نشریه داخلی
ایران خودرو خراسان
بهار 1401

33
شــمــــــــاره

ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﻴﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

خط تولید وانت آریسان2
در ایران خودرو خراسان
افتتاحشد

ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﻫﺎﯾﻤﺎ  8Sاﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽرﺳﺪ

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﯾﺰل
و اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺷﺪ

بیانات رهبر انقالب در دیدار کارگران

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن | ﺷﻤﺎره  | ٣٣ﺑﻬﺎر ١۴٠١
 ١١اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ از
4
ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺳﻨﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ارﺗﻘﺎى ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﺮان
4
ﺧﻮدرو اﺳﺖ
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﻴﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﯾﺴﺎن ٢در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
5
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

6

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﺳﻬﻢ اﯾﺮانﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎى ﺷﺎﺳﯽﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻪ  ۶٠درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ

6

اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﯾﺰل و
7
اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎى ﮐﻼﺳﻴﮏ ﺑﻨﺰ در ﻣﺸﻬﺪ 7
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

8

ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در
راﻫﭙﻴﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺪس

9

ﺟﺬب ٣۶٠ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن

9

در راﺳﺘﺎى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد

ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاى و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻴﺮوى ﮐﺎر

9

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ
12
ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد

ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪى

12

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻫﺪفﮔﺬارى ﺗﻮﻟﻴﺪ  ١۵٧ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در اﯾﺮان
13
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ﻫﺎﯾﻤﺎ  8Sاﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽرﺳﺪ

13

ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
14
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
و رﯾﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

15

ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﺣﻀﻮرى داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ﻣﺪارس ﻣﺤﺮوم
15
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ

)ع(

آﯾﻴﻦ ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
16
ﻧﻔﺮات ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

17

در ﭘﯽ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻴﻢ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﭘﻴﮑﺎن
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

اﻫﺪا ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه اﻣﺎم
)ع(
18
ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
18
در ﺟﺎم ﺑﺰرگ رﻣﻀﺎن
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮارى ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﯾﻢ ﺗﺮﯾﻞ
18
اﻧﻔﺮادى

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 | اﯾﻤﺎن اﻣﻴﻦزاده | ﺣﺴﻦ ﺧﻴﺮى |
ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ | ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﻼﺗﻪ
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 ﺑﺮﻧﺰى
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﯾﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻨﺪﯾﺲ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر

ﺗﻨﺪﯾﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
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ﺑﻴﮋن زاﻫﺪىﻓﺮد | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

 ۱۱اردیبهشت ،فرصت
مناسبی جهت قدردانی
از جهادگران سنگر تولید
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ،اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺳﺘﻘﺮار  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﻫﺪاف
راﻫﺒﺮد ،ﻧﮕﺎﻫ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺎن و ﺎرﮔﺰاران
و ﺴﺎﻧ ﻪ ﺑﺎر ﺗﻠﻴ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﺟﺮا اﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺮ دوش ﻣﺸﻨﺪ را دارا ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺎر،
 از ﻣﻘﺪسﺗﺮﻦ واژهﻫﺎﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را
ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،اﻓﺮاد ﻪ
ﺑﺮا ﺴﺐ روز ﺣﻼل ﺗﻼش ﻣﻨﻨﺪ را ﺳﺘﻮده
و ﺑﺎ ﺴﺎﻧ ﻪ در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣداﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎ دﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و
ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار)ع( ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺎرﮔﺮان
و ﺎر آﻧﺎن از ﭼﻨﺎن درﺟﻪا از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢاﻟﺸﺎنﻣﺎن ،ﺑﺮ دﺳﺖ ﺎرﮔﺮ
ﺑﻮﺳﻪ ﻣزﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دور از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻣداﻧﺪ.
 ١١اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ
ﻗﺪرداﻧ از ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺳﻨﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ در
ﻮران ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺗﻌﺼﺒ ﻣﺜﺎل
زدﻧ ﺗﺼﻮﺮ زﺒﺎ از ﺧﻮدﻔﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺶ
درآوردﺪ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮانﺗﺮ
از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﮔﺸﺎﺪ ،ﻣﺮﻫﻮن دﺳﺘﺎن ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ و
ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﺗ ﺗ ﺎرﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺧﻮﺶ اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل ﻪ ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ از ﺳﻮ رﻫﺒﺮ
ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺗﻮﻟﻴﺪ ،داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن،
اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻦ « ﻣﺰﻦ ﺷﺪه ،روﺮد ﺟﻬﺎد و
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮ از داﻧﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﺰان ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻴﻔﻴﺖ و روﻧﻤﺎ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﺪ در راﺳﺘﺎ اﻫﺪاف ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﺣﺮﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر  ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎر دﮕﺮ ﺑﺎ آرزو ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘ ﺑﺮا ﺗﻤﺎﻣ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎران ﻋﺰﺰم ،روز ﺎرﮔﺮ را ﺑﺮ ﺟﻬﺎدﮔﺮان
ﺳﻨﮕﺮﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺒﺮﻣﮔﻮﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى ﺧﻄﻴﺒﯽ | ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو

ارتقای کیفیت محصوالت ،مهمترین اولویت
ایران خودرو است
ﺎرﮔﺮان دﻟﺴﻮز و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺸﻮرﻣﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺟﻬﺎدﮔﺮان ﺧﺴﺘﮕﻧﺎﭘﺬﺮ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻪ در اوج ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر
ﺮوﻧﺎ ،ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺘ ﺳﺘﻮدﻧ ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ
زﺒﺎ از ﺧﻮداﺗﺎ و ﺧﻮدﺑﺎور را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو،
ﭘﺮﺗﻮان و اﺳﺘﻮار راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟ
ﮔﺸﻮده و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺶ در ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺎﻊ
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺸﻮر ﻣاﻓﺰاﺪ ،اﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﻫﻮن
دﺳﺘﺎن زﺣﻤﺖﺶ ﺗ ﺗ ﺎرﮔﺮان و ﺎرﻨﺎن
ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ .از اﻦ رو ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض
ﻣداﻧﻢ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎران ﺷﺮ و ﺧﺪوﻣ ﻪ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ در اﻦ ﻣﻴﺪان ﻣﻘﺪس ﻮﺷﻴﺪه و
ﻟﺤﻈﻪا ﺗﻮﻗ ﭼﺮخ ﻋﻈﻴﻢ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮﻧﻤﺗﺎﺑﻨﺪ،
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﺮ و ﺗﺸﺮ ﻨﻢ.
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن
اﺧﻴﺮ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه از ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ و ﺗﻬﺪﺪﻫﺎ،
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮا رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دارﻢ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺷﺮﺎ ﺧﻮدروﺳﺎز
ﺧﺎرﺟ ،اﺮان را ﺗﺮ¨ ﺮدﻧﺪ ،ﺎرﮔﺮان و
ﭘﻮﻻدﻣﺮدان آوردﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺗﺎﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺎور
»ﺎر ﻧﺸﺪ ﻧﺪارد« ،ﺛﺎﺑﺖ ﺮدﻧﺪ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺑﺎور
و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪاﻧﺪﺸﻪ و ﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎ داﺧﻠ،
»ﻧﺎﻣﻤﻦ ﻫﺎ« ﻣﻴﺴﺮ و ﺟﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺨﺮب ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻏﺮب ،ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺮوﻧﺎ
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺸﻮر و در ﭘ آن اﺠﺎد ﺷﺮاﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن

ﻣﺎﻟ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮا ﺧﻮدروﺳﺎزان داﺧﻠ را اﻧﺎر
ﺮد .در اﻦ رﻫﮕﺬر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﻧﻴﺰ از
آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺎد ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﺎﻟ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻦ وﺟﻮد در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ
اﺳﺖ ﻪ ﺎرﮔﺮان و ﺎرﻨﺎن ﺧﺪوم ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﮔﺮوه
ﺧﻮدروﺳﺎز ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ آﻨﺪها ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻣﺸﻼت و ﺎﺳﺘﻫﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﻨﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺎﻫﺪفﮔﺬار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ
ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو در ﺸﻮر و ﺗﻼش ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮا
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻓﺮﻣﺎﺶ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ،
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪا ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﻓﺰاﺶ ﻴﻔﻴﺖ
ﺧﻮدرو و ﻓﺮﻣﺎن رﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم در زﻣﻴﻨﻪ
ﺿﺮورت ارﺗﻘﺎ ﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اوﻟﻮﺖ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﻪ
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن و ﻣﺼﺮف ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎ،
ﺧﺸﻨﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖﭘﺬﺮ،
ﺗﻌﻬﺪ ،ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺴ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت
دوﺳﺖ ،ﭘﺮﺗﻮانﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮآور و
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ،ﺟﺎﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺴﺘﻪا ارﺗﻘﺎ
دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣداﻧﻴﻢ ﺑﺮا ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎ
ﺴﺐ و ﺎر ،اﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و اﻣﻴﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻮس ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪاﻧﺪﺸﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺮان ﺳﺮاﻓﺮاز ،از ﻫﻴﭻ ﻮﺷﺸ درﻎ ﻧﻨﻴﻢ.
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ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﻴﻼد ﺑﺎﺳﻌﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

خط تولید وانت آریسان 2در ایران خودرو خراسان افتتاح شد

ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﻴﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ٢در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻤ ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌ از ﻣﺪﺮان ارﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ،ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ،
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،رﻴﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ و ﺟﻤﻌ
از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻟﺸﮕﺮ و ﺸﻮر ،ﺷﻨﺒﻪ  ٢١ﺧﺮداد
ﻣﺎه  ١٤٠١در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺖ آرﺴﺎن ٢اﻓﺘﺘﺎح
ﮔﺮدﺪ .اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿ زاده ﻫﺎﺷﻤ ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻣﺮدم
ﺷﺮ ﻓﺮﻤﺎن ،ﺳﺮﺧﺲ و ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺣﻤﺪ آﺑﺎد و
رﺿﻮﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﺎ ﺗﺸﺮ از ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﺪﺮﺖ و ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل
و ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ،ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺑﻴﺎر ٦/٧
درﺻﺪ ﺟﺰ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮﺗﺮ ﺸﻮر اﺳﺖ ﻪ
ﻤﺘﺮﻦ ﻧﺮخ ﺑﻴﺎر
را دارد.
و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
واردات ﺧﻮدرو ،ﻫﺪف
اﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﺠﺎد
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﺮ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺸﻮر
ﻋﻨﻮان ﺮد و اﻓﺰود:
اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺎ اﺟﺮا
اﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻴﻔ
و ﻤ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان

داﺧﻠ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ ﻧﻴﺰ در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات
٨ﮔﺎﻧﻪ رﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮد :ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
دﺘﺮ ﺧﻄﻴﺒ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
از اﺑﺘﺪا ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﻧﺎﻗﺺ در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﻗ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻪ اﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ،ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ  ٢٥درﺻﺪ ﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻴﺎﻧﻮش ﭘﻮرﻣﺠﻴﺐ
اﻓﺰود :ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﺟﺎر،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺴﺎن ،٢از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺟﺪﺪ دﮕﺮ ﻧﻴﺰ روﻧﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد.
اﻣﻴﺮرﺿﺎ رﺟﺒ رﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﺪ در
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﺤﺮ¨ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎز
اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو اﻦ روﻧﺪ در اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن اداﻣﻪ ﺎﺑﺪ و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد :ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
روزاﻧﻪ  ٢٠دﺳﺘﮕﺎه آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و اﻣﻴﺪوارﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﺎ اﻓﺰاﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺠﺎد  ٤٠٠ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ
ﺟﺪﺪ ،در ﭘﺎﺎن ﺳﺎل»ﺗﻮﻟﻴﺪ ،داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ،اﺷﺘﻐﺎل
آﻓﺮﻦ« ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺪف  ٤٠ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل
ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :در اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﺮﻓ و
ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ در دﺳﺘﻮر ﺎر ﺑﻮده ﻪ
اﻣﺮوز واﻧﺖ آرﺴﺎن ٢ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﺪﺮﺖ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو ،اﻣﻴﺪوارﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎر دو
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ دﮕﺮ را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺮان
ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻴﻢ .ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﺧﻼﻗ ﻣﺪﺮ
ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو آرﺴﺎن  ٢در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮان ﺧﻮدرو در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ اراﻪ ﮔﺰارﺷ از
روﻧﺪ اﺟﺮا ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮﺖﻫﺎ داﻧﺶ
ﺑﻨﻴﺎن داﺧﻠ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﺳ ﭙﺎرﭼﻪ اﻦ
ﺧﻮدرو ﺑﺮا اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ
ﺑﻮﻣ اﺷﺎره ﺮد.
و اﻓﺰود :ﺗﻤﺎﻣ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮدرو در
ﺧﺎرج از ﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
 ٨٥ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻠ را اﺧﺬ ﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻮع رﻧﮕ
ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر ،اﻓﺰاﺶ ﺣﺠﻢ
ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺎز  CNGو اﻓﺰاﺶ اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ
ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ و راﻧﻨﺪه از ﺳﺎﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آرﺴﺎن ٢اﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

سهم ایرانخودرو در بازارخودروهای شاسیبلند به ۶۰درصد میرسد

ﺑﺎ اﻓﺰاﺶ ﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺎﺳﺑﻠﻨﺪ ،ﺳﻬﻢ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو در ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ  ٦٠درﺻﺪ اﻓﺰاﺶ ﻣﺎﺑﺪ .در
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو و
ﺟﻤﻌ از ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا اﺳﻼﻣ ﺑﺎ
ﻣﺪﺮان اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،از اﻓﺰاﺶ ﺗﻴﺮاژ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ و آﻏﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه
واﻧﺖ آرﺴﺎن  ،٢ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل  ١٤٠١ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪ .در اﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻪ در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﻦ ﺷﺮﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺰارﺷ از ﻋﻤﻠﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﻦ ﺷﺮﺖ اراﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﺶ ﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎر ،اﻓﺰاﺶ
داﺧﻠ ﺳﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٣٠
درﺻﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ارﺗﻘﺎ
ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ
ﻃﺮح ﺷﺪه در اﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو

بازدید مدیران عامل سایتهای
استانی گروه صنعتی از شرکت ایران
خودرو خراسان
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو ،از
ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ ﻫﺎﻤﺎ  8Sدر ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮ داد .ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻈﺎرت و ﭙﺎرﭼﻪﺳﺎز اﻫﺪاف ﻤ و
ﻴﻔ ﺳﺎﺖﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو ،ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻌ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن
و ﻣﺪﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧ از اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎزدﺪ ﺮدﻧﺪ.
ﻴﺎﻧﻮش ﭘﻮرﻣﺠﻴﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻦ ﺑﺎزدﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎﻴﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ ،در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﺶ ﻴﻔﻴﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎ داﺧﻠ و در راﺳﺘﺎ اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو
در ﺳﺎل ﺟﺎر ،ﺑﺎزدﺪﻫﺎ ﻧﻈﺎرﺗ ادوار در ﺗﻤﺎﻣ
ﺳﺎﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺰاﺶ و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﺖ ﻣﺮﺰ
و ﺳﺎﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧ ،دﺳﺖﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮانﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ .ﭘﻮرﻣﺠﻴﺐ ﮔﻔﺖ :در اﻦ ﺑﺎزدﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒ در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﺶ ﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟ و ﺎر ﺗﻴﻤ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
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ایران خودرو خراسان مجهز به جدیدترین دیزل
و الکتروپمپ های دنیا شد
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ دﺰل ﭘﻤﭗ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
دﻧﻴﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از دﺰل و اﻟﺘﺮو ﭘﻤﭗﻫﺎ
ﺟﺪﺪ در ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ ﺷﺮﺖ
ﺑﻪ ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ روز دﻧﻴﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار از اﻦ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺷﺮﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ

اﻤﻨ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﮔﻔﺖ:
از ﺳﺎل  ١٣٧٩ﺗﺎ اﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﻪ ﮔﺬارﻫﺎ
زﺎد در اﻦ ﺷﺮﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ اﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻪﮔﺬارﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ
٥ﻫﺰار ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ از اوﻟﻮﺖﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﺮﺖ
اﺳﺖ .ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﺎر ﺷﺮﺖ
داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺎم اﺮان ﺧﻮدرو ،ﭘﺮوژه ﺑﺮوزرﺳﺎﻧ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻢ و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
از اﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﺰرﮔﺘﺮﻦ ﺣﺮﻖ

7
اﺣﺘﻤﺎﻟ و در ﺷﺮاﻂ ﺑﺤﺮاﻧ و ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ،اﻣﺎن
ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻬﺎر آﺗﺶ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺪﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ ﺷﺮﺖ ﺗﺎم
اﺮان ﺧﻮدرو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ در زﻣﺎن ﻗﻄﻌ ﺑﺮق،
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در اﻃﻔﺎ
ﺣﺮﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻦ ﺣﺮﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣ و
اﺟﺮا ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻤﻮدﻢ.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤ اﻓﺰود :ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﭘﻤﭗﻫﺎ
ﻪ در اﻦ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه از ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺤﺼﺎر در ﺸﻮرﻫﺎ اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺷﻮد.
اﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺗﺎﻴﺪﻪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ULو  FMرا دارد.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﻤﻨ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺷﺮﺖ و ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻓﻀﺎ ﺳﺎﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﻖ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
اﺣﺴﺎس ﻣﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق
ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺎره دﺰل ﺑﻮد.
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻨﺎررود اﻓﺰود :ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ
در ﻫﺰﻨﻪﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺑﺮوز ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟ،
ﺑﺮوزﺗﺮﻦ دﺰل و اﻟﺘﺮو ﭘﻤﭗﻫﺎ روز دﻧﻴﺎ ﺗﻬﻴﻪ و
در ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﺪﻪ در زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
دﺰل ﭘﻤﭗﻫﺎ وارد ﻣﺪار ﻣﺷﻮد و آب را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻓﺸﺎر  ١٣ﺑﺎر در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺎن ﺧﻮاﻫﺪاﻧﺪاﺧﺖ.

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

افتتاحنخستینباغموزه
و مرکز فروش و خدمات
پس از فروش خودروهای
کالسیک بنز در مشهد

آﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮزه و ﻣﺮﺰ ﻓﺮوش
و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﻼﺳﻴ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .آﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎح
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎ ﻼﺳﻴ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺮﺖ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ﻣﺮﺰ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎ ﻼﺳﻴ ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻴﺎﻧﻮش ﭘﻮرﻣﺠﻴﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در اﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :روﺪاد اﻣﺮوز از راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در

زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﺲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺮﺳﺪس
ﺑﻨﺰ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻦ ﻃﺮﻖ رﺿﺎﺖ اﻦ رده از
ﻣﺸﺘﺮﺎن را ﺴﺐ ﻨﻴﻢ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ ﺳﺘﺎره اﺮان ﻧﻤﺎﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎر
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﺰ در اﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎره اﺮان  از
ﺷﺮﺖﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺑﺎ روﺮدﻫﺎ ﺟﺪﺪ دﺘﺮ ﺧﻄﻴﺒ
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو اﻦ ﺷﺮﺖ
در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ادﺑ اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﻨﺪﮔ  ١٠١٢را
در راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪا ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨ ﺷﺮﺖ
ﻣﺮﺳﺪس ﺑﻨﺰ و ﺑﺎ ﺑﻮﻣ ﺳﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎ
رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻪ اﻦ اﻣﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان و ﺧﻮدرو ﺳﺎزان داﺧﻠ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا را اﻔﺎ ﻨﺪ.
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در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻫﻤﮑﺎرى ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮانﺧﻮدرو اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد

معرفی دستاوردهای دانش بنیان شرکت ایران خودرو خراسان

ﻫﻤﺎﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎر ﺷﺮﺖﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮﺖﻫﺎ
داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﻤﺎران
ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻨﺪه ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﺶ »ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻫﻤﺎر ﺷﺮﺖﻫﺎ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮانﺧﻮدرو« ،ﻃ روزﻫﺎ  ٢٢و  ٢٣ﺧﺮداد ﻣﺎه
در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﺎﭘﻮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در
اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ،ﺑﻴﺶ از  ٤٠٠ﺷﺮﺖ ﻨﻨﺪه ﺣﻘﻴﻘ
و ﺣﻘﻮﻗ در ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و ﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺎرﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
در اﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و
ﺷﺮﺖﻫﺎ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن در ﺷﺶ ﻣﺤﻮر ﻼن
ﺷﺎﻣﻞ :ﻓﻨﺎورﻫﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدروﻫﺎ ﺳﻮار
و ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر( ،ﻓﻨﺎورﻫﺎ ﻗﻮا
ﻣﺤﺮﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺳﻮار و ﺳﻨﮕﻴﻦ )درونﺳﻮز ،ﻫﻴﺒﺮﺪ و ﺑﺮﻗ(،
ﻓﻨﺎورﻫﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮق و اﻟﺘﺮوﻧﻴ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ ،ﻓﻨﺎورﻫﺎ آزﻣﻮن و ﺻﺤﻪﮔﺬار،
ﻓﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﻓﻠﺰ و ﻓﻨﺎور ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ،
ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻫﺎ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﺮدﻧﺪ.
در ﻧﻤﺎﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒ ﻫﻤﺎﺶ ،ﺷﺮﺖﻫﺎ
داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و داﻧﺶﭘﺎﻪ ﺟﺘﻮ ،ﺗﺎم ،اﭙﻮ ،ﻧﻴﺮو
ﻣﺤﺮﻪ ،ﭼﺮﺧﺸﮕﺮ ،ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﺮان
ﺧﻮدرو ،ﺳﺎﭘﻮ ،اﺘﺮا¨ ،اﺴﺎﻮ ،اﺴﻴﻮ ،ﮔﻮﻫﺮ
ﻓﺎم ،اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،اﺪم ،ﻣﻬﺮﺎم ﭘﺎرس،
اﻣﺪاد ﺧﻮدرو ،ﻣﺒﺪل ﺧﻮدرو ﭘﺎ¨ ،ﻣﺤﻮرﺳﺎزان،
ﺎﺑﻞ ﺧﻮدرو ﺳﺒﺰوار ،اﻟﺘﺮ ﺧﻮدرو ﺷﺮق،
اﮔﺰوزﺳﺎز ﺧﺮاﺳﺎن ،اﺮان ﻓﺎوا ،ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن و اﺮان ﺧﻮدرو دﺰل از زﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ
ﻣﺎﻟ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﻴﻔﻴﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟ داﺷﺘﻨﺪ و
در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻤﺎﺶ ﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼ در ﺑﻴﺶ از
 ٢٦٠ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻬﺪ ﺧﻄﻴﺒ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻏﺮﻓﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ
ﺑﻴﺎن رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ارﺷﺎدات ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮ از ﭘﺮوژهﻫﺎ

داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮهور ﻫﺴﺘﻴﻢ.
و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو و را  ﺑﺎﺪ
و اﻟﺰام داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮا دﺳﺖﺎﺑ ﺑﻪ اﻫﺪاف
و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ در ﺧﺼﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮﺖﻫﺎ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن،
درﻫﺎ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮا ورود داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎ و
ﻫﻤﺎر ﺑﺎ اﻦ ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺎز اﺳﺖ و اﺮان ﺧﻮدرو
ﺑﺮا اداﻣﻪ ﺣﺮﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮان اﻦ ﺷﺮﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﻦ
ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف اﺻﻠ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ﺟﻤﻊ آور ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﺮﺖ اﺳﺖ.
وﺣﻴﺪ آﺘ اﻓﺰود :در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﺖﻫﺎ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن،
ﺷﺮﺖﻫﺎ ﺻﻨﻌﺘ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ
در راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎز ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺧﻮد دارد.
و اﻓﺰود :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآور
در ﺳﻪ ﺣﻮزه  “ﭘﺮورش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآور”،
”اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻋﻠﻤ و ﭘﮋوﻫﺸ” و ”ارزﺎﺑ و
ﭘﺎﺶ” ﻣﺘﻤﺮﺰ اﺳﺖ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ :ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز رﻧﮓ ﺧﻮدرو،
ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺗﻬﻮﻪ ﻫﻮا  ،PMRﺑﻬﺒﻮد ﻣﺘﺮﺎل
ﺳﺮه ﮔﺎنﻫﺎ ﺟﻮﺷﺎر ،اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﺮ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻓﺰاﺶ دوام ﭘﻴﻦﻫﺎ ﺟﻴﮓ و
ﻓﻴﺴﭽﺮ ،ﻃﺮاﺣ ﻇﺎﻫﺮ رﺑﺎت،AGVﺗﺼﻔﻴﻪ آب
ﺧﺮوﺟ  ROﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻻ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز
ﻓﻫﺎ ﺳﺮه ﮔﺎن ﻫﻴﺪرام ،ﻣﺤﻠﻮل وﮋه زﻧﮓ ﺑﺮ
و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ دﮕﺮ اﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺎره ﺮد.
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در راﺳﺘﺎى ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

حضور کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان در راهپیمایی روز قدس

ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﻫﭙﻴﻤﺎ روز ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس ﺣﻀﻮر
ﭘﺮﺷﻮر ﺎﻓﺘﻨﺪ .راﻫﭙﻴﻤﺎ روز ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺪس اﻣﺴﺎل ) (١٤٠١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺎﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛
ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ در آﺧﺮﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎر¨ رﻣﻀﺎن
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻦ روز ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﻣﻠ آﺑﺎد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ و ﺣﻤﺎﺖ ﺧﻮد از ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ را اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﺖ
از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ از ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﻘﺪﺮ ﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻫﻤﺎران ﻋﺰﺰم ﺑﺎﺑﺖ اﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﺗﺸﺮ ﻣﻨﻢ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ ﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ وﻗﻔﻪ ﺑﺎﺑﺖ وﺮوس ﺮوﻧﺎ ،اﻣﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎر
دﮕﺮ در ﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﻤﺎﺖ ﻨﻴﻢ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :اﻣﺮوز در اﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎ ﺳﺮدار ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻟ اﺳﺖ .ﺣﺎج ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﺸﻮر

ﺑﺮا اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب و رﻫﺒﺮ و در ﺟﻬﺖ دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺗﻼشﻫﺎ ﻓﺮاوان
ﺮد؛ اﻣﻴﺪوارم ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺟﺰ رﻫﺮوان واﻗﻌ اﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و راﻫﺸﺎن
را اداﻣﻪ دﻫﻴﻢ.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

جذب  3۶۰نیرویکار جدید
درایران خودرو خراسان

ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن  ٣٦٠ﻧﻴﺮو اﻧﺴﺎﻧ ﺟﺪﺪ را ﺟﺬب ﺮد .در
راﺳﺘﺎ ﻣﻨﻮﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ،داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و
اﺷﺘﻐﺎل آﻓﺮﻦ ،ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب  ٣٦٠ﻧﻴﺮو ﺎر
ﺟﺪﺪ ﺮد .اﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎل ﺟﺎر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ و در ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﺶ ﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣ اﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﻴﻦ
 ٢٠اﻟ  ٢٥ﺳﺎل ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻓﻨ و ﺗﺤﺼﻴﻠ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ
ﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺷﺮﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل زا ﺑﺮا ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﻦ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﻬﺪ ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﺑﺎ اوﻟﻮﺖ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺳﺮﻣﺎﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد و
اﺟﺘﻤﺎﻋ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻢﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﺳﺎل
 ،٩٧اﻦ ﺷﺮﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺎر آزﻣﻮده ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻢ اﻨﻮن ﺣﺪود  ٥ﻫﺰار ﻧﻴﺮو ﺎر در ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﺪ،
اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺎر ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺖ ﺷﺮﺖ ﺑﻪ آدرس  Ikkco.irﺑﺎ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ "درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎر" ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﻫﻤﺎر
در اﻦ ﺷﺮﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﻧﻤﺎﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮد

عنوان شرکت برتر استانی در زمینه پیشبرد
اهداف بهداشت حرفهای و سالمت نیرویکار
ﺑﺮا ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ ،ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﻦ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪا اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﻪ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺮﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﭘﺲ از ارزﺎﺑ ﺷﺮﺖﻫﺎ اﺳﺘﺎن
واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘ ﺳﺎل ١٤٠٠را ﻣﻌﺮﻓ ﺮد .ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه وﮋه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺮوس ﺮوﻧﺎ
و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪا از ﺳﻮ آن ﻣﺮﺰ ﺑﺮا ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ .ﺳﻴﺪ ﺟﻮاد ﺣﺴﻴﻨ ﻣﻌﺎون
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻬﺪ و رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ از ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ در راﺳﺘﺎ اﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺎر اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺪرداﻧ
ﺮد .در ﺑﺨﺸ از اﻦ ﻟﻮح ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺷﺮﺖ در راﺳﺘﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺮوس ﺮوﻧﺎ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪا اﺷﺎره ﺷﺪه
و از زﺣﻤﺎت ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ ﺗﻘﺪﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨ
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
از ﺑﻴﻤﺎر ﺮوﻧﺎ و اﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺎر اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
واﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣ ﺎرﻨﺎن ،اﻓﺰاﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﻋﺎﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻊ ﻣﺎﺳ و ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ در
ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎران اﺷﺎره ﺮد .ﺷﺎﺎن ذﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ﺳﺎل  ،١٤٠٠ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ ﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺎن را از ﻃﺮف
وزارت ﺗﻌﺎون ،ﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ درﺎﻓﺖ ﺮد.
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد

تسریع در تبدیل وضعیت
کارکنان تولیدی

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن

بهره برداری از شرکتحمل و نقل
آرمان سیر بینالود
ﺑﺎ ﻫﺪف رﺿﺎﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺷﺮﺖ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎوﮔﺎن اﺎب و ذﻫﺎب ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن،
ﺷﺮﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺎرﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ اﺎب و ذﻫﺎب ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﺖ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﺶ رﺿﺎﺖ ﺎرﻨﺎن از ﺳﺮوﺲﻫﺎ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ راهاﻧﺪاز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻ اﻦ ﺷﺮﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ
و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﺶ ارزش
ﺳﻬﺎم ﺗﻌﺎوﻧ ،ﺳﻮدآور ﻣﺎﻟ ﺣﺎﺻﻞ از اﻦ روﺪاد ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻪ
ﺎرﻨﺎن زﺣﻤﺘﺶ ﺷﺮﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﻴﺮد.
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﺑﺠﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن از ﻣﺒﺪا ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻧﻤﺎﺪ.
و اﻓﺰود :ﺗﺎ اﻦ ﻟﺤﻈﻪ  ٥دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس  ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻨ ﺑﻮس ﺟﻬﺖ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ در داﺧﻞ ﺷﺮﺖ و  دﺳﺘﮕﺎه ﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﺨﭽﺎل دار
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ  ٣٦٠درﺟﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﺪار ﺷﺪه
و اﻣﻴﺪوارم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻬﺎم داران در آﻨﺪه  ٥دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس دﮕﺮ
ﻧﻴﺰ ﺧﺮﺪار ﮔﺮدد.
ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻨ ﻫﺎﺷﻤ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ آرﻣﺎن ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮا
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺎرﻨﺎن در ﻣﺴﻴﺮ راه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﻦ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﺟ ﭘ اس راهاﻧﺪاز ﺮده و  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
و ﻋﻨﻮان ﺮد :ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﻬﺘﻦ ﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﻴﺎر
ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر و اداره ﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ از اﺑﺘﺪا ﺣﺮﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ
ﻠﻴﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش دﻫﻴﻢ.

ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺎرﻨﺎن ﺟﺪﺪ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از
 ٥ﺑﻪ  ٢ﺳﺎل ﺎﻫﺶ ﺎﻓﺖ.
ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل ١٤٠١و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ و ﺳﺎﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ،ﺳﺎل  ١٤٠٢ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ١٤٠١اﻫﺪاف
ﻣﻬﻤ ﺑﺮا ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺪوﻦ ﺷﺪه و ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺮ اﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻨﻴﻢ  .از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ اﻦ اﻫﺪاف ،ﻧﻴﺮو اﻧﺴﺎﻧ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺸ از ﻫﻤﺎران ﻣﺎ
در ﺷﺮﺖ ﻋﺰﺰاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ مهندس زاهدی فرد:
ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻤﺎﻧﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺎر دارﻧﺪ .اﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ بخشی از همکاران ما
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺮ ﺎرﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم در شرکت عزیزانی
ﺗﻮان در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ هستند که به صورت
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺗﻼشﻫﺎ
زﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ پیمانکاری با ما همکاری
اﻦ ﻋﺰﺰان را ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ دارند .تالشهای زیادی
ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
صورت گرفته تا بتوانیم
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ ﺻﻮرت این عزیزان را با تبدیل
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺬب ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻻزم وضعیت به آرامش
ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل  ١٤٠١ﺗﻤﺎﻣ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو بیشتری برسانیم
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺎر دارﻧﺪ ﻪ ﺣﺪود
 ٥٠٠ﻧﻔﺮ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻨﻮان ﺮد :ﺳﺎﺮ ﻫﻤﺎراﻧ ﻪ در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ و ﻏﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺎر ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺧﺮداد
ﺳﺎل  ١٤٠٢ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و اﻓﺰود :در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ
ﺟﺪﺪ  ٥ﺳﺎل ﺑﻮده ﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻻزم اﻦ
ﺑﺎزه ﺑﻪ  ٢ﺳﺎل ﺎﻫﺶ ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ از ﺗﻼش ﺗﻤﺎم ﺎرﻨﺎن در راﺳﺘﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ در ﺷﺮﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در آﻨﺪه ﻧﺰد ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺴﺎن ٢ﺑﻪ  ٧٠دﺳﺘﮕﺎه در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ و در
ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ١٤٠١ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ ﺷﺮﺖ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ

هدفگذاری تولید ۱۵۷هزار دستگاه در ایران خودرو خراسان
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ١٥٧ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  ١٤٠١ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ٥٠ :ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ
ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﻤﺎ S7و  S5و دو ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ 8S
و  7Xاﺧﺘﺼﺎص دارد.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻦﻪ ،در راﺳﺘﺎ
ﻣﻨﻮﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﺎل
ﺟﺎر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو روﻧﺪ اﻓﺰاﺶ
ﺗﻴﺮاژ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از اﺑﺘﺪا ﺧﺮدادﻣﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪا ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺘﻮﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺧﻮدرو
دارا ﺴﺮ در اﻦ ﺷﺮﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺷﻮد .و
ﻋﻨﻮان ﺮد :اﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ دو روﺮد اﻓﺰاﺶ
ﺗﻴﺮاژ و ارﺗﻘﺎ ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪ از اﺑﺘﺪا اﻣﺴﺎل ﺗﺎ
روزﻫﺎ ﭘﺎﺎﻧ ﺧﺮدادﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ  ١٠درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ
در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو

هایما  8Sامسال
بهتولید میرسد

زاﻫﺪﻓﺮد اﻓﺰود :ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺎر ﺟﺪﺪ را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
اﻣﺴﺎل ﺷﺮﺖ ﻗﺮار دادهاﻢ ﻪ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
ﺑﻴﺶ از  ٣٥٠ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو ﺟﺪﺪ ﺟﺬب ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺧﺼﻮص

ﺑﻬﺒﻮد ﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻔﺖ :ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺤﻮل
ﻴﻔﻴﺖ ﻪ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﺒﺮد ﻼن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺮانﺧﻮدرو در ﻗﺎﻟﺐ ﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد
ﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪوﻦ ﺷﺪه ،در دﺳﺘﻮر ﺎر ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از اﻓﺰاﺶ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار از ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
در اواﺳﻂ اﻣﺴﺎل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻫﺎﻤﺎ
 ،8Sﺗﻴﺮاژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻤﺎ  S5و  S7ﭘﻼس اﻓﺰاﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ .ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :ﺧﻂ ﺟﺪﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﺖ ﺗﺎم و اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
در ﺣﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻬﺎر
ﻣﺪل ﺧﻮدرو ﺷﺎﺳ ﺑﻠﻨﺪ را دارد .و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن
اﻦﻪ ﺑﻴﺶ از  ٤٩ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻫﺎﻤﺎ از
ﺳﺎل ١٣٩٤

در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺑﻪ روز ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻌﻮﻗ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﻤﺎ ١٠ ،ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﻪ ﺣﺪود  ٩٠درﺻﺪ آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
زاﻫﺪ ﻓﺮد ﺑﺮ اﻓﺰاﺶ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﺳﺎز ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎﻤﺎ و ﺿﺮورت آﻣﻮزشﻫﺎ ﻻزم ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻨﺪﮔﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺎﻴﺪ ﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﺎر ﺳﺎﭘﻮ و اﺴﺎﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎﻤﺎ  8Sدر
دﺳﺘﻮر ﺎر اﺮانﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار دارد ﻪ
ﻃﺒﻖ ﻫﺪفﮔﺬار ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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درک از ﭘﻴﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى

رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨ
ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد و در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار،
آرﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﻣﻠ و ﻣﺮدﻣ ﺑﺮا ﺗﻤﺎم ﺸﻮرﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻤﺎﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮان ﻣﺎد ،اﻧﺴﺎﻧ
و ﻣﻌﻨﻮ ﺸﻮرﺷﺎن اﻓﺰاﺶ ﺎﺑﺪ و در ﭘﻨﺎه ﺗﺎﻣﻞ
ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺎ ،ﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺮاﻓﺮاز در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻣﺘﻮﺳﻠ .(١٣٨٢،ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻘﻖ اﻦ اﻣﺮ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻪ ﻣﺘﺸﻞ از ﺑﺨﺶ
دوﻟﺘ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺳﺖ ﺑﺎﺪ در ﻗﺎﻟﺐ  ﺗﻴﻢ،
ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻔﺎ ﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻜ از اﺑﺰارﻫﺎ
اﺻﻠ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار در ﻛﻨﺎر دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﺑﺎﺷﺪ.
اﻦ ﻣﻮﺿﻮع از آن ﺟﻬﺖ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺣﺮﺖ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺸﻮر و ﺗﺒﻌﺎﺗ ﻣﻨﻔ ﻪ ﻓﺮآﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺎورد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد
ﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در¨ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻤ دوﻟﺖ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﺟﺰا ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺪار
ﻫﺪاﺖﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮارد اﻃﻼق
ﻣﺷﻮد؟ اﺻﻄﻼح ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن در
اواﻞ دﻫﻪ  ١٩٧٠ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺮﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻤ ﺑﻪ ﺧﻴﺮﻪ
ﺗﻤﺮﺰ ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺎر
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ﻗﺮن ﭘﻴﺶ
و ﺎ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .دﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ و ...ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺪا ﺮدﻧﺪ)ﻓﺮﻤﻦ،
 .(١٩٨٤ﺣﺎل اﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ :ﻚ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻚ ﺧﺮده ﻧﻈﺎم ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺎط
ﺧﻮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ وﻇﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ
دارد؟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ
ﺗﺒﻌﺎﺗ ﺑﺮا ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﺎزار ،ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه و
ﻧﻬﺎﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ دارد؟ )ﭘﻮرﺗﺮ(١٩٩٠ ،
ﺑﺮﺧ از اﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
● اﻓﺰاﺶ ارزش ﺗﺠﺎر ،ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎر
● دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ
● ﻧﻴﺮو ﺎر ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و اﻤﻦﺗﺮ
● ﻣﺪﺮﺖ رﺴ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن
● ﺎرﻨﺎن ﻣﺸﺘﺎق
● وﻓﺎدار ﻣﺸﺘﺮ
● ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻃﺮﻓﻬﺎ ذﻨﻔﻊ
● ﺗﻘﻮﺖ وﺟﻬﻪ ﻋﻤﻮﻣ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻮان  از
ﺷﺮﺖﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮو در ﺸﻮر ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ ﺧﻮد

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى

آﮔﺎﻫﯽ از ﭘﻴﺎم
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى
ﺑﺎور
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﯾﺮى
را ﺑﺮ اﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻤﺮﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در اﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺳﻌ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ در اﻦ ﺷﺮﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ« و ﻻزﻣﻪ ﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ؛ ﻫﻴﭻ ﺲ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم در زﻧﺪﮔ
ﺑﺪﻫﺪ.

سازمان مسئولیت پذیر در گرو
کارکنان مسئولیت پذیر

نقش تعیین اهداف در مسئولیتپذیری

اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ را در ﺧﻮد
ﻧﻬﺎدﻨﻪ ﻧﻤﺎﺪ اﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻨﻪ
ﺎرﻨﺎﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎر و ﺳﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در داﺧﻞ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﺎرﻨﺎن آن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻘﺪر
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و روﺷﻬﺎ ﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﺗﺪوﻦ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺣﻮزه اﺟﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد دارد و
اﻦ ﺎرﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ اﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت
را در ﻓﺮآﻨﺪﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻧﻤﺎﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ،رﻫﺒﺮ ،اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﻴﺖ،
دﻟﺒﺴﺘﮕ ﺎرﻨﺎن ،اﻫﺪاف و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻪ در
ﺗﺼﻮﺮ ﻓﻮق ﻣﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻣﺴﺌﻮ ﻟﻴﺖ ﭘﺬ ﺮ 
ﻣﺤﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮر
در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟ
ﻓﺮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺗﻌﺎﻟ ﺳﺎزﻣﺎﻧ دارد
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ،اﻧﮕﻴﺰه ﺎرﻨﺎن،
اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺧﻼﻗﻴﺖ ،رﺿﺎﺖ و آﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺎرﻨﺎن
داﺷﺘﻪ ،و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ،
روﺣﻴﻪ اﺜﺎرﮔﺮ و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸ و ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮد
ﺎرﻨﺎن دارد.

تعریف مسئولیت پذیری (فردی)

دﺘﺮ وﺘﻮر ﻓﺮاﻧﻞ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان
در ﺣﻮزه رواﺷﻨﺎﺳ در ﺘﺎب " اﻧﺴﺎن در
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻌﻨﺎ" ﻣﮔﻮﺪ» :ﺗﻨﻬﺎ راه دوام آوردن در
زﻧﺪﮔ ،داﺷﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘ ﺑﺮا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم

آدﻟﺮ دﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻄﺮح در اﻦ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ
ﻣﮔﻮﺪ
زﻧﺪﮔ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨ ذاﺗ اﺳﺖ و ﻫﺮﺴ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮه  ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﻌﻨ ﻣﺑﺨﺸﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺤﺮ¨ اﺻﻠ رﻓﺘﺎر ﺑﺸﺮ)ﺗﻼش( ،ﻫﺪفﻫﺎ
و اﻧﺘﻈﺎرات و از آﻨﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻓﺮد آﮔﺎه ﺷﻮد
ﻪ ﺧﻮد ﺧﻼق او ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺒﺪﻞ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ
ﻋﻴﻨ ﺑﻪ روﺪادﻫﺎ ﻣﻌﻨ دار اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺮﮔﺰﺪن ﻫﺪفﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﺷﻮد ﻪ اﻣﺎن
ﺷﻔﺘﻦ آﻨﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻨﺪ.
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺎرﻨﺎن از اﻫﺪاف ﺎر ﺧﻮد
آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﮕﺮ ﺎرت اﻫﺪاف ﻓﺮد
ﺑﺮا ﺎرﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺗﺪوﻦ ﮔﺮدد ﻪ اوﻻ ﻓﺮد
از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮده
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪاﻧﺪ ﺎر ﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﻫﺪف
دار اﺳﺖ و دوم ﻧﻘﺶ و ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮد را در ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاف ﻼن ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد در
ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ دﮕﺮ اﻣﺎن روزﻣﺮﮔ
و ﻋﺪم رﺿﺎﺖ از ﺷﻐﻞ و ﺑ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘ در ﻗﺒﺎل ﺎر
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ.
ﺑﺮا روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﺎﻟ را ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻢ.
در ﺳﺎل  ٨٨در اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺮادات
ﻴﻔ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻢ ﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ
ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم رﺿﺎﺖ ﻣﺸﺘﺮﺎن ﻣﮔﺮدﺪ 
از اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻪ در ﺎﻫﺶ اﺮادات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺴﻴﺎر
زﺎد داﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮدن آدﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﺎن
در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮوش ﺑﻮد ،ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻫﻤﺎراﻧﻢ
ﻣﺸﺘﺮﺎن را ﻣدﺪﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ
ﺗﺤﻮﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻄﺎ
ﺧﻮد در ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آﮔﺎﻫ ﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺎر
اﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪ و اﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﺪ ﺗﺎ آن
دﺳﺘﻪ از اﺮادات دﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد.
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ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
و رﯾﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮى ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

تقدیر از ایران خودرو خراسان

دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﻴﺲ
دادﮔﺴﺘﺮ و اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﺖ
از زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﺪﺮ ﺮدﻧﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ
روز ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻴﻪ ،دادﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮ ،ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺟﻤﻌ از
اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﺖ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن
اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﺪ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﻦ
ﺷﺮﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻘﺪﺮ ﺮدﻧﺪ .دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ و اﻧﻘﻼب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﻧﮕﺎه وﮋه ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ اﻦ ﺷﺮﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎﺖ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ :ﻃ ﺟﻠﺴﻪا ﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه اﻧﺠﻤﻦ
ﺣﻤﺎﺖ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺮدﻧﺪ و ﺑﺎزدﺪ ﻪ از زﻧﺪان
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻫﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮ
در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻦ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨ اﻓﺰود:
در راﺳﺘﺎ اﻦ ﻫﻤﺎر و ﺑﺎ ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ ،ﺎرﮔﺎه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻴ دوز و ﺧﻴﺎﻃ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺠﺎد
ﺷﺪ .و ﻋﻨﻮان ﺮد :از ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺑﺖ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا و ﻤ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺎرﮔﺎه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﺖ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺗﺸﺮ
ﻣﻨﻢ .رﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﺖ از
زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد :اوﻟﻴﻦ
ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻴ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ
ﺗﺤﻮﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﺖ از ﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮل دوﻣﻴﻦ ﺳﻔﺎرش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زود ﺗﺤﻮﻞ داده
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻨ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ،در آﻨﺪه ﺳﻔﺎرﺷﺎت
دﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺎرﻨﺎن ﺑﻪ
اﻦ ﺎرﮔﺎه ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪ اﻦ اﻣﺮ در ﻨﺎر

ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻠ ﻤ ﺷﺎﺎﻧ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﺖ ﺑﻨﻴﻪ
ﻣﺎﻟ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﺮاﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد .ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻴﻪ ﮔﻔﺖ :در راﺳﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺠﺎد زﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺴﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺖ
از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ .ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد اﻓﺰود :اﻦ ﻫﻤﺎر
از اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺪاوم
و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻦ ﻫﻤﺎر ﺑﭙﺮدازﻢ.
و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد :اﻦ ﻫﻤﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺣﻤﺎﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﺎ
اﻣﻴﺪارم در آﻨﺪه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ
اﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز آﻣﻮزش ﺣﻀﻮرى
داﻧﺶآﻣﻮزان

حمایت ایران خودرو خراسان
از مدارس محروم

ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﺖ ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد
داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻼسﻫﺎ درس ،ﻫﻤﺎر
ﮔﺴﺘﺮدها ﻣﻴﺎن اﻦ ﺷﺮﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﺮﻓﺖ.
ﺷﺮﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻫﻤﺎر ﮔﺴﺘﺮدها را ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ
و ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺪا ﮔﺮﻣﺎب ،دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﻓﻴﻌ،
دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ ،دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺣﻀﺮت
زﻨﺐ ﺳﻼم ا ...ﻋﻠﻴﻬﺎ ،دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺳﻮم
ﺷﻌﺒﺎن و دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﻴﺪ آﻗﺎﺟﺎﻧ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪارﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ در ﺳﺎل  ١٤٠١ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﺖ
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﺤﻮﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ،اﺴﻞ و

ﮔﻴﺮﺑﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺎرﮔﺎه ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪا
ﮔﺮﻣﺎب در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺎب از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻴﺮوزه 
از اﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷ
 ٦٠ﻫﻨﺮﺟﻮ در ﺳﻪ ﭘﺎﻪ ١١ ،١٠و  ١٢در رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺮق ﺧﻮدرو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﻊ ﻣﺸﻼت ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗ و ﺑﻬﺴﺎز
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ آﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ از دو ﺳﺎل در ﻣﺪارس از دﮕﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﺷﻬﻴﺪ آﻗﺎﺟﺎﻧ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪارﺳ ﺑﻮدﻧﺪ ﻪ
اﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗ را درﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در اداﻣﻪ ﻃﺮح
ﺣﻤﺎﺖ از ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻤ
آﻣﻮزﺷ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ رﻓﻴﻌ و دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ
رﺟﺎ روﺳﺘﺎ ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎد را ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل

داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻦ ﻣﺪارس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪدﺟﻮ و ﺑ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﺑﺴﺘﺎن
ﺣﻀﺮت زﻨﺐ ﺳﻼم ا ...ﻋﻠﻴﻬﺎ روﺳﺘﺎ اوارﺷ
ﻧﻴﺰ در اﻗﺪاﻣ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺸﺎن ﻫﺪاﺎ
اﻫﺪا ﺷﺪ .ﺣﻤﺎﺖﻫﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﺖ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﺪ .ﺷﺮﺖ در
درﺟﻪ اول ﺑﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ،آﻣﻮزش ،ﻓﻘﺮ و
ﻣﺤﻴﻂ زﺴﺖ ﺗﻤﺮﺰ دارد و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌ داﺷﺘﻪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﻮاره
ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﻦ اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎ ﺷﺮﺖ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣآﺪ و ﮔﻮاه اﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺴﺐ ﺗﻨﺪﺲ
ﺑﺮﺗﺮﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺸﻮر در ﺳﺎل
 ١٤٠٠ﺑﻮده اﺳﺖ.
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)ع(

آیینتجلیل از
منتخبینچهارمین
جشنواره فرزندان
برگزیده شرکت ایران
خودرو خراسان

در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﻼد اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( آﻴﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰﺪه ﺷﺮﺖ
اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ،
ﺟﻤﻌ از ﻣﺪﺮان و ﺎرﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺸﺎن در
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﻴﺎرﻫﺎ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻴﮋن زاﻫﺪ ﻓﺮد ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺷﺮﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﮋها داﺷﺖ و در آﻨﺪه ﺑﺮا
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﮋها ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰﺪه در ﺳﻪ رده ﺳﻨ
ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮان در ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻋﻠﻤ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻗﺮآﻧ ،ورزﺷ و ﻫﻨﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
و در ﭘﺎﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﮔﺰﺪه ﻟﻮح ﺗﻘﺪﺮ و ﺟﻮاﺰ
ارزﻧﺪها اﻫﺪا ﺷﺪ .ﺷﺎﺎن ذﺮ اﺳﺖ ،در اﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻧﻴﻦ رﺿﻮاﻧ ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺎر ﮔﺮاﻣ
آﻗﺎ ﺳﻌﻴﺪ رﺿﻮاﻧ ﺷﺎﻏﻞ در واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮزﻧﺪان
ﺑﺮﮔﺰﺪه ﺎرﻨﺎن ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.

شماره
٣٣

شماره
٣٣

نفرات منتخب چهارمین جشنواره فرزندان برگزیده شرکت
ایران خودرو خراسان در رده سنی نونهاالن ( ) ۷ -۱2
ﺑﺨﺶ

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺴﺮان

١

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﺧﺘﺮان

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﺮاﺑ

١

ﻫﻨﺮ

٢

ﻣﺤﻤﺪﻣﺘﻴﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده

٢

ﻴﺎﻧﺎ
ﺎﻇﻤ

١

ﻓﺮﺑﺪ
د ﻮان

١

ﮕﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻟ

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

ﮕﺎﻧﻪ
ﺻﺎﻟﺤ ﻣﻨﺶ

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺴﺮان

ورزﺷ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﻣﻨﺠﻤ

ﻗﺮآﻧ

اﻣﻴﺮﻋﻠ
اﻣﺎﻧ

زﻫﺮا
اﺣﻤﺪآﺑﺎد

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
رﺿﺎ 

٢

ﭘﻮ ﺎ
ﻣﻠ

١

اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
رﺣﻤﺎﻧ

١

ﻧﺮﺟﺲ
داوود

ﻣﻬﺸﻴﺪ
ﻋﺎﺑﺪ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻼﺗﻪ ﻋﺮﺑ

ﻋﻠﻤ

ورزﺷ

٢

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ دﺧﺘﺮان
ﺳﺘﺎ ﺶ
ﺻﺮاﻓﻴﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋ

ﺎس
ﻏﻔﺎر ﺎن ﺳﺎﻋﺪ
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ﺛﻨﺎ
اﺳﺘﺎد

ﻮﺛﺮ
ﻣﻴﺮزاﺧﺎﻧ

١
ﻫﻨﺮ

ﻗﺮآﻧ

٢

ﺎﺳﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪم

٢

ﺣﺎﻧﻴﻪ
ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧ

١

ﺣﺴﺎم
ﻫﺪﺷ

١

ﻓﺮﻧﻮش
ﻋﺎﺑﺪ

اﺟﺘﻤﺎﻋ

٢

ﻓﺮﻫﺎد
ﻋﺎﺑﺪ

٢

زﻫﺮا
اﺒﺮ

١

ا ﻠﻴﺎ
ﻋﺎﺑﺪ

١

ﺣﺎﻧﻴﻪ
ﻋﺎﻣﻠ

ﻋﻠﻤ
ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺎ
ﺑﻠﻮﭼ

٢

ﻣﻬﺪ ﻪ
ﻫﺮ ﻮﻧﺪ

ﻫﺴﺘ
ﺎﺷ

٢

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

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺴﺮان
ﻗﺮآﻧ
ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﻮرﮔﺸﺘ

ﻫﻨﺮ
ﻣﻬﺸﻴﺪ
ﺮﻣﺎﻧ ﻣﻘﺪم

اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﻮر ﺪهﺷﻬﺮ

ورزﺷ
راﺣﻠﻪ
ﺑﺸﺎرﺗ

ﻋﻠﻤ
زﻫﺮا
ﺷﻮر ﺪهﺷﻬﺮ

فرزند برتر شرکت
ایران خودرو خراسان
در کلیه بخشها و
ردههای سنی:
نازنین رضوانی
فرزند همکار سعید رضوانی
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شماره
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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

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕ ورزﺷ ﭘﻴﺎن ﻃ ﻣﺮاﺳﻤ ﻪ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٢٦ﺧﺮداد در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ،ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺧﻮد در ﺑﻴﺴﺖودوﻣﻴﻦ
دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﻣﺮدان آﺳﻴﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮزه آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ اﻫﺪا
ﺮد .در ﻣﺮاﺳﻤ ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﻣﺪﺮان آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ ،ﻣﺪﺮان ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺮان ﺧﻮدرو ،ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕ ،ورزﺷ ﭘﻴﺎن
ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ؛ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻴﻢ واﻟﻴﺒﺎل
ﭘﻴﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻴﺒﺎل ﻣﺮدان آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه
ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﻫﺪا ﮔﺮدﺪ.
ﻋﻠ رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده ﻣﺪﺮﻞ ﻧﺬورات اﺳﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧ از اﻗﺪام ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه

ﭘﻴﺎن ﮔﻔﺖ :اﻦ ﺣﺮﺖ ارزﺷ ،ﺟﻠﻮها دﮕﺮ از
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺿﻮ را در ﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺶ
ﮔﺬاﺷﺖ .و اﻓﺰود :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﻴﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ زﺎد
اﺳﺖ ﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ورزﺷ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮا ﺸﻮر اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﻨ ﻨﺪ.

(ع)

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ اﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﻨﺎر ﺳﺎﺮ
اﻓﺘﺨﺎرات ورزﺷ ﺸﻮر در ﻣﻮزه اﻣﺎم ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻫﺎ
در ﻣﻌﺮض دﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﻴﺮﻋﻄﺎﺑﺨﺶ ﻣﺪﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ و
ورزﺷ ﭘﻴﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺴﺐ  ٧ﻋﻨﻮان
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در اﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ در ﺻﻮرت ﺴﺐ
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ،ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻘﺪﻢ
ﻣﻮزه اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﮔﺮدد.
و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺴﺐ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ در ﺑﻴﺴﺖ
و دوﻣﻴﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ واﻟﻴﺒﺎل ﻣﺮدان
آﺳﻴﺎ اﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ ﻪ راﺳﺘﺎ اﻔﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺮان
ﺧﻮدرو ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺴﺮ دﻫﻴﻢ.

مقام سوم تیم
فوتسالتعاونیفنی
و مهندسی در جام
بزرگرمضان
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﺟﺎﺰه ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎر¨ رﻣﻀﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ
ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﺷﺪ .در اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ
آن در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻬﺸﺘ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ٢١٠ﺗﻴﻢ
ﺑﺎ ﺪﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺎﺎن ذﺮ اﺳﺖ
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺗﻌﺎوﻧ ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺎرﻨﺎن
ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ
ﺟﺎم رﻣﻀﺎن وﮋه ﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار،
ﺟﻤﻌﻪ  ٢٧ﺧﺮدادﻣﺎه  ١٤٠١در ﭘﺎر¨ آﺑﺸﺎر
ﺷﻬﺮ ﺟﺪﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد  دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮار ﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﻢ ﺗﺮﻞ
اﻧﻔﺮاد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ٣٥ورزﺷﺎر در ردهﻫﺎ
ﺳﻨ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺑﺨﺶ
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻪ در ﻧﻬﺎﺖ
آﻗﺎﺎن ﻣﺼﻄﻔ ﻗﻴﺎﻣ )ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن( داﻧﻴﺎل
ﻓﻼﺣ )ﺟﻮاﻧﺎن( ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺘﻮﺗ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن( ﺑﺮ

ﺳﻮ اول ردهﻫﺎ ﺳﻨ ﺧﻮد اﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ رده ﺳﻨ
ﻧﻴﺰ ﺟﻮاﺰ اﻫﺪا و از ﭘﻴﺸﺴﻮﺗﺎن و ﺳﺮداوران
ﺸﻮر ﻫﻴﺎت دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ ﻫﻴﺎت
ورزش روﺳﺘﺎ و ﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻮﻣ ﻣﺤﻠ ﺑﺨﺶ
اﺣﻤﺪآﺑﺎد و ﻫﻴﺎت دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮار ﺷﻬﺮ ﺟﺪﺪ
ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﺖ ﺷﺮﺖ اﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن
و ﺷﺮﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﺪ.

