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سرمقاله

اخبار

مراسم ارزيابي و رتبه بندي 500 شرکت برتر 
در 29 دي ماه امســال برای بیست و دومین 
ســال پیاپی برگزار شــد. متولی اين مراسم 
ســازمان  مديريت  صنعتي است که با فراهم 
نمودن آمــار و اطالعات شــفاف و مفید در 
مورد بنگاه هاي اقتصادي کشور، ضمن رتبه 
بندي شــرکتها از جنبه هاي مختلف، فضاي 
روشن تري از کسب و کار اقتصادي کشور را 
ارايـــه داده و به مديران بنگاه های اقتصادی، 
سیاست گذاران و پژوهشگران ياري مي رساند 
تا شــناخت و درك دقیق تــري از مقیاس، 
ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه هاي 

اقتصادي بزرگ کشور پیدا کنند. 
میزان اثرگذاري فعالیت يك بنگاه اقتصادي 
در ابعــاد اقتصاد ملي، رابطه مســتقیمي با 
میزان فروش شــرکت دارد. فروش شرکت، 
میزان تعامل بنگاه را با ســاختار اقتصادي 
کشور نشان مي دهد و هر چه بنگاهي تعامل 
بیشتري با ساير اجزاء اقتصادي داشته باشد، 
رونق و رکود آن اهمیت بیشــتري مي يابد. 
بنابراين انتخــاب و رتبه بندي شــرکت ها 
براساس شــاخص "حجم فروش" از منطق 
اقتصادي و مديريتي برخوردار است. اصوالً 
موضوع "رشد شــرکت ها" اهمیت و جايگاه 
ويژه اي در اقتصاد و مديريت دارد. "فروش"، 
مهم تريــن خروجي نهايي شــرکت  تجاري 

اســت و به خصوص، "روند فــروش" نتیجه 
تعامل بســیاري از عوامل کمــي و کیفي، 
دروني و بیروني شــرکت را نشان مي دهد و 
باالخره اين که ورود به عرصه رقابت جهاني 
تنها براي شرکت هاي بزرگ )با فروش باال( 

میسر است.
موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن 
هم برای تعیین جايگاه خود در اقتصاد کشور، 
برای اولین بار در اين رتبه بندی شرکت کرد. 
حضور در اين رتبه بندی، کــه پس از طرح 
در هیات مديره موسســه با هدف به دســت 
آوردن اطالعاتــي مفید در مــورد وضعیت 
موسسه در مقايسه با رقباي خود مصوب شد، 
کمك می کند تا با بررسي مداوم تحوالت در 
رتبه بندي شرکت ها، تشخیص جهت حرکت 
در کســب و کارهای اقتصادي و شناســايي 
دورنماي رونق و رکــود در صنايع مختلف و 
حتی ارزيابي میزان اثربخشــی سیاست هاي 

اصالحی اعمال شده، قابل پي گیري باشد.
با حضور در همايش شــرکت های برتر و بر 
اساس رتبه بندی هاي صورت گرفته، موسسه 
توانست رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل 
در گروه حمل و نقل و خدمات وابسته و رتبه 
صد و پنجاه و يکم از میان 500 شرکت برتر 
کشــور را از نظر میزان فــروش و درآمد به 

دست آورد. 

محمد اخوان خرازيــان، مشــاور برنامه ريزی 
استراتژيك مديرعامل مؤسسه صندوق پس انداز 
کارکنان راه آهن در گفت و گو با روابط عمومی 
موسســه صندوق پس اندازکارکنــان راه آهن 
بیان کرد: دوره هــوش هیجانی )EQ( در روز 
پنجشــنبه 9۸/۱۱/۳ برای 2۴ نفــر از مديران 
میانی و ارشد شرکتهای تابعه صندوق پس انداز 

کارکنان راه آهن برگزار شد.
 اخوان درادامه گفت: افراد شرکت کننده، قبل از 
شروع دوره، تست EQ را انجام داده و اطالعات 

آنها در طول دوره مورد تحلیل قرار گرفت.
او افزود: مطالعات زيادی وجــود دارد که نحوه 

کارکردن ما را توســط پیــش بینی های هوش 
هیجانی در منزل، مدرسه، دانشگاه و محل کار 
نشان می دهد. هوش هیجانی در سراسر زندگی 
يك نفر افزايش می يابد در صورتیکه IQ تا حد 

زيادی هنگام تولد ايجاد می شود.
مشــاور برنامه ريــزی اســتراتژيك مديرعامل 
مؤسســه صندوق پس انداز کارکنــان راه آهن 
افزود: کارکنان با هــوش هیجانی باالتر در ارائه 
خدمات بــه مراجعین و کســب رضايت مندی 

مشتريان موفق تر بوده اند. 
اين افراد خالق تر و با انگیــزه ترند و در مقابل 
ناماليمات پايدار بوده و حــاالت روحی خود را 

تنظیم مــی نمايند. همچنین در حل مســايل 
سازمان مشارکت فعال داشــته و روابط مثبت 
خــود را دائــم ارتقــاء داده و در نهايت قدرت 

تصمیم گیری خوبی دارند. 
او در ادامه با تاکید بــر اينکه هوش هیجانی در 
تیم های کاری باعث همــکاری، همدلی و هم 
افزائی شــده، فرهنــگ کاری را در محیط کار 
باال می برد و در نهايــت ارتباط بین کارکنان و 
مديران را بهبود داده و اثربخش می شود، گفت: 
امید است با برگزاری اين دوره ها بتوانیم گامی 
کوچك در جهت توســعه مديران شــرکتهای 

تابعه برداريم.

موسســه صندوق پس انداز کارکنــان راه آهن، رتبــه اول از نظر 
بهره وری کل عوامل در گــروه حمل و نقل و خدمات وابســته در 

همايش شرکت های برتر را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومی موسســه صندوق پس انداز کارکنان راه 
آهن، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، براساس گزارش 
گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-۱00، رتبه اول از نظر بهره وری 
کل عوامل در گروه حمل و نقل و خدمات وابسته در همايش شرکت 
های برتر را که هر ساله توسط سازمان مديريت صنعتی برگزار می 

شود، به دست آورد.
همچنین در اين مراسم موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن 
نیز توانست رتبه صد و پنجاه و يکم از میان 500شرکت برتر را از نظر 

میزان فروش و درآمد به دست آورد.

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری موسسه صندوق پس انداز 
 کارکنان راه آهــن و صندوق کارآفرينی امید برگزار شــد.

به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان 
راه آهن، در مراسمی که با حضور سعید رسولی، مديرعامل 
راه اهن، مجتبی شــیواپور، مديرعامل موسســه صندوق 
پس انداز کارکنان راه آهن، نورالهــی مديرعامل صندوق 
کارآفرينی امید، حســین عاشــوری، عضو هیأت مديره و 
قائم مقام راه آهن، نوراله بیرانوند، معاون تامین ســرمايه و 
اقتصاد حمل و نقل، و محمرضا نصرت نظامی معاون توسعه 
مديريت و منابع برگزار شــد، تفاهم نامه همکاری موسسه 
صندوق پس انداز کارکنان راه آهــن و صندوق کارآفرينی 

امید امضاء شد.

کارکنان موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن و شرکت های تابعه با 
حضور در اداره کل انتقال خون استان تهران، برای کمك به هموطنان سیل 

زده استان سیستان و بلوچستان خون خود را اهدا کردند.
به گزارش روابط عمومی موسســه صندوق پس انــداز کارکنان راه آهن، 
پرســنل موسســه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن و شرکت های تابعه 
صبح روز چهارشنبه، 2 بهمن ماه با حضور در اداره کل انتقال خون استان 
تهران، در راستای کمك به هموطنان سیل زده استان سیستان و بلوچستان 

خون خود را اهدا کردند.

مديرعامل شــرکت ترکیب حمل و نقل از افزايش بهره وری واگن های 
ملکی شرکت ترکیب حمل و نقل در سال هاي اخیر خبر داد.

سبحان نظری در گفت و گو با روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز 
کارکنان راه آهن، با اعالم خبر افزايش بهره وری واگن های ملکی شرکت 

ترکیب حمل و نقل در سال هاي اخیر گفت: جمع کل افزايش بهره وری 
طی سال هاي ۱۳95 تا ۱۳9۸ ، رشد ۴۷% را نشان می دهد که مويد اين 
است که شرکت ترکیب حمل و نقل طی اين سال ها توانسته بهره وری 

واگنهای ملکی خود را افزايش دهد .

شرکت های تابعه موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن طی 9 ماهه 
سال جاری توانستند رکورد در آمد و سود در سال ۱۳9۷ را شکسته و از 

آن عبور کنند.
به گزارش روابط عمومی موسســه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، 
گزارش عملکرد شرکت های تابعه موسســه صندوق پس انداز کارکنان 
راه آهن در سال 9۸ نشان دهنده رشد و پیشــرفت در جهت اهداف اين 

موسسه است.
در اين راستا، ۷ شــرکت تابعه موسسه توانستند طی 9 ماهه سال جاری، 
رکورد در آمد و سود خود در سال 9۷ را شکسته و از آن عبور کنند که به 

نحو مقتضی از زحمات ايشان قدرانی شد.

جلســه ی مجامع عمومی عادی و فــوق العاده 
انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ريلی و 
خدمات وابسته برگزار شد که در اين جلسه عباداله 
فروزش و سبحان نظری از مديران عامل شرکت 
های تابعه موسســه صندوق پس انداز کارکنان 

راه آهن، در انتخابات هیات مديره شرکت 
و موفق به کسب اکثريت آرا برای حضور 
در اين انجمن شــدند. جلسه ی مجامع 
عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ريلی و خدمات 
وابسته روز سه شنبه 9۸/۱0/2۴ با حضور 
نمايندگان شرکت های حمل و نقل ريلی 
و خدمات وابســته در محل ســاختمان 

شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
مطابق با دستور جلسه ی مجمع عمومی 

فوق العاده، ابتدا فرمت جديد اساســنامه انجمن 
مورد تائید اکثريت اعضای حاضر قرار گرفت و مقرر 
شــد تعداد اعضاء هیئت مديره انجمن 5 نفر باقی 
بماند. همچنین تمامی اعضــاء اعم از نمايندگان 
شرکت هاي باری، مسافری، فورواردري و خدمات 

وابســته، از اين پس دارای حقوق يکسان و برابر 
از نظر حــق رأی و کانديد شــدن جهت عضويت 
در هیئت مديره انجمن و همچنین ســاير حقوق 

مربوط به اعضا مي باشند.
در ادامه اين جلسه، با توجه به اتمام دوره ی سه 
ســاله هیئت مديره انجمن، مجمع عمومی 
عادی جهت انتخاب اعضا جديد هیئت مديره 
برای دوره هفتــم، با مشــارکت حداکثری 
شــرکت های عضو انجمن برگزار شــد که 
عباداله فروزش و ســبحان نظری از مديران 
عامل شرکت های تابعه موسسه صندوق پس 
انداز کارکنان راه آهــن، در انتخابات هیات 
مديره شــرکت و موفق به کسب اکثريت آرا 
برای حضــور در هیئت مديــره اين انجمن 

شدند.

به گــزارش روابــط عمومی موسســه صندوق 
پس انــداز کارکنــان راه آهن ، از زمــان اجرای 
دســتورالعمل وام جديد تاکنــون )چهار ماهه 
اخیر(، مبلغ حــدود 206 میلیارد ريال به ۱۳۷2 

نفر وام قرض الحسنه ضروری و ۱۷ میلیارد ريال 
به 56۸ نفر وام قرض الحسنه اضطراری به اعضای 
صندوق وام پرداخت شده است. در مجموع حدود 
22۳ میلیارد ريال بــه ۱9۴0 نفر از اعضای واجد 

 شــرايط، وام های مذکور پرداخت شــده است.
نکته مورد اهمیــت آنکه تا پايــان دی ماه بیش 
از 2۸% از اعضــای صنــدوق، از وام های جديد 

بهره مند شده اند.

 برگزاری دوره هوش هیجانی
در موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن

 در بیست و دومین همایش شرکت های برتر صورت گرفت:

کسب رتبه اول موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن از نظر 
بهره وری کل عوامل در گروه حمل و نقل و خدمات وابسته

امضای تفاهم نامه 
همکاری موسسه صندوق 

پس انداز کارکنان 
راه آهن و صندوق 

 کارآفرینی امید

اهداء خون کارکنان موسسه 
صندوق پس انداز کارکنان 

راه آهن و شرکت های تابعه جهت 
کمک به  هموطنان سیل زده  

سیستان و بلوچستان

 افزایش بهره وری واگن های ملکی
شرکت ترکیب حمل و نقل در چهار سال اخیر

شکستن رکورد در آمد و سود 
شرکت های تابعه موسسه صندوق 

پس انداز کارکنان راه آهن در 
سال۹۷ طی ۹ ماه سال جاری

 حضور دو نفر از مدیران عامل شرکت های تابعه موسسه صندوق
 پس انداز کارکنان راه آهن در هیئت مدیره انجمن صنفی

شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

 گزارشی از میزان اعطای وام های جدید

بهمن ماه ۱۳۹۸
سال اول  پیش شماره سوم
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گزارش عملکرد

گفت و گو

خـبـر

خبر

ســید کاظم طاهرزاده مديرعامل شــرکت 
گسترش صنايع ريلي )ايريد( گفت: به عنوان 
يك وظیفه ملي در جهت رفع نیازهاي صنعت 
ريلي کشور و توسعه تولیدات داخلي، شرکت 
ايريد به پیشرفتهاي بســیار خوبي در زمینه 
ساخت اجزاء مختلف سوزن دست يافته که با 
آغاز به تولید ريل زبانه در آينده نزديك، يك 

سوزن کامال ايراني ارائه خواهد شد.
به گفته مديرعامل اين واحد صنعتی، شرکت 
ايريد با ظرفیت تولید 900 دســتگاه سوزن 
در سال يکی از بزرگترين شرکت های تولید 

سوزن در خاورمیانه به شمار می آيد.
وی با اشــاره به مطالعات صورت گرفته برای 
تولید سوزن های خطوط با سرعت باال گفت: 
حدود 20 سال است که ايريد در حال تولید 
سوزن است، اما تا کنون ســوزنی که کاماًل 

ساخت داخل باشد تولید نشــده بود. بر همین اساس شرکت 
ايريد تالش کرد تا سوزن کاماًل ايرانی را تولید کند.

طاهــرزاده ادامه داد: بعــد از اين که عزم خــود را برای تولید 
سوزن ايرانی جزم کرديم، با ۱/5 سال تالش مداوم، نمونه اولیه 
تکه مرکزی منوبلوك، چند پارچه و زبانه بدون فورج را تولید 
نموديم. مراحــل اخذ گواهینامه هــا و تأيیديه های الزم برای 
استانداردســازی اين کاال را دريافت کرده و امروز توانسته ايم 
اولین تکه مرکزی تولید داخل را بــه مصرف کنندگان عرضه 
کنیم. مديرعامل ايريد اهمیت هماهنگی برای توسعه راه آهن 
را برنامه در دست اجرای بخش ريلی کشور عنوان کرد و افزود: با 
وجود پتانسیل و ظرفیت های صنعتی، مهندسی و تعمیراتی که 
در کشور و شرکت ايريد وجود دارد، به راحتی و سهولت می توان 
برنامه های توسعه ای بخش ريلی را اجرا و به اهداف پیش بینی 

شده در حمل و نقل ريلی دست پیدا کرد.
وی به همراهی ايريد در برنامه های توسعه ای ريلی کشور اشاره 
کرد و افزود: شرکت گسترش صنايع ريلی ايران اين پتانسیل 
را دارد که بر اســاس برنامه های توســعه ای ريلی کشور تمام 

سوزن های مورد نیاز را تأمین کند.
طاهرزاده در خصوص ديگر موارد کاربرد سوزن در صنايع گفت: 
عالوه بر خطوط راه آهن ســوزن های تولیدی ايريد در صنايع 
ديگری مانند صنايع و معادن، بنادر و اســکله، متروها به کار 
گرفته می شود و اين شرکت توانسته است به خواست و سفارش 

مشتريان خود کاماًل پاسخ دهد.
به گفته مديرعامل ايريد اين شرکت تاکنون توانسته بدون خلف 

وعده اکثر قراردادهای خود را اجرا کند. 
طاهرزاده افزود : از حدود هشــت هزار دستگاه سوزن موجود 
در شبکه ريلی تقريبا نصف آن توسط ايريد برای شبکه ريلی 
تولید و به کار گرفته شده است که با وجود اين حجم استفاده، 
تاکنون سانحه ای که ناشی از اســتفاده از اين سوزن ها باشد، 
گزارش نشده است و اين نشان دهنده کیفیت مطلوب و باالی 

محصوالت ايريد است.
وی با اشاره به اينکه ريل ماده اولیه اصلی اين شرکت محسوب 
می شوند گفت: فوالد به کار گرفته شده در تولید سوزن ها عموماً 
از تولیدکنندگان داخلی تأمین می شود، اما در مورد ريل بدلیل 
استفاده از پروفیل های متنوع، موضوع به گونه ديگری است. با 
وجودی که برنامه هايی برای تولید ريل ملی اجرا شده اما هنوز 
اين برنامه کامالً به ثمر ننشسته و ما برای تهیه انواع ريل های کم 

مصرف به کشورهای خارجی وابسته هستیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تولید ريل ملی UIC60 توسط 
ذوب آهن و اخذ تأيیديه الزم برای آن گفت: در صورت پیشرفت 

در تولید ملی انواع مختلف ريل، کلیه مواد اولیه ايريد از داخل 
تأمین خواهد شد و به خودکفايی کامل خواهیم رسید.

طاهــرزاده اعالم کــرد کــه محصــوالت ايريــد مطابق با 
استانداردهای جهانی راه آهن ) UIC و EN ( تولید می شوند 
و لذا گواهینامه های اســتانداردهای سیستم مديريت کیفی، 
گواهینامه مديريت محیط زيست، گواهینامه سیستم مديريت 
ايمنی و بهداشــت حرفه ای و گواهینامه سیستم يکپارچه نیز 

اخذ شده است.
طاهرزاده گفت: شرکت ايريد از ابتدای فعالیت خود، با هدف 
ارتقای ســطح تکنولوژيکی و گســترش دامنــه فعالیت ها و 
حضــور در بازارهای بین المللی، اقدام به همکاری با شــرکت 
فرانسوی ) ُوسلو کوجیفر ( که يکی از بزرگترين و توانمندترين 

تولیدکنندگان سوزن در جهان به شمار می رود، کرده است.
وی ادامه داد: اين همکاری در زمینه های آموزش، انتقال دانش 

فنی طراحی و تولید ســوزن بوده که با وجــود قطع ارتباط با 
شــرکت فوق اين توانمندی به ايريد منتقل شده و بزرگترين 
دستاورد ما بدست آوردن توان مهندسی طراحی و تولید انواع 

سوزن های مورد نیاز شبکه ريلی، مترو و بنادر و معادن است.
وی در مورد برنامه های تحقیقاتی و توسعه ای در اين مجموعه 
صنعتی گفت: ايريد برنامه های توسعه ای را پس از ايجاد دانش 
فنی ريخته گری تکه مرکزی و ماشــین کاری آن در کارخانه 
ايريد، عملیات فورج و ماشین کاری انواع زبانه، انجام عملیات 
جوشکاری دقیق و تعمیرات ســوزن های مستعمل راه آهن را 
در برنامه خود دارد و با ايجاد مرکز تعمیرات ســوزن که مجهز 
به تجهیزات کامل تســت و تعمیر رباتیك زبانه و تکه مرکزی 
می باشد قدم های بزرگی در راه حفظ سرمايه های شبکه ريلی 

برداشته است.
" اخیراً اولین ســری زبانه و ريل پهلويی سوزن های مستعمل 
در اين مرکز تعمیر و تحويل اداره کل خط و سازه های فنی راه 

آهن گرديده است. "

مديرعامل شــرکت گســترش صنايع 
ريلی ايران در خصوص اولین مشتريان 
سوزن داخلی اين واحد نیز گفت: اولین 
مشــتريان ايريد، مترو قم و فوالد زرند 
بودند که با اطمینان بــه تولید داخل، 
ســوزن های خود را به ايريد ســفارش 
دادند و اخیــراً هم چنانچه ذکر شــد 
در دو مناقصــه شــرکت زيرســاخت، 
ســوزن های ايريد برنده اعالم شــده و 
اتحاديه شرکت های قطارشهری نیز با 
اعزام تیم های کارشناسی ضمن بررسی 
و تأيیــد تولیدات داخلی سفارشــاتی 
برای شرکت های قطار شهری مختلف 
داشــته اند. در ضمن پس از بررسی تیم 
ساخت داخل متروی تهران تکه مرکزی 
و ســوزن های ايريد در لیســت تأمین 
کنندگان متروی تهران به ثبت رســید. طاهرزاده داشتن 
سازمانی سیســتماتیك، يادگیرنده و پويا به همراه تولید 
محصوالت با کیفیت با هدف جلب رضايت متوازن و پايدار 
مشتری، صیانت از منابع انسانی و حفظ محیط زيست را خط 

مشی های اين واحد تولیدی قلمداد کرد.
مديرعامل ايريد همچنان در مــورد کار گاه های ايريد توضیح 
داد: سالن های تولید شرکت گسترش صنايع ريلی ايران دارای 
۴ کارگاه، ماشین کار، جوشکاری، مونتاژ وبازسازی تجهیزات 
است. اين کارگاه ها در فضای به مساحت 5۴00 متر مربع بنا 
شــده اند و ايريد با بهره گیری از دانش فنی، پرسنل مجرب و 
ماشــین آالت پیشــرفته و به روز، در اين کارگاه ها سوزن های 

دوراهه و کراس اور )چند راهه( را انجام می دهد.
طاهرزاده در خصــوص جزئیات کارگاه ماشــین کاری گفت: 
در کارگاه ماشین کاری ماشین آالت پیشــرفته ای مانند فرز 
دروازه ای دوکله ۱2 متری که يکی از ابزارهای مهم در صنعت 
ريلی است به کار گرفته شده است. در اين کارگاه با بهره گیری 
از ماشین آالت، عملیات ماشین کاری اســاليدچیرها و ساير 
Base Plat قطعات طويل از جمله ماشــین کاری تیغه ها، 
ريل های پهلويی، صفحات زير ريــل و قطعات مورد نیاز برای 
تولید دستگاه سوزن انجام می شــود، عالوه بر اين حدود 5۸ 
شــرکت، زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز ســوزن را تشکیل 
می دهند که با فعالیتهاي اين شرکت در اجراي پروژه های ريلی 

سهیم می باشند.
مديرعامل شرکت گســترش صنايع ريلی ايران در خصوص 
عملیات اجرايی در کارگاه جوشــکاری نیز توضیــح داد: در 
کارگاه جوشــکاری ايريد انواع عملیات جوشــکاری ريل ها، 
ريل های تبديل، دابــل پلت ها و به ويژه جوشــکاری زبانه به 
روش جوشکاری دقیق اتوماتیك و دستی انجام می شود و توان 
تعمیرات سوزن های مستعمل در اين کارگاه کاماًل مهیا بوده و 
به تأيید کارشناسان اداره کل خط و سازه های فنی را آهن ج.ا.ا 
رسیده است. ظرفیت تعمیر سوزن در اين کارگاه حداقل بین 

250 تا ۳00 دستگاه سوزن در سال می باشد.
طاهرزاده در تشــريح فعالیت های کارگاه مونتاژ نیز گفت: 
کارگاه مونتاژ شرکت ايريد دارای هفت خط مونتاژ است. در 
اين کارگاه  ها با بهره گیری از دانش فنی و پرســنل مجرب، 
عملیات مونتاژ انواع سوزن انجام می شــود. در راستای باال 
بردن ظرفیت تولید و ارتقا ضريب دقت عملیات در اين واحد، 
فیکسچرهايی در خطوط مونتاژ طراحی و نصب شده اند. بر 
اساس سفارش مشتری ســوزن ها با تراورس چوبی يا بتنی 

تولید و تحويل می شوند.

به مناسبت ايام مبارك دهه فجر نظرسنجی میزان رضايت از 
خدمات دهی شرکت همراه انديشان فرتاك از بیمه شدگان 

به همراه قرعه کشی انجام شد.
امیر محمــد پورمند، مديرعامل شــرکت خدمات بیمه ای 
همراه انديشــان فرتاك با اعالم خبر انجام نظرســنجی به 
همراه قرعه کشــی، دربــاره جزئیات اين طــرح، به روابط 
عمومی موسسه صندوق 
پس انــداز کارکنان راه 
آهن گفت: نظرســنجی 
از بیمه شــدگان درباره 
نحــوه ارائــه خدمــات 
شــرکت فرتــاك بــه 
مناســبت ايــام مبارك 

دهه فجر صورت گرفت.
او در ادامه بــا تاکید بر 
اين موضوع که اين امر با 
هدف ايجاد رضايتمندی 
در میان اعضای صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، کارکنان 
راه آهن و شرکت های تجمیعی انجام شد، افزود: با بررسی 
نهايی ايــن مجموعه نظرات ســعی خواهد شــد تا میزان 
خدمات دهی مجموعه و تعامل با بیمه شدگان ارتقای کمی 

و کیفی پیدا کند.
پورمند در ادامه بیان کرد: میــزان خدمات دهی و رضايت 
بیمه شــدگان اصلی ترين هدف مجموعه بیمه ملت است. 
بنابراين ســعی می کنیم تا با انواع راه های ارتباطی نظرات 
بیمه شدگان را جويا و در جهت پیشبرد هرچه بهتر خدمات 

دهی به کار گیريم.
مديرعامل شرکت خدمات بیمه ای همراه انديشان فرتاك 
افزود: در اين راستا و در کنار نظرسنجی اينترنتی همکاران 
ما در مجموعه نیز به صورت تصادفی با بیمه شدگان تماس 
گرفتند و از نحوه ارتباط همکاران و میزان رضايت از خدمات 

اين شرکت، اطالعات را از بیمه شدگان دريافت کردند.
پورمند با بیان اينکه بین تمام نفرات شرکت کننده در اين 
نظرسنجی قرعه کشی انجام گرفت، گفت: اين نظرسنجی تا 
روز 26 بهمن و همزمان با والدت حضرت زهرا)س( بر روی 
سايت فعال بود و قرعه کشــی در اين روز صورت گرفت. بر 
اساس اين قرعه کشی به ۱۸ نفر بن تخفیف بیمه نامه های 
ثالث، بدنه و آتش ســوزی و به ۴ نفر کمك هزينه ســفر به 

مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

شرکت خدمات بیمه ای همراه انديشان فرتاك در جهت ارتقاء 
خدمات رسانی به مشتريان و گسترش فعالیت های بیمه ای دو 

دستگاه آپارتمان اداری را خريداری کرد.
شــرکت خدمات بیمه ای همراه انديشان فرتاك از سال ۱۳9۴ 
به عنوان يکی از شــرکت های تابعه موسسه صندوق پس انداز 
کارکنان راه آهن، کلیه خدمات بیمه ای را به راه آهن جمهوری 
اسالمی ايران و شــرکت های تابعه، موسسه صندوق پس انداز 
ارکنان راه آهن و شــرکت های تابعه و بیمه گذاران حقیقی و 

حقوقی خصوصی ارايه می کند.

مسابقات ورزشی موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن 
و شرکت های تابعه طی ۴ روز در ۴ رشته ورزشی پینگ پنگ، 
طناب کشی و شــطرنج در قســمت آقايان و دارت در قسمت 
بانوان به مناسبت چهل و يکمین ســالگرد انقالب شکوهمند 

اسالمی برگزار شد.

در حکمی از ســوی مديرعامل موسســه صندوق پس انداز 
کارکنان راه آهن، مديرعامل جديد شــرکت راه آهن کشش 

منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان 
راه آهن، مراســم معارفه مديرعامل شــرکت راه آهن کشش 
برگزار شد. در اين مراســم که با حضور اعضای هیات مديره و 
معاونان موسسه برگزار شد، با حکمی از سوی مجتبی شیواپور، 
مديرعامل موسســه صندوق پــس انداز کارکنــان راه آهن، 
مجتبی تفقدی به عنوان مديرعامل شــرکت راه آهن کشش 

منصوب شد.
از جمله ســوابق تفقدی، معاونت نــاوگان راه آهن جمهوری 

اسالمی ايران بوده است. 

پیرو مذاکرات صورت گرفته در راستای نگاه مديرعامل راه آهن 
جمهوری اسالمی برای استفاده از ظرفیت های درون کشور و 
تکیه بر توان داخلی، اولین زبانه و ريل پهلويی در مرکز تعمیرات 
سوزن شــرکت صنايع ريلی ايران) ايريد( بازسازی و با تايید 
کارشناسان مهندسی جوش اداره کل سازه های فنی راه آهن 

به چرخه سیر بازگشت.
به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق پس انداز کارکنان 
راه آهن، در راســتای تصمیمات مديريت راه آهن جمهوری 
اسالمی ايران در جهت استفاده از ظرفیت هادرون کشور و تکیه 
بر توان داخلی، اولین زبانه و ريل پهلويی بازسازی شده در مرکز 
تعمیرات سوزن شرکت ايريد توســط کارشناسان مهندسی 
جوش اداره کل سازه های فنی راه آهن به تعداد 6 جفت زبانه 
و ريل پهلويی و ۷ شاخه ريل پهلويی جمعا ۱9 شاخه تست و 

برای استفاده در صنعت ريلی تحويل داده شد.
به گفتــه کاظم طاهرزاده ظرفیت ســاالنه تعمیرات ســوزن 
در مرکز تعمیرات سوزن شــرکت صنايع ريلی ايران)ايريد(، 

۳00جفت در سال خواهد بود.

نــال اطــالع رســانی موسســه صنــدوق پــس  کا
اســالمي  جمهــوري  آهــن  ه  ا ر کارکنــان  ز  نــدا ا
لیــت خــود را آغــاز کــرد. م، فعا يــران در تلگــرا  ا

به گزارش موسســه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن، 
اين کانال به منظور اطالع رسانی سريع تر و ارتباط آسان تر 
با اعضای صندوق، رســانه ها و عموم مردم راه اندازی شده 
 و به انعــکاس فعالیت های اين ســازمان خواهد پرداخت.

ايــن کانــال در آدرس: telegram.me/psrai  و 
همچنین شناســه psrai @ در تلگرام قابل دسترســی 

است.

شرکت ایرید؛  بزرگترین تولیدکننده سوزن در خاورمیانه

گزارش سهم از میلیون تن کیلومتر بار حمل شده
تا پایان دي ماه 13۹8

نظرسنجی میزان رضایت 
بیمه شدگان شرکت 

 خدمات بیمه ای
 همراه اندیشان فرتاک

به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 

در جهت ارتقاء خدمات رسانی به مشتریان 
شرکت همراه اندیشان فرتاک صورت گرفت؛ 

خرید 2 واحد آپارتمان اداری

برگزاری مسابقات ورزشی به 
مناسبت دهه مبارک فجر

در حکمی از سوی مدیرعامل موسسه 
صندوق پس انداز کارکنان راه آهن؛ 

مدیرعامل شرکت راه آهن 
کشش منصوب شد

در مرکز تعمیرات سوزن شرکت 
صنایع ریلی ایران صورت گرفت:
بازسازی اولین زبانه و ریل 

پهلویی با تایید اداره کل 
سازه های فنی راه آهن

راه اندازی کانال 
اطالع رسانی موسسه صندوق 
پس انداز کارکنان راه آهن 
جمهوري اسالمي ایران در 

پیام رسان تلگرام

سید کاظم طاهرزاده مديرعامل شرکت گسترش صنايع ريلي ايران )ايريد( در گفتگو با ره آورد:

شركت گسترش صنايع ريلی ايران اين 
پتانسیل را دارد كه بر اساس برنامه های 
توسعه ای ريلی كشــور تمام سوزن های 

مورد نیاز را تأمین كند.


