیستم 

 IMS مدیریت یکپارچه
اخذ  به  موفق  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 

يفيت،  ��پارچه  مد�ر�ت  سيستم  گواهينامه 
محيط ز�ست، ا�من� و بهداشت شغل� و تمد�د 

گواهينامه سيستم مد�ر�ت انرژ� شد.
 ١٦ روزها�  در  فشرده  مميز�  روز  دو  از  پس 
و بررس� صورت گرفته توسط  و ١٧ بهمن ماه 
مد�ر�ت  سيستم  گواهينامه ها�  مميزان، 
صادر  خراسان  خودرو  ا�ران  در   IMS ��پارچه 
توسط  آنال�ن  صورت  به  مميز�  ا�ن  شد. 
استراتژ��  مد�ر�ت  گرد�د.  انجام  مميز  سه 
و  مد�ر�ت�  سيستم ها�  استقرار  سازمان، 
جد�د  رو��ردها�  داخل�،  مميز� ها�  انجام 
و  گزارشات  جامعيت  
ار
نان،  آموزش  در 
شده  انجام  اقدامات  انرژ�،  حوزه  در  اطالعات 
ز�رساخت ها�  و  اطالعات  فناور�  حوزه  در 
ارتباطات  واحد  اقدامات  همچنين  و  شب�ه 
رسان�  اطالع  خصوص  در  بين الملل  امور  و 
ا�ران  شر
ت  قوت  نقاط  از  ساز�  فرهنگ  و 
مورد  
ه  بود  ارز�اب�  ا�ن  در  خراسان  خودرو 

توجه ارز�ابان قرار گرفت.
دانش  نفعان،  ذ�  رضا�ت  سطح  ارتقا� 

نترل  و  حذف  ارز�اب�،  شناسا��،  
ار
نان، 
بهداشت  و  ا�من�  بر
يفيت،  موثر  ر�س� ها� 
ا�جاد  و  ز�ست�  محيط  پيامدها�  و  شغل� 
الزامات�  جمله  از  سالم  و  ا�من  
ار�  محيط 
است 
ه شر
ت ا�ران خودرو خراسان بر اساس 
 ،ISO١٤٠٠١  ،ISO٩٠٠١ استانداردها� 
به  ملزم  را  خود   ISO٥٠٠٠١ و   ISO٤٥٠٠١

اجرا� آن م� داند.
 IMS ��پارچه  مد�ر�ت  سيستم  است؛  گفتن� 
و  ا�من�  ز�ست،  محيط  
يفيت،  حوزه ها�  در 
مامور�ت  راستا�  در  انرژ�  و  شغل�  بهداشت 
توليد  جهت  شر
ت  ا�ن  استراتژ� ها�  و 
توليد  فرا�ندها�  در  
ار  و  سوار�  خودروها� 

و پشتيبان از سال ١٣٩٤ در حال اجرا است.

به مناسبت روز هواى پاک برگزار شد

بازدید خانوادگی کارکنان 
از پارک دانش مشهد

در  و   Ôپا هوا�  روز  داشت  گرام�  مناسبت  به 
خودرو  ا�ران  شر
ت  خانواده،  ت�ر�م  جهت 
 Ôپار از  روزه ا�   �� بازد�د  برنامه  خراسان 
موضوع� دانش مشهد برگزار 
رد. در ا�ن بازد�د 
خانواده  همراه  به  شر
ت  
ار
نان  از  جمع� 
ها�شان حضور داشتند و به بازد�د از ا�ستگاه ها� 

علم� پارÔ دانش مشهد پرداختند.

در ا�ن بازد�د حاضر�ن با انواع علوم و ت�نولوژ� از 
گذشته تا حال در جهت شناسا�� و اهميت انرژ� ها 
آشنا شدند و در انتها �� عدد گلدان به رسم �ادبود 
ا�ران  شر
ت  طرف  از   ،Ôپا هوا�  روز  ن�وداشت  و 

خودرو خراسان در�افت 
ردند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک 
 Ôپا هوا�  مل�  روز  گراميداشت  مناسبت  به 
 ،Ôپا شعار"هوا�  با  سوار�  دوچرخه  هما�ش 
ا�ران  شر
ت  همت  به  مل�"  اراده  عامه،  حقوق 
خودرو خراسان برگزار شد.  هم زمان با روز مل� 
روز،  ا�ن  گراميداشت  مناسبت  به  و   Ôپا هوا� 
تا  بينالود  جد�د  شهر  مسافت  سواران  دوچرخه 
در  زدند.  ر
اب  را  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
همراه  به  شر
ت  مد�رعامل  هما�ش  ا�ن  پا�ان 
از محيط ز�ست شهرستان  ر�يس اداره حفاظت 
زنان  ر
اب  جمع  در  احمدآباد  بخشدار  و  مشهد 
حاضر و از شر
ت 
نندگان تقد�ر و تش�ر 
ردند. 
مد�ر عامل شر
ت ا�ران خودرو خراسان با اشاره 
آن  حفظ  و  ز�ست  محيط  از  حفاظت  اهميت  به 
ا�ن  اتفاق  بهتر�ن  گفت:  آ�نده  نسل ها�  برا� 
نوجوانان عالقمند در  و  هما�ش حضور 
ود
ان 
بين ر
اب زنان است. بيژن زاهد� فرد در ارتباط 
با فعاليت ها� صورت گرفته در حوزه حفاظت از 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  در  ز�ست  محيط 
گفت: شر
ت در سال ها� اخير هميشه در بحث 
حفاظت از محيط ز�ست پيشگام بوده و توانسته 
سيمين  ٩٨تند�س  و   ٩٧  ،  ٩٦ سال ها�  در 
دهد.  اختصاص  خود  به  را  
شور  سبز  صنعت 

شهرستان  ز�ست  محيط  از  حفاظت  اداره  ر�يس 
خودرو  ا�ران  شر
ت  از  تقد�ر  ضمن  نيز،  مشهد 
و   Ôپا هوا�  روز  پاسداشت  راستا�  در  خراسان 
شر
ت  ا�ن  در  سوار�  دوچرخه  هما�ش  برگزار� 
گفت: اميدوارم به 
م� ظرفيت ها� باال� شر
ت 
ا�ران خودرو خراسان، فرهنگ استفاده از دوچرخه 
را به صورت بيشتر در سطح جامعه گسترش دهيم. 
شر
ت  تالش ها�  از  تقد�ر  ضمن  شيرزور  مرتض� 
ا�ران خودرو خراسان در راستا� حفاظت از محيط 
ز�ست افزود: شر
ت ا�ران خودرو خراسان در ا�ن 
مال�  سخت  شرا�ط  و  تحر�م ها  به  توجه  با  سال ها 
را  افزار  سخت  بهتر�ن  و  داشته  فراوان�  تالش ها� 
برا� حفاظت از محيط ز�ست در تمام� قسمت ها� 
از  مراسم،  پا�ان  در  است.  
رده  استفاده  شر
ت 
سو� شر
ت ا�ران خودرو خراسان به تمام� ر
اب 

زنان لوح تقد�ر و هد�ه نقد� اهدا گرد�د.

شرکت ایران خودرو خراسان

میزبان خانواده کارکنان
به  سازمان  ارشد  مد�ر�ت  تا
يد  راستا�  در 
به  توجه  با  و  
ار
نان  خانواده  به  توجه  و  اهميت 

اهش همه گير� 
رونا و وا
سيناسيون عموم� 

ار
نان شر
ت، در راستا� ا�جاد شور و نشاط 
از  خانواده ها  بازد�د  برنامه  هم�اران  بين  در 
شر
ت مجدد راه انداز� شد. ا�ن برنامه با هدف 
و  
ار
نان  ميان  در  نشاط  و  بهتر  روحيه  ا�جاد 
ا�ران  شر
ت  م� شود.  برگزار  آنها  خانواده ها� 
از  نفر   ٤٠ ميزبان  هفته  هر  خراسان  خودرو 

از  پس  خانواده ها  است.  ا�شان  خانواده  و  
ار
نان 
بازد�د از سالن ها� توليد� شر
ت جهت برگزار� 
اورهال  سالن  به  نهار  صرف  و  خانوادگ�  مسابقات 

شر
ت مراجعه م� 
نند.
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 سومین مرحله واکسیناسیون کارکنان 
ایران خودرو خراسان انجام شد

شر
ت  
ار
نان  وا
سيناسيون  مرحله  سومين 
ط�   ،  HSE واحد  همت  به  خراسان  خودرو  ا�ران 
ا�جاد  به منظور  انجام شد.  دو روز در محل شر
ت 
ا�ران  شر
ت  
ار
نان  حال  رفاه  و  امن  
ار  محيط 

رونا  وا
سيناسيون  سوم  نوبت  خراسان،  خودرو 
از  مرحله  ا�ن  شد.  انجام  شر
ت  محل  در  (�ادآور) 
در  و  روز  دو  ط�  و  آغاز  ماه١٤٠٠  د�   ١٨ تار�خ 
ا�ن مرحله 
ه  انجام شد. در  دو نوبت صبح و عصر 

شر
ت  
ار
نان  تمام  وا
سيناسيون  بين�  پيش 
ا�ران خودرو خراسان انجام شده، با مساعدت همه 
قسمت ها، واجد�ن شرا�ط نوبت سوم وا
سن 
رونا 
را در�افت 
ردند. مرحله سوم وا
سن 
رونا جهت 
نام امي�رون بسيار  با  مقابله با ش�ل جد�د و�روس 
همانند  
رونا،  وا
سن  تزر�ق  بر  عالوه  است.  موثر 
گذشته، شيوه نامه ها� بهداشت� در شر
ت ا�ران 

خودرو خراسان به صورت 
امل رعا�ت م� شود.

مدیر واحد HSE شرکت ایران خودرو خراسان عنوان کرد

عملکرد موفق شرکت در مقابله با ویروس کرونا
خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت   HSE واحد  مد�ر 
در  آن  تاثير  و  
رونا  بيمار�  شيوع  با  ارتباط  در 
د�گر  همانند  نيز  صنعت  گفت:  شر
ت  عمل�رد 
قرار  تاثير
رونا  تحت  
شور  در  موجود  ار
ان 
شر
ت  در  بيمار�  
نترل  و  مد�ر�ت  گرفت. 
جامعه  گستره  به  توجه  با  خراسان  خودرو  ا�ران 

ار
نان 
ه در شهرها� مشهد، نيشابور س�ونت 
خوشبختانه  اما  بود  حساس  و  سخت  بسيار  دارند 
تمام�  هم�ار�  و  سازمان  درست  رهبر�  با 
تاثير منف� بر توليد،  واحدها، توانستيم با حداقل 
در ا�ن مدت به مسير خود ادامه دهيم. بطور� 
ه 
خوشبختانه ط� دو سال گذشته با مورد حاد� در 
جمعيت  نشده ا�م،  مواجه  شر
ت  
ار
نان  ميان 
تعداد  از  
متر  مدت  ا�ن  در  شده  بستر�  افراد 
ا�ن  از   �� هيچ  برا�  
ه  بود  دست   �� انگشتان 

عز�زان نيز مش�ل خاص� به وجود نيامده است.
مجيد سعادت، در ارتباط با اقدامات صورت گرفته 
شر
ت  در  بيمار�  ا�ن  گسترش  از  پيشگير�  در 
گفت: اواخر بهمن ماه سال ٩٨ و قبل از اعالم همه 

رونا  از  پيشگير�  
ميته  
شور،  در  
رونا  گير� 
انسان�  در شر
ت تش�يل شد، مد�ر واحد منابع 
ر�است ا�ن 
ميته را بر عهده دارد. جلسات 
ميته 
پيشگير� 
وو�د ١٩ در ابتدا به صورت هفتگ� و 
سپس به صورت ماهيانه و مورد� برگزار م� شود. 
عمل�رد  بررس�  جلسات  ا�ن  اصل�  محتوا� 

شر
ت در مقابله با بيمار� است.
ا�ران  شر
ت   ١٩ 
وو�د  پيشگير�  
ميته  عضو 
در  
ه  اتفاق�  خاص تر�ن  افزود:  خراسان  خودرو 
توز�ع  داد�م،  انجام  بيمار�  از  پيشگير�  زمينه 

ار
نان  ميان  در  هزار  پنجاه   Dو�تامين قرص 
د�  از  ماهه   ١٥ دوره  ط�  طرح  ا�ن  بود.  شر
ت 

ماه ٩٩ تا اسفند ١٤٠٠ اجرا شد.
و� به وا
سيناسيون عموم� 
ار
نان اشاره 
رد 
توانستيم  گرفته  صورت  تالش ها�  با  گفت:  و 

مرحله  سه  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  با  همراه 
محل  در  را  
ار
نان  عموم�  وا
سيناسيون 
شر
ت انجام دهيم. عالوه بر ا�ن، شر
ت تنها به 
اقدامات  با  همچنان  و  ن�رد  ا
تفا  وا
سيناسيون 
پيشگيرانه و رعا�ت شيوه نامه ها به مقابله با شيوع 
م� توان  اقدامات  سا�ر  از  پرداخت.  بيمار�  ا�ن 
رعا�ت  منظور  به  نقل  و  حمل  ناوگان  افزا�ش  به، 
فاصله گذار� اجتماع�، تهيه و توز�ع ماس� سه 
ال�ه و مواد ضدعفون� در بين هم�اران اشاره 
رد.

سعادت در ارتباط با شرا�ط شر
ت در مواجهه با 

ار
نان� 
ه درگير بيمار� 
وو�د شده اند گفت: 
نامه ا�  آ�ين  و  دستورالعمل  پيشگير�  
ميته  در 
در همين ارتباط تهيه و براساس همين آ�ين نامه 
در�افت  وا
سن  نوبت  دو  
ه  
ار
نان�  تمام� 
گواه�  ارائه  با  بيمار�،  به  ابتال  صورت  در  
رده 
استعالج�  مدت  درمان  و  بهداشت  مرا
ز  معتبر 
ا�ن عز�زان در منزل به صورت 
ار
رد در شر
ت 

اعمال م� شود.
و� افزود: در بيشتر مدت زمان همه گير� 
رونا، 

در  حضور  از  خاص  بيمار�  دارا�  هم�اران  
ليه 
موجود  شرا�ط  برحسب  و  شدند  معاف  شر
ت 
دور  صورت  به  نيز  واحد ها  
ار
نان  از  تعداد� 


ار� انجام وظيفه نمودند.
منابع  مد�ر�ت  جا�زه  ششمين  در  است  گفتن� 
برگزار   ١٤٠٠ سال  ماه  بهمن  
ه  ا�ران  انسان� 
در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  اقدامات  شد، 
با و�روس 
رونا توسط مجيد خاتم� مد�ر  مقابله 
شر
ت  پيشگير�  
ميته  رئيس  و  انسان�  منابع 
خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  فعاليت ها�  ذ�ل 

تشر�ح شد.
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رقابت هاى فوتسال جام حذفی استان خراسان رضوى

قهرمانی تیم فوتسال تعاونی فنی و مهندسی 
کارکنان ایران خودرو خراسان


ار
نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم 

سب  به  موفق  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
حذف�  جام  فوتسال  رقابت ها�  قهرمان�  عنوان 

استان خراسان رضو� شد.
خراسان  استان  حذف�  جام  فوتسال  مسابقات 
با  پور  تق�  جواد  محمد  �اد  زنده  �ادواره  رضو�، 
مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم  قهرمان� 
پا�ان  به  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  
ار
نان 
حضور  تيم   ١٦ رقابت ها  از  دوره  ا�ن  در  رسيد. 

ار
نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  تيم  
ه  داشتند 
حضور  اولين  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
خود با ١٤ گل زده و تنها �� گل خورده موفق به 


سب عنوان قهرمان� مسابقات شد.

ار
نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم 
شر
ت ا�ران خودرو خراسان در د�دار نها�� ا�ن 
سرخس  اتحاد  فوتسال  تيم  شد  موفق  رقابت ها 
صدر نشين مسابقات ليگ برتر استان را با نتيجه ٤ 
بر صفر مغلوب و مقام اول رقابت ها را 
سب نما�د.


ار
نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  عامل  مد�ر 
ا�ن  
سب  از  پس  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
سال  اولين  در  
ه  خوشحالم  گفت:  موفقيت 
جام  قهرمان�  عنوان  توانستيم  تيم  ا�ن  تاسيس 

حذف� استان خراسان رضو� را 
سب 
نيم.
تالش  از  تقد�ر  با  حسين�  پروانه  حسين  سيد 
باز��نان و 
ادر فن� تيم فوتسال تعاون� 
ار
نان 
ا�ن  من  افزود:  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
و  فن�  تعاون�  در  هم�ارانم  همه  به  را  موفقيت 
تبر��  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  و  مهندس� 
به  نيز  آ�نده  تيم در  ا�ن  اميدوارم  و  عرض م� 
نم 

موفقيت ها� بيشتر� دست پيدا 
ند.
ا�ران  شر
ت  
ار
نان  تعاون�  تيم  سرمرب� 
ليگ  تيم  چند  حضور  به  اشاره  با  خراسان  خودرو 
سطح  مسابقات  گفت:  رقابت ها  ا�ن  در  برتر� 
بسيار باالتر� نسبت به استان داشت و من واقعا 

خوشحالم 
ه توانستيم در ا�ن مسابقات عنوان 
از  افزود:  شادفر  آرش  
نيم.  
سب  را  قهرمان� 
همه باز��نان، 
ادر فن� و مسئوالن تيم تش�ر 
ا�ن  همه  تالش  حاصل  موفقيت  ا�ن  م� 
نم، 

عز�زان در ا�ن مدت بوده است. 
شر
ت  
ار
نان  تعاون�  تيم  مرب�  نوپوش  رضا 
ا�ران خودرو خراسان ضمن تبر�� ا�ن موفقيت 
ا�ران  شر
ت  خانواده  در  خود  هم�اران  به 
حما�ت ها  اميدوارم  گفت:  خراسان  خودرو 
توسط مسئوالن از ا�ن تيم ادامه داشته باشد تا 
ما بتوانيم درمراحل باالتر برا� شر
ت موفقيت 


سب 
نيم.
استان  فوتبال  هيئت  فوتسال  
ميته  مسئول 
خراسان رضو� در ارتباط با حضور تيم فوتسال 
ا�ران  و مهندس� 
ار
نان شر
ت  تعاون� فن� 
گفت:  استان  حذف�  جام  در  خراسان  خودرو 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  فوتسال  تيم 
ا�ن  ش�وفا��  و  رشد  در  بسيار�  تاثير  هميشه 
از  من  و  داشته  استان  سطح  در  ورزش�  رشته 
تمام� مسئوالن ا�ن شر
ت بابت حما�ت از ا�ن 

رشته ورزش� تش�ر م� 
نم.
حميد طيب� افزود: در حال تالش و صحبت با 
تا  هستيم  فوتبال  فدراسيون  در  خود  دوستان 
بتوانيم در سال آ�نده سهميه ليگ برتر� برا� 

ا�ن تيم 
سب 
نيم.

کسب نائب قهرمانی مسابقات سوپر 
لیگ استان


ار
نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم 
شر
ت ا�ران خودرو خراسان در مسابقات سوپر 
ليگ استان خراسان رضو� نيز حضور موفق� 
مقام  حاضر  تيم   ١٢ ميان  در  توانست  و  داشت 
نائب قهرمان� ا�ن رقابت ها را به خود اختصاص 

دهد.

به مناسبت هفته بسيج

مسابقه دو در ایران خودرو 
خراسان برگزار شد

نيمه  دو�  مسابقه  بسيج  هفته  مناسبت  به 
خودرو  ا�ران  شر
ت  
ار
نان  استقامت 
انسان�  منابع  واحد  شد.  برگزار  خراسان 
نيمه  دو�  مسابقه  بسيج  هفته  مناسبت  به 
استقامت را با حضور جمع� از 
ار
نان برگزار 
نمود. در ا�ن مسابقه � دو 
ه به مسافت بيش 
داخل  در  دونده   ٤٠ حضور  با  و  
يلومتر   ٣ از 
شد  برگزار  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت 
مرتض�   ، رنگ  سالن  از  جزا��  مرتض�  آقا�ان 
حسين� از واحد خدمات فن� و مجتب� درفشه 
از 
ار
نان واحد مونتاژ به ترتيب مقام ها� اول 
پا�ان  در  است  گفتن�  
ردند.  
سب  را  سوم  تا 
به  سوم  تا  اول  نفرات  از  تقد�ر  بر  عالوه  مسابقه 

١٠ دونده برتر نيز هدا�ا�� اهدا شد.

 مقام سوم مسابقات 
 پرورش اندام به همکار 

ایران خودرو خراسان رسید
مجيد فتح� از هم�اران واحد مونتاژ شر
ت ا�ران 
سوم�  عنوان  
سب  به  موفق  خراسان  خودرو 
باشگاه ها�  فيز��  و  اندام  پرورش  مسابقات 
از  فتح�  مجيد  شد.  رضو�  خراسان  استان 
خودرو  ا�ران  شر
ت  مونتاژ  واحد  
ار
نان 
دوره  ا�ن  سوم�  عنوان  
سب  به  موفق  خراسان 
از مسابقات شد. و� در رشته باد� 
السي� ا�ن 
 ١٨٠ منف�  قد�  دسته  در  و  مسابقات  از  دوره 
حضور �افت 
ه با 
سب مقام سوم� جواز حضور 
در مرحله 
شور� را نيز بدست آورد. مجيد فتح� 
از سال ١٣٨٥ در شر
ت ا�ران خودرو خراسان 
ورزش   ١٣٩٢ سال  از  و  است  
ار  به  مشغول 
آغاز  حرفه ا�  بصورت  را  فيز��  و  اندام  پرورش 

رده است. و� قبل از ا�ن مرحله موفق به 
سب 

عنوان قهرمان� در شهرستان نيشابور شده بود.
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گفتگو با خانم یگانه رنجبر عضو تيم ملی بسکتبال

توانایی هایم را 
ثابت کردم

شاغل  رنجبر  ابراهيم  هم�ار  فرزند  �گانه  با  گفتگو 
در واحد برنامه ر�ز� و تامين مواد و قطعات شر
ت 
ا�ران خودرو خراسان، �گانه متولد چهارم مردادماه 
١٣٨٥ و دانش آموز 
الس دهم رشته تجرب� است. 
مل�  تيم  اردو�  به  داشته  
ه  تالش�  و  پشت�ار  با  او 
هم  و  شده  دعوت  سال   ١٦ ز�ر  دختران  بس�تبال 

ا
نون در اردو� تمر�نات تيم مل� حضور دارد.
ات    ● خانواده  و  خودت  از  کوتاهی  معرفی  لطفا 

داشته باش. 
�گانه رنجبر هستم ١٥ ساله فرزند اول خانواده ام، پدرم 
ابراهيم رنجبر از سال ١٣٩٢ در شر
ت ا�ران خودرو 
و مادرم هم 
ارمند  به 
ار هستند  خراسان مشغول 
دانيال. اسم  به  دارم  هم  ساله  برادر ٥   �� هستند. 

از ورزش مورد عالقه ات بسکتبال بگو و چه شد    ●
که به این ورزش عالقه مند شدى؟

آموزش�  دوره ها�  در  ابتدا��  سوم  
الس  از 
بس�تبال ثبت نام 
ردم، مرب� وقت� پيشرفت من را 
د�د خيل� تشو�قم 
رد 
ه ادامه دهم و ا�ن شد 
ه به 
ا�ن ورزش بيشتر عالقه مند شدم و تا به االن ٦ سال 

است 
ه حرفه ا� بس�تبال باز� م� 
نم. 
چند ساعت در روز تمرین می کنی؟   ●

و  ساعت   ٦ تا   ٥ باشد  تعطيل  مدرسه  
ه  زمان�  در 
در زمان� 
ه فصل مدرسه است ٢ تا ٤ ساعت و در 
سخت تر  و  فشرده تر  تمر�نات  ليگ  مسابقات  زمان 
هم م� شود، چون عالوه بر تمر�نات با توپ، تمر�ن 

هواز� و تمر�ن بدنساز� هم دار�م.
بردن برایت مهمتر است یا خود بازى بسکتبال    ●

و ورزش کردن؟
با�د  باز� م� 
ن�  تيم  مشخص است وقت� در �� 
به ف�ر منافع تيم و گروه باش� منفعت� هم 
ه �� 
رقابت ورزش� برا� همه گروه دارد برد تيم است پس 
بيشتر�  اهميت  تيم  اعضا�  همه  و  من  برا�  بردن 
مسابقه  بردن  و  تيم�  موفقيت  
نار  در  اما  دارد 

م� توان از ورزش 
ردن و باز� خوب هم لذت برد.
با توجه به اینکه محصل هم هستی با خستگی    ●

بعد مسابقات چه می کنی؟
با استراحت  را م� توان  خستگ� جسم� مسابقات 
و ر��اور� برطرف 
رد، اما خستگ� روح� و ذهن� 

ه به دال�ل مختلÁ مثل باخت ا�جاد م� شود برا� 
من خيل� سخت و بدتر از خستگ� جسم� است و 


نار آمدن با آن شا�د مدت ها زمان ببرد.
دشوارترین چالشی که در بسکتبال با آن روبرو    ●

شدى چه بود و چطور با آن کنار آمدى؟
چون نسبت به سنم باز� خوب� داشتم هميشه مرب� 

با  را  من 
باز��نان بزرگتر از خودم 
م� گذاشت.  تيم  در 
من  رو�  ابتدا  در  البته 
ز�اد حساب نم� 
ردند 
اثبات  و  تالش  با  اما 
مجاب  ها�م  توانا�� 
را  من  
ه  م� شدند 
هم   �� عنوان  به 

نار  در  خوب  تيم� 
خودشان قبول 
نند. 

نار  در  
ردن  باز� 
بزرگ تر  باز��نان 
لذت  خيل�  من  برا� 
باعث  و  بود  بخش 
تجربه ها�  م� شد 

خوب� 
سب 
نم.
قبل    ● استرس  با 

چه  مسابقات  از 
می کنی؟

و  مهم  مسابقات  در 
از  
ه  انگيزه ا�  با  و  دارم  بيشتر�  تالش  حساس 
و  روحيه  م� 
نم  در�افت  مربيان  و  خانواده  طرف 
با  م� شود  باعث  
ه  م� رود  باال  نفسم  به  اعتماد 

قدرت و بدون استرس ادامه دهم.
چه خاطره اى از مسابقات دارى؟   ●

در آخر�ن مسابقه ام داشتم اعالم اسام� منتخبين 
تيم مل� بعد باز� بود و خيل� برا�م خاطره شير�ن و 
خوب� شد. چون خيل� تالش 
رده بودم به تيم مل� 

دعوت شوم و به ��� از آرزوها�م رسيدم.
تا کجا می خواهی بسکتبال را ادامه بدهی و چه    ●

برنامه اى براى آینده دارى ؟
من در حال حاضر هدفم ورود به تيم مل� بزرگساالن 
است و تمام تالشم را در ا�ن زمينه به 
ار م� گيرم. 
بعد از آن به حرفه مربيگر� نيز عالقمند هستند البته 
نه به عنوان شغل اصل�، برا� شغل اصل� از مشاغل 
را  پيراپزش��  و  پزش��  رشته ها�  تجرب�  گروه 

دوست دارم.
و    ● زندگی  روى  تاثيرى  چه  بسکتبال  یادگيرى 

شخصيت شما داشته است؟
به  باشيم  
وش  سخت  خيل�  با�د  رشته  ا�ن  در 
در�افت  را  توپ  زمين  نقطه  هر  از  وقت�  
ه  صورت� 
م� 
نيم بتوانيم گل بزنيم و همين باعث شد 
ه من 
و  تالش  از  بجنگم  هدفم  برا�  و  
نم  تالش  خيل� 

تمر�ن دست بر ندارم و دنبال �� 
حصول  تا  را  آن  و  بگيرم  را  
ار 

نتيجه رها ن�نم.
چگونه    ● کرونا  وجود  با 

تمرین می کنی؟
مجبور شدم تمر�ناتم را در فضا� 
باز انجام دهم. در برهه ا� از زمان 
ه 
فعاليت ها� ورزش� محدود شده با حما�ت 
خانواده برا� من مرب� خصوص� گرفتند و به 
شا�د  و  دادم  ادامه  را  تمر�ناتم  جد�  صورت 
تمر�نات  
ه  بود  ا�ن  موفقيتم  دال�ل  از   ���

من بصورت مداوم ادامه پيدا 
رد.
از دیگر عالقمندى هایت بگو    ●

عالقه  د�گر  از  شنا  
وهنورد�،  موسيق�، 
درس  و  مطالعه  به  البته  است.  من  مند� ها� 
خواندن در محيط 
تابخانه خيل� عالقمند هستم. 
به صورت� 
ه وقت� به 
تابخانه م� روم برا� مطالعه 

اصال متوجه نم� شم 
ه وقت گذشته است.
چه پيامی براى هم سن و سال هایت دارى؟   ●

دال�ل  مهمتر�ن  از  سخت 
وش�  و  تالش  جد�ت 
موفقيت هر فرد است با داشتن ا�ن گز�نه به موفقيت 

خواهند رسيد.
از محصوالتی که در ایران خودرو توليد می شود    ●

کدام را می پسندى؟
ها�ما اس ٥

تا به حال محل کار پدرت را دیده اى؟   ●

ه  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  به  حال  به  تا  من 
پدرم در آن مشغول به 
ار هستند نيامده ام ول� در 
ا�ران  موفق  فرزندان  برا�   ٩٧ سال  در  
ه  جشن� 
خودرو خراسان گرفته بودند و من به عنوان ��� از 
برگز�ده ها انتخاب شده بودم حضور داشتم. ضمن 
ا�ن�ه از من تقد�ر شد فيلم� هم از من تهيه و پخش 
شد. خيل� برا�م آن روز خوشا�ند و خاطره انگيز بود.

نظرت درباره شرکت ایران خودرو چيست؟   ●

ار  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  در  پدرم  ا�ن�ه  از 
به  شر
ت  ا�ن�ه  از  و  خوشحالم  خيل�  م� 
نند 
فرزندان موفق 
ار
نان خود اهميت م� دهد و توجه 

م� 
ند و از آنها حما�ت م� 
ند بسيار ممنونم. 
آرزویت چيست؟   ●

مل�  تيم  به  
ه  است  ا�ن  من  آرزوها�  از   ���
بس�تبال بزرگساالن ا�ران راه پيدا 
نم و با توجه به 
راهنما�� و پيشنهاد مرب� ها�م رسيدن به ا�ن هدف 
در تهران چون ام�انات و شرا�ط بهتر� وجود دارد، 

راحتر است.
صحبت پایانی ات را می شنویم.   ●

در پا�ان از مد�ر�ت محترم عامل شر
ت ا�ران  خودرو 
خراسان 
مال تقد�ر و تش�ر را دارم 
ه از فرزندان 

ار
نان چنين حما�ت ها�� را دارند. انشاا... 
ه در 
پناه خدا� مهربان و امام هشتم امام رضا عليه السالم 
سالمت و مو�د باشند. از شما 
ار
نان روابط عموم� 

رد�د. برگزار  را  جلسه  ا�ن  
ه  م� 
نم  تش�ر  هم 
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با  را  من 
باز��نان بزرگتر از خودم 
م� گذاشت.  تيم  در 
من  رو�  ابتدا  در  البته 
ز�اد حساب نم� 
ردند 
اثبات  و  تالش  با  اما 
مجاب  ها�م  توانا�� 
را  من  
ه  م� شدند 
هم   �� عنوان  به 

نار  در  خوب  تيم� 
خودشان قبول 
نند. خودشان قبول 
نند. 

نار  در  
ردن  
نار باز�  در  
ردن  باز� 
بزرگ تر  بزرگ تر باز��نان  باز��نان 
لذت  خيل�  من  برا� 
باعث  و  بود  بخش 
تجربه ها�  م� شد 

خوب� 
سب 
نم.
قبل  استرس  با 
چه  مسابقات  از 

می کنی؟
و  مهم  مسابقات  در 

تمر�ن دست بر ندارم و دنبال �� 

مجبور شدم تمر�ناتم را در فضا� 
باز انجام دهم. در برهه ا� از زمان 
ه 
فعاليت ها� ورزش� محدود شده با حما�ت 
خانواده برا� من مرب� خصوص� گرفتند و به 
شا�د  و  دادم  ادامه  را  تمر�ناتم  جد�  صورت 
تمر�نات  
ه  بود  ا�ن  موفقيتم  دال�ل  از   ���

من بصورت مداوم ادامه پيدا 
رد.
از دیگر عالقمندى هایت بگو    ●

عالقه  د�گر  از  شنا  
وهنورد�،  موسيق�، 
درس  و  مطالعه  به  البته  است.  من  مند� ها� 
خواندن در محيط 
تابخانه خيل� عالقمند هستم. 
به صورت� 
ه وقت� به 
تابخانه م� روم برا� مطالعه 

اصال متوجه نم� شم 
ه وقت گذشته است.اصال متوجه نم� شم 
ه وقت گذشته است.
چه پيامی براى هم سن و سال هایت دارى؟چه پيامی براى هم سن و سال هایت دارى؟   ●

دال�ل  مهمتر�ن  از  سخت 
وش�  و  تالش  دال�ل جد�ت  مهمتر�ن  از  سخت 
وش�  و  تالش  جد�ت 
موفقيت هر فرد است با داشتن ا�ن گز�نه به موفقيت موفقيت هر فرد است با داشتن ا�ن گز�نه به موفقيت 

خواهند رسيد.
از محصوالتی که در ایران خودرو توليد می شود    ●

کدام را می پسندى؟
ها�ما اس ٥

تا به حال محل کار پدرت را دیده اى؟   ●

ه  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  به  حال  به  تا  من 
پدرم در آن مشغول به 
ار هستند نيامده ام ول� در 
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اگر آنچه را انجام می دهید دوست 
داشته باشید موفق خواهید بود

نام خانوادگ�: رمضان� فرد نام: محمد جواد 
ميزان تحصيالت: فوق د�پلم تار�خ تولد: ١٣٤٨ 

تعداد فرزند: دارا� سه فرزند، دو پسر و �� دختر
راجع به نحوه آشنایی با شرکت ایران خودرو خراسان برایمان بگویيد.   ●

قبل حضورم در شر
ت ا�ران خودرو خراسان حدود ١٠ سال سابقه حضور در 
صنعت را داشتم و با توجه به تاسيس شر
ت و نياز به تخصص من با هدف پيشرفت 
و موفقيت بيشتر به ا�نجا آمدم 
ه پس از ط� 
ردن فرآ�ند ها� جذب و مصاحبه 
از ١٢ آبان ماه سال ١٣٨٠ به استخدام شر
ت ا�ران خودرو خراسان در آمدم.

فعاليت شما در این سال ها در شرکت به چه صورت بوده است؟   ●
و نقشه 
ش  به عنوان 
اردان فن�  ابتدا هم�ار� در واحد مهندس� سا�ت  در 
مشغول به 
ار بودم و در ادامه مسير 
ار� در واحد بازرگان� مشغول خدمت شدم. 
من از نيروها�� بودم 
ه از ابتدا� روزها� تاسيس شر
ت در 
نار مجموعه حضور 
داشتم و مانند درخت� 
ه از ابتدا قد 
شيده و رشد 
رده من نيز شاهد رشد شر
ت 
بوده ام. در آغاز، شر
ت حدود ١٠٠ نفر پرسنل داشت اما خوشحالم 
ه امروز 

بيش از ٤ هزار نفر نيرو دارد و هرروز به موفقيت ها� بيشتر� دست پيدا م� 
ند.
از اینکه در شرف بازنشستگی هستيد چه احساسی دارید؟   ●

هم خوشحالم و هم ناراحت؛ خوشحال� ام به ا�ن دليل است 
ه م� توانم بيشتر در 
خدمت خانواده باشم. اما از نظر� هم بابت دور شدن از دوستان و هم�ارانم ناراحتم. 

چه برنامه اى براى دوران بازنشستگی دارید؟   ●
م� خواهم بيشتر در 
نار خانواده ام باشم و به معنا� واقع� بازنشسته باشم و 

د�گر به 
ار� مشغول نخواهم بود.
از عملکرد شرکت در ارتباط با کارکنان خود در این ٢٠ سال رضایت دارید؟   ●

بله قطعا، شر
ت به خصوص در ارتباط با خانواده ها� هم�اران رو��رد ها� 
دانشگاه  علم�  نخبگان  از  امروز  
ه  من  بزرگ  پسر  است.  داشته  خوب� 
فردوس� به حساب م� آ�د ��� از مهم تر�ن علل ا�ن پيشرفتش را برنامه ها� 
تشو�ق� شر
ت برا� فرزندان هم�اران م� داند 
ه از ا�ن بابت از همه دست 

اندر
اران تش�ر م� 
نم.
به عملکرد خود در شرکت ایران خودرو خراسان چه نمره اى می دهيد؟   ●

ف�ر 
نم با�د نمره ا� نزد�� به ٢٠ بدهم چون در حد توان تالشم را انجام 
دادم تا رزق روز� حالل برا� خود و خانواده ام 
سب 
نم. 

احساس موفقيت می کنيد؟   ●

بله، از نظر من موفقيت 
ليد شاد� نيست، شاد� 
ليد موفقيت است. اگر 
آنچه را انجام م� دهيد دوست داشته باشيد موفق خواهيد بود و من احساس 
رضا�ت و موفقيت دارم از عمل�رد خود در ا�ن سال ها، چون با عالقه در تمام 

ا�ن سال ها در خدمت مجموعه ا�ران خودرو خراسان بودم.
عملکرد شرکت در ارتباط با بازنشستگی کارکنان خود را چگونه ارزیابی می کنيد؟    ●

من همين جا از مد�ران ارشد شر
ت تش�ر م� 
نم چون م� دانم تمام تالش 
با دست پر و  تا 
ار
نان  خود را برا� پرسنل و بازنشستگان انجام م� دهند 

خاطرات خوش از ا�نجا بروند. از همه ا�ن عز�زان تش�ر م� 
نم. 
سخن پایانی؟   ●

تش�ر  بودم  خدمتشان  در  سال ها  ا�ن  در  
ه  هم�اران�  و  دوستان  
ليه  از   
م� 
نم و برا� همه هم�ارانم آرزو� موفقيت و سالمت� دارم.

 صداقت و راستگویی 
مهم ترین عامل موفقیت

نام خانوادگ�: نعمت اله� نام: غالمرضا 
ميزان تحصيالت: د�پلم  تار�خ تولد: ١٣٥٠ 

تعداد فرزند: دارا� دو فرزند، �� دختر و �� پسر
راجع به نحوه آشنایی با شرکت ایران خودرو خراسان برایمان بگویيد.   ●


ار  به  مشغول  شر
ت�  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  در  حضورم  قبل 
به  توجه  با  خراسان  خودرو  ا�ران  شر
ت  زمان  آن  محترم  عامل  مد�ر  بودم، 

ردن  پيشنهاد  داشتن  من  تخصص  و  شخصيت  به  نسبت  
ه  قبل�  شناخت 
در ا�ن مجموعه مشغول به 
ار شوم. و پس از ط� 
ردن تمام مراحل ادار� 

ارد�بهشت ماه سال ١٣٨٣ به استخدام شر
ت در آمدم.
هدف اصلی شما از اشتغال در ایران خودرو خراسان چه بود؟   ●

من قبل از حضور در شر
ت شاغل بودم اما با توجه به شناخت� 
ه از مجموعه 
داشتم با هدف پيشرفت بيشتر به ا�نجا آمدم. ا�نجا مجموعه بزرگ� است و 
فضا� رشد برا� تمام� 
ار
نان محيا است. سع� 
ردم در ا�ن سال ها در 
حد توان از هم�اران خود فراگير� علم و تخصص داشته باشم و مسائل� را 


ه �اد دارم در اختيار سازمان قرار دهم.
براى نيروهاى جوان شرکت چه توصيه اى دارید؟   ●

مهم تر�ن اصل در هر 
ار� اخالق، صداقت و راستگو�� است. 
ارفرما�ان و 

مد�ران از 
ار
نان خود توقع دارند 
ه در 
ار صداقت داشته باشند. جوانان 
اگر صداقت و راستگو�� را در زندگ� و 
ار سرلوحه خود قرار دهند قطعا به 

موفقيت دست پيدا خواهند 
رد.
چه توصيه اى براى همکاران خود در شرکت دارید؟   ●

توصيه من به هم�ارانم ا�ن است با هم دوست باشند و در همه امور به ��د�گر 
هم  به  با�د  
نيم  توجه  ��د�گر  سن  و  تحصيالت  مقام،  به  نبا�د  
نند،  
م� 


م� 
نيم و در سازمان دلسوز هم باشيم.
سخن پایانی؟   ●

 از 
ليه دوستان و هم�اران� 
ه در ا�ن سال ها در خدمتشان بودم تش�ر م� 
نم، 
اميدوارم در آ�نده بهتر�ن اتفاقات در انتظار هم�اران و سازمان باشد. از واحد 
م� 
نم. تش�ر  مصاحبه  ا�ن  تهيه  و  قشنگ  حر
ت  ا�ن  بابت  نيز  ارتباطات 






