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ارتقای کیفیت محصوالت، مهم ترین اولویت  
ایران خودرو است

همانا  �شورمان،  متعهد  و  دلسوز  �ارگران 
جهادگران خستگ� ناپذ�ر سنگرها� توليد هستند 
بيمار�  شيوع  و  اقتصاد�  تحر�م ها�  اوج  در  �ه 
صحنه ها�  ستودن�،  همت�  با  و  مجدانه  �رونا، 
نما�ش  به  را  خودباور�  و  خودات�ا��  از  ز�با�� 
خودرو،  ا�ران  صنعت�  گروه  امروز  اگر  گذاشتند. 
پرتوان و استوار راه خود را به سمت رشد و تعال� 
گشوده و پيوسته بر دستاوردها�ش در بين صنا�ع 
مرهون  مهم  ا�ن  م� افزا�د،  �شور  خودروساز� 
�ار�نان  و  �ارگران  ت�  ت�  زحمت �ش  دستان 
فرض  خود  بر  رو  ا�ن  از  است.  گروه  ا�ن  متعهد 
به  �ه  خدوم�  و  شر��  هم�اران  همه  از  م� دانم 
شيوه ها� مختل� در ا�ن ميدان مقدس �وشيده و 
لحظه ا� توق� چرخ عظيم صنعت را برنم� تابند، 

صميمانه و خاضعانه تقد�ر و تش�ر �نم.
ساليان  نشيب ها�  و  فراز  همه  با  خودرو  صنعت 
تهد�دها،  و  تحر�م ها  از  شده  موفق  اخير، 
سازد.  فراهم  توسعه  و  رشد  برا�  فرصت ها�� 
خودروساز  شر�ا�  �ه  زمان�  دار�م  به خاطر 
و  �ارگران  �ردند،  تر¨  را  ا�ران  خارج�، 
پوالدمردان آوردگاه صنعت خودرو با تا�يد بر باور 
«�ار نشد ندارد»، ثابت �ردند �ه تنها با خودباور� 
داخل�،  نيروها�  توان  و  به اند�شه  نهادن  ارج  و 
خواهد  هموار  توليد  جاده  و  ميسر  ها»  «نامم�ن 
تاثير  نم� توان  هرگز  �ه  است  حال�  در  ا�ن  شد. 
مخرب تحر�م ها� ظالمانه غرب، همه گير� �رونا 
بر اقتصاد �شور و در پ� آن ا�جاد شرا�ط نابسامان 

ان�ار  را  داخل�  خودروسازان  برا�  توليد�  و  مال� 
�رد. در ا�ن رهگذر گروه صنعت� ا�ران خودرو نيز از 
آسيب ها� �اد شده در زمينه ها� مال�، تامين و توليد 
در امان نبوده است. با ا�ن وجود در چنين شرا�ط� 
است �ه �ارگران و �ار�نان خدوم بزرگ تر�ن گروه 
هر  پذ�ر�  مسووليت  با  خاورميانه  خودروساز� 
بر  تا  م� �وشند  بهتر،  آ�نده ا�  به  اميد  و  بيشتر  چه 

مش�الت و �است� ها فائق آ�ند.
در  گرفته  صورت   باهدف گذار�  راستا،  همين  در 
باالتر�ن  حفظ  ضمن  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه 
برا�  پيوسته  تالش  و  �شور  در  خودرو  توليد  سهم 
رهبر�،  معظم  مقام  فرما�ش  محصوالت،  توسعه 
�يفيت  افزا�ش  بر  مبن�  خامنه ا�  امام  حضرت 
زمينه  در  محترم  جمهور�  ر�يس  فرمان  و  خودرو 
ضرورت ارتقا� �يفيت توليدات، مهم تر�ن اولو�ت 
چرا�ه  بود؛  خواهد  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه 
نها��،  �نندگان  مصرف  و  مشتر�ان  رضا�ت  جلب 
خشنود� خداوند و بر�ت را به دنبال خواهد داشت.
گروه صنعت� ا�ران خودرو، در پرتو مسووليت پذ�ر�، 
حضرت  آستان  بر  تمس�  نيز  و  تخصص  تعهد، 
دوست، پرتوان تر از هميشه م� �وشد تا با نوآور� و 
هوشمند� ب� مانند فرزندان ا�ن مرز و بوم، جا�گاه 
صنعت خودرو� �شور را به سطح شا�سته ا� ارتقا 
دهد. ما خود را متعهد م� دانيم برا� بهبود فضا� 
نيز  و  جامعه  در  اميد  و  انگيزه  ا�جاد  �ار،  و  �سب 
ما�وس ساختن دشمنان و بداند�شان رشد و توسعه 

ا�ران سرافراز، از هيچ �وشش� در�غ ن�نيم.

۱۱ اردیبهشت، فرصت 
مناسبی جهت قدردانی 

از جهادگران سنگر تولید
بر  عالوه  آفر�ن  اشتغال  بنيان،  دانش  توليد، 
اهداف  بر  مبتن�  جد�  برنامه   �� استقرار 
راهبرد�، نگاه� جامع به مجر�ان و �ارگزاران 
ا�ن  اجرا�  مسووليت  و  ت�لي�  بار  �ه  �سان�  و 
برنامه ها را بر دوش م� �شند را دارا م� باشد. �ار، 
��� از مقدس تر�ن واژه هاست و خداوند مردم را 
به آن دعوت �رده است. قرآن و سنت، افراد� �ه 
برا� �سب روز� حالل تالش م� �نند را ستوده 
برابر  راه خدا جهاد م� �نند،  با �سان� �ه در  و 
م� داند. بر اساس آموزه ها� د�ن مبين اسالم و 
سنت معصومان بزرگوار(ع) قدر و منزلت �ارگران 
و �ار آنان از چنان درجه ا� از اهميت برخوردار 
است �ه پيامبر عظيم الشان مان، بر دست �ارگر 
بوسه م� زند و آن را به دور از آتش جهنم م� داند. 
١١ ارد�بهشت ماه، فرصت مناسب� است جهت 
در  �ه  توليد  سنگر  جهادگران  شما  از  قدردان� 
مثال  تعصب�  و  همت  با  اقتصاد�  جنگ  �وران 
نما�ش  به  را  خود�فا��  از  ز�با��  تصو�ر  زدن� 
درآورد�د. اگر امروز شر�ت ا�ران خودرو خراسان 
پرتوان تر  موفقيت  قله ها�  سمت  به  را  خود  راه 
از هميشه م� گشا�د، مرهون دستان ظفرمند و 
همت و تالش ت� ت� �ار�نان متخصص و متعهد 
رهبر  سو�  از  مدبرانه  �ه  امسال  است.  خو�ش 
فرزانه انقالب اسالم� به نام « توليد، دانش بنيان، 
و  جهاد�  رو��رد  شده،  مز�ن   « آفر�ن  اشتغال 
بهره گير� از دانش متخصصان و جوانان سرزمين 
پيشرفت  و  تعال�  مسير  در  ماندن  راه  تنها  مان 
است. با همت شما عز�زان شر�ت ا�ران خودرو 
خراسان در سال جار� با ارتقا �يفيت و رونما�� 
گروه  اهداف  راستا�  در  جد�د  محصوالت  از 
صنعت� به حر�ت خود ادامه خواهد داد و شاهد 
تحقق شعار �� خانواده، �� هدف خواهيم بود. 
بار د�گر با آرزو� موفقيت و سالمت� برا� تمام� 
شما هم�اران عز�زم، روز �ارگر را بر جهادگران 

سنگر توليد تبر�� م� گو�م.

دکتر مهدى خطيبی | مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

بيژن زاهدى فرد | مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان
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مقارن با ميالد باسعادت امام رضا عليه السالم

خط تولید وانت آریسان2 در ایران خودرو خراسان افتتاح شد
السالم  عليه  رضا  امام  سعادت  با  ميالد  با  مقارن 
خط توليد وانت آر�سان٢ در شر�ت ا�ران خودرو 

خراسان افتتاح شد.
ارشد  مد�ران  از  جمع�  حضور  با  �ه  مراسم�  در 
مجلس،  نما�نده  خودرو،  ا�ران  صنعت�  گروه 
ر�يس  خراسان،  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 
جمع�  و  رضو�  خراسان  استان  صمت  سازمان 
از مسئوالن لشگر� و �شور�، شنبه ٢١ خرداد 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  در   ١٤٠١ ماه 
افتتاح  آر�سان٢  وانت  توليد  خط  شد،  برگزار 
گرد�د. احسان قاض� زاده هاشم� نما�نده مردم 
شر�� فر�مان، سرخس و بخش ها� احمد آباد و 
ا�ن مراسم  رضو�ه در مجلس شورا� اسالم� در 
و �ار�نان شر�ت  از تالش ها� مد�ر�ت  با تش�ر 
اشتغال  حفظ  جهت  در  خراسان  خودرو  ا�ران 
با  رضو�،  خراسان  استان  گفت:  توليد  تداوم  و 

 ٦/٧ بي�ار�  نرخ 
استان  سه  جز  درصد 
�ه  است  �شور  برتر 
بي�ار�  نرخ  �متر�ن 

را دارد.
قانون  به  اشاره  با  و� 
هدف  خودرو،   واردات 
ا�جاد  را  قانون  ا�ن 
در  پذ�ر�  رقابت 
�شور  خودرو  صنعت 
افزود:  و  �رد  عنوان 
اجرا�  با  اميدوار�م 
ارتقا  شاهد  طرح  ا�ن 
�يف�  شاخص ها� 
سازان  قطعه  �م�  و 

گروه  توليد  و  توسعه  مقام  قائم  باشيم.  داخل� 
دستورات  به  اشاره  با  مراسم  ا�ن  در  نيز  صنعت� 
٨گانه ر�است جمهور� خاطر نشان نمود: با دستور 
د�تر خطيب� مد�رعامل گروه صنعت� ا�ران خودرو 
از ابتدا� خرداد ماه سال جار�، توليد خودرو ها� 
متوق�  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  در  ناقص 
تعداد  �اهش  بر  عالوه  مهم  ا�ن  �ه  است،  شده 
خودروها� ناقص،  باعث ارتقا ٢٥ درصد� �يفيت 
پورمجيب  �يانوش  است.  شده  نيز  محصوالت 
جار�،  سال  در  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  افزود: 
عالوه بر افتتاح خط توليد آر�سان٢، از محصوالت 

جد�د د�گر� نيز رونما�� خواهد �رد.
استان  صمت  سازمان  ر�يس  رجب�  اميررضا 
خراسان رضو� توسعه و توليد محصوالت جد�د در 
ا�ران خودرو خراسان را محر¨ صنعت قطعه ساز� 
حما�ت ها�  با  اميدوار�م  گفت:  و  دانست  استان 

گروه صنعت� ا�ران خودرو ا�ن روند در ا�ران خودرو 
از  بيشتر  استفاده  شاهد  و  �ابد  ادامه  خراسان 

ظرفيت ها� قطعه ساز� استان باشيم.
ا�ن  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 
تعداد  با  محصول  ا�ن  توليد  نمود:  عنوان  مراسم 
به  اميدوار�م  و  م� شود  آغاز  دستگاه   ٢٠ روزانه 
مرور با افزا�ش توليد و ا�جاد ٤٠٠ فرصت شغل� 
جد�د، در پا�ان سال«توليد، دانش بنيان، اشتغال 
آفر�ن» بتوانيم به هدف ٤٠ هزار دستگاه در سال 
استراتژ�  در  افزود:  فرد  زاهد�  بيژن  برسيم. 
و  معرف�  سال  هر  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
�ه  بوده  �ار  دستور  در  جد�د  محصول   �� توليد 
اضافه  محصوالت  سبد  به  آر�سان٢  وانت  امروز 
صنعت�  گروه  ارشد  مد�ر�ت  همراه�  با  و  شده 
دو  جار�  سال  در  اميدوار�م  خودرو،  ا�ران 
ا�ران  محصوالت  سبد  به  را  د�گر  جد�د  محصول 
مد�ر  اخالق�  غالمحسين  نما�يم.  اضافه  خودرو 
صنعت�  گروه  در   ٢ آر�سان  خودرو  توليد  پروژه 
ا�ران خودرو در ا�ن مراسم ضمن ارا�ه گزارش� از 
روند اجرا� پروژه گفت: تغييرات محصول جد�د 
دانش  شر�ت ها�  ظرفيت ها�  از  استفاده  با 
جمله  آن  از  �ه  است  شده  انجام  داخل�  بنيان 
م� توان به طراح� و ساخت شاس� ��پارچه ا�ن 
خودرو برا� اولين بار در ا�ران با استفاده از دانش 

بوم� اشاره �رد.
در  خودرو  تصادف  آزمون ها�  تمام�  افزود:  و� 
و استاندارد ها�  انجام شده است  از �شور  خارج 
رنگ�  تنوع  است،  �رده  اخذ  را  مل�  گانه   ٨٥
حجم  افزا�ش  موتور،  قدرت  افزا�ش  محصول، 
رفاه�  ام�انات  افزا�ش  و   CNG گاز  منبع 
سرنشين و راننده از سا�ر تغييرات آر�سان٢ است.
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با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و نمایندگان مجلس شوراى اسالمی مطرح شد

سهم ایران خودرو در بازار خودروهای شاسی بلند به ۶۰ درصد می رسد
با افزا�ش تيراژ توليد خودروها� شاس� بلند، سهم 
خودروها�  بازار  در  ا�ران خودرو  صنعت�  گروه 
در  م� �ابد.  افزا�ش  درصد   ٦٠ به  بلند  شاس� 
و  ا�ران خودرو  صنعت�  گروه  مد�رعامل  نشست 
با  اسالم�  شورا�  مجلس  نما�ندگان  از  جمع� 
تيراژ  افزا�ش  از  خراسان،  ا�ران خودرو  مد�ران 
انبوه  توليد  آغاز  و  بلند  شاس�  خودروها�  توليد 
وانت آر�سان ٢، به عنوان مهم تر�ن برنامه شر�ت 
برده  نام   ١٤٠١ سال  در  خراسان  خودرو  ا�ران 
خراسان  خودرو  ا�ران  در  �ه  نشست  ا�ن  در  شد. 
بررس�  مورد  شر�ت  ا�ن  برنامه ها�  شد،  برگزار 
قرار گرفت و گزارش� از عمل�رد و برنامه ها توسط 

مد�رعامل ا�ن شر�ت ارا�ه شد.
برنامه افزا�ش تيراژ توليد در سال جار�، افزا�ش 
داخل� ساز� محصوالت مونتاژ� به بيش از ٣٠ 
درصد، بهبود وضعيت �يفيت محصوالت و ارتقا� 
محورها�  مهم تر�ن  از  مشتر�ان  رضا�ت  شاخص 

طرح شده در ا�ن نشست بود.

با حضور قائم مقام توسعه و توليد گروه 
صنعتی ایران خودرو

بازدید مدیران عامل سایت های 
استانی گروه صنعتی از شرکت ایران 

خودرو خراسان
از  ا�ران خودرو،  صنعت�  گروه  توليد  و  توسعه  مقام  قائم 
توليد دو محصول جد�د ها�ما 8S در نيمه نخست امسال 
خبر داد. با هدف نظارت و ��پارچه ساز� اهداف �م� و 
�يف� سا�ت  ها� توليد� گروه صنعت� ا�ران خودرو، قائم 
مقام توسعه و توليد ا�ن گروه، به همراه جمع� از معاونان 
خودرو  ا�ران  از  استان�  سا�ت ها�  عامل  مد�ران  و 

خراسان بازد�د �ردند.
توجه  با  گفت:  بازد�د  ا�ن  حاشيه  در  پورمجيب  �يانوش 
به تا�يدات مقام معظم رهبر�، در زمينه افزا�ش �يفيت 
سياست ها�  و  اهداف  راستا�  در  و  داخل�  خودروها� 
ا�ران خودرو  صنعت�  گروه  مد�رعامل  توسط  شده  تبيين 
تمام�  در  ادوار�  نظارت�  بازد�دها�  جار�،   سال  در 

سا�ت ها� استان� برنامه ر�ز� شده است.
و� افزود: با افزا�ش و تعميق تعامل ميان سا�ت مر�ز� 
شده  ترسيم  اهداف  به  دست �اب�  استان�،  سا�ت ها�  و 
تحقق  بيش تر�  سرعت  با  ا�ران خودرو  صنعت�  گروه 
خواهد �افت. پورمجيب گفت: در ا�ن بازد�د، تصميمات 
مناسب� در زمينه افزا�ش �يفيت و تيراژ توليد در سا�ت 
خراسان اتخاذ شد �ه با همدل� و �ار تيم� به برنامه ها 

جامه عمل خواهيم پوشاند.
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ایران خودرو خراسان مجهز به جدیدترین دیزل 
و الکتروپمپ های دنیا شد

خودرو  ا�ران  شر�ت  حر�ق  اطفا  و  اعالم  سامانه 
نشان�  آتش  پمپ  د�زل  جد�دتر�ن  به  خراسان 

دنيا تجهيز شد.
با نصب و بهره بردار� از د�زل و ال�ترو پمپ ها� 
جد�د در پمپ خانه آب آتش نشان� شر�ت ا�ران 
خودرو خراسان سامانه اعالم و اطفا حر�ق شر�ت 

به جد�دتر�ن پمپ ها� روز دنيا مجهز شد.
مد�رعامل شر�ت ا�ران خودرو خراسان در مراسم 
بهره بردار� از ا�ن پمپ خانه، با اشاره به موقعيت 
ا�ستگاه ها�  از  فاصله  و  شر�ت  جغرافيا�� 

گفت:  نيشابور  و  مشهد  نشان�  آتش  و  ا�من� 
گذار� ها�  سرما�ه  ا�نون  تا   ١٣٧٩ سال  از 
ز�اد� در ا�ن شر�ت انجام شده است. حفظ ا�ن 
سرما�ه گذار� ها و مهم تر از آن، صيانت از سالمت 
شر�ت  مهم  اولو�ت ها�  از  شاغل  پرسنل  ٥هزار 
است. بيژن زاهد� فرد افزود: با هم�ار� شر�ت 
بروزرسان�  پروژه  خودرو،  ا�ران  تام  بنيان  دانش 
ا�ران خودرو خراسان  سامانه اعالم و اطفا حر�ق 
بردار�  بهره  و  نصب  با  و  رساند�م  سرانجام  به  را 
حر�ق  بزرگتر�ن  بروز  صورت  در  ها،  پمپ  ا�ن  از 

احتمال� و در شرا�ط بحران� و قطع برق، ام�ان 
تأمين آب مورد نياز مهار آتش را خواهيم داشت.

تام  شر�ت  حر�ق  اطفا  و  اعالم  پروژه ها�  مد�ر 
ا�ران خودرو در ارتباط با ا�ن پروژه گفت: با توجه 
به نيازمند� ها� شر�ت ا�ران خودرو خراسان و 
برق،  قطع�  زمان  در  حر�ق  اطفا  استانداردها� 
تامين آب آتش نشان� از مباحث با اهميت در اطفا 
تخمين  براساس  و  منظور  همين  به  است  حر�ق 
و  طراح�  به  اقدام  احتمال�  حر�ق  بزرگتر�ن 
نشان�  آتش  خانه  پمپ  تجهيز  و  سامانه  اجرا� 

شر�ت ا�ران خودرو خراسان نمود�م. 
پمپ ها��  و  تجهيزات  افزود:  ابراهيم�  عليرضا 
جد�دتر�ن  از  شده  نصب  خانه  پمپ  ا�ن  در  �ه 
صورت  به  �ه  است  دنيا  در  حر�ق  اطفا  تجهيزات 
م� شود.  توليد  اروپا��  �شورها�  در  انحصار� 
بين الملل�  سازمان  تا�يد�ه ها�  تجهيزات،  ا�ن 

استاندارد موسوم به UL و FM را دارد. 
ا�ران  و آتش نشان� شر�ت  ا�من�  مسئول بخش 
خودرو خراسان با اشاره به وسعت شر�ت و تجهيز 
حر�ق  اطفا  سيستم ها�  به  توليد�  سا�ت  فضا� 
گفت: نياز به تقو�ت سيستم پمپاژ آب آتش نشان� 
برق  تامين  برا�  همچنين  و  م� شد  احساس 

پمپ ها نياز به اجاره د�زل بود.
جو��  صرفه  جهت  افزود:  �ناررود�  اسماعيل 
در هز�نه ها و جلوگير� از بروز حوادث احتمال�، 
بروزتر�ن د�زل و ال�ترو پمپ ها� روز دنيا تهيه و 
برق  قطع  زمان  در  گرد�د�ه  نصب  خانه  پمپ  در 
د�زل پمپ ها وارد مدار م� شود و آب را با بيشينه 

فشار ١٣ بار در لوله ها به جر�ان خواهد انداخت.

با حضور قائم مقام توسعه و توليد 
گروه صنعتی ایران خودرو انجام شد

افتتاح نخستین باغ موزه  
و مرکز فروش و خدمات 

پس از فروش خودروهای 
کالسیک بنز در مشهد

فروش  مر�ز  و  موزه  باغ  نخستين  افتتاح  آ�ين 
�السي�  خودرو ها�  فروش  از  پس  خدمات  و 
افتتاح  آ�ين  شد.   برگزار  مشهد  در  بنز  مرسدس 
توليد  �السي�  خودروها�  موزه  باغ  نخستين 
شر�ت مرسدس بنز و مر�ز فروش و خدمات پس 
با  بنز  مرسدس  �السي�  خودرو ها�  فروش  از 
حضور قائم مقام توسعه و توليد گروه صنعت� ا�ران 
خودرو برگزار شد.  �يانوش پورمجيب قائم مقام 
ا�ن  در  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  توليد  و  توسعه 
گروه  راهبردها�  از  امروز  رو�داد  گفت:  مراسم 
در  تجارت  توسعه  جهت  در  خودرو  ا�ران  صنعت� 

زمينه محصوالت لو�س و بخصوص برند مرسدس 
تا بتوانيم از ا�ن طر�ق رضا�ت ا�ن رده از  بنز بود 

مشتر�ان را �سب �نيم.
مد�رعامل شر�ت ستاره ا�ران نما�نده انحصار� 
محصوالت بنز در ا�ران گفت: ستاره ا�ران ��� از 
شر�ت ها� وابسته به گروه صنعت� ا�ران خودرو 
خطيب�  د�تر  جد�د  رو��ردها�  با  �ه  م� باشد 
مد�رعامل گروه صنعت� ا�ران خودرو ا�ن شر�ت 

در مسير رشد و تعال� قرار گرفته است. 

را   ١٠١٢ نما�ندگ�  افتتاح  ادب�  حميد  سيد 
صنعت�  گروه  توسعه ا�  برنامه ها�  راستا�  در 
شر�ت  فن�  دانش  از  استفاده  با  گفت:  و  دانست 
مرسدس بنز و با بوم� ساز� فعاليت ها و خدمات 
ارتقا  دنبال  به  �شور  سراسر  در  آن  فروش  از  پس 
در  م� تواند  امر  ا�ن  �ه  هستيم  مشتر�ان  رضا�ت 
خدمات  ارائه  و  ساز�  قطعه  وضعيت  ارتقا  جهت 
پس از فروش قطعه سازان و خودرو سازان داخل� 

نقش بسزا�� را ا�فا �ند.
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در همایش ظرفيت هاى همکارى شرکت ها و نهادهاى دانش بنيان و گروه صنعتی ایران خودرو اتفاق افتاد

معرفی دستاوردهای دانش بنیان شرکت ایران خودرو خراسان
و  شر�ت ها  هم�ار�  ظرفيت ها�  هما�ش 
نهادها� دانش بنيان و گروه صنعت� ا�ران خودرو 
شر�ت ها�  ظرفيت ها�  از  استفاده  هدف  با 
هم�اران  شد.  برگزار  تهران  در  بنيان  دانش 
ا�ران  به عنوان نما�نده شر�ت  و نوآور�  پژوهش 

خودرو خراسان در ا�ن هما�ش حضور داشتند.
شر�ت ها  هم�ار�  «ظرفيت ها�  هما�ش 
صنعت�  گروه  و  دانش بنيان  نهادها�  و 
ا�ران خودرو»، ط� روز ها� ٢٢ و ٢٣ خرداد ماه 
در  شد،  برگزار  تهران  ساپ�و  اجتماعات  سالن  در 
ا�ن هما�ش، بيش از ٤٠٠ شر�ت �ننده حقيق� 
به  بنيان  دانش  مختل�  حوزه ها�  در  حقوق�  و 

صورت حضور� و �ا مجاز� مشار�ت داشتند.
و  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  هما�ش  ا�ن  در 
�الن  محور  شش  در  دانش بنيان  شر�ت ها� 
سوار�  خودروها�  پلتفرم  فناور� ها�  شامل: 
قوا�  فناور� ها�  بار�)،  و  (مسافر�  سنگين  و 
خودروها�  قدرت  انتقال  سيستم ها�  و  محر�ه 
سوار� و سنگين (درون سوز، هيبر�د� و برق�)، 
ال�تروني�  و  برق  قطعات  و  پلتفرم  فناور� ها� 
صحه گذار�،  و  آزمون  فناور� ها�  مخابرات�، 
پيشرفته  توليد  روش ها�  و  مواد  فناور� ها� 
توانمند�،  پشتيبان،  فناور�  و  فلز�  و  پليمر� 

ظرفيت  و نيازمند� ها� خود را اعالم �ردند.
شر�ت ها�  هما�ش،  جانب�  نما�شگاه  در 
نيرو  ا�پ�و،  تام،  جت�و،  دانش پا�ه  و  دانش بنيان 
ا�ران  پيشرفته  قالب ها�  چرخشگر،  محر�ه، 
گوهر  ا�سي�و،  ا�سا�و،  ا�ترا¨،  ساپ�و،  خودرو، 
پارس،  مهر�ام  ا�دم،  خراسان،  خودرو  ا�ران  فام، 
محورسازان،  پا¨،  خودرو  مبدل  خودرو،  امداد 
شرق،  خودرو  ال�تر��  سبزوار،  خودرو  �ابل 
اگزوزساز� خراسان، ا�ران فاوا، قطعات محور� 

از ز�رمجموعه ها�  ا�ران خودرو د�زل  و  خراسان 
گروه صنعت� ا�ران خودرو و همچنين معاونت ها� 
انسان�،  منابع  توسعه  �يفيت،  اقتصاد�،  و  مال� 
ت�و�ن  و  طراح�  تحقيقات،  و  فن�  خدمات 
محصوالت  نما�ش  با  صنعت�  گروه  ا�ن  محصول 
و  داشتند  فعال�  حضور  فناورانه  فعاليت ها�  و 
در حاشيه هما�ش پانل ها� تخصص� در بيش از 

٢٦٠ موضوع برگزار شد.
ا�ران  صنعت�  گروه  مد�رعامل  خطيب�  مهد� 
خودرو با حضور در غرفه ا�ران خودرو خراسان به 
بيان رهنمودها و ارشادات پيرامون مباحث مربوط 
پروژه ها�  از  گير�  بهره  و  توليدات  �يفيت  به 

و  توسعه  مسير  در  گفت:  و  پرداخت  بنيان  دانش 
پيشرفت، به شدت نيازمند بهره ور� هستيم.

از  استفاده  و  بنيان ها  دانش  توان  از  استفاده  و� 
نخبگان در گروه صنعت� ا�ران خودرو و را �� با�د 
و الزام دانست و گفت: برا� دست �اب� به اهداف 
و عمل به منو�ات مقام معظم رهبر� در خصوص 
استفاده از ظرفيت ها� شر�ت ها� دانش بنيان، 
و  بنيان ها  دانش  ورود  برا�  خودرو  ا�ران  درها� 
هم�ار� با ا�ن خودروساز باز است و ا�ران خودرو 
نيازمند  توسعه،  سمت  به  حر�ت  ادامه  برا� 

ظرفيت و توان ا�ن شر�ت ها است.
ا�ران  شر�ت  نوآور�  و  پژوهش  بخش  مسئول 
ا�ن  فعاليت ها�  با  ارتباط  در  خراسان  خودرو 
بخش گفت: هدف اصل� بخش پژوهش، شناخت 

و جمع آور� نيازها� فناورانه شر�ت است.
وحيد آ�ت� افزود: در همين راستا و با هدف رفع 
خراسان،  خودرو  ا�ران  شر�ت  فناورانه  نياز ها� 
بنيان،  دانش  شر�ت ها�  با  پژوهش  بخش 
شر�ت ها� صنعت� و دانشگاهيان ارتباط موثر� 

در راستا� برطرف ساز� نيازها� خود دارد.
نوآور�  و  پژوهش  بخش  فعاليت ها�  افزود:  و� 
نوآور�”،  توسعه  و  “پرورش   � حوزه  سه  در 
و  ”ارز�اب�  و  پژوهش�”  و  علم�  ”انجمن ها� 
دستاوردها�  مهم تر�ن  از  و  است  متمر�ز  پا�ش” 
ا�ن قسمت م� توان به: شبيه ساز� رنگ خودرو، 
متر�ال  بهبود   ،PMR هوا�  تهو�ه  ساز�  شبيه 
ناوگان  پذ�ر�  انطباق  جوش�ار�،  گان ها�  سره 
و  جيگ  پين ها�  دوام  افزا�ش  نقل،  و  حمل 
في�سچر، طراح� ظاهر� رباتAGV،تصفيه آب 
خروج� RO بوسيله � گياه پاال��، بهينه ساز� 
ف� ها� سره گان هيدرام، محلول و�ژه زنگ بر� 

و دستاوردها� د�گر ا�ن بخش اشاره �رد.
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با هدف افزایش توليد صورت پذیرفت

 جذب  3۶۰ نیروی کار جدید 
در ایران خودرو خراسان

انسان� جد�د را جذب �رد. در  ا�ران خودرو خراسان ٣٦٠ نيرو�  شر�ت 
راستا� منو�ات مقام معظم رهبر� و تحقق شعار سال توليد، دانش بنيان و 
اشتغال آفر�ن، شر�ت ا�ران خودرو خراسان اقدام به جذب ٣٦٠ نيرو� �ار 
جد�د �رد. ا�ن اقدام با توجه به اهداف سال جار� گروه صنعت� و در جهت 
افزا�ش تيراژ توليدات انجام شده است. تمام� ا�ن نيرو ها از جوانان سنين 
رشته  با  مرتبط  تحصيل�  و  فن�  تجربيات  �ه  م� باشند  سال   ٢٥ ال�   ٢٠
�ار� خود دارند. شر�ت با توجه به تعهد در زمينه اشتغال زا�� برا� جوانان 
منطقه تمام� ا�ن افراد را به نسبت از شهرها� مشهد، نيشابور و با اولو�ت 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  است.  �رده  انتخاب  منطقه  بوم�  نيروها� 
و  اقتصاد�  توسعه  زمينه ها�  توانسته،  اجتماع�  سرما�ه   �� عنوان  به 
سال  از  ظالمانه  تحر�م ها�  به  توجه  با  و  آورد  فراهم  منطقه  در  را  اجتماع� 
٩٧، ا�ن شر�ت نسبت به حفظ و نگهداشت نيروها� �ار آزموده خود اقدام 
خودرو  ا�ران  شر�ت  در  �ار  نيرو�  هزار   ٥ حدود  ا�نون  هم  است.  نموده 
جد�د،  محصوالت  توليد  به  توجه  با  �ه  هستند  فعاليت  به  مشغول  خراسان 
و  جوانان  �ليه  بود.  خواهد  نيز  بيشتر�  نيرو�  جذب  دنبال  به  شر�ت  ا�ن 
عالقمندان به �ار م� توانند با مراجعه به سا�ت شر�ت به آدرس Ikkco.ir  با 
ثبت اطالعات خود در قسمت "درخواست هم�ار�" جهت جذب و هم�ار� 

در ا�ن شر�ت اعالم آمادگ� نما�ند.

شرکت ایران خودرو خراسان کسب کرد

عنوان شرکت برتر استانی در زمینه پیشبرد 
اهداف بهداشت حرفه ای و سالمت نیروی کار

استان  حرفه ا�  بهداشت  واحد  برتر�ن  عنوان  متوال�،  سال  سومين  برا� 
خراسان رضو� به ا�ران خودرو خراسان تعلق گرفت.

استان  شر�ت ها�  ارز�اب�  از  پس  رضو�  خراسان  استان  بهداشت  مر�ز 
خودرو  ا�ران  شر�ت  �رد.  معرف�  ١٤٠٠را  سال  صنعت�  نمونه  واحد 
با و�روس �رونا  به مقوله پيشگير� و مقابله  به نگاه و�ژه  با توجه  خراسان 
سومين  برا�  مر�ز  آن  سو�  از  حرفه ا�  بهداشت  برنامه ها�  پيشبرد  و 
سال متوال� به عنوان واحد نمونه معرف� شد. سيد جواد حسين� معاون 
استان  بهداشت  مر�ز  رئيس  و  مشهد  پزش��  علوم  دانشگاه  بهداشت 
فرد  زاهد�  بيژن  تالش ها�  از  تقد�ر�  لوح  اهدا  با  رضو�  خراسان 
قدردان�  سالم  و  امن  �ار�  محيط  ا�جاد  راستا�  در  شر�ت  مد�رعامل 
�رد. در بخش� از ا�ن لوح به فعاليت ها� شر�ت در راستا� پيشگير� و 
مقابله با و�روس �رونا و پيشبرد برنامه ها� بهداشت حرفه ا� اشاره شده 
و از زحمات مد�رعامل و �ار�نان شر�ت تقد�ر به عمل آمده است. گفتن� 
است، از جمله اقدامات شر�ت ا�ران خودرو خراسان در راستا� پيشگير� 
مرحله  سه  به  م� توان  سالم  و  امن  �ار�  محيط  ا�جاد  و  �رونا  بيمار�  از 
منظور  به  نقل  و  حمل  ناوگان  افزا�ش  �ار�نان،  عموم�  وا�سيناسيون 
رعا�ت فاصله گذار� اجتماع�، تهيه و توز�ع ماس� و مواد ضدعفون� در 
بين هم�اران اشاره �رد.  شا�ان ذ�ر است شر�ت ا�ران خودرو خراسان 
طرف  از  را  استان  محور  سالمت  �ارفرما�  تقد�ر  لوح   ،١٤٠٠ سال  در 

وزارت تعاون، �ار و امور اجتماع� در�افت �رد.

در راستاى حمایت از مردم مظلوم فلسطين

حضور کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان در راهپیمایی روز قدس
�ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان در راهپيما�� روز جهان� قدس حضور 
به  توجه  با   (١٤٠١) امسال  قدس  جهان�  روز  راهپيما��  �افتند.  پرشور� 
شد؛  برگزار  جامعه  اقشار  همه  حضور  با  �رونا  بيمار�  گير�  همه  �اهش 
�ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان نيز در آخر�ن جمعه ماه مبار¨ رمضان 
آباد  مل�  و  نيشابور  مشهد،   شهر  سه  در  و  �افتند  حضور  روز  ا�ن  مراسم  در 

همبستگ� و حما�ت خود از ملت مظلوم فلسطين را ابراز داشتند. 
مد�رعامل شر�ت ا�ران خودرو خراسان با حضور در ا�ن مراسم ضمن حما�ت 
مراسم  ا�ن  در  شر�ت  �ار�نان  گسترده  حضور  از  فلسطين  مظلوم  مردم  از 
تقد�ر �رد و گفت: از هم�اران عز�زم بابت ا�ن حضور پرشور تش�ر م� �نم. 
بار  توانستيم  امسال  �رونا،  و�روس  بابت  وقفه  مدت�  از  بعد  �ه  خوشحاليم 
د�گر در �نار هم جمع شو�م تا بتوانيم از ملت مظلوم فلسطين حما�ت �نيم. 
قاسم  حاج  شهيد  سردار  جا�  مراسم  ا�ن  در  امروز  افزود:  فرد  زاهد�  بيژن 
�شور  مرزها�  از  خارج  در  سال ها  قاسم  حاج  است.  خال�  بسيار  سليمان� 

برا� اهداف انقالب و رهبر� و در جهت دفاع از مظلومان تالش ها� فراوان 
�رد؛ اميدوارم همه ما بتوانيم جز رهروان واقع� ا�ن شهيد باشيم و راهشان 

را ادامه دهيم. 
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هایما ٨ اس

محصول جدید ایران خودرو خراسان
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با حضور مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان

بهره برداری از شرکت حمل و نقل 
آرمان سیر بینالود

شر�ت  خراسان،  خودرو  ا�ران  شر�ت  �ار�نان  بيشتر  رضا�ت  هدف  با 
حمل و نقل آرمان سير بينالود، مورد بهره بردار� قرار گرفت.

به همت تعاون� فن� و مهندس� �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان و با 
هدف تامين ناوگان ا�اب و ذهاب �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان، 

شر�ت حمل و نقل آرمان سير بينالود مورد بهره بردار� قرار گرفت.
مد�رعامل شر�ت ا�ران خودرو خراسان با اشاره به تعداد �ار�نان شاغل 
بينالود  سير  آرمان  شر�ت  گفت:  ذهاب  و  ا�اب  باال�  حجم  و  مجموعه  در 
از سرو�س ها� حمل و نقل و حضور به  افزا�ش رضا�ت �ار�نان  با هدف 

موقع در خطوط توليد� راه انداز� شده است.
بيژن زاهد� فرد افزود: با ثبت اختصاص� ا�ن شر�ت توسط تعاون� فن� 
و مهندس� �ار�نان شر�ت ا�ران خودرو خراسان، عالوه بر افزا�ش ارزش 
�ه  سهامداران  به  رو�داد  ا�ن  از  حاصل  مال�  سودآور�  تعاون�،  سهام 

�ار�نان زحمت�ش شر�ت هستند تعلق م� گيرد.
�ار�نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  شر�ت  مد�رعامل  پروانه  حسين  سيد 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان گفت: شر�ت حمل و نقل آرمان سير بينالود 
متعلق به تعاون� م� باشد �ه با هدف جابجا�� پرسنل شر�ت ا�ران خودرو 
خراسان از مبدا مشهد و نيشابور به سا�ت توليد� بينالود و برگشت ارائه 

خدمات م� نما�د.
و� افزود: تا ا�ن لحظه ٥ دستگاه اتوبوس، �� دستگاه مين� بوس جهت 
دار  �خچال  �اميونت  دستگاه   �� و  شر�ت  داخل  در  پرسنل  جابجا�� 
به دوربين ٣٦٠ درجه جهت استفاده در آشپزخانه خر�دار� شده  مجهز 
و اميدوارم با همراه� بيشتر سهام داران در آ�نده ٥ دستگاه اتوبوس د�گر 

نيز خر�دار� گردد.
سيد هاشم بن� هاشم� مد�رعامل شر�ت آرمان سير بينالود گفت: برا� 
نصب  با  را  اتوبوس ها  آنال�ن  برنامه  راه،  مسير  در  �ار�نان  بيشتر  امنيت 
ج� پ� اس راه انداز� �رده و ٢٤ ساعته اتوبوس ها را مورد بررس� قرار دهيم.

و� عنوان �رد: توانسته ا�م با استفاده از سامانه سپهتن �ه تنها در اختيار 
پليس راهور و اداره �ل حمل و نقل است از ابتدا� حر�ت تا انتها� مسير 

�ليه تخلفات رانندگان را ثبت و به عوامل مربوطه گزارش دهيم.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان عنوان کرد

 تسریع در تبدیل وضعیت 
کارکنان تولیدی

بازه زمان� تبد�ل وضعيت �ار�نان جد�د شر�ت ا�ران خودرو خراسان از 
٥ به ٢ سال �اهش �افت.

تمام� نيروها� توليد� شر�ت تا پا�ان سال ١٤٠١و پشتيبان� و سا�ر تا 
پا�ان خرداد ماه، سال ١٤٠٢ تبد�ل وضعيت خواهند شد.

اهداف   ١٤٠١ سال  در  گفت:  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  مد�رعامل 
ا�ن  بر  ما  تالش  و  شده  تدو�ن  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  برا�  مهم� 
رسيدن  در  مهم  عوامل  از   ��� �نيم.  پيدا  دست  اهداف  تمام�  به  است 

انسان�  نيرو�  اهداف،  ا�ن  به 
ما  هم�اران  از  بخش�  است. 
هستند  عز�زان�  شر�ت  در 
ما  با  پيمان�ار�  صورت  به  �ه 
نيروها  ا�ن  دارند.  هم�ار� 
تمام  با  �ار�نان  سا�ر  مانند 
هستند  فعاليت  حال  در  توان 
تالش ها�  منظور،  همين  به 
بتوانيم  تا  گرفته  صورت  ز�اد� 
ا�ن عز�زان را با تبد�ل وضعيت 

به آرامش بيشتر� برسانيم.
با  افزود:  فرد  زاهد�  بيژن 
صورت  پيگير� ها�  به  توجه 
الزم  مجوز ها�  جذب  و  گرفته 
تمام�   ١٤٠١ سال  پا�ان  تا 
دو  حداقل  �ه  توليد�  پرسنل 
سال سابقه �ار دارند �ه حدود 

٥٠٠ نفر م� باشند تبد�ل وضعيت خواهند شد.
مد�رعامل شر�ت ا�ران خودرو خراسان عنوان �رد: سا�ر هم�اران� �ه در 
قسمت ها� پشتيبان� و غيرتوليد� مشغول به �ار م� باشند تا پا�ان خرداد 

سال ١٤٠٢ تبد�ل وضعيت خواهند شد.
نيروها�  وضعيت  تبد�ل  جهت  زمان�  بازه  گذشته،  سنوات  در  افزود:  و� 
جد�د ٥ سال بوده �ه با پيگير� ها� انجام شده و اخذ مجوزها� الزم ا�ن 

بازه به ٢ سال �اهش �افته است.
زاهد� فرد در انتها با تش�ر از تالش تمام �ار�نان در راستا� عدم توليد 
خودروها� ناقص در شر�ت خاطر نشان �رد: با تالش ها� صورت گرفته 
آ�نده نزد�� توليد آر�سان٢ به ٧٠ دستگاه در روز خواهد رسيد و در  در 

نيمه دوم سال ١٤٠١ توليد دو محصول جد�د شر�ت آغاز خواهد شد.

مهندس زاهدی فرد: 
بخشی از همکاران ما 

در شرکت عزیزانی 
هستند که به صورت 

پیمانکاری با ما همکاری 
دارند.  تالش های زیادی 
صورت گرفته تا بتوانیم 
این عزیزان را با تبدیل 

وضعیت به آرامش 
بیشتری برسانیم
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روند افزایشی توليد

هدف گذاری تولید ۱۵۷ هزار دستگاه در ایران خودرو خراسان
توليد  برنامه  از  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 
خبر   ١٤٠١ سال  در  خودرو  دستگاه  هزار   ١٥٧
خودروها�  به  دستگاه  ٥٠هزار  گفت:  و  داد 
 8S و دو محصول جد�د S5 و S7شاس� بلند ها�ما

و 7X اختصاص دارد.
راستا�  در  ا�ن �ه،  بيان  با  زاهد� فرد  بيژن 
سال  اهداف  تحقق  و  رهبر�  معظم  مقام  منو�ات 
افزا�ش  روند  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه  جار� 
در  محصوالت  �يفيت  ارتقا�  با  همراه  تيراژ 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان از ابتدا� خردادماه 
توليد  ماه  خرداد  ابتدا�  از  گفت:  شده  آغاز 
خودروها� ناقص متوق� شده است و هيچ خودرو 
دارا� �سر� در ا�ن شر�ت توليد نم� شود. و� 
اهداف  تحقق  راستا�  در  اقدام  ا�ن  �رد:  عنوان 
افزا�ش  رو��رد  دو  با  خودرو  ا�ران  صنعت�  گروه 
و  شده  انجام  محصوالت  �يفيت  ارتقا�  و  تيراژ 
تا  امسال  ابتدا�  از  توليد  تيراژ  اساس،  همين  بر 
زمان  مدت  به  نسبت  خردادماه  پا�ان�  روزها� 

مشابه سال قبل رشد ١٠ درصد� داشته است.

را  جد�د  �ار  نيرو�  جذب  افزود:  زاهد� فرد 
برنامه ها�  در  توليد  ظرفيت  افزا�ش  با  متناسب 
ماه  تير  اواسط  تا  �ه  داده ا�م  قرار  شر�ت  امسال 

بيش از ٣٥٠ نفر نيرو� جد�د جذب شده اند.
خصوص  در  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 

بهبود �يفيت محصوالت گفت: طرح جامع تحول 
صنعت�  گروه  �الن  راهبرد  براساس  �ه  �يفيت 
بهبود  برنامه ها�  �تابچه  قالب  در  ا�ران خودرو 
ا�ران  شر�ت  �ار  دستور  در  شده،  تدو�ن  �يفيت 

خودرو خراسان قرار گرفته است.

افزا�ش  از  خراسان  خودرو  ا�ران  مد�رعامل 
بلند خبر داد و  ظرفيت توليد خودروها� شاس� 
مونتاژ  خط  توسعه  پروژه  از  بهره بردار�  با  گفت: 
ها�ما  شدن  افزوده  بر  عالوه  امسال،  اواسط  در 
افزا�ش  پالس   S7 و   S5 ها�ما  توليد  تيراژ    ،8S
خواهد �افت. بيژن زاهد� فرد افزود: خط جد�د 
توليد �ه توسط شر�ت تام و ا�ران خودرو خراسان 
در حال تجهيز است، ام�ان توليد همزمان چهار 
بيان  با  و�  دارد.  را  بلند  شاس�  خودرو�  مدل 
ا�ن �ه بيش از ٤٩ هزار دستگاه خودرو� ها�ما از 
سال ١٣٩٤ 

ادامه  توليد شده است،  ا�ران خودرو خراسان  در 
داد: تعهدات خودروها� ها�ما به روز شده و هيچ 
گونه تعهد معوق� وجود ندارد. در سال گذشته نيز 
دستگاه  هزار   ١٠ ها�ما،  محصوالت  توليد  برنامه 
خودرو بوده �ه حدود ٩٠ درصد آن محقق شده 

است.
زاهد� فرد بر افزا�ش سطح داخل� ساز� قطعات 
به  الزم  آموزش ها�  ضرورت  و  ها�ما  محصوالت 
نما�ندگ� ها� خدمات پس از فروش تا�يد �رد و 
گفت: ا�ن برنامه ها در دستور �ار ساپ�و و ا�سا�و 
قرار گرفته است. و� همچنين در خصوص توليد 
در   8S ها�ما  توليد  برنامه  گفت:  جد�د  محصول 
�ه  دارد  قرار  خراسان  ا�ران خودرو   �ار  دستور 
عرضه  بازار  به  امسال  هدف گذار�،  طبق 

خواهد شد.

 شاسی بلند جدید 
در سبد محصوالت ایران خودرو

 هایما 8S امسال 
به تولید می رسد
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 �رضا حسين
مهندس� سازمان و سيستم ها 

توسعه اقتصاد� و در سطح باالتر از آن توسعه پا�دار، 
آرمان� است مل� و مردم� برا� تمام �شورها، همه 
انسان�  ماد�،  توان  و  ظرفيت  تا  دارند  تما�ل  مردم 
ت�امل  پناه  در  و  �ابد  افزا�ش  �شورشان  معنو�  و 
ظرفيت ها و توانا�� ها، �شور� قدرتمند و سرافراز در 
جامعه جهان� داشته باشند(متوسل�،١٣٨٢). جهت 
بخش  از  متش�ل  �ه  اقتصاد�  نظام  امر،  ا�ن  تحقق 
دولت� و بخش خصوص� است با�د در قالب �� تيم، 
نقش ها� خود را در جامعه ا�فا �ند. به همين دليل 
مسئوليت پذ�ر� سازمانها به عنوان �ك� از ابزارها�  
اصل�  توسعه پا�دار در كنار دولت ها مطرح م� باشد. 
توجه  با  �ه  دارد  اهميت  جهت  آن  از  موضوع  ا�ن 
تبعات� منف� �ه فرآ�ند  و  به توسعه �شور  حر�ت رو 
توسعه م� تواند در جامعه به بار بياورد باعث م� شود 
�ه سازمانها شناخت بيشتر و در¨ عميق تر� نسبت 
به مسوليتها� اجتماع� خود داشته تا با �م� دولت 
پا�دار  توسعه  سمت  به  را  جامعه  اجزا�  تمام  بتوانند 

هدا�ت �نند. 
اطالق  موارد�  چه  به  اجتماع�  مسئوليتها�  اما 
م� شود؟ اصطالح مسئوليت اجتماع� سازمان در 
اوا�ل دهه ١٩٧٠ بطور گسترده ا� مورد استفاده 
اجتماع�  مسوليتها�  ابتدا��  نظر�ه  گرفت.  قرار 
بر فعاليتها� انسان دوستانه نظير �م� به خير�ه 
تمر�ز �افته بود. موضوعات� نظير فعاليتها� �ار� 
و فعاليتها� عمل�رد� عادالنه حدود �� قرن پيش 
و �ا پيشتر مطرح شد. د�گر موضوعات مانند حقوق 
زمان  گذشت  با  و...  ز�ست  محيط  شهروند�، 
اضافه شده و اهميت بيشتر� پيدا �ردند(فر�من، 
١٩٨٤). حال ا�ن سوال مطرح است: �ك سازمان 
به عنوان �ك خرده نظام كوچك، كه با اجتماع محاط 
مسئوليتها��  و  وظا��  چه  است،  تعامل  در  خود 
دارد؟ توجه به مسئوليتها� اجتماع� سازمان چه 
تبعات� برا� خود سازمانها، بازار، مصرف كننده و 

نها�تا جامعه آنها دارد؟ (پورتر، ١٩٩٠) 
برخ� از ا�ن تبعات عبارتند از:

افزا�ش ارزش تجار�، نشان تجار�    ●
دسترس� بيشتر به منابع مال�    ●
نيرو� �ار سالم تر و ا�من تر    ●
مد�ر�ت ر�س� و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان    ●
�ار�نان مشتاق    ●
وفادار� مشتر�    ●
ارتقاء اعتماد و اطمينان طرفها� ذ�نفع    ●
تقو�ت وجهه عموم�    ●

از   ��� عوان  به  نيز  خراسان  خودرو  ا�ران 
شر�ت ها� پيشرو در �شور، استراتژ� ها� خود 

را بر ا�ن حوزه متمر�ز نموده است و در ا�ن مقاله 
توجه  چگونگ�  و  چرا��  به  تا  است  شده  سع� 
شر�ت  ا�ن  در  اجتماع�  پذ�ر�  مسئوليت  به 

پرداخته شود.

سازمان مسئولیت پذیر در گرو 
کارکنان مسئولیت پذیر

خود  در  را  پذ�ر�  مسئوليت  بخواهد  سازمان�  اگر 
ا�ن�ه  مگر  نم� شود  ميسر  مهم  ا�ن  نما�د  نهاد�نه 
�ار�نان� مسئوليت پذ�ر داشته باشد و ا�ن موضوع 
سار�  و  جار�  سازمان  در  فرهنگ   �� عنوان  به 
سازمان   �� داخل  در  فعاليتها  تمام  �ه  چرا  باشد 
هرچقدر  م� شود.  انجام  آن  �ار�نان  توسط 
دستورالعمل ها و روشها� �ار� مستند، مسئوالنه 
تدو�ن شود باز هم در حوزه اجرا نياز به افراد دارد و 
ا�ن �ار�نان هستند �ه ا�ن استانداردها و الزامات 

را در فرآ�ندها تثبيت م� نما�ند. 
ارتباط بين نگرش، رهبر�، استعداد و خالقيت، 

دلبستگ� �ار�نان، اهداف و مسئوليت پذ�ر�

در  �ه  همانطور 
م� بينيم  فوق  تصو�ر 
 � �ر ليت پذ مسئو
محور�  نقش  محور 
تعال�  و  توسعه  در 
آن  دنبال  به  و  فرد� 
دارد  سازمان�  تعال� 
انگيزه �ار�نان،  تغيير نگرشها،  در حقيقت منشا 
استعداد، خالقيت، رضا�ت و آ�نده نگر� �ار�نان 
سازمان�،  فرهنگ  در  مستقيم�  تاثير  و  داشته، 
فرد�  تعال�  و  بخش�  الهام  و  ا�ثارگر�  روحيه 

�ار�نان دارد.

تعریف مسئولیت پذیری )فردی(
دانشمندان  برجسته تر�ن  از  فران�ل  و��تور  د�تر 
در  انسان   " �تاب  در  رواشناس�  حوزه  در 
جستجو� معنا" م� گو�د: «تنها راه دوام آوردن در 
زندگ�، داشتن وظيفه و مسئوليت� برا� به انجام 

زندگ�،  در  معنا  �افتن  الزمه  و  است»   رساندن 
چيز  هيچ  و  �س  هيچ  است؛  شخص�  مسئوليت 
زندگ�  در  مفهوم  و  معنا  احساس  ما  به  نم� تواند 

بدهد.

نقش تعیین اهداف در مسئولیت پذیری
نيز  حوزه  ا�ن  در  مطرح  دانشمند  د�گر  آدلر 

م� گو�د
زندگ� فاقد هرگونه معن� ذات� است و هر�س� به 
شيوه � خاص خودش به زندگ� معن� م� بخشد. 
در واقع محر¨ اصل� رفتار بشر(تالش)، هدف ها 
و انتظارات و� از آ�نده است.  وقت� فرد آگاه شود 
واقعيت ها�  تبد�ل  مسئول  او،  خالق  خود  �ه 
عين� به رو�دادها� معن� دار است، با مسئوليت 
ام�ان  �ه  م� شود  مواجه  هدف ها��  برگز�دن 

ش�فتن آ�نده را فراهم م� �ند. 
در سازمانها نيز اگر �ار�نان از اهداف �ار� خود 
آگاه باشند �ا به عبارت د�گر �ارت اهداف فرد� 
فرد  اوال  �ه  گردد  تدو�ن  نوع�  به  �ار�نان  برا� 
از تاثير سازمان خود در توسعه �شور با خبر بوده 
هدف  م� دهد  انجام  �ه  �ار�  بداند  همچنين  و 
تحقق  در  را  خود  معنا�  و  نقش  دوم  و  است  دار 
در  خود  تاثير  از  و  دانسته  سازمان  �الن  اهداف 
حوزه مشتر� نيز آگاه باشد د�گر ام�ان روزمرگ� 
و عدم رضا�ت از شغل و ب� مسئوليت� در قبال �ار 

به شدت �اهش خواهد �افت.  
برا� روشن تر شدن موضوع مثال� را بيان م� �نم. 
ا�رادات  با  خراسان  خودرو  ا�ران  در    ٨٨ سال  در 
همه  شدن  بلو�ه  به  منجر  �ه  شد�م  مواجه  �يف� 
 ��� م� گرد�د  مشتر�ان  رضا�ت  عدم  و  خودرو ها 
بسسيار  تاثير  ا�رادات  �اهش  در  �ه  اقدامات�  از 
مشتر�ان  با  آد�تورها  نمودن  مواجه  داشت  ز�اد� 
در محل سازمان فروش بود، هنگام� �ه هم�ارانم 
مشتر�ان را م� د�دند �ه با خانواده ها� خود جهت 
خطا�  تاثير  از  و  �افته اند  حضور  خودروها  تحو�ل 
�ار  به  �افتند  آگاه�  سرنشينان  سالمت  در  خود 
ا�شان معنا بخشيده شد و ا�ن امر باعث گرد�د تا آن 

دسته از ا�رادات د�گر مشاهده نشود.

چرایی و چگونگی مسئولیت پذیری اجتماعی 
در شرکت ایران خودرو خراسان

 تعهد به 
مسئوليت پذیرى

آگاهی از پيام 
مسئوليت پذیرى

درک از پيام 
مسئوليت پذیرى

 باور 
مسئوليت پذیرى 
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 با حضور دادستان عمومی و انقالب 
و ریيس دادگسترى شهرستان نيشابور 

صورت پذیرفت

تقدیر از ایران خودرو خراسان
رئيس  همراه  به  نيشابور  شهرستان  دادستان 
دادگستر� و اعضا� هيئت مد�ره انجمن حما�ت 
شر�ت  مد�رعامل  از  شهرستان  ا�ن  زندانيان  از 
خانواده  از  حما�ت  بابت  خراسان  خودرو  ا�ران 
اولين  با  زمان  هم  �ردند.  تقد�ر  نيازمند  زندانيان 
روز هفته قوه قضا�يه، دادستان شهرستان نيشابور 
به همراه رئيس دادگستر�، مد�رعامل و جمع� از 
زندانيان  از  حما�ت  انجمن  مد�ره  هيئت  اعضا� 
توليد  خطوط  از  بازد�د  ضمن  شهرستان  ا�ن 
ا�ن  مد�رعامل  از  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
نيازمند  زندانيان  خانواده  از  حما�ت  بابت  شر�ت 
تقد�ر �ردند.  دادستان عموم� و انقالب شهرستان 
نيشابور با اشاره به تالش ها� شر�ت ا�ران خودرو 
خراسان در راستا� توجه به آسيب ها� اجتماع� و 
نگاه و�ژه مد�رعامل ا�ن شر�ت به مقوله حما�ت از 
خانواده گفت: ط� جلسه ا� �ه هيئت مد�ره انجمن 
حما�ت از زندانيان شهرستان نيشابور با مد�رعامل 
زندان  از  �ه  بازد�د�  و  �ردند  برگزار  شر�ت 
مشتر��  هم�ار� ها�  آوردند  عمل  به  نيشابور 
ا�ن  نيازمند  زندانيان  خانواده  از  حما�ت  جهت  در 

شهرستان به وجود آمد. سيد محمد حسين� افزود: 
در راستا� ا�ن هم�ار� و با تالش انجمن، �ارگاه 
توليد� �ي� دوز� و خياط� در محل انجمن ا�جاد 
ا�ران  شر�ت  مد�رعامل  از  �رد:  عنوان  و�  شد. 
خودرو خراسان بابت اشتغالزا�� و �م� به تجهيز 
تش�ر  نيشابور  زندانيان  از  حما�ت  انجمن  �ارگاه 
از  حما�ت  انجمن  مد�ره  هيئت  ر�يس  م� �نم. 
زندانيان شهرستان نيشابور خاطر نشان �رد: اولين 
سفارش توليد �ي� جهت استفاده �ار�نان شر�ت 
تحو�ل داده شده است و باتوجه به رضا�ت از �يفيت 
محصول دومين سفارش نيز به زود� تحو�ل داده 

خواهد شد.
محترم  مد�رعامل  مساعدت  با  گفت:  حسين� 
شر�ت ا�ران خودرو خراسان، در آ�نده سفارشات 
به  �ار�نان  مخصوص  البسه  توليد  جمله  از  د�گر 
ا�ن �ارگاه سپرده خواهد شد �ه ا�ن امر در �نار 

بنيه  به تقو�ت  مساعدت ها� قبل� �م� شا�ان� 
خانواده ها�  اقتصاد�  شرا�ط  و  انجمن  مال� 
شر�ت  مد�رعامل  �رد.  خواهد  زندانيان  نيازمند 
هفته  تبر��  ضمن  خراسان  خودرو  ا�ران 
مسئوليت ها�  راستا�  در  گفت:  قضا�يه  قوه 
مناسب  ساخت  ز�ر  ا�جاد  به  توجه  با  اجتماع� 
حما�ت  به  نيشابور  شهرستان  دادگستر�  توسط 
شهرستان  ا�ن  نيازمند  زندانيان  خانواده  از 
ا�ن هم�ار�  افزود:  پرداختيم. بيژن زاهد� فرد 
از ارد�بهشت ماه سال جار� آغاز شده است و در 
تالش هستيم با ترسيم استراتژ� مناسب به تداوم 

و توسعه ا�ن هم�ار� بپرداز�م.
هدف  با  هم�ار�  ا�ن  �رد:  نشان  خاطر  و� 
اما  افتاده  اتفاق  زندانيان  خانواده ها�  از  حما�ت 
باعث  توليد،  بيشتر  گسترش  با  آ�نده  در  اميدارم 

ا�جاد اشتغال و رونق اقتصاد� در منطقه باشيم.

هم زمان با آغاز آموزش حضورى 
دانش آموزان

حمایت ایران خودرو خراسان 
از مدارس محروم

حوزه  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
مسئوليت ها� اجتماع�، مدارس مناطق محروم 
را مورد حما�ت قرار داد. با توجه به حضور مجدد 
هم�ار�  درس،  �الس ها�  در  آموزان  دانش 
پرورش  و  آموزش  و  شر�ت  ا�ن  ميان  گسترده ا� 

منطقه صورت پذ�رفت.
اجتماع�  مسئوليت ها�  حوزه  در  شر�ت 
هم�ار� گسترده ا� را با آموزش و پرورش منطقه 
هنرستان  است.  داشته  محروم  مناطق  مدارس  و 
رفيع�،  شهيد  دبيرستان  گرماب،  شهدا� 
حضرت  دخترانه  دبستان  رجا��،  شهيد  دبستان 
سوم  دخترانه  دبستان  عليها،  ا...  سالم  ز�نب 
شعبان و دبستان دخترانه شهيد آقاجان� از جمله 
مدارس� هستند �ه در سال ١٤٠١ مورد حما�ت 

واقع شده اند.
و  ا�سل  موتور،  جمله  از  خودرو��  قطعات  تحو�ل 

شهدا�  هنرستان  �ارگاه  تجهيز  جهت  گيرب�س 
گرماب در شهر گرماب از توابع شهرستان فيروزه ��� 
از ا�ن اقدامات بوده است. در ا�ن مجموعه آموزش� 
٦٠ هنرجو در سه پا�ه ١٠، ١١و ١٢ در رشته تعمير 

موتور و برق خودرو مشغول به تحصيل هستند. 
بهساز�  و  تاسيسات�  مش�الت  رفع  همچنين 
مجدد  حضور  به  توجه  با  آموزش�  مجموعه ها� 
د�گر  از  مدارس  در  سال  دو  از  پس  آموزان  دانش 
اقدامات شر�ت ا�ران خودرو خراسان بوده است. 
دبستان دخترانه سوم شعبان و دبيرستان دخترانه 
شهيد آقاجان� بينالود از جمله مدارس� بودند �ه 

ا�ن خدمات تاسيسات� را در�افت نمودند. 
طرح  ادامه  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
حما�ت از مدارس مناطق محروم، تجهيزات �م� 
آموزش� دبيرستان شهيد رفيع� و دبستان شهيد 
حال  رفاه  جهت  را  آباد  سلطان  روستا�  رجا�� 

دانش آموزان ا�ن مدارس تامين نموده است.
دبستان  سرپرست  ب�  و  مددجو  آموزان  دانش 
اوارش�  روستا�  عليها  ا...  سالم  ز�نب  حضرت 
ا�ران  حما�ت  مورد  خواهانه  خير  اقدام�  در  نيز 
ا�شان هدا�ا��  به  و  خودرو خراسان قرار گرفتند 
اجتماع�  و  خيرخواهانه  حما�ت ها�  شد.  اهدا 
بخش مهم� از مسئوليت اجتماع� شر�ت ا�ران 
در  شر�ت  م� آ�د.  حساب  به  خراسان  خودرو 
و  فقر  آموزش،  سالمت،  حوزه ها�  بر  اول  درجه 
داشته  سع�  همواره  و  دارد  تمر�ز  ز�ست  محيط 
باشد.  پيشتاز  اجتماع�  مسئوليت ها�  زمينه  در 
همواره  توليد  از  پس  اجتماع�  مسئوليت ها� 
به  و استراتژ� ها� شر�ت  جزو مهم تر�ن اهداف 
تند�س  �سب  مساله  ا�ن  گواه  و  م� آ�د  حساب 
برتر�ن مسئوليت پذ�ر� اجتماع� �شور در سال 

١٤٠٠ بوده است.

 باور 
مسئوليت پذیرى 



شماره
٣٣

بهار  
1401 16

هم زمان با ميالد  امام رضا (ع)

آیین تجلیل از 
منتخبین چهارمین 
جشنواره فرزندان 

برگزیده شرکت ایران 
خودرو خراسان

اختتاميه  آ�ين  رضا(ع)  امام  ميالد  آستانه  در 
شر�ت  برگز�ده  فرزندان  جشنواره  چهارمين 
ا�ران خودرو خراسان با حضور مد�رعامل شر�ت، 
جمع� از مد�ران و �ار�نان و خانواده ها�شان در 

سالن هميار� ها� شهردار� مشهد برگزار شد.
ا�ران خودرو  بيژن زاهد� فرد مد�رعامل شر�ت 
خانواده  جا�گاه  اهميت  به  اشاره  با  خراسان 
خصوص  به  و  خانواده  به  با�د  گفت:  شر�ت  در 
فرزندانشان توجه و�ژه ا� داشت و در آ�نده برا� 
پيشبرد اهداف برنامه ها� و�ژه ا� خواهيم داشت.

سن�  رده  سه  در  برگز�ده  فرزندان  جشنواره 
نونهاالن، نوجوانان و جوان در بخش ها� علم�، 
شد  برگزار  هنر�  و  ورزش�  قرآن�،  اجتماع�، 
جوا�ز  و  تقد�ر  لوح  برگز�ده  نفرات  به  پا�ان  در  و 
ا�ن  در  است،  ذ�ر  شا�ان  شد.  اهدا  ارزنده ا� 
مراسم خانم نازنين رضوان� فرزند هم�ار گرام� 
آقا� سعيد رضوان� شاغل در واحد خدمات فن� 
فرزندان  جشنواره  چهارمين  برتر  فرزند  عنوان  به 
خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت  �ار�نان  برگز�ده 

معرف� و تجليل شد.
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نفرات منتخب چهارمین جشنواره فرزندان برگزیده شرکت 
ایران خودرو خراسان در رده سنی نونهاالن ) ۱2- ۷ (

نفر برتر دختراننفر برتر پسرانبخش

هنر�

 عليرضا ١
�  گانه �١راب

صالح� منش

محمدمتين ٢
 �يانا ٢ابراهيم زاده

��اظم

�ورزش

 فربد ١
  گانه ١د وان

�مال�

 پو ا ٢
  اس ٢مل�

غفار ان ساعد

�قرآن

اميرمحمد ١
� نرجس ١رحمان

داوود�

  اسين ٢
حانيه  ٢محمد� مقدم

�عنابستان

�اجتماع

 حسام ١
� فرنوش ١هدش

عابد�

 فرهاد ٢
 زهرا ٢عابد�

ا�بر�

�علم

 ا ليا ١
 حانيه ١عابد�

�عامل

محمدطاها 
� مهد ه ٢بلوچ

هر وند�

نفرات منتخب چهارمین جشنواره فرزندان برگزیده شرکت 
ایران خودرو خراسان در رده سنی نوجوانان ) ۱۷- ۱3 (

نفر برتر دختراننفر برتر پسرانبخش

� عليرضا ورزش
�منجم

ستا ش 
صرافيان

� اميرعل� قرآن
�امان

 زهرا 
احمدآباد�

� عليرضا اجتماع
�رضا 

 مهشيد 
عابد�

� اميرحسين علم
��الته عرب

 ثنا 
استاد�

هنر�

 �وثر ١
�ميرزاخان

٢ � هست
��اش�

نفرات منتخب چهارمین جشنواره فرزندان برگزیده شرکت 
ایران خودرو خراسان در رده سنی جوانان ) 3۰- ۱8 (

نفر برتر دختراننفر برتر پسران

 �قرآن
 حسين 

�شورگشت

هنر� 
 مهشيد 

�رمان� مقدم

 �اجتماع
محمدرضا 

شور ده شهر�

 �ورزش
 راحله 

�بشارت

 �علم
 زهرا 

شور ده شهر�

فرزند برتر شرکت 
ایران خودرو خراسان 

در کلیه بخش ها و 
رده های سنی: 
 نازنین رضوانی 

فرزند همکار سعید رضوانی
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در پی هشتمين قهرمانی تيم واليبال باشگاه فرهنگی ورزشی پيکان انجام شد 

اهدا هشتمین جام قهرمانی آسیا به موزه امام هشتم)ع(
�ه  مراسم�  ط�  پي�ان  ورزش�  فرهنگ�  باشگاه 
رضا(ع)  امام  مطهر  حرم  در  ٢٦خرداد  پنجشنبه 
بيست ودومين  در  خود  قهرمان�  جام  برگزارشد، 
باشگاه ها�  قهرمان�  واليبال  مسابقات  دوره 
اهدا  رضو�  قدس  آستان  موزه  به  را  آسيا  مردان 
�رد. در مراسم� �ه با حضور جمع� از مسئوالن 
گروه  مد�ران  رضو�،   قدس  آستان  مد�ران  و 
خودرو  ا�ران  شر�ت  خودرو،   ا�ران  صنعت� 
پي�ان   ورزش�  فرهنگ�،   باشگاه  و  خراسان 
واليبال  تيم  قهرمان�  جام  هشتمين  برگزارشد؛ 
موزه  به  آسيا  مردان  واليبال  مسابقات  در  پي�ان 

حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) اهدا گرد�د.
استان  نذورات  مد�ر�ل  زاده  اسماعيل  رضا  عل� 
قدس رضو� با قدردان� از اقدام مسووالن باشگاه 

پي�ان گفت: ا�ن حر�ت ارزش�، جلوه ا� د�گر از 
نما�ش  به  �شور  در  را  رضو�  فرهنگ  گسترش 
گذاشت. و� افزود: باشگاه پي�ان سالها� ز�اد� 
و  دارد  فعاليت  ورزش�  زمينه ها�  در  �ه  است 
�ند.  آفر�ن�  افتخار  �شور  برا�  توانسته  هميشه 

در �نار سا�ر  باشگاه  ا�ن  هشتمين جام قهرمان� 
امام مهربان� ها  افتخارات ورزش� �شور در موزه 

در معرض د�د عالقمندان قرار خواهد گرفت.
و  فرهنگ�  موسسه  مد�رعامل  اميرعطابخش 
عنوان   ٧ �سب  به  توجه  با  گفت:  پي�ان  ورزش� 
قهرمان� در ا�ن رقابت ها، قبل از شروع مسابقات 
�سب  صورت  در  �ه  شد  گرفته  تصميم  ا�ن 
تقد�م  قهرمان�  جام  قهرمان�،  عنوان  هشتمين 

موزه امام هشتم گردد.
بيست  در  قهرمان�  هشتمين  �سب  با  افزود:  و� 
مردان  واليبال  قهرمان�  مسابقات  دوره  دومين  و 
ا�فا�  راستا�  �ه  شد  ما  نصيب  افتخار  ا�ن  آسيا 
ا�ران  صنعت�  گروه  اجتماع�  مسئوليت ها� 

خودرو شور و هيجان را در جامعه تسر� دهيم.

مقام سوم تیم 
فوتسال تعاونی فنی 
و مهندسی در جام 

بزرگ رمضان
�ار�نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم 
رقابت ها�  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
مناسبت  به  �ه  مشهد  شهردار�  بزرگ  جا�زه 
به �سب  ماه مبار¨ رمضان برگزار شد، موفق 
مقام سوم شد. در ا�ن رقابت ها �ه مرحله نها�� 
آن در سالن بهشت� مشهد برگزار شد٢١٠ تيم 
با ��د�گر به رقابت پرداختند. شا�ان ذ�ر است 
�ار�نان  مهندس�  و  فن�  تعاون�  فوتسال  تيم 
رقابت ها�  در  خراسان  خودرو  ا�ران  شر�ت 
و  داشت  حضور  نيز  �ارگران  و�ژه  رمضان  جام 

موفق به �سب رتبه سوم ا�ن رقابت ها شد.

با حمایت ایران خودرو خراسان برگزار شد

مسابقه دوچرخه سواری کوهستان، تایم تریل انفرادی
سوار�،  دوچرخه  جهان�  روز  مناسبت  به 
آبشار  پار¨  در   ١٤٠١ خردادماه   ٢٧ جمعه 
مسابقات  دوره   �� بينالود  جد�د  شهر 
تر�ل  تا�م  بصورت  �وهستان  دوچرخه سوار� 

انفراد� برگزار شد.
رده ها�  در  ورزش�ار   ٣٥ مسابقات  ا�ن  در 
بخش  از  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  سن� 
احمدآباد با هم به رقابت پرداختند �ه در نها�ت 
دانيال  (نوجوانان)  قيام�  مصطف�  آقا�ان 
فالح� (جوانان) صالح فتوت� (بزرگساالن) بر 

س�و� اول رده ها� سن� خود ا�ستادند.
سن�  رده  هر  پنجم  تا  اول  نفرات  به  همچنين 
سرداوران  و  پيش�سوتان  از  و  اهدا  جوا�ز�  نيز 
خراسان  استان  سوار�  دوچرخه  هيات  �شور� 

رضو� تجليل شد.
هيات  ميزبان�  به  مسابقات  ا�ن  است  گفتن� 
بخش  محل�  بوم�  باز� ها�  و  روستا��  ورزش 
جد�د  شهر  سوار�  دوچرخه  هيات  و  احمدآباد 
بينالود و با حما�ت شر�ت ا�ران خودرو خراسان 
و شر�ت عمران شهر جد�د بينالود برگزار گرد�د.






