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ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻴﻔﻴﺖ ۴
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

ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى  ٨ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو  ،ﻃﯽ ﭼﻬﺎر روز

۵

آزﻣﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

۵

ﺑﺮﮔﺰارى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮى
ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺸﺎﻏﻞ

۵
۵

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﻣﺠﻠﺲﺷﻮراىاﺳﻼﻣﯽدرﺑﺎزدﯾﺪازﺧﻂﺗﻮﻟﻴﺪواﻧﺖآرﯾﺴﺎن٢ﻣﻄﺮحﮐﺮد

ﺧﻮدروﺳﺎزان را در اﺟﺮاى
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪاى ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ

۶

اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻮدم

۶

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﻬﺪ از اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﺮان در ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎن:

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺳﺎزى
۷
اﯾﺮان
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎى
۷
اﺳﺘﺎن
در آﯾﻴﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻣﻴﻦ ﺟﺎﯾﺰه اﻣﺘﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎى ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ۷

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

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ۸
ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ 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 اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺴﺘﺮ رواﺑﻂ
۱۰
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
۱۱

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دﻫﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﺠﺮ
اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐﺎر و ﺗﻼش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ۱۱

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 ﺟﺎدهاى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﺎب و
۱۷
ذﻫﺎب اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
۱۸
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ IMS
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  HSEﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
۱۹
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﮐﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮان
۱۹
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ

۲۰

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
۲۰
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮورشاﻧﺪام ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر
۲۰
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن رﺳﻴﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ رﻧﺠﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﻢ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدم
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ  ٢ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ

۲۱

۲۲

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز :ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﻮول :راﻣﻴﻦ آرﻣﺎت
ﺳﺮدﺑﻴﺮ :ﻋﻠﯽ ﺣﺠﺮى
دﺑﻴﺮﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻋﻠﯽ داودﻧﮋاد
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :ﻧﻮﯾﺪ ﺷﮑﺎرى
روح اﻟﻪ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ | ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﻼﺗﻪ

ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ | ﮐﺎﻣﻴﺎر ﻋﺰﯾﺰﯾﺎن | ﻣﻬﺪى ﺳﺮورى
اﯾﻤﺎن اﻣﻴﻦزاده | ﺣﺴﻦ ﺧﻴﺮى | ﺣﻤﻴﺪ رﺣﻴﻢ زاده
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮى
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

آﺧﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرات
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮى ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰى
و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﯾﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر

ﺗﻨﺪﯾﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
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جلب رضایت مشتریان
با اولویت افزایشکیفیت
ﺑﻬﺎر ﺳﺮآﻏﺎز ﻧﻮ ﺷﺪن ﻫﺎﺳﺖ ،ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﺪ
ﺑﻬﺎﻧﻪا ﺑﺮا ﻧﻮ ﺷﺪن و ﻋﺒﻮر از ﻬﻨﮕ ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻬﺎر
 ١٤٠١ﻪ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺟﺪﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪا
ﺧﻮب ﺑﺮا ﺗﺤﻮل در ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش در ﺟﻬﺖ
زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا اﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ در زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻴﺪوارم ﺳﺎل ﺟﺪﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ
ﻧﻮ ،ﺗﻔﺮات ﻧﻮ ،روشﻫﺎ ﻧﻮ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎزه ﺗﺮ ،زﺮا
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآور ﻣﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔ
ﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﺟﺪﺪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮﺖ اﻓﺰاﺶ
ﻴﻔﻴﺖ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن اﺳﺖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا
ﻨﻴﻢ.
در ﻨﺎر رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن آراﻣﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔ ﺎر ﻨﺎن از دﮕﺮ اﻫﺪاف اﺻﻠ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل ﺟﺪﺪ اﺳﺖ .از اﺑﺘﺪا ﺳﺎل
 ١٤٠٠ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺎﻫﺶ
ﺎﺑﺪوﻣﻬﻤﺘﺮﻦاﻗﺪاﻣ ﻪدراﻦراﺳﺘﺎدردﺳﺘﻮر ﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻮد.
اﺟﺮا اﻦ ﻃﺮح ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔ
ﻓﺮاﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ
ﺳﺎل  ١٤٠١ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣاﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن
را ﺑﻪ ﺎر ﺑﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ آن را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠ﻃﺮح
ﺟﺪﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻴﺪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ
رﺳﻴﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﺎ ﺎر ﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮرا ﻋﺎﻟ ﺎر ﺑﺮا ﺳﺎل  ١٤٠١اﻋﻼم ﺷﺪه
اﻟﺤﻤﺪا ...ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﮕﺎﻫ ﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ دارد اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاﻫ ﺷﻤﺎ ﺎر ﻨﺎن ﻋﺰﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻴﻨﻢ.
ﺑﺮا ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺎن ﺳﺎﻟ ﭘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،
ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺟﺪﺪ و ﺷﺎدﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر آرزو ﻣ ﻨﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﺧﻄﻴﺒﯽ | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
تولید در دستور کار قرار دارد
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو ،طی پیامی به مناســبت فرا رســیدن
ســال نو ،افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصــوالت بنا به فرمایش رهبری معظم،
حضرت امام خامنهای را ،از اولویتهای اصلی برنامههای ســال آینده ایران خودرو
دانســت و تاکید کرد :رضایت مشتریان و مصرف کنندگان نهایی ،یقینا برکت و
رضایت خداوند را به ارمغان خواهد آورد.
متن کامل پیام مهدی خطیبــی ،مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به این شرح است:
»ا ﮔﺮداﻧﻨﺪه دلﻫﺎ و دﺪه ﻫﺎ،ا ﺗﺪﺑﻴﺮﮔﺮ
ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎ،ا دﮔﺮﮔﻮن ﻨﻨﺪه ﺳﺎلﻫﺎ و
ﺣﺎل ﻫﺎ ،ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺣﺎل ﺑﮕﺮدان«.
آﻣــﺪن ﺑﻬﺎر و ﻓﺮا رﺳــﻴﺪن ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز ﻫﻤﻮاره
ﻧﻮﺪﺑﺨــﺶ روﺶ اﻣﻴﺪﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎﺳــﺖ؛
ﺣﺎﺖ ﻧﻮ ﺑﻮدن و ﻧﻮ ﺷﺪن اﺳﺖ؛ ﺧﻂ ﭘﺎﺎﻧ
اﺳﺖ ﺑﺮ  ﺳﺎل ﺣﺮ ﺖ و ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و
ﻧﻴﺰ آﻏﺎز راﻫ اﺳــﺖ ﺑﺮا ﻮﺷــﺶ و ﺧﺪﻣﺘ
ﻧﻮ .آﻏــﺎز ﺑﻬﺎر اﻦ رﺳــﺘﺎﺧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،اﻣﻴﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮدا ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺸــﺎرت ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ ﮔﺎم ﻫﺎﻤﺎن
را اﺳﺘﻮارﺗﺮ و اراده ﻣﺎن را ﻣﺴﺘﺤﻢﺗﺮ ﺳﺎزﻢ.
ﺳــﺎل  ١٤٠٠را ﺑﺎ ﺗﻤــﺎم ﻓﺮاز و ﻧﺸــﻴﺐ ﻫﺎ ،ﻏﻢﻫﺎ
و ﺷــﺎد ﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺎﺳﺘﻫﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
دﺳــﺘﺎوردﻫﺎ و ﭘﻴﺮوز ﻫﺎﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻢ،
ﺑﺪﻬ اﺳــﺖ ،آوردهﻫﺎ در اوج ﺳــﺨﺘﻫﺎ و
دﺷــﻮار ﻫﺎ ،دﻟﻨﺸــﻴﻦﺗﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳــﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮده و
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻏﺮب و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺮوﻧﺎ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺸــﻮر و در ﭘ آن اﺠﺎد ﺷــﺮاﻂ
ﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺮ ﺖﻫﺎ
ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ وــﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو داﺧﻠ را
اﻧﺎر ﻧﻤ ﻨﻴﻢ .در اﻦ رﻫﮕﺬر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ﻧﻴﺰ از آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺎد ﺷﺪه در اﺑﻌﺎد
ﻣﺎﻟ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳــﺖ ،اﻣﺎ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ ﺑﻮد ﻪ ﺎرﮔﺮان
و ﺎر ﻨﺎن ﺧﺪوم ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز

ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑــﺎ ﻣﺴــﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ و
ﺗﻼشﻫﺎ ﺷــﺒﺎﻧﻪ روز ﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ دو ﻣﻌﻀﻞ
ﺗﺤﺮﻢ و وﺮوس ﺮوﻧﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺎر ﻣﻌﺒﻮد
ﺘﺎ از اﻦ آزﻣﻮن ﺧﻄﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻴﺮون
آﻨﺪ و ﻣﺴــﻴﺮ ﺳﻮدآور ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه را ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﺳﺎل ﺟﺪﺪ دﻧﺒﺎل
ﻨﻨﺪ .ﺣﺎل زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳــﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻪ
ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻓﻖﻫﺎ ﭘﻴﺶ رو ،ﺿﻤﻦ اداﻣﻪ
ﺣﺮ ﺖ در ﻣﺴﻴﺮ رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
ﺑﻬﺒﻮد و رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻢ.
ﺗﻘﺎرن ﻣﻮﺳــﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﺎر در ﺳﺎل
ﺟﺪﺪ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﻴ ﻣﮔﻴﺮﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻞ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت
دوﺳﺖ و در ﺳﺎﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﻟ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ،ﺗﻼش
ﻣﻀﺎﻋ ،Áﻫﻢ اﻧﺪﺸــ و ﻫﻤﺪﻟ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،اﻫﺪاف
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳــﺎﺧﺖ.
اﻣﻴﺪوارم در ﺳــﺎل ﺟﺪﺪ ﺑﺎ اﺠﺎد ﻓﻀﺎ اﺧﻼق
ﻣﺤﻮر ،ﺷــﺎﻫﺪ روﻧﻖ و ﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ
و ﻋﻮاﻃ Áاﻧﺴــﺎﻧ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﺟﺎ ﺟﺎ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷــﻴﻢ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳــﺎس،
از ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ﻣﺪﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارم ﺑﺎ رﻋﺎﺖ
اﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﭘﻮﺎ ،اﻧﮕﻴﺰش و ﻧﺸﺎط
را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﻨﺪ .در ﺳــﺎل ١٤٠١
ﺑــﻪ ﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌــﺎل و ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻮﺷــﺶﻫﺎ
ﺑ درﻎ ﺟﻬﺎدﮔــﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎ
ﻣﺤــﻢ و ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷــﺖ.
ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ،ﻣﻬﺪ ﺧﻄﻴﺒ

شماره
٣٢

تجاریسازی  8هزار دستگاه خودرو،
طی چهار روز
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،ﻃ ﭼﻬﺎر روز ٨ ،ﻫﺰار و
١٣٤دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺳﻮار در ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺠﺎر ﺳﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﺷﺮ ﺖ
ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺗﺠﺎر ﺳﺎز ﺧﻮدروﻫﺎ دارا
ﺴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺑﻴﺶ از  ٨ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو
ﻃ  ٥٦ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﺠﺎر ﺳﺎز ﺷﺪ.

برگزاریانتخاباتشورایاسالمیکارگری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺎرﮔﺮ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ١٧اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ٣١ﻧﻔﺮ ﺎﻧﺪﺪا
از ﺗﻤﺎﻣ واﺣﺪﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻪ  ١٣ﻧﻔﺮ ﺑﺎ
را ﺎر ﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ
ﺎرﮔﺮ ﺷﺮ ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ
اﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

آزمون تشکیل بانک استعداد برگزار شد

ﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ،آزﻣﻮن ﺗﺸﻴﻞ ﺑﺎﻧ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺸ Áاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ داﺧﻠ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺎر ﻨﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻪ در ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﻴﺮ ارﺗﻘﺎ
ﺗﺤﺼﻴﻠ و ﻋﻠﻤ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار
آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﺎﺑ ﺮد .ﺎر ﻨﺎﻧ ﻪ ﻣﺪارÔ
ﺗﺤﺼﻴﻠ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﺗﺎﻴﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻴﺪ ﻣﺪﺮان ﺳﺎزﻣﺎن در اﻦ
آزﻣﻮن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل

ﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻧﻈﺎم
ﻣﺪﺮﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺎر ﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺎر ﻨﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻧﮕﺮ
ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺎرﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺸﻞ از
ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﺎرﮔﺮ ،اداره ﺎر و ﻣﺸﺎر ﺖ ﻫﻤﻪ
واﺣﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮ ﺖ اﺟﺮا آن ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎن
ﺑﺮ اﺳﺖ .اﻦ ﭘﺮوژه در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎد ﺑﻴﺶ از ٩
ﻣﺎه زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺘﺮم و ﺻﺤﺒﺘ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح داﺷﺘﻴﻢ
ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪﻢ اﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮ را ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﻦ ﻃﺮح
را در ﺷﺮ ﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻴﻢ.
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ

نامگذاری مجموعهتولید خودروسواری
شرکت ایران خودرو خراسان به نام
سردارشهیدحاجقاسمسلیمانی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو
ﺳﻮار ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺎمﮔﺬار ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﺮوز
ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اﺎم
ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا
ﺳﻼم ا ...ﻋﻠﻴﻬﺎ در ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ .در اﻦ آﻴﻦ ﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد از ﻣﺴﻮوﻻن
اﺳﺘﺎﻧ و ﻣﻨﻄﻘﻪا ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو
ﺳﻮار اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٥٠ﻫﺘﺎر ﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز ،رﻧﮓ،
ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻤﻴﻞ ﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار ﺷﻬﻴﺪ
ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﻧﺎم ﮔﺬار ﺷﺪ.
اﻦ ﻧﻮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻼوت آﺎﺗ ﭼﻨﺪ از ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
و ﭘﺨﺶ ﺳﺮود ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﺮان
آﻏﺎز و در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ذ ﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم ا ...ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم
و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎن وﮋﮔﻫﺎ ﺳﺮدار ﺣﺎج
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در
اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﮕﺎه واﻻ ﺷﻬﺪا و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ در
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪن آرﻣﺎنﻫﺎ واﻻ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار دﻟﻬﺎ،
اﻧﻘﻼب و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺑﺰرﮔ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد و رﺳﺎﻟﺖ اداﻣﻪ اﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﻠﻴ Áﺑﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻧﺎم ﮔﺬار ﺳﺎﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ را ﺑﺮ ﺘ ﺑﺮا ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺖ
و اﻓﺰود :وﻗﺘ ﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺰﻦ
ﻣﺷﻮد اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺮ ﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺎن
ﻣآورد و ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪم از اﻨﻪ اﻦ ﺳﺎﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ
ﻧﺎم ﮔﺬار ﺷﺪ .ﻣﺪﺮ ﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر
اﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﻴﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ را ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻘﻮا داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﻬﺒﺪ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪها ﺑﻮد ﻪ ﺣﺘ ﭘﺲ از ﭘﺎﺎن
ﺟﻨﮓ ﻟﺒﺎس رزم از ﺗﻦ در ﻧﻴﺎورد و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣ اداﻣﻪ داد:
ﺎر ﻨﺎن زﺣﻤﺖ ﺶ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻴﻔﻴﺖﺗﺮ در ﺟﻬﺖ
رﺿﺎﺖ ﻣﺮدم اداﻣﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺳﺮدار ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎج
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻌﺼﻮﻣ ﻧﺎم ﮔﺬار ﺳﺎﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ را اﺗﻔﺎﻗ ﻣﺒﺎر Ôﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻦ ﻧﺎم
ﮔﺬار اﺛﺮ روﺣ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑ ﺑﺮا ﺗﻤﺎم ﺎر ﻨﺎن
اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد و ﻣﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺑﺖ اﻦ ﺣﺮ ﺖ زﺒﺎ ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ.
اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪ ﺷـﻬﺮ ﻣﻠـ آﺑـﺎد ﻧﻴـﺰ در اـﻦ ﻣﺮاﺳـﻢ
ﮔﻔـﺖ :اﺧـﻼص و ﺻﺪاﻗـﺖ ﺳـﺮدار ﺳـﻠﻴﻤﺎﻧ او را
ﺟﺎوداﻧـﻪ ـﺮد و ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒﺮ
ﻣـﺪ ﻇﻠـﻪ اﻟﻌﺎﻟـ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺷـﻬﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ؛
ﺳـﺮدار از دـﺪه ﺷـﺪن دور ﻣ ـﺮد اﻣـﺎ اﻣـﺮوز
ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن او را ﻣﺑﻴﻨﻨـﺪ .ﺣﺠـﺖ اﻻﺳـﻼم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒـﺮ ﺿﻤـﻦ ﺗﺸـﺮ از ﻣﺴـﺌﻮﻻن اـﺮان ﺧـﻮدرو
ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑﺎﺑـﺖ اـﻦ ﻧـﺎم ﮔـﺬار اﻓـﺰود :اـﻦ اﻗـﺪام
ﺑﺎﻋـﺚ آن ﻣﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻓﺪا ﺎرﻫـﺎ
ﺳـﺮدار ،در دل ﻣـﺎ و ﻫﻤـﻪ ﺎر ﻨـﺎن اـﺮان ﺧـﻮدرو
ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑﺎﻗـ ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
در ﭘﺎﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺜﺎق ﻧﺎﻣﻪ  ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ اﻣﻀﺎء و از
ﻟﻮح ﺎدﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎ ﺷﺪ.
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شماره
٣٢

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
واﻧﺖ آرﯾﺴﺎن ٢ﻣﻄﺮح ﮐﺮد

خودروسازان را در اجرای
برنامههای توسعهای حمایت میکنیم

ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﺮﺧﺲ ،ﻓﺮﻤﺎن و ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺣﻤﺪآﺑﺎد و رﺿﻮﻪ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ،در ﺑﺎزدﺪ از اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ
واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤ ﺑﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ داﻧﺴﺖ.
ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿ زاده ﻫﺎﺷﻤ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه در  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد
ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :اﻦ ﺗﻼشﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ در آﻨﺪها
ﻧﺰد ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺎﻓﺘﻪ در

اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺗﻴﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳ اﺮان
ﺧﻮدرو ،اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻠ ﺧﻮد ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪها داﺷﺘﻪ
و از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎب آور و ﻗﻮا ﻣﺤﺮ ﻪ ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪا اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻋﻨﻮان ﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮا ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪا،
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺷﻐﻠ ﺟﺪﺪ در ﺷﺮ ﺖ اﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ ،ﺑﺎ
ﻓﻌﺎلﺳﺎز ﺑﺨﺶ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎز در ﺟﻮار اﻦ ﺷﺮ ﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ در اﺳﺘﺎن اﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪ ﻧﺮخ ﺑﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
رﻴﺲ ﻓﺮا ﺴﻴﻮن ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زدا و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺟﻬﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ،
روﻧﺪ ﺣﻤﺎﺖ ﻣﺠﻠﺲ از ﺧﻮدروﺳﺎز را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﺒﻞ داﻧﺴﺖ و ﺗﺎ ﻴﺪ ﺮد :ﻗﺼﺪ
دارﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان را در اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ راﻫﺒﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪا و در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻤﺎﺖ ﻨﻴﻢ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪا ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو و ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ وﮋه و در اﺟﺮا ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ
آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﻴﻞ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻼﺷ ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد
ﺎﻓﺘﻪ در اﺑﺘﺪا ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺑﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ در
ﻢﺗﺮﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬار ﻻزم ،اﻦ ﭘﺮوژه را اﺟﺮا ﻨﻴﻢ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واﻧﺖ آرﺴﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﺸ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ
ﻴﻔ ﺑﻪ آزﻣﺎﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧﺎرج از ﺸﻮر ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوار ﺮد:
ﺑﺎ درﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻻزم ،در ﺳﺎل  ١٤٠١ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻏﺎز ﺷﻮد و
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺪا ﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻌﻨ  ٣٠ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
و اﻓﺰود :ﺧﻮدرو آرﺴﺎن  ٢از ﺗﻨﻮع رﻧﮕ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻪ اﻣﻴﺪوارﻢ
اﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن را ﺟﻠﺐ ﻨﺪ .اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد
اﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد اﺧﺘﺼﺎﺻ از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺳﺎﺮ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﻬﺪ از اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

امروز شاهد تحقق شعار ما میتوانیم بودم

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺪﺪ ﻣﺸﻬﺪ از ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزدﺪ و از ﻧﺰد ﺑﺎ ﻓﺮآﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻦ ﺷﺮ ﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ داور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس در اﻦ
ﺑﺎزدﺪ ﻪ روز ﺸﻨﺒﻪ  ١اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٤٠٠
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﺪ از ﺳﺎﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮدار
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺪﺮ از
ﻋﻤﻠﺮد ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺑﺎﻟﻢ ﻪ  اﺮاﻧ ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻓﺮ اﺮاﻧ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﺸﻮر
را ﭘﻮﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻴﻢ را ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ داور ﻫﺪف از اﻦ ﺑﺎزدﺪ را آﺷﻨﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﻴﺪوارم ﺑﻪ ﻤ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
در راﺳﺘﺎ اﺷﺘﻐﺎل زا و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ

ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ در ﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ و در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮاﻂ ﺑﻬﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎزﻢ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ درﺎﻓﺖ
ﺗﻨﺪﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺟﺎﺰه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ارزﻧﺪه ﺷﺮ ﺖ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮدم .ﺣﻤﺎﺖ از ﺻﻨﻌﺖ
و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕ و آﺑﺎداﻧ ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪا اﺳﺖ .ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺠﺎد رﻓﺎه و روﻧﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ را از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ اﺻﻠ
ﺷﺮ ﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار
ﺷﺮ ﺖ ﺑﺮ اﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ٦٠

ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺷﺮ ﺖ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪا ﻋﻤﻞ ﻨﻴﻢ ﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،اﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻨﻴﻢ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﻫﺪف اﺻﻠ ﺷﺮ ﺖ در
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎم را ﺑﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺎﻫﺶ
دﻫﺪ .از ﺳﺎل  ١٣٩٣ﺑﺎ اﻓﺰاﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ١٥٦٠ﻧﻔﺮ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻫﻴﭻ
ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪا ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺪام از ﺎرﮔﺮان ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ اﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ دﻗﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻨﻴﻢ.
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ایران خودرو خراسان
تنها نماینده خودروسازی ایران
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎﻻ اﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ از
ﺗﺎرﺦ  ٧ﻟﻐﺎﺖ  ١٠اﺳﻔﻨﺪ  ١٤٠٠در ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﺮان ﺑﺎ روﺮد ﺣﻤﺎﺖ و
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ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ و ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات از ﺗﺎرﺦ  ٧ﻟﻐﺎﺖ ١٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ١٤٠٠
ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺖ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺻﻨﻌﺘ ،ﺧﺪﻣﺎﺗ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠ Áو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﭘﺎﺘﺨﺖ ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ.
اﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ٤روز ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺖ ﺣﺪود
 ٥٥ﺷﺮ ﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻮﻻد ،ﺳﻴﻢ و ﺎﺑﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕ،
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ،ﻓﻨ ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﺻﻨﺎﻊ روﺷﻨﺎ ،ﺻﻨﺎﻊ ﻏﺬا،
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤ ،ﺧﻮدرو ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺸﺎورز ،ﺷﻮﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت و اﺑﺰار ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺳﺎز ﺸﻮر ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺮ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺻﻨﻌﺘ و ﺧﺪﻣﺎﺗ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ و ﺳﺎﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در اﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﺟﻤﻊ ﺷﺮ ﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه
اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﺮان در ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
و ﺗﻼش ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺸﻮر ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻌﺎل در ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮر
اﺳﻼﻣ اﺮان در ﺸﻮر ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن و اﻫﺎﻟ ﺻﻨﻌﺖ ،اﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻌﻘﻮﺑﻌﻠ ﻧﻈﺮ اﻓﺰود :اﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠ Áﺻﻨﻌﺘ ،ﻓﺮﻫﻨﮕ،
ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺧﻮﺑ را ﻋﺮﺿﻪ ﺮده اﺳﺖ و اﻣﻴﺪوارﻢ
ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﻓﻌﺎل در اﻦ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ و اﻫﺎﻟ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت در
ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻢ در اﺮان و ﻫﻢ در ﺗﺎﺟﻴﺴﺘﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ و اﺟﺮا ﻨﻨﺪ.

در آﯾﻴﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

کارگران ایران خودرو خراسان
در جمﻊ برترینهای استان
از ﺎرﮔﺮان و ﮔﺮوه ﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در آﻴﻦ
ﭘﺎﺎﻧ ﺳ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن ﺎرﮔﺮان ،ﮔﺮوهﻫﺎ ﺎر و واﺣﺪﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻼش اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ .آﻴﻦ ﭘﺎﺎﻧ ﺳ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن ﺎرﮔﺮان،
ﮔﺮوهﻫﺎ ﺎر و واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٢٨
ﺑﻬﻤﻦ  ١٤٠٠در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻼش اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮﮔﺰار
و از ﺎرﮔﺮان و ﮔﺮوه ﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ .در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻪ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎون وزﺮ و ﻣﺪﺮ ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﺪ و از ﺎرﮔﺮان و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪا ﺳﻪ ﺗﻨﺪﺲ و  ٩ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﺮ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮔﺎم
دوم ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟ( ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻘﻮﺖ ﻻﻪﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،ﺎﻧﻮنﻫﺎ ﺎرﮔﺮ ،ﺗﻌﺎوﻧ ﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎ
ﺟﻬﺎد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺮدﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﻣﺴﻨ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺗ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻪ ﻧﻔﺖ را آﻓﺖ ﺸﻮر داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﮔﺮ
اﻣﺮوز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺎرﮔﺮ ،ﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺎرآﻓﺮﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻨﻴﻢ ﻧﺴﻞ آﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﺟﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

کارگران نمونه تندیﺲهای
خود را کسب کردند

دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن داﺧﻠ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺸ Áاﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و آﻣﺎدﮔ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻮاﺰ ﺧﻮد را درﺎﻓﺖ
ﺮدﻧﺪ.
ﺎرﮔﺮان و ﮔﺮوه ﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در آﻴﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ دوﻣﻴﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن داﺧﻠ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﻨﺪﺲﻫﺎ
ﺧﻮد را از ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ درﺎﻓﺖ ﺮدﻧﺪ.
دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن داﺧﻠ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان اﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
آﻏﺎز و  ٣٦ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد و ﮔﺮوﻫ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﺮ ﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺎﺶ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ  ٢٧ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ
داور ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺷﺮ ﺖ ﻣﻌﺮﻓ
ﺷﺪ .در اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ١٥داور از ﺣﻮزهﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠ Áﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫ و ﺑﺎزدﺪ ﻣﻴﺪاﻧ ﺑﻪ
ارزﺎﺑ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﺎﻧ دوﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن داﺧﻠ
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  ٤ﺗﻨﺪﺲ
زرﻦ ٤ ،ﺗﻨﺪﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ و  ٦ﺗﻨﺪﺲ ﺑﺮﻧﺰ
ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﻫﺪا ﺷﺪ.
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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 آﻴﻦ ﭘﺎﺎﻧ ﺟﺎﺰه ﻣﻠ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺪﺮﺖ ،ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﻨﺪﺲ
ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ را اﺧﺬ ﺮد.
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،١٤٠٠آﻴﻦ
ﭘﺎﺎﻧ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺎﺰه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺪﺮﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﺮﺖ اﺮان در ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻨﺪه
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﺗﻨﺪﺲ
ﺑﺮﻧﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺪﺮﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﭘ ﺴﺐ اﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺪﺮان ﺑﺎﺪ در اﺑﺘﺪا اﻣﻮر ﺟﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
ﺗﻌﺮ Áو ﺗﺪوﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر را ﺑﺎ ﺗﻔﻮﺾ اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻪ زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﮔﺬار
ﻧﻤﺎﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

و اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ از
ﺎر ﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻴﻂ
زﺴﺘ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺎ ،Ôآب و ﻫﻮا را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺷﻮد اﻣﺎ اﻦﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻌﺮ Áﺷﺪها ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در ﻨﺎر اﻦﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ دارد.
و ﮔﻔﺖ :ﺧﻴﻠ از اﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻴﻔ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺮ Áﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در
ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق اﺠﺎد
ﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ در
ﺸﻮر ﻧﻬﺎدﻨﻪ ﺷﻮد .اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﺮﺖ اﺮان ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا ﻓﺮآﻨﺪ ارزﺎﺑ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻗﺪام
ﻣﻧﻤﺎﺪ ،اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر
اﻣﺴﺎل در ﺷﺸﻤﻴﻦ دوره ﺟﺎﺰه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺪﺮﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻨﺪﺲ
ﺑﺮﻧﺰ اﻦ رﻗﺎﺑﺖ را درﺎﻓﺖ ﻨﺪ.
ﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤ راﻫﺒﺮد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﺮﺖ اﺮان اﻦ

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

ایران خودرو خراسان صنعت سبز کشور شد

در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻣﻠ واﺣﺪﻫﺎ
ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻨﺪﺲ
ﺳﻴﻤﻴﻦ و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ اﻦ ﻫﻤﺎﺶ را ﺴﺐ ﺮد.
ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻣﻠ واﺣﺪﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ،
ﻣﻌﺪﻧ و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺧﻂ
ﻣﻌﺎون رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺸﻮر و ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺸﻨﺒﻪ
 ١٥اﺳﻔﻨﺪ  ١٤٠٠در ﻣﺤﻞ اداره ﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار و اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب
و ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺪﺮ ﻞ دﻓﺘﺮ ارزﺎﺑ زﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺸﻮر در ﺑﻴﺴﺖ و
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻣﻠ واﺣﺪﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ ،ﻣﻌﺪﻧ
و ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺳﺒﺰ  ٣٠٤واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻪ  ٢٣٣واﺣﺪ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ٨ ،واﺣﺪ در
ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن و  ٦٣واﺣﺪ در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮا
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﺗﻨﺪﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻣﺪﺮان واﺣﺪﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ و
ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌ از اﻗﺪاﻣﺎت،
در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﻋﻤﻠﺮد اﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﺎن
ﺗﻨﺪﺲﻫﺎ ﺳﻴﻤﻴﻦ وﻟﻮحﻫﺎ ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ

از ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ
ﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ
ﺗﻘﺪﻢ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ
ﺿﻤﻦ اراﻪ ﮔﺰارﺷ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻦ ﺷﺮ ﺖ در
ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﺮ ﺷﺮ ﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ
ﻣﺪون در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻢ
و اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺮا ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻨﺪﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر را ﺴﺐ ﻨﻴﻢ.

ﺟﺎﺰه را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻮﻣ ﺳﺎز ﻣﺪل
(C
ﺎرول) ( arol
ﻣﻮرد ارزﺎﺑ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺪل ﻣﺘﺸﻞ از  ٥ﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠ و  ٢٦زﺮ ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﺻﻠ اﻦ ارزﺎﺑ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺪﺮﺖ ﺑﻨﮕﺎه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺧﻼﻗ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و
ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻪ در اﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ارزﺎﺑ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ در اﻦ دوره ﻫﻴﭻ ﺪام از ﺷﺮ ﺖ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﺗﻨﺪﺲ زرﻦ ﺟﺎﺰه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﺮﺖ
اﺮان در اﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﻨﺪﺲ ﻧﻘﺮها و ﺑﺮﻧﺰ
اﻫﺪا ﺮد.

تندیﺲبرترینایستگاه
آتشنشانیصنعتیکشوربه
ایران خودرو خراسان رسید
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﻦ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ
و ﺻﻨﻌﺘ  ١٤٠٠ﺗﻨﺪﺲ ﺑﻬﺘﺮﻦ اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧ ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن رﺳﻴﺪ.
ﻫﻴﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮاره ،ﭘﺲ از ارزﺎﺑﻫﺎ ﻻزم
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه از ﻣﻴﺎن  ٧٥٠اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺷﻬﺮ و
ﺻﻨﻌﺘ ﺸﻮر ،ﺑﺮﺗﺮﻦﻫﺎ اﻦ ﺣﻮزه را اﻧﺘﺨﺎب
و ﻣﻌﺮﻓ ﺮدﻧﺪ .از ﻧﮕﺎه داوران ﺟﺸﻨﻮاره و در
ﺣﻮزه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘ ،اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ
ﺗﻨﺪﺲ ﺑﺮﺗﺮﻦ اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺟﺎﻧﻤﺎ اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ،
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎ آﺗﺶ
ﻧﺸﺎن و ﻃﺮح آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن اﻓﺘﺨﺎر و
اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﺮﺖ
ﺑﺤﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎب اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺑﺮﺗﺮ ﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻦ در ﺳﺎل ١٣٩٧
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ  -ﺗﺮ ﻴﺒ ﺸﻮر
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﻋﻨﻮان اول آن دوره از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﻴﻔﺘﺮاÔ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨ و
ﺣﺮﻓﻪا اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔ
ﻟﻴﻔﺘﺮا Ôﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٢آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٤٠٠ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻠ اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻟﻴﻔﺘﺮا Ôاﻧﺠﺎم و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ و ﻋﻤﻠ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ٥٣ﻧﻔﺮ از
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﻴﻔﺘﺮا ٢٢ Ôﺷﺮ ﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠ
ﺑﺴﺘﺒﺎل ﺑﺎ ﻟﻴﻔﺘﺮا ،Ôآﭘﺎرات ﺑﺎ ﻟﻴﻔﺘﺮا ،Ôﺣﻤﻞ
ﻣﻮﺟ ،ﺗﺴﺖ اﻋﺼﺎب و آزﻣﻮن رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻪ در ﻧﻬﺎﺖ آﻗﺎﺎن ﻋﻠ ﺧﺪآراﻣ
از اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ٬ﻣﺼﻄﻔ ﻣﻠ از ﺷﺮ ﺖ
ﻣﻬﺮ ﺎم ﭘﺎرس و اﺣﻤﺪﻋﻠ ﺧﺎدﻣ از اﺮان ﺧﻮدرو
ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎ اول ﺗﺎ ﺳﻮم
ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت زاﻫﺪ
ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﻴﻔﺘﺮا Ôرا در ﺟﻬﺖ
اﻔﺎ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو در ﻗﺒﺎل ﺎر ﻨﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎ
آﻧﺎن داﻧﺴﺖ ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟ ﺷﺨﺼ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﺎر ﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺷﻮد.
ﺷﺎه ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨ
و ﺣﺮﻓﻪا ﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰار اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را
اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ارﺗﻘﺎء ﻴﻔ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
اﻧﺴﺎﻧ ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ داﻧﺴﺖ ﻪ اﻦ ﻋﺎﻣﻞ

اﻧﺴﺎﻧ  از اﺻﻠﺗﺮﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ
ﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ.
دﻨ ﻣﺴﻮول ﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰار اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
را در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﺎر ﻨﺎن زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :در اﻦ
ﭼﻨﻴﻦ روﺪادﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤ ﺧﻮردن ﺗﻮاﻧﺎ
ﺎر ﻨﺎن ،ﺑﺎ اﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط داﻧﺶ
اﻓﺰا ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻔﺎع ﻓﺮد و

در ﻧﻬﺎﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺎرت راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﻴﻔﺘﺮاÔ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار آزﻣﻮن
ﻧﻈﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو آﻏﺎز ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺮو ﺶ ﺮدن ﻣﻮج ﭘﻨﺠﻢ
ﺮوﻧﺎ و در ﭘ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎﻣ ﺎر ﻨﺎن ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻠ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﺖ
ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

تجلیل از ایران خودرو خراسان در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺸﻮر ﻧﻮزدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ ﻣﻬﺎرت در  ٢رﺷﺘﻪ ﻣﺎﺗﺮوﻧﻴ
و ﻓﻨﺎورﻫﺎ وب ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻣﺸﻬﺪﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار و از اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪا اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ.
در آﻴﻦ ﭘﺎﺎﻧ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻼشﻫﺎ و در ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﺎرت و ﺳﺎﺮ
ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﺗ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪا در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ .در ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ
ﻪ از ﺳﻮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨ ﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎون وزﺮ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ و
رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪا ﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻫﺪا ﺷﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎ از ﺑﺮﮔﺰار اﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﻨﺸ واﻻ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﮕﺎه ﻣﻬﺎرت آﻣﻮز در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺸﻮر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺪﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از
ﺗﻼشﻫﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﺗﻘﺪﺮ ﻣﻧﻤﺎﻢ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺸﻮر ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎر ﺑﺮا  ٣٢رﺷﺘﻪ در ﺑﻴﻦ  ١٣ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن ﺸﻮر ﺗﻮزﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دو رﺷﺘﻪ ذ ﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن

اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻬﺎرت ﻪ در ﺳﺎل  ٢٠٢٢ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﭼﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻋﺰام ﻣﺷﻮﻧﺪ.
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تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات نوین در بستر
روابط عمومی اینترنتی
دﮐﺘﺮ راﻣﻴﻦ آرﻣﺎت

ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻦ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در
اﻦ ﻋﺼﺮ ،ﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻋﺼﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ،دﺳﺘﺮﺳ
ﺳﺮﻊ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت،
اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻓﺎرغ از
ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎ زﻣﺎﻧ
را ﺑﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮ
اﻣﺎن ﭘﺬﺮ ﻧﻤﺎﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪا ﻪ اﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺤﻮر
ﺗﻤﺎﻣ اﺷﺎل ارﺗﺒﺎﻃ اﻣﺮوز ﮔﺮدﺪه اﺳﺖ ﻪ
اﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻪ اﺻﻠ اﻦ ﺟﺮﺎن ﻧﻮﻦ ارﺗﺒﺎﻃ
و اﻃﻼﻋﺎﺗ ،در دوران ﺟﺪﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺎرآﻣﺪ
از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ و ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﺪها ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻧﻴﺰ
روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪا ﻪ ﻣﺘ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﻃﻼﻋﺎﺗ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﻤﻌ و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ و
ﺑﺎ آﻫﻨﮕ ﺳﺮﻊﺗﺮ از دﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ﻋﻠﻤ و ﺗﺠﺮﺑ ﭘﻴﺶ ﻣرود.
ﺟﺎﻣﻌﻪا ﻪ در آن داﻧﺎ و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴﺪ از داﻧﺶ ،دارا ﻧﻘﺸ ﻣﺤﻮر و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮه ﺎرﺑﺮد و ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻦ
ﺑﺨﺶ از داﻧﺶ ،در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠ Áزﻧﺪﮔ اﻣﺮوز
و آﻨﺪه ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
روز ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﺸﻮرﻫﺎ
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در دﻧﻴﺎ ﻓﻌﻠ ،ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و
ﻣﺤﻮرﻫﺎ اﺳﺎﺳ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﺎﻫﻴﺖ
آن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣ ﻨﺪ .در ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت ،داﺋﻤﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﭘﺮدازش ،ﺗﻮزﻊ و ﻣﺪﺮﺖ
ﻣﺷﻮد .از ﻫﻤﻴﻦ رو دﺳﺘﺮﺳ ﺳﺮﻊ و آﺳﺎن ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺮ ﺳﺮﻊ اﺧﺒﺎر ،روﺪادﻫﺎ و
ارﺗﻘﺎء آﮔﻬﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻣﺷﻮد
و اﻣﺎن ﺎدﮔﻴﺮ در ﻫﺮ ﻣﺎن و زﻣﺎن و ﻓﺎرغ از
ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎ ﻓﻌﻠ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣآورد.

در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ادار
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ
اﺻﻠ آﻧﻬﺎ اﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ،ﻪ اﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎزو ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮا ﺻﻴﺎﻧﺖ و
ﭘﺎﺳﺪار از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺑﺎﺷﺪ ،در اﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑ ﺑﺪﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮا
ﺗﺎﻣﻞ اﻧﺪﺸﻪ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻫﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
ﺷﻔﺎف و دﻗﻴﻖ و ﺑﺎ ﺴﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺗﻠﻄﻴÁ
ﻨﻨﺪه رواﺑﻂ دروﻧ و ﺑﻴﺮوﻧ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﺳﻮ دﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻟﺤﺎظ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎر و
ﻣﺪﺮﺘ اﻫﻤﻴﺖ زﺎد دارد و رﻣﺰ ﺑﻘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻣﺪﺮﺖ و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ آن ،ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ
اﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ رﻗﺎﺑﺘ ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻌﻨ اﺠﺎد زﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻪ ﻣﺪﺮان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺎرآﻣﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺪﺮﺖ ﺣﺮﻓﻪا ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ از
روﺷﻬﺎ ﻧﻮﻦ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎﺪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ،رﺳﺎﻧﻪ و
ﺣﻖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﺴﺘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻟﺬا
اﻦ ﻧﻬﺎد دﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﭼﺸﻢ ،ﮔﻮش و زﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﺮ آن ﺑﻮده و ﺑﺪﻬ اﺳﺖ
ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻧﻴﺰ ﮔﺮه در
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻨ ﻣﻄﻠﻮب اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارد.
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد ﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻦ ،در ﺻﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از

ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﻪا ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و رﺳﺎﻧﻪ دوﺷﺎﺧﻪ از درﺧﺖ
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ رﻗﺎﺑﺖ،
ﻣﻤﻞ ﺪﮕﺮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از اﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻧﻤﻮده و از ﺗﻬﺪﺪات
ﺧﻮد را ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و از ﺗﻮاﻧﺎﻫﺎ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﺤﻴﻄ اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻨﺪ .از اﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ور ،ﻫﻤﻮاره
ﺳﻌ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﻴﺮ ﻓﻨﺎورﻬﺎﻫﺎ ﺟﺪﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺎرآﻣﺪ از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻬﺮه ور ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻦ اﻓﺰاﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺎرا
و اﺛﺮ ﺑﺨﺸ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﺎﺑﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓ ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻪ ﭘﻮﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﻮﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮔﺮدد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻨﺘﺮﻧﺘ را ﻣﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داد ﭼﺮا ﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻣﺪﺮﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﺠﺪد ،اﺠﺎد ﻧﻮآور
و اﺑﺘﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭙﺎرﭼﮕ و ﻫﻢ اﻓﺰا
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻧﻮﻦ ،ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎ وب ،ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
ﺎرﺑﺮد ،آﮔﺎﻫ دﺠﻴﺘﺎل ،ﺑﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎﺗ،
ﺗﻨﻮﻟﻮژ و ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ارزﺎﺑ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ ذ ﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺻﺤﻴﺤ از اﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣ ﻨﺪ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﺎرآﻣﺪ اﺸﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ اﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻦ در ﺑﺴﺘﺮ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ اﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣآورد ،ﺧﻠﻖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
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اختتامیه پانزدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کار و
تالش استان خراسان رضوی برگزار شد

برنامههای دهه مبارک فجر
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﭼﻬﻞ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻫﻤﻨﺪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣ اﺮان ،در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺳﺘﺎ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ
ﺳﺎﻟﮕﺸﺖ ﭘﻴﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﮋها را ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎر Ôﻓﺠﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺮد.
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺗﺎرﺨ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ)ره( در ﺳﺎﻋﺖ  ٩و  ٣٣دﻗﻴﻘﻪ ١٢
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺑﻮق ﺧﻮدروﻫﺎ و آژﺮﻫﺎ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رژه
ﺧﻮدرو ،ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ دﻫﻪ ﻣﺒﺎر Ôﻓﺠﺮ در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﻓﻀﺎ آرا ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻫﺎ اﻧﻘﻼﺑ
ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺷﻮر و اﻧﻘﻼﺑ در داﺧﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺠﺎد ﺮد.
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷ در ﭼﻨﺪﻦ رﺷﺘﻪ از ﺳﺎﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺮ ﺖ در
راﺳﺘﺎ اﺠﺎد ﻓﻀﺎ ﺷﺎد ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷ در رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن،
ﺳﭙ ﺗﺎ ﺮا ،ﺑﺴﺘﺒﺎل ،ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺗﻨﻴﺲ رو ﻣﻴﺰ ،آﻣﺎدﮔ ﺟﺴﻤﺎﻧ،
ﺗﻨﻴﻫﺎ ﻓﺮد و دارت در اﻦ ﻣﺪت ﺑﺮﮔﺰار و ﺟﻮاﺰ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ اﻫﺪا ﺷﺪ.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﺎم ا ...دﻫﻪ ﻣﺒﺎرÔ
ﻓﺠﺮ ،ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺎران در راﻫﭙﻴﻤﺎ روز  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم
ﻗﺒﻠ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار راﻫﭙﻴﻤﺎ روز  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو
در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰﻫﺎ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺻﻮرت
ﭘﺬﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﮔﺰﺪﮔﺎن
رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Áو
ﺗﻨ ﭼﻨﺪ از ﻣﺪﺮان و
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻗﺮآن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺎر و ﺗﻼش
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ،در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻨﻔﺮاﻧﺲ اداره ﻞ ﺗﻌﺎون ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺎر و ﺗﻼش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٦آﺑﺎن ١٤٠٠ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮ ﻞ اداره ﺎر اﺳﺘﺎن ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﻴﺮﺎن رﻴﺲ ﻣﺮ ﺰ ﻋﻠﻮم
ﻗﺮآﻧ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ ،آرﻣﺎت ﻣﺪﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،زراﻋﺘ ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻣﺪﺮ ﻞ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟ اﺳﺘﺎﻧﺪار و
ﺗﻨ ﭼﻨﺪ از دﮕﺮ ﻣﺪﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و از ﺑﺮﮔﺰﺪﮔﺎن
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآﻧ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺎر و ﺗﻼش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﺑﺎ اﻫﺪا  ﺟﻠﺪ ﻧﻔﻴﺲ ﻗﺮآن ،ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ و ﻫﺪﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧ در ﭘﻨﺞ رﺷﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻞ ،ﺣﻔﻆ
 ٢٠ﺟﺰء ،ﺣﻔﻆ  ١٠ﺟﺰء ،ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در دو ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و
آﻗﺎﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻪ از ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺮ ﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻻور
ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻤﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎﻧﺰاده ﻧﻔﺮ اول رﺷﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺎﻧﻮان ،ﺳﺮ ﺎرﺧﺎﻧﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻤﺎر روح ا ...ﻋﺮﺑﺨﺎﻧ ﻧﻔﺮ اول رﺷﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻮان،
آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺎر ﻧﻔﺮ اول رﺷﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آﻗﺎﺎن ،آﻗﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن
ﻧﻔﺮ اول رﺷﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻞ ﻗﺮآن آﻗﺎﺎن ،آﻗﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻮرﮔﺸﺘ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺎر
ﺟﻮاد ﺷﻮرﮔﺸﺘ ﻧﻔﺮ اول رﺷﺘﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻗﺎﺎن ،ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺎﺎن ذ ﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﺎ ده ﻧﻔﺮ از ﺷﺮ ﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺎر و ﺗﻼش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺸﻮر اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻪ از اﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.

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

درخشش خانواده قرآنی ایران خودرو خراسان

ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮآﻧ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ
دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن
ﺮﻢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو،
ﺑﺎر دﮕﺮ درﺧﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﺞ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻗﺮآن ﺮﻢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ،اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺴﺐ ٢٣
رﺗﺒﻪ از ﻣﻴﺎن  ١٥٧رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺲ از ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو رﺗﺒﻪ دوم اﻦ دوره
از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
اﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،در ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و ﺷﺮ ﺖﻫﺎ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻃﺮح رﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮ ﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻔﺖ رﺷﺘﻪ :ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻗﺮاﺋﺖ ﺗﺮﺗﻴﻞ ،ﺣﻔﻆ ،دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧ ،ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،اذان و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎران ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺎران ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺪﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻫﺎﯾﻤﺎ ٨اس
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دستاوردهای بخش پﮋوهش و نوآوری
شرکت ایران خودرو خراسان
دردﻧﻴﺎاﻣﺮوز،داﻧﺎازﻣﺤﻮرﻫﺎوﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
اﺻﻠ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود.
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎ ﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻣﻮﺟﻮد
و ﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻴﻢ،
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﺪ .ﺑﺮا ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺎر Áﻣﺘﻌﺪد
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎر ÁﻣﺸﺘﺮÔ
اﺳﺖ ،ﺳﻪ وﮋﮔ اﺳﺖ ﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 .١ﻓﺮاﻨﺪ ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ
 .٢ﻧﻈﻢ و اﺳﺘﻤﺮار در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 .٣ﺸ Áﺣﻘﻴﻘﺖ ﺎ اﻓﺰاﺶ آﮔﺎﻫ
در ﺧﺼﻮص ﻧﻮآور ﻧﻴﺰ
ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻫﻴﺖ
ﻧﻮآور ﺑﺎ اﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ .اﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺧﺪﻣﺎت ﺎ روشﻫﺎ
ﺧﻠﻖ و اراﺋﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻫﺪف آن
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﺸﺘﺮﺎن ﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺟﺪﺪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮا اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﺠﺎد ﻧﻮآور ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮاﻨﺪ ﻧﻮآور در ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﻪ ﻧﻮآور
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮده( ﺻﺮﻓﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻓﺮ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧ و ﺗﻼش ﺑﺮا
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎر ﺳﺎز آﻧﻬﺎ در
درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه روﺮد ﺟﺪﺪ
ﻧﻮآور ﺑﺎز ،ﺷﺮ ﺖﻫﺎ را
دﻋﻮت ﻣ ﻨﺪ در ﺴﺐ و
ﺎر ﺧﻮد از اﺪهﻫﺎ و ﻓﻨﺎور ﻫﺎ
ﺑﻴﺮوﻧ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﮕﺮ
ﺷﺮ ﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ از اﺪه ﻫﺎ
ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺎ روﺮد ﻧﻮآور ﺑﺎز و ﺑﺎ
ﻫﺪف اﺠﺎد زﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺪﺮﺖ ﺳﺮﻣﺎﻪﻫﺎ
ﻓﺮ ،ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺎرآﻣﺪ و اﺟﺮا
ﻃﺮحﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺎ ﻫﻤﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺮا ﺰ
ﻋﻠﻤ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺮا رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻤ و
ﻓﻨ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور در ﺳﻪ ﺣﻮزه
 “ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآور”” ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻋﻠﻤ
و ﭘﮋوﻫﺸ” و ”ارزﺎﺑ و ﭘﺎﺶ” ﻣﺘﻤﺮ ﺰ اﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺒیهسازی رنگ ﺧودرو:

 از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﻮدروﺳﺎزﻫﺎ
ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع
رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﻣﺑﺎﺷﺪ ،رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﻋﻼوه ﺑﺮ
زﺒﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ
آن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺷﻮد.

اﻦ روش ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺶ از  ٩٥درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﻗﻌ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ و ﻃﻴÁﻫﺎ
ﻧﻮر ﻣﺨﺘﻠ Áدارد ﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ.

ﺷﺒیهسازی ﺗهویه هوای :PMR

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل ﺗﻴﻨﺮ در
) PMR (Paint mixing roomﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ،ﺗﻬﻮﻪ
اﻦ اﺗﺎق از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻫﻮا  PMRﻣﺑﺎﺴﺖ ﺑﻴﻦ
٢٠ﺗﺎ  ٢٥ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻬﻮﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮا اﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﺧﺼ ﺑﻨﺎم ﺳﻦ ﻫﻮا ﺗﻌﺮ Áﺷﺪه اﺳﺖ
ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﻪ ﻃﻮل ﻣ ﺸﺪ،
ﻫﻮا از ورود داﺧﻞ و از ﺧﺮوﺟ ﺧﺎرج ﺷﻮد؛ ﻪ
ﭘﺲ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺷﺮاﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ
ِﻓﺮِشﻫﺎ و اﮔﺰاﺳﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻢ ﻪ ﻫﻮا

ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ  ٩ﺗﺎ  ١٥ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﻮﻪ
ﻧﻤﮔﺮدد و اﻦ ﺗﻬﻮﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت
ﺴﺎن ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀ ﻣﺎنﻫﺎ ﺳﻦ ﻫﻮا
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻴﻠ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻊ
ﺳﻦ ﻫﻮا اﺳﺖ .از اﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻊ ﻫﻮا در اﺗﺎق و ﺣﺲ ﻫﻤﺴﺎن
ﺳﺎز ﺷﺮاﻂ ﻨﻮﻧ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺮادات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
راﺳﺘ آزﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﻋﻤﻠ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺳﺎز ﺗﻬﻮﻪ  PMRدﺳﺖ ﭘﻴﺪا
ﺮده اﺳﺖ.

بهﺒود متریال سرهگانهای
جوﺷﮑاری:

ﻗــﺒــﻞ از اـــﻦ ﺧـــﻮدروﻫـــﺎـــ ﺑﺎ
رﻧﮓﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻦ رﻧﮓ ﺑﺮا ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ "ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور" ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Áو
اﺑﺪاع روﺷ ﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز رﻧﮓ ﺧﻮدرو
در زﻣﺎن و ﻫﺰﻨﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺧﻮدرو
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺪ.

اﻟﺘﺮودﻫﺎ ﺟﻮﺷﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺘ
ﻧﻘﻄﻪ ا ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در
ﻴﻔﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﺟﻮش ﺑﺪﻧﻪ  ﺧﻮدرو دارﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﻪ اﻟﺘﺮودﻫﺎ ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺘ
ﻧﻘﻄﻪا ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻂ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر
ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻦ ﺷﺮاﻂ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮم آنﻫﺎ
ﻣﮔﺮدد؛ اﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻴﺐ
ﺷﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﺮودﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﻣﻮ ﻣﺎﻧﻴ
ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺮه ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل
 ٤٠٠ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دارد و ﭘﺲ از
اﻋﻤﺎل ﺣﺪود  ٤٠٠٠ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺗﻌﻮﺾ ﺳﺮه
ﺻﻮرت ﻣﮔﻴﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺑﺎ ﺗﻌﺮ Áﭘﺮوژها ﺳﻌ در ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘ از روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺘﺎﻟﻮژ و ﻣﺎﻧﻴ در اﻟﺘﺮودﻫﺎ و ﻧﻘﻄﻪ
ﺟﻮشﻫﺎ ﺮده اﺳﺖ؛ ﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  اﻃﻼﻋﺎت
ﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋ آﻟﻴﺎژ ﺑﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮهﻫﺎ
ﮔﺎنﻫﺎ ﺟﻮﺷﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﻧﻘﻄﻪا اراﻪ ﺷﺪ
ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺼﻮل ﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻮش از ﻧﻈﺮ
ﻗﻴﻤﺘ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
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انﻄﺒاقپﺬیری ناوگان حﻤﻞ و نقﻞ:

ارﺳـﺎل ﺧـﻮدرو ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻨﺪﮔـ ـ از ﻣﻬﻤﺘﺮـﻦ
و ﻫﺰﻨـﻪ ﺑﺮﺗﺮـﻦ ﻓﺮآﻨﺪﻫـﺎ ـ ﺷـﺮ ﺖ
ﺧﻮدروﺳـﺎز اﺳـﺖ ،از آﻧﺠﺎ ـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪوﻧ
در ﺧﺼـﻮص ﻃﺮاﺣـ و ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺮﻠﺮﻫـﺎ ﺣﻤـﻞ
ﺧـﻮدرو وﺟـﻮ ﻧـﺪارد ،ﻟـﺬا ﻃﺮاﺣـ و ﺳـﺎﺧﺖ آنﻫـﺎ
ﺎﻣـﻼ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﻟﺨﻮاه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﻟ ﺗﺮﻠـﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﮔﻴـﺮد ـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺤﺪودﺖﻫﺎـ در ﺣﻤـﻞ و
ارﺳـﺎل ﺧـﻮدرو ﻣﺷـﻮد؛ از ﻃﺮﻓـ دﮕـﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻨـﻮع ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺷـﺮ ﺖ اـﺮان ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن،
ﻣﺰـﺪ ﺑـﺮ ﻋﻠﺘـ ﺷـﺪه ـﻪ ﻓﺮآﻨـﺪ ﺧـﺮوج و ﺑﺎرﮔﻴـﺮ
ﺧﻮدروﻫـﺎ ،دﭼـﺎر ﻣﺸـﻼﺗ از ﻟﺤـﺎظ اﺑﻌـﺎد
وﺗﻌـﺪاد ﺑﺎرﮔﻴـﺮ ﺷـﻮد.
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﻓـﻊ اـﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎ ﭘﮋوﻫـﺶ و ﻧـﻮآور
اـﺮان ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎر واﺣﺪﻫـﺎ
ﻓﻨـﺎور اﻃﻼﻋـﺎت و ﻓـﺮوش اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻃﺮاﺣـ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪا ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ـﻪ ﺑـﺎ درﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت اوﻟﻴـﻪ
ﺗﺮﻠـﺮ ،ﻧـﻮع ﻣﺤﺼـﻮﻻت و اوﻟﻮـﺖ ﺗﺤﻮـﻞ ﻣﺤﺼـﻮل
ﺑـﻪ ﺑﻬﺘﺮـﻦ ﭼﻴﺪﻣـﺎن ﺧـﻮدرو و ﺑﺎﻻﺗﺮـﻦ راﻧﺪﻣـﺎن
دﺳـﺖ ﭘﻴﺪا ﺮده اﺳـﺖ ـﻪ درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺎﻫﺶ ﻫﺰﻨﻪ
و اﻓﺰاـﺶ ﺑﻬـﺮه ور ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ در ﻧـﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘـﻞ ﺷـﺮ ﺖ اـﺮان ﺧـﻮدرو ﺧﺮاﺳـﺎن را ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.

افﺰایﺶ دوام پیﻦهای جیگ و فیﮑسﭽر:

ﭘﻴﻦﻫـﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺟﻴﮓﻫـﺎ ﺳـﺎﻟﻦ
ﺑﺪﻧـﻪ ﺳـﺎز ﻋﻤـﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ دﻫـ ورقﻫـﺎ ﺑﺪﻧـﻪ
ﺟﻬـﺖ اﻋﻤـﺎل ﻓﺮاﻨـﺪ ﺟـﻮش و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ را
اﻧﺠـﺎم ﻣدﻫﻨـﺪ ـﻪ روزاﻧـﻪ ﺣـﺪود  ٦٠٠ﻋـﺪد
از ﻗﻄﻌـﺎت ﺑﺪﻧـﻪ ﺑـﺮ رو اـﻦ ﭘﻴﻦﻫـﺎ ﻟـﻮد و آﻧﻠـﻮد
ﻣﮔـﺮدد ،اـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺎﻴﺪه ﺷـﺪن ﭘﻴﻦﻫـﺎ
و ﺑـﺮوز اـﺮادات ژﺋﻮﻣﺘـﺮ و ﻫﻨﺪﺳـ در ﺑﺪﻧـﻪ
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﮔـﺮدد ،واﺣـﺪ ﭘﮋوﻫـﺶ و ﻧـﻮآور در
ﺗﺤﻘﻴﻘـ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺘﺮـﺎل و اﻧﺠـﺎم
ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﺮارﺗـ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،در ﻧﻬﺎـﺖ ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﺎم
ﺑﺎﻻ،اﻧﻌﻄـﺎف ﭘﺬـﺮ ،ﻋـﺪم ﺳـﺎﺶ و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ
ﭘﻴﻦﻫـﺎ دﺳـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻨﻴـﻢ.

15

بهینهسازی فﮏهای سرهگان هیﺪرام:

طراحی ﻇاهری ربات AGV:

ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﻴﺮ ﺎب ﺪ ﺶ ﻗﻄﻌﺎت
) ، AGV(Automated guided vehicleدر ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده آن ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ آن ﻫﻢ ﺧﻮاﻧ ﻧﺪارد .ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎز
اﺠﺎد اﺳﺘﺎﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣ ﻇﺎﻫﺮ
اﻦ رﺑﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﭼﺎﺑ ،ﺑﻪ روز
ﺑﻮدن ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ...را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻨﺪ.

ﺗﺼﻔیه آب ﺧروجی  ROبوسیلهی
گیاه پاﻻیی

آب ﺧﺮوﺟ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻮس ﺎ ﻫﻤﺎن
) RO (Reverse Osmosisدارا اﻣﻼح زﺎد
اﺳﺖ ،در روش ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻦ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﮔﻴﺎه
ﭘﺎﻻﻴﻪ روﺷ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و ﻢ ﻫﺰﻨﻪ
و ﺑﺎ دوام ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮان اﻣﻼح ﻣﻮﺟﻮد در آب
را ﺗﻘﻠﻴﻞ داده و اﻦ آب را ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ
ورود ﺑﻪ ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺮ ﻣﺼﺎرف دﮕﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
اﺟﺮا اﻦ ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎ اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ
و در ﻓﺎز ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و اﺣﻴﺎ
آبﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﮔﺮدد.

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎن ﻫﻴﺪرام در ﻓﺮآﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﺗﺨﺮﺐ
) DT(test Destructiveﺑﺪﻧﻪ ،دارا دو ﻋﺪد ﺳﺮه
)ﻓ( ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺑﻴﻦ دو ورق ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺑﺪﻧﻪ
ﻗﺮار ﻣﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮو دو ورق را از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻣ ﻨﺪ .اﻦ ﺳﺮهﻫﺎ ﺑﺎﺪ دارا اﺳﺘﺤﺎم ﺑﺴﻴﺎر
زﺎد ،ﭼﻘﺮﻣﮕ و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺶ ،راﺣﺘ
اﭘﺮاﺗﻮر)ﺳﺮ ﻧﺨﻮردن ﺳﺮه درﺣﻴﻦ ﺎر( و ﻏﻴﺮه
ﺎر
ُ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮهﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزﺑﺮ و
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز اﻗﺪام
ﺑﻪ داﺧﻠ ﺳﺎز ﺳﺮه ﮔﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم  ﻧﻮاﺧﺘ در ﻴﻔﻴﺖ ﻗﻄﻌﺎت
داﺧﻠ ﺳﺎز ﺷﺪه ﻣﺮ ﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎز
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺮهﻫﺎ ﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز
ﻃﺮاﺣ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

مﺤلول ویﮋه زنگبری:

ﺑﺮﺧ از ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺳﺎﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از
روﻏﻦﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ،دﭼﺎر ا ﺴﻴﺪﮔ ﻣﺷﻮد.
در ﻓﺮآﻨﺪ ا ﺴﻴﺪزدا ﺑﻪ روش ﻗﺪﻢ )ﭘﻮﻟﻴﺶ
زﻧ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻨﺒﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﺑﺮ ،زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن ،ﺳﺨﺘ ﺎر
ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﺰﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار ﺗﺠﻬﻴﺰات،
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﻮح ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﻮح  ،ا ﺴﻴﺪﮔ ﻣﺠﺪد ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﺎﺮ ﻣﻮارد
ﺷﺮاﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ اﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﻣﺮ ﺰ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در
ﻧﻬﺎﺖ ﻣﺤﻠﻮﻟ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ؛
ﺎﻫﺶ دوﺑﺎره ﺎر ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﺮآﻨﺪ ﺳﻨﺒﺎده زﻧ،
ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻂ ارﮔﻮﻧﻮﻣ و ﻣﺤﻴﻂ ﺎر ،ﺳﺮﻋﺖ
و ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در زﻧﮓ ﺑﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
زﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزى ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژى در راﺳﺘﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

بهبود عملکرد انرژیگاز طبیعی منازلکارکنان ایران خودرو خراسان
گامهای اجرایی طرح:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺐ ﻃﺮح و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎزل ﻫﻤﺎران
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺎمﻫﺎ اﺟﺮا ذﻞ ﺗﻌﺮ Áﮔﺮدﺪ.

ﺎﻣﻴﺎر ﻋﺰﺰﺎن

ﻣﻬﺪ ﺳﺮور

در راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﺶ ﻣﺸﺎر ﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ و ﺣﻤﺎﺖ از ﺑﺮﻗﺮار
ﺟﺮﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺎز در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮع ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎزل ﺎر ﻨﺎن اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و آﻣﻮزش
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎزل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﻗﺪام ﮔﺮدﺪ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ اﺟﺮا ﻃﺮح ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺼﺮف ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ،ﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪا و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻗﻄﻊ ﮔﺎز
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﻧﺮژ اﻓﺰاﺶ ﭘﻴﺪا ﺮده
و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﺶ ﻣﺎﺑﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد  ٣٦درﺻﺪ از ﻞ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز اﺮان در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕ و
از اﻦ ﻣﻘﺪار  ٧١درﺻﺪ آن در ﮔﺮﻣﺎﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﺮف ﻣﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارزش ﺑﺎﻻ ﮔﺎز و ﻓﺮاوردهﻫﺎ آن در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺟﻬﺎﻧ اﻦ ﺷﻞ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز،
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﻪﻫﺎ ﻣﻠ ﻣﺷﻮد .از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ دﻻﻞ ﻫﺪر رﻓﺖ اﻧﺮژ
در اﺮان ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و وﺳﺎﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ،ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺎﻴﻦ اﻧﺮژ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﺮف اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در زﺮ ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﻧﺮژ در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕ ذ ﺮ ﮔﺮدﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ و
ﻣﺪﺮﺖ داﻧﺶ

ﺗﻘﻮﺖ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖﭘﺬﺮ
و اﻓﺰاﺶ اﻧﮕﻴﺰش
)ﺗﻘﺪﺮ ﺎر ﻨﺎن(
ﭘﺎﺶ و ﻨﺘﺮل
اﺛﺮﺑﺨﺸ از ﻃﺮف
ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و
آﻣﻮزش ﺎر ﻨﺎن
اﻃﻼع رﺳﺎﻧ و
ﺟﻤﻊ آور ﺷﻤﺎره
اﺷﺘﺮا· ﺎر ﻨﺎن
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﺣﻤﺎﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ
ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻣﻞ

فرهنگسازی و آگاهسازی کارکنان

در راﺳﺘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و اﺷﺘﺮا Ôﮔﺬار داﻧﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ
ارﺗﺒﺎﻃ ﺷﺮ ﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﺮﻓﺖ:
 -١اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺷﺮوع و اﻫﺪاف ﭘﺮوژه
-٢اﺠﺎدﻟﻴﻨدرﺳﻴﺴﺘﻢاﻃﻼﻋﺎتﺷﺨﺼﺟﻬﺖﺛﺒﺖﺷﻤﺎرهاﺷﺘﺮا Ôﺎر ﻨﺎن
 -٣ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و ارﺳﺎل ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕ در ﺎﻧﺎل ﺳﺮوش ،ﺻﻔﺤﻪ
اول اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن و...
 -٤ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣ ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﺶ ﻣﺸﺎر ﺖ

نتایج حاصله از اجرای طرح:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﺎران از ﻃﺮح و اﺟﺮا ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﻧﺘﺎﺞ زﺮ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.

بیان موضوع

در راﺳﺘﺎ اﻓﺰاﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺷﺮ ﺖ
ﮔﺎز در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﺖ از ﺑﺮﻗﺮار ﺟﺮﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺎز در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در
اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺟﺮﺎن ﮔﺎز در اﻦ
ﻓﺼﻞ ،ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮا ﻃﺮح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز
و ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎزل ﺎر ﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﺶ ﻣﺸﺎر ﺖ در
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎر ﻨﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد.

ﻣﺸﺎر ﺖ ﺎر ﻨﺎن

١٧٤٤

ﻧﻔﺮ

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ

١١٧٬٦٨٤

ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ

ﻣﻴﺰان ﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

٥

درﺻﺪ

ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻨﺪﮔ CO٢

٢٥١

ﺗﻦ

ﻻزم ﺑﺬ ﺮ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺟﺮا ﻃﺮح ،ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ
ﺣﺪود  %٨اﻓﺰاﺶ و در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺼﺮف ،ﺣﺪود %٥
ﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

شماره
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
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در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

مدیریت مصرف انرژی در ایران خودرو خراسان
الگوییدرسطح ملی است

کمترین حوادث جادهای مربوط به ناوگان
ایاب و ذهاب ایران خودرو خراسان

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن از ﺎر ﻨﺎن
ﺑﺮﺗﺮ ﻃﺮح "ﻣﺪﺮﺖ
ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز"
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎر رﺋﻴﺲ
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﺮه و ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﻧﺮژ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺎز در اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺑﺎزدﺪ و از ﺎر ﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ
ﻃﺮح ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز ﺗﻘﺪﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ دﺪار
ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎ اﻧﺮژ در
اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﺧﻂ ﻣﺸ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﺮﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ از ﺳﺎل  ١٣٩٢ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺮا ﻃﺮحﻫﺎ
ﭘﺮ ﺑﺎزده اﻧﺮژ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻋﻤﻠﺮد اﻧﺮژ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
را اﺠﺎد ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ در ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﺑﺮق  ، ٤٣آب  ٤٥و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ
 ٣٩درﺻﺪ ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ ﺧﻮدرو داﺷﺘﻪ اﻢ.
و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﭘﺎﻴﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ،
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺼﺮف اﻧﺮژ و ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺰرگ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻗﻄﻊ ﺟﺮﺎن ﮔﺎز در
ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻃﺮﺣ ﺑﺮا ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌ ﺎر ﻨﺎن
و ﺧﺎﻧﻮاده اﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﺪ ﻪ ﺑﺎ اﺟﺮا
آن ﻧﺘﺎﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :در اﻦ ﻃﺮح ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎر ﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﺷﺘﺮا Ôﺧﻮد
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در
ﭘﺎﺎن اﺟﺮا اﻦ ﻃﺮح ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  ١١٧ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺎﻫﺶ
ﺎﻓﺖ ﻪ اﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻧﻊ ﻗﻄﻊ ﮔﺎز ﺑﻴﺶ از  ٥٨٨ﺧﺎﻧﻮار در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺳﺎل
ﺷﺪ.
ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎر رﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﺮه و ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻪ در ﺷﺮاﻂ ﻋﺎد ﺗﻘﺮﺒﺎ  ٤٥درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف
ﮔﺎز در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق و  ٥٥درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘ در ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﮕ و ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز در ﻫﺮ دو
ﺣﻮزه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
و اﻓﺰود :اﺟﺮا اﻦ ﻃﺮح ﺗﺸﻮﻘ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و
ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ،اﻟﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻫﻢ اﻓﺰا و ﻫﻤﺎر
ﺑﻴﻦ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Áاﺳﺖ ﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻠﻪ در ﺸﻮر ﺑ ﻫﻤﺘﺎ و
ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺎن ﻣﺮاﺳﻢ از ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﺪه ﻃﺮح ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺎز ﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻦ ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﺮ و از ﺳﻮ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﺷﺮ ﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻫﺪاﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ
اﻫﺪا ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ »روز ﻣﻠ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راﻧﻨﺪﮔﺎن« ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اﻦ
روز در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ،رﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ راه
ﻣﻠ آﺑﺎد و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﺮه ﺷﺮ ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﺟﻤﻌ از
ﻣﺪﺮان و ﺗﻌﺪاد از راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻔﻴﺮان ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺿﻤﻦ
ﺗﺒﺮ روز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺸﻮر،
ﺟﺎﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ اﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن در
ﺑﺪن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻦ ﺻﻨﻌﺖ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ
ﺷﻠ ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎﻣ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻊ و ﻣﺼﺮف ﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺟﺮﺎن داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺎﻓﺘﮕ را
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ
ﻗﺸﺮ ﭘﺮﺗﻼش راﻧﻨﺪﮔﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔ در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ از دﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﻌﻴﺪ ﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﻴﺲ راه ُﻣﻠ آﺑﺎد ﻧﻴﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺑﻪ
ﺗﺎرﺨﭽﻪ روز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺷﺎره ﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻦ روز ﺎدآور ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم
راﺣﻞ »ره« در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺰام ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮدروﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺎﻻﻫﺎ وارداﺗ از ﻣﺒﺎد درﺎ ﺸﻮر اﺳﺖ و ﻫﺪف آن آﮔﺎهﺳﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اﻗﺘﺼﺎد اﺮان اﺳﺖ.
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﭘﻠﻴﺲ راه را در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﺶ ﺧﻴﺎل
راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻴﻦ ﺳﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪها از ﻋﺒﻮر
و ﻣﺮور ﺟﺎدها در ﺣﻮزه اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر در ﺣﻮزه
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﭘﻠﻴﺲ راه ﻣﻠ آﺑﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺎب و ذﻫﺎب ﺎر ﻨﺎن و
ﺗﺮﻠﺮﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺮددﻫﺎ ﺟﺎدها
ﻤﺘﺮﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﺎدها در اﻦ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺮ ﺖ
اﺮانﺧﻮدروﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻦ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﮋه و ﺗﻼشﻫﺎ
ﻣﺪﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺑﺮا ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺎر ﻨﺎن اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮح و ﻫﺪاﺎ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ،
ﺗﺮﻠﺮﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﺳﻔﻴﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺎب و ذﻫﺎب ﺎر ﻨﺎن ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻫﻮاى ﭘﺎک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

بازدید خانوادگیکارکنان
از پارک دانش مشهد

صدور و تمدید
گواهینامهسیستم
مدیریت یکﭙارچه IMS
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ ﭙﺎرﭼﻪ ﻴﻔﻴﺖ،
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ،اﻤﻨ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠ و ﺗﻤﺪﺪ
ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ اﻧﺮژ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از دو روز ﻣﻤﻴﺰ ﻓﺸﺮده در روزﻫﺎ ١٦
و  ١٧ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﺮرﺳ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻤﻴﺰان ،ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ
ﭙﺎرﭼﻪ  IMSدر اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﺎدر
ﺷﺪ .اﻦ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻪ ﻣﻤﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﺪ .ﻣﺪﺮﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺪﺮﺘ و
اﻧﺠﺎم ﻣﻤﻴﺰﻫﺎ داﺧﻠ ،روﺮدﻫﺎ ﺟﺪﺪ
در آﻣﻮزش ﺎر ﻨﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و
اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزه اﻧﺮژ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎور اﻃﻼﻋﺎت و زﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
ﺷﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
و اﻣﻮر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ ارزﺎﺑ ﺑﻮد ﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ارزﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﺖ ذ ﻧﻔﻌﺎن ،داﻧﺶ
ﺎر ﻨﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎ ،ارزﺎﺑ ،ﺣﺬف و ﻨﺘﺮل
رﺴﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻴﻔﻴﺖ ،اﻤﻨ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺷﻐﻠ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺘ و اﺠﺎد
ﻣﺤﻴﻂ ﺎر اﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎﺗ
اﺳﺖ ﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ISO١٤٠٠١ ،ISO٩٠٠١
 ISO٤٥٠٠١و  ISO٥٠٠٠١ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
اﺟﺮا آن ﻣداﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ؛ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﺮﺖ ﭙﺎرﭼﻪ IMS
در ﺣﻮزهﻫﺎ ﻴﻔﻴﺖ ،ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ،اﻤﻨ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠ و اﻧﺮژ در راﺳﺘﺎ ﻣﺎﻣﻮرﺖ
و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﻮار و ﺎر در ﻓﺮاﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن از ﺳﺎل  ١٣٩٤در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ روز ﻫﻮا ﭘﺎ Ôو در
ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﺪ  روزها از ﭘﺎرÔ
ﻣﻮﺿﻮﻋ داﻧﺶ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺮد .در اﻦ ﺑﺎزدﺪ
ﺟﻤﻌ از ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﺸﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزدﺪ از اﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻋﻠﻤ ﭘﺎر Ôداﻧﺶ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

در اﻦ ﺑﺎزدﺪ ﺣﺎﺿﺮﻦ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم و ﺗﻨﻮﻟﻮژ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎ و اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺮژﻫﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ  ﻋﺪد ﮔﻠﺪان ﺑﻪ رﺳﻢ ﺎدﺑﻮد
و ﻧﻮداﺷﺖ روز ﻫﻮا ﭘﺎ ،Ôاز ﻃﺮف ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن درﺎﻓﺖ ﺮدﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

میزبان خانواده کارکنان

در راﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﻴﺪ ﻣﺪﺮﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺎر ﻨﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺎﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺮوﻧﺎ و وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣ
ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ ،در راﺳﺘﺎ اﺠﺎد ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط
در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزدﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از
ﺷﺮ ﺖ ﻣﺠﺪد راه اﻧﺪاز ﺷﺪ .اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﺸﺎط در ﻣﻴﺎن ﺎر ﻨﺎن و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد .ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن  ٤٠ﻧﻔﺮ از

ﺎر ﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﺸﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﺲ از
ﺑﺎزدﺪ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮ ﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اورﻫﺎل
ﺷﺮ ﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﻨﻨﺪ.

برگزاریهمایشدوچرخهسواریبهمناسبتروزهوایپاک
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز ﻣﻠ ﻫﻮا ﭘﺎÔ
ﻫﻤﺎﺶ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺑﺎ ﺷﻌﺎر"ﻫﻮا ﭘﺎ،Ô
ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ،اراده ﻣﻠ" ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ روز ﻣﻠ
ﻫﻮا ﭘﺎ Ôو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ اﻦ روز،
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاران ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺗﺎ
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن را ر ﺎب زدﻧﺪ .در
ﭘﺎﺎن اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رﻴﺲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﺨﺸﺪار اﺣﻤﺪآﺑﺎد در ﺟﻤﻊ ر ﺎب زﻧﺎن
ﺣﺎﺿﺮ و از ﺷﺮ ﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸﺮ ﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و ﺣﻔﻆ آن
ﺑﺮا ﻧﺴﻞﻫﺎ آﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮﻦ اﺗﻔﺎق اﻦ
ﻫﻤﺎﺶ ﺣﻀﻮر ﻮد ﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در
ﺑﻴﻦ ر ﺎب زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﮔﻔﺖ :ﺷﺮ ﺖ در ﺳﺎلﻫﺎ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺤﺚ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎ  ٩٧ ، ٩٦و ٩٨ﺗﻨﺪﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

رﻴﺲ اداره ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻴﺰ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﺮ از ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ روز ﻫﻮا ﭘﺎ Ôو
ﺑﺮﮔﺰار ﻫﻤﺎﺶ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار در اﻦ ﺷﺮ ﺖ
ﮔﻔﺖ :اﻣﻴﺪوارم ﺑﻪ ﻤ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﻢ.
ﻣﺮﺗﻀ ﺷﻴﺮزور ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﺮ از ﺗﻼشﻫﺎ ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ
زﺴﺖ اﻓﺰود :ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ و ﺷﺮاﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻟ
ﺗﻼشﻫﺎ ﻓﺮاواﻧ داﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را
ﺑﺮا ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
ﺷﺮ ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ،از
ﺳﻮ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ر ﺎب
زﻧﺎن ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ و ﻫﺪﻪ ﻧﻘﺪ اﻫﺪا ﮔﺮدﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ  HSEﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد

عملکرد موفق شرکت در مقابله با ویروس کرونا
ﻣﺪﺮ واﺣﺪ  HSEﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر ﺮوﻧﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در
ﻋﻤﻠﺮد ﺷﺮ ﺖ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﮕﺮ
ار ﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺮوﻧﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪﺮﺖ و ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر در ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺎر ﻨﺎن ﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺳﻮﻧﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮد اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎ رﻫﺒﺮ درﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﺎر ﺗﻤﺎﻣ
واﺣﺪﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
در اﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ .ﺑﻄﻮر ﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺣﺎد در
ﻣﻴﺎن ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪهاﻢ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪه در اﻦ ﻣﺪت ﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﺸﺘﺎن  دﺳﺖ ﺑﻮد ﻪ ﺑﺮا ﻫﻴﭻ  از اﻦ
ﻋﺰﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻞ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻌﺎدت ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﮔﺴﺘﺮش اﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ﺷﺮ ﺖ
ﮔﻔﺖ :اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٨و ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻫﻤﻪ
ﮔﻴﺮ ﺮوﻧﺎ در ﺸﻮر ،ﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺮوﻧﺎ
در ﺷﺮ ﺖ ﺗﺸﻴﻞ ﺷﺪ ،ﻣﺪﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ
رﺎﺳﺖ اﻦ ﻤﻴﺘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺟﻠﺴﺎت ﻤﻴﺘﻪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻮوﺪ  ١٩در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد.
ﻣﺤﺘﻮا اﺻﻠ اﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳ ﻋﻤﻠﺮد
ﺷﺮ ﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻮوﺪ  ١٩ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺰود :ﺧﺎصﺗﺮﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﻪ در
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم دادﻢ ،ﺗﻮزﻊ
ﻗﺮص وﺘﺎﻣﻴﻦ Dﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار در ﻣﻴﺎن ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ ﺑﻮد .اﻦ ﻃﺮح ﻃ دوره  ١٥ﻣﺎﻫﻪ از د
ﻣﺎه  ٩٩ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ١٤٠٠اﺟﺮا ﺷﺪ.
و ﺑﻪ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣ ﺎر ﻨﺎن اﺷﺎره ﺮد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣ ﺎر ﻨﺎن را در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮ ﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻦ ،ﺷﺮ ﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ا ﺘﻔﺎ ﻧﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و رﻋﺎﺖ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع
اﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ .از ﺳﺎﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺗﻮان
ﺑﻪ ،اﻓﺰاﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻊ ﻣﺎﺳ ﺳﻪ
ﻻﻪ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎران اﺷﺎره ﺮد.
ﺳﻌﺎدت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻂ ﺷﺮ ﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺎر ﻨﺎﻧ ﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻮوﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
در ﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و آﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪا
در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ آﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺎﻣ ﺎر ﻨﺎﻧ ﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ وا ﺴﻦ درﺎﻓﺖ
ﺮده در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮا ﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺪت اﺳﺘﻌﻼﺟ
اﻦ ﻋﺰﺰان در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎر ﺮد در ﺷﺮ ﺖ
اﻋﻤﺎل ﻣﺷﻮد.
و اﻓﺰود :در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺮوﻧﺎ،

ﻠﻴﻪ ﻫﻤﺎران دارا ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎص از ﺣﻀﻮر در
ﺷﺮ ﺖ ﻣﻌﺎف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻂ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻌﺪاد از ﺎر ﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دور
ﺎر اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺟﺎﺰه ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧ اﺮان ﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٤٠٠ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺮوس ﺮوﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺎﺗﻤ ﻣﺪﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ و رﺋﻴﺲ ﻤﻴﺘﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺷﺮ ﺖ
ذﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺗﺸﺮﺢ ﺷﺪ.

سومین مرحله واکسیناسیون کارکنان
ایران خودرو خراسان انجام شد
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ واﺣﺪ  ، HSEﻃ
دو روز در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ ﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺠﺎد
ﻣﺤﻴﻂ ﺎر اﻣﻦ و رﻓﺎه ﺣﺎل ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺮوﻧﺎ
)ﺎدآور( در ﻣﺤﻞ ﺷﺮ ﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
ﺗﺎرﺦ  ١٨د ﻣﺎه ١٤٠٠آﻏﺎز و ﻃ دو روز و در
دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻪ

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎم ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﻤﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ،واﺟﺪﻦ ﺷﺮاﻂ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم وا ﺴﻦ ﺮوﻧﺎ
را درﺎﻓﺖ ﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم وا ﺴﻦ ﺮوﻧﺎ ﺟﻬﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻞ ﺟﺪﺪ وﺮوس ﺑﺎ ﻧﺎم اﻣﻴﺮون ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺰرﻖ وا ﺴﻦ ﺮوﻧﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ در ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎﻣﻞ رﻋﺎﺖ ﻣﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ

مسابقه دو در ایران خودرو
خراسان برگزار شد

رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

قهرمانی تیم فوتسال تعاونی فنی و مهندسی
کارکنان ایران خودرو خراسان
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ
ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺟﺎم ﺣﺬﻓ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺟﺎم ﺣﺬﻓ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ،ﺎدواره زﻧﺪه ﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺗﻘ ﭘﻮر ﺑﺎ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺎن
رﺳﻴﺪ .در اﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ  ١٦ﺗﻴﻢ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﻪ ﺗﻴﻢ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮد ﺑﺎ  ١٤ﮔﻞ زده و ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﻞ ﺧﻮرده ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ.
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در دﺪار ﻧﻬﺎ اﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل اﺗﺤﺎد ﺳﺮﺧﺲ
ﺻﺪر ﻧﺸﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ٤
ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻘﺎم اول رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﺴﺐ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺲ از ﺴﺐ اﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل
ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻦ ﺗﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺟﺎم
ﺣﺬﻓ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ را ﺴﺐ ﻨﻴﻢ.
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﻴﻨ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﺮ از ﺗﻼش
ﺑﺎزﻨﺎن و ﺎدر ﻓﻨ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺰود :ﻣﻦ اﻦ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎراﻧﻢ در ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و
ﻣﻬﻨﺪﺳ و ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺒﺮ
ﻋﺮض ﻣ ﻨﻢ و اﻣﻴﺪوارم اﻦ ﺗﻴﻢ در آﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﺗﻌﺎوﻧ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻢ ﻟﻴﮓ
ﺑﺮﺗﺮ در اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻄﺢ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن داﺷﺖ و ﻣﻦ واﻗﻌﺎ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻨﻮان
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ را ﺴﺐ ﻨﻴﻢ .آرش ﺷﺎدﻓﺮ اﻓﺰود :از
ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻨﺎن ،ﺎدر ﻓﻨ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻴﻢ ﺗﺸﺮ
ﻣ ﻨﻢ ،اﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﻤﻪ اﻦ
ﻋﺰﺰان در اﻦ ﻣﺪت ﺑﻮده اﺳﺖ.
رﺿﺎ ﻧﻮﭘﻮش ﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﺗﻌﺎوﻧ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ اﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎران ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﻴﺪوارم ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن از اﻦ ﺗﻴﻢ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ درﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮا ﺷﺮ ﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺴﺐ ﻨﻴﻢ.
ﻣﺴﺌﻮل ﻤﻴﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﻫﻴﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﺎم ﺣﺬﻓ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر در رﺷﺪ و ﺷﻮﻓﺎ اﻦ
رﺷﺘﻪ ورزﺷ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻦ از
ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻦ ﺷﺮ ﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﺖ از اﻦ
رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ.
ﺣﻤﻴﺪ ﻃﻴﺒ اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺗﻼش و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺳﺎل آﻨﺪه ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮا
اﻦ ﺗﻴﻢ ﺴﺐ ﻨﻴﻢ.

کسب نائب قهرمانی مسابقات سوپر
لیگ استان

ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎر ﻨﺎن
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻮﭘﺮ
ﻟﻴﮓ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻘ
داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻴﺎن  ١٢ﺗﻴﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎم
ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺎر ﻨﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌ از ﺎر ﻨﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﻤﻮد .در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  دو ﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ
از  ٣ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٤٠دوﻧﺪه در داﺧﻞ
ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
آﻗﺎﺎن ﻣﺮﺗﻀ ﺟﺰا از ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ  ،ﻣﺮﺗﻀ
ﺣﺴﻴﻨ از واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ و ﻣﺠﺘﺒ درﻓﺸﻪ
از ﺎر ﻨﺎن واﺣﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎمﻫﺎ اول
ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺴﺐ ﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ در ﭘﺎﺎن
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﺪﺮ از ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻪ
 ١٠دوﻧﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺪاﺎ اﻫﺪا ﺷﺪ.

مقام سوم مسابقات
پرورشاندام به همکار
ایران خودرو خراسان رسید
ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺘﺤ از ﻫﻤﺎران واﺣﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮ ﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮورش اﻧﺪام و ﻓﻴﺰ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺷﺪ .ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺘﺤ از
ﺎر ﻨﺎن واﺣﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣ اﻦ دوره
از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ .و در رﺷﺘﻪ ﺑﺎد ﻼﺳﻴ اﻦ
دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و در دﺳﺘﻪ ﻗﺪ ﻣﻨﻔ ١٨٠
ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣ ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺸﻮر را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺘﺤ
از ﺳﺎل  ١٣٨٥در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر اﺳﺖ و از ﺳﺎل  ١٣٩٢ورزش
ﭘﺮورش اﻧﺪام و ﻓﻴﺰ را ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪا آﻏﺎز
ﺮده اﺳﺖ .و ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ
ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ رﻧﺠﺒﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

تواناییهایم را
ﺛابتکردم

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮕﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻧﺠﺒﺮ ﺷﺎﻏﻞ
در واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺮ ﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮕﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮدادﻣﺎه
 ١٣٨٥و داﻧﺶ آﻣﻮز ﻼس دﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑ اﺳﺖ.
او ﺑﺎ ﭘﺸﺘﺎر و ﺗﻼﺷ ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ اردو ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﺑﺴﺘﺒﺎل دﺧﺘﺮان زﺮ  ١٦ﺳﺎل دﻋﻮت ﺷﺪه و ﻫﻢ
ا ﻨﻮن در اردو ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺣﻀﻮر دارد.

● ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺧﻮدت و ﺧﺎﻧﻮاده ات
داﺷﺘﻪ ﺑﺎش.

ﮕﺎﻧﻪرﻧﺠﺒﺮﻫﺴﺘﻢ١٥ﺳﺎﻟﻪﻓﺮزﻧﺪاولﺧﺎﻧﻮادهام،ﭘﺪرم
اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻧﺠﺒﺮ از ﺳﺎل  ١٣٩٢در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺎرﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺮادر  ٥ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ دارم ﺑﻪ اﺳﻢ داﻧﻴﺎل.

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

● ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﻣﻦ را ﺑﺎ
ﺑﺎزﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮدم
در ﺗﻴﻢ ﻣﮔﺬاﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪا رو ﻣﻦ
زﺎد ﺣﺴﺎب ﻧﻤ ﺮدﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش و اﺛﺒﺎت
ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎﻢ ﻣﺠﺎب
ﻣﺷﺪﻧﺪ ﻪ ﻣﻦ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﻢ
ﺗﻴﻤ ﺧﻮب در ﻨﺎر
ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻨﻨﺪ.
ﺑﺎز ﺮدن در ﻨﺎر
ﺑﺎزﻨﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺑﺮا ﻣﻦ ﺧﻴﻠ ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ
ﺧﻮﺑ ﺴﺐ ﻨﻢ.

از ﻼس ﺳﻮم اﺑﺘﺪا در دورهﻫﺎ آﻣﻮزﺷ
ﺑﺴﺘﺒﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺮدم ،ﻣﺮﺑ وﻗﺘ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ را
دﺪ ﺧﻴﻠ ﺗﺸﻮﻘﻢ ﺮد ﻪ اداﻣﻪ دﻫﻢ و اﻦ ﺷﺪ ﻪ ﺑﻪ
اﻦ ورزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪم و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻻن  ٦ﺳﺎل
اﺳﺖ ﻪ ﺣﺮﻓﻪا ﺑﺴﺘﺒﺎل ﺑﺎز ﻣ ﻨﻢ.

● ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻗﺒﻞ
از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

در زﻣﺎﻧ ﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ  ٥ﺗﺎ  ٦ﺳﺎﻋﺖ و
در زﻣﺎﻧ ﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ  ٢ﺗﺎ  ٤ﺳﺎﻋﺖ و در
زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﻴﮓ ﺗﻤﺮﻨﺎت ﻓﺸﺮدهﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ
ﻫﻢ ﻣﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻨﺎت ﺑﺎ ﺗﻮپ ،ﺗﻤﺮﻦ
ﻫﻮاز و ﺗﻤﺮﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎز ﻫﻢ دارﻢ.

● ﭼﻪ ﺧﺎﻃﺮهاى از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دارى؟

● ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

● ﺑﺮدن ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺑﺎزى ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
و ورزش ﮐﺮدن؟

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ وﻗﺘ در  ﺗﻴﻢ ﺑﺎز ﻣ ﻨ ﺑﺎﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻴﻢ و ﮔﺮوه ﺑﺎﺷ ﻣﻨﻔﻌﺘ ﻫﻢ ﻪ 
رﻗﺎﺑﺖ ورزﺷ ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه دارد ﺑﺮد ﺗﻴﻢ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺑﺮدن ﺑﺮا ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺗﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
دارد اﻣﺎ در ﻨﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻤ و ﺑﺮدن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺗﻮان از ورزش ﺮدن و ﺑﺎز ﺧﻮب ﻫﻢ ﻟﺬت ﺑﺮد.

در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻢ و
ﺣﺴﺎس ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ دارم و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰها ﻪ از
ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺮﺑﻴﺎن درﺎﻓﺖ ﻣ ﻨﻢ روﺣﻴﻪ و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣرود ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺑﺎ
ﻗﺪرت و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس اداﻣﻪ دﻫﻢ.
در آﺧﺮﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪام داﺷﺘﻢ اﻋﻼم اﺳﺎﻣ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺧﻴﻠ ﺑﺮاﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻴﺮﻦ و
ﺧﻮﺑ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺧﻴﻠ ﺗﻼش ﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
دﻋﻮت ﺷﻮم و ﺑﻪ  از آرزوﻫﺎﻢ رﺳﻴﺪم.

● ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﭼﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺮاى آﯾﻨﺪه دارى ؟

● ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻓﻢ ورود ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺎر ﻣﮔﻴﺮم.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﺻﻠ ،ﺑﺮا ﺷﻐﻞ اﺻﻠ از ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﭘﺰﺷ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷ را
دوﺳﺖ دارم.

● دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﺷﺪى ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﻄﻮر ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر آﻣﺪى؟

در اﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺪ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺖ ﻮش ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗ ﻪ وﻗﺘ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﻮپ را درﺎﻓﺖ
ﻣ ﻨﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻪ ﻣﻦ
ﺧﻴﻠ ﺗﻼش ﻨﻢ و ﺑﺮا ﻫﺪﻓﻢ ﺑﺠﻨﮕﻢ از ﺗﻼش و

ﺧﺴﺘﮕ ﺟﺴﻤ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﻣﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
و رﺎور ﺑﺮﻃﺮف ﺮد ،اﻣﺎ ﺧﺴﺘﮕ روﺣ و ذﻫﻨ
ﻪ ﺑﻪ دﻻﻞ ﻣﺨﺘﻠ Áﻣﺜﻞ ﺑﺎﺧﺖ اﺠﺎد ﻣﺷﻮد ﺑﺮا
ﻣﻦ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺖ و ﺑﺪﺗﺮ از ﺧﺴﺘﮕ ﺟﺴﻤ اﺳﺖ و
ﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ آن ﺷﺎﺪ ﻣﺪتﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺒﺮد.
ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻢ ﺑﺎز ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﺑ

ﺗﻤﺮﻦ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارم و دﻧﺒﺎل 
ﺎر را ﺑﮕﻴﺮم و آن را ﺗﺎ ﺣﺼﻮل
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻫﺎ ﻧﻨﻢ.

● ﯾﺎدﮔﻴﺮى ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى روى زﻧﺪﮔﯽ و
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺗﻤﺮﻨﺎﺗﻢ را در ﻓﻀﺎ
ﺑﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .در ﺑﺮﻫﻪا از زﻣﺎن ﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ورزﺷ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮا ﻣﻦ ﻣﺮﺑ ﺧﺼﻮﺻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪ ﺗﻤﺮﻨﺎﺗﻢ را اداﻣﻪ دادم و ﺷﺎﺪ
 از دﻻﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻢ اﻦ ﺑﻮد ﻪ ﺗﻤﺮﻨﺎت
ﻣﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﺮد.

● از دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪى ﻫﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮ

ﻣﻮﺳﻴﻘ ،ﻮﻫﻨﻮرد ،ﺷﻨﺎ از دﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درس
ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺤﻴﻂ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣروم ﺑﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻢ ﻪ وﻗﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

● ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﯽ ﺑﺮاى ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﺎﯾﺖ دارى؟

ﺟﺪﺖ ﺗﻼش و ﺳﺨﺖ ﻮﺷ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻦ دﻻﻞ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻦ ﮔﺰﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ.

● از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺪام را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪى؟

ﻫﺎﻤﺎ اس ٥

● ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺪرت را دﯾﺪه اى؟

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻪ
ﭘﺪرم در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪهام وﻟ در
ﺟﺸﻨ ﻪ در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻓﻖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  از
ﺑﺮﮔﺰﺪهﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ .ﺿﻤﻦ
اﻨﻪ از ﻣﻦ ﺗﻘﺪﺮ ﺷﺪ ﻓﻴﻠﻤ ﻫﻢ از ﻣﻦ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺶ
ﺷﺪ .ﺧﻴﻠ ﺑﺮاﻢ آن روز ﺧﻮﺷﺎﻨﺪ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮد.

● ﻧﻈﺮت درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭼﻴﺴﺖ؟

از اﻨﻪ ﭘﺪرم در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺎر
ﻣ ﻨﻨﺪ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ و از اﻨﻪ ﺷﺮ ﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺎر ﻨﺎن ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻣدﻫﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﻣ ﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﺖ ﻣ ﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.

● آرزوﯾﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

 از آرزوﻫﺎ ﻣﻦ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ
ﺑﺴﺘﺒﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﺮان راه ﭘﻴﺪا ﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
راﻫﻨﻤﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺑ ﻫﺎﻢ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻦ ﻫﺪف
در ﺗﻬﺮان ﭼﻮن اﻣﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﻂ ﺑﻬﺘﺮ وﺟﻮد دارد،
راﺣﺘﺮ اﺳﺖ.

● ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ات را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ.

در ﭘﺎﺎن از ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻤﺎل ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸﺮ را دارم ﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان
ﺎر ﻨﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ را دارﻧﺪ .اﻧﺸﺎا ...ﻪ در
ﭘﻨﺎه ﺧﺪا ﻣﻬﺮﺑﺎن و اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ ﺎر ﻨﺎن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
ﻫﻢ ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ ﻪ اﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮﮔﺰار ﺮدﺪ.
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ﺑﻴﺶ از  ٤ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو دارد و ﻫﺮروز ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣ ﻨﺪ.

● از اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮف ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ دارﯾﺪ؟

ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ و ﻫﻢ ﻧﺎراﺣﺖ؛ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟام ﺑﻪ اﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻢ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ دور ﺷﺪن از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎراﻧﻢ ﻧﺎراﺣﺘﻢ.

● ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاى ﺑﺮاى دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ دارﯾﺪ؟

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ واﻗﻌ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
دﮕﺮ ﺑﻪ ﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

● از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد در اﯾﻦ  ٢٠ﺳﺎل رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ؟

اگرآنچه را انجام میدهید دوست
داشته باشید موفقخواهید بود
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ :رﻣﻀﺎﻧ ﻓﺮد
ﻧﺎم :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﺗﺎرﺦ ﺗﻮﻟﺪ ١٣٤٨ :ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت :ﻓﻮق دﭙﻠﻢ
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 اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﺪود  ١٠ﺳﺎل 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 اﻨﺠﺎ آﻣﺪم ﻪ ﭘﺲ از ﻃ ﺮدن ﻓﺮآﻨﺪﻫﺎ ﺟﺬب و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
از  ١٢آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٠ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در آﻣﺪم.

● ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ؟

در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎر در واﺣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳﺎﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎردان ﻓﻨ و ﻧﻘﺸﻪ ﺶ
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  ١٠٠ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻪ اﻣﺮوز

ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ ،ﺷﺮ ﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻤﺎران روﺮدﻫﺎ
ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﻪ اﻣﺮوز از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤ داﻧﺸﮕﺎه
ﻓﺮدوﺳ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﺪ  از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ ﻋﻠﻞ اﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺗﺸﻮﻘ ﺷﺮ ﺖ ﺑﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻤﺎران ﻣداﻧﺪ ﻪ از اﻦ ﺑﺎﺑﺖ از ﻫﻤﻪ دﺳﺖ
اﻧﺪر ﺎران ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ.

● ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻪ ﻧﻤﺮهاى ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟

ﻓﺮ ﻨﻢ ﺑﺎﺪ ﻧﻤﺮها ﻧﺰد ﺑﻪ  ٢٠ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮن در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﻼﺷﻢ را اﻧﺠﺎم
دادم ﺗﺎ رزق روز ﺣﻼل ﺑﺮا ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺴﺐ ﻨﻢ.

● اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ﺑﻠﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻠﻴﺪ ﺷﺎد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺷﺎد ﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ
آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻴﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس
رﺿﺎﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دارم از ﻋﻤﻠﺮد ﺧﻮد در اﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ در ﺗﻤﺎم
اﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدم.

● ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖدرارﺗﺒﺎطﺑﺎﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽﮐﺎرﮐﻨﺎنﺧﻮدراﭼﮕﻮﻧﻪارزﯾﺎﺑﯽﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟

ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ از ﻣﺪﺮان ارﺷﺪ ﺷﺮ ﺖ ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ ﭼﻮن ﻣداﻧﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش
ﺧﻮد را ﺑﺮا ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺎر ﻨﺎن ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ و
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش از اﻨﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ اﻦ ﻋﺰﺰان ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ.

● ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؟

از ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎراﻧ ﻪ در اﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدم ﺗﺸﺮ
ﻣ ﻨﻢ و ﺑﺮا ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎراﻧﻢ آرزو ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘ دارم.

صداقت و راستگویی
مهمترین عامل موفقیت

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ :ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬ
ﻧﺎم :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
ﺗﺎرﺦ ﺗﻮﻟﺪ ١٣٥٠ :ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت :دﭙﻠﻢ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ :دارا دو ﻓﺮزﻧﺪ  ،دﺧﺘﺮ و  ﭘﺴﺮ

● راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮرم در ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﺮ ﺘ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر
ﺑﻮدم ،ﻣﺪﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم آن زﻣﺎن ﺷﺮ ﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠ ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ داﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺮدن
در اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﺷﻮم .و ﭘﺲ از ﻃ ﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ادار
اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺑﻪ 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 اﻨﺠﺎ آﻣﺪم .اﻨﺠﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ و
ﻓﻀﺎ رﺷﺪ ﺑﺮا ﺗﻤﺎﻣ ﺎر ﻨﺎن ﻣﺤﻴﺎ اﺳﺖ .ﺳﻌ ﺮدم در اﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در
ﺣﺪ ﺗﻮان از ﻫﻤﺎران ﺧﻮد ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻠ را
ﻪ ﺎد دارم در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻢ.

● ﺑﺮاى ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺟﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪاى دارﯾﺪ؟

ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اﺻﻞ در ﻫﺮ ﺎر اﺧﻼق ،ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ .ﺎرﻓﺮﻣﺎﺎن و

ﻣﺪﺮان 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 ﺗﻮﺻﻴﻪاى ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﺪ؟

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎراﻧﻢ اﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺪﮕﺮ
ﻤ ﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ،ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻦ ﺪﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﻢ ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻤ ﻨﻴﻢ و در ﺳﺎزﻣﺎن دﻟﺴﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

● ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؟

از ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎراﻧ ﻪ در اﻦ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدم ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ،
اﻣﻴﺪوارم در آﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺎران و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .از واﺣﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺑﺖ اﻦ ﺣﺮ ﺖ ﻗﺸﻨﮓ و ﺗﻬﻴﻪ اﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺮ ﻣ ﻨﻢ.

