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Special Feature: Safety Technology in Hino Vehicles

تقنيات السالمة هي األولوية القصوى

كيئيتشي كيتازاوا
مستشار تقني تنفيذي
شركة Hino Motors, Ltd.

تؤمن شركة هينو موتورز  Hino Motorsأنها كصانعة للمركبات التجارية فإنها مسؤولة أمام المجتمع عن المساعدة
على جعل كل شاحنة وحافلة تصنعها الشركة آمنة إلى أقصى حد ممكن .وتقوم هينو بتطوير تقنيات تُسهِ م في
تعزيز السالمة كما تتولى في الوقت ذاته القيام بأنشطة تعليمية للترويج للسالمة في األسواق على امتداد العالم.
إلعداد هذا الموضوع الخاص ،جلسنا مع المستشار التقني التنفيذي كيئيتشي كيتازاو ،وهو الرجل المسؤول عن تقنية
السالمة في شركة هينو ،لنعرف المزيد عن الفلسفة الكامنة وراء قضية األولوية القصوى التي توليها هينو لمسألة
الم ّتبعة لتحقيقها.
“السالمة” والمنهجية ُ
سالمة الشاحنات والحافالت ضرورة اجتماعية

س

تتكرم بتعريفنا بطريقة التفكير
أوالً ،هل لك أن
ّ
األساسية في شركة هينو بشأن السالمة؟

الحافالت ،من حيث كونها مركبات تجارية ،مؤتمنة على أرواح عدد كبير
تعرضت لحادث
من الركاب .والشاحنات التي بحجمها ووزنها تعني أنها إذا ّ
تؤدي إلى أضرار كبيرة .لهذه األسباب ،ننظر إلى سالمة
فمن الممكن أن ّ
المركبات فيما يخص الشاحنات والحافالت على أنها قضية ذات أهمية
قصوى.

س

تحدثنا عن مبادرات هينو التي يجري
هل لك أن
ّ
اتخاذها لضمان السالمة؟

حددنا هد ًفا للمساعدة على تقليل إصابات الحوادث المرورية .ولتحقيق
ّ
هذا الغرض ،نقوم بجمع معلومات شاملة تتعلق بأسباب الحوادث على
الطرق العامة والطرق السريعة .وسنقوم باتخاذ إجراءات تستند على ما
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سيتو ّفر لدينا من معلومات .إن تحسين تقنية المركبات وحده ال يكفي
لمنع الحوادث .فنحن في هينو نؤمن أن من األمور الجوهرية ا ّتباع منهجية
أيضا
متكاملة تشمل جميع العوامل وتعتمد على المركبات لكنها تتعامل ً
مشغلي وسائقي المركبات بمنع الحوادث ،وكذلك
مع البنى التحتية ،وقيام
ّ
إدارة العمليات .إننا في مراكز العمالء التابعة لنا نمارس أنشطة مثل
مشغلي المركبات .وهذا شيء
التدريب على السالمة لتعزيز مهارات ووعي
ّ
نفعله ال في اليابان فقط بل وفي أماكن من بينها ماليزيا وأميركا الالتينية.

س

تتكرم بتوضيح أفكار السالمة الوقائية
هل لك أن
ّ
والسالمة عند التصادم؟

مصممة لتحذير
بالطبع .أوال ً السالمة الوقائية تشمل نظام تحذير وتقنية
ّ
التحكم في
سائقي المركبات من األوضاع الخطيرة والمساعدة على
ّ
للتحكم
المركبات لتج ّنب تلك األوضاع .إن التقنية المستخدمة في نظامنا
ّ
في استقرار المركبة ونظام ما قبل التصادم تساعد على منع الشاحنات من
االنقالب واالنجراف عند دوران المنعطفات .وتقوم مستشعرات بمراقبة أشياء
مثل العالقة بين بُعد المركبة والسرعة النسبية ويقوم النظام بتحذير
خاصا.
انتباها
السائقين إذا كان من المحتمل أن يتط ّلب الوضع
ً
ً

مصممة بهدف تقليل
األمر التالي هو أن تقنية السالمة عند التصادم
ّ
مجهزة
األضرار إلى الحد األدنى في حالة وقوع حادث .إن شاحنات هينو
ّ
ارتفاعا مثل
بحماية ضد الدخول تحتها للمساهمة في منع المركبات األقل
ً
تتميز
كما
سيارات الركاب من الدخول تحت الشاحنة في حالة التصادم
ّ
المحرك إضافة إلى
مقوى يقوم بدور الحاجز لحماية
بتصميم مقصورة
ّ
ّ
«حيز النجاة» عن طريق المساعدة
اإلسهام في الحفاظ على ما نسميه ّ
تحطم المقصورة في التصادمات مع المركبات الكبيرة.
على منع
ّ

س

جزءا من مجموعة تويوتا ،فهناك ميزة
إضافة إلى ذلك ،ونظرًا لكوننا ً
فعالة عن
إضافية تتم ّثل في ّ
تمكننا من توحيد مقاييس السالمة بصورة ّ
المطورة لمركبات الركاب ووضعها
طريق االرتقاء بتقنية السالمة والقطع
ّ
موضع االستعمال في المركبات التجارية.

هل لدى هينو أي تقنيات سالمة تضعها في موضع
متقدم عن المنافسين في اعتقادك؟
ّ

مهمة وهي المنهجية األساسية التي نجلبها إلى تصنيع
هناك نقطة
ّ
المركبات .إن لدينا سياسة تتمثل في جعل أحدث تقنيات السالمة
يحفز على
تجهيزات قياسية أساسية في مركباتنا .وقيام هينو بذلك
ّ
انتشار هذه التقنيات .إننا ال نريد أن تكون السالمة خيارًا يمكن للناس
أن يضيفوه ،بل أن ننشئ ثقافة نبذل فيها جهودًا شاملة لتوفير تقنيات
السالمة ألكبر عدد ممكن من العمالء بأسرع ما يمكن.

عن طريق تطوير منتجات وطرحها في السوق بأسرع ما يمكن ،نعتقد أننا
نضمن التقنية
ونحسن تقنيتنا الذاتية فقط بل وأن
نستطيع ال أن نصقل
ّ
ّ
أيضا ردود األفعال من عمالئنا وأن ندمج تقنيات إضافية لمزيد من التحسين
ً
لمستويات السالمة.

”Our efforts in the realm of “vehicle
Pursuit of vehicle safety
Active safety

Vehicle
Behavior
stability

Driver
assistance

Visibility
assistance

Passive safety
Protection
for other
road users

Driver/
passenger
protection

Note: ”vehicle-stability control” and “pre-collision system” are used for function explanations only.
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تقنيات السالمة هي األولوية القصوى
العنصر البشري هو المفتاح لتقنية القيادة
التلقائية بالذكاء االصطناعي

س

نرجو أن تخبرنا عن أنشطتكم المتعلقة بالموضوع
الساخن المتمثل في تقنية القيادة التلقائية.

المتطورة بشكل تدريجي وأصبح عدد
في اليابان ،انتشرت تقنيات القيادة
ّ
الحوادث يتناقص .ومع ذلك فإن الخطأ البشري هو السبب في  %90من
الحوادث ،وهي حقيقة تشير إلى ما تم ّثله القيادة التلقائية من وعود
كبيرة للغاية فيما يخص التقليل من الحوادث .وعامل آخر شديد الصلة
بالمركبات التجارية هو نقص السائقين .إن الوضع السكاني في اليابان
وأماكن أخرى يتمثل في إن هناك أعدادا أقل من السائقين الشباب ،وفي
المستقبل ستكون هناك صعوبة متزايدة في إيجاد سائقين مناسبين .إن
تحديًا ،لذا
الحصول على رخصة لتشغيل مركبة تجارية بحد ذاته يمثل
ّ
المشغلين مشكلة مستمرة.
يبدو أن من المحتمل أن يصبح نقص
ّ
وفي الوقت ذاته فإن الكثير من األشخاص يستخدمون سيارات الركاب
للتنقل .ومع توقف كبار السن عن قيادة المركبات ستزداد أعداد مستخدمي
الحافالت ،ولكن إذا ّأدى النقص في سائقي الحافالت إلى قلة عدد الحافالت
التي تعمل فمن الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على المجتمع
أيضا .إننا نعتقد أن تقنية القيادة الذاتية هي الحل لهذه المشاكل .يمكن
ً
المشغل .ونحن نعتقد أن هذا
للذكاء االصطناعي أن يقوم بدور السائق أو
ّ
سيكون ُمجديًا للمركبات التجارية أكثر بكثير مما هو لسيارات الركاب،
وجزء من السبب في ذلك هو الطبيعة الثابتة لمسارات المركبات التجارية
مقارنة بسيارات الركاب .وبالطبع فإن البضائع التي تحملها الشاحنات
وعدد الركاب في الحافالت يمكن أن يتفاوت ،لذا فإن هناك صعوبات
التغيرات في
تتعلق بالتفاوتات في التعامل مع المركبات والتي تصاحب
ّ
الوزن .وسنحتاج لرفع مستوى هذه التقنية من خالل عمليات المحاكاة،
واستخدام بيانات القيادة الحقيقية ،وجعل الذكاء االصطناعي يتع ّلمها.
وسيظل العامل البشري جوهريًا ألن البشر هم الذين سيقومون بتعليم
الذكاء االصطناعي.

س

نرجو أن تخبرنا بما ترى أنه أهمية مبادرة رتل
المركبات التي تتبناها وزارة االقتصاد والتجارة
والصناعة اليابانية وما هي التقنيات التي يجري تحقيق
إنجازات فيها.
معا في خط أو
رتل المركبات ببساطة يعني تشغيل عدد من المركبات ً
بتحديات تقنية مثل التعامل مع األشياء
في تشكيل متقارب .ويأتي هذا
ّ
الساقطة أو عندما تندفع مركبات أخرى وتدخل بين مركبات الرتل ،لكننا
ونتقدم للتغ ّلب على المعوقات واحدة تلو
نقوم بتسخير الذكاء االصطناعي
ّ
األخرى.
في المرحلة األولى ،يقوم السائقون بقيادة كل مركبة .وتقوم المركبة التي
المقدمة بتعريف المركبات التابعة بسرعتها وتسريعها وإبطائها.
في
ّ
ويمكن ذلك المركبات التابعة من المحافظة على تشكيل متناسق
ّ
جدا بين المركبات .ومن شأن ذلك أن يحقق زيادة جذرية
ومسافات مستقرة ً
يحسن كفاءة النقل .كما أننا
في معدل االقتصاد في استهالك الوقود وأن
ّ
التحكم في الحركة في االتجاهات الجانبية
نقوم بتطوير تقنية يمكنها
ّ
تلقائيا بإبقاء
يقوم
والذي
ا
تلقائي
االتجاه
في
م
التحك
بنظام للمساعدة على
ّ
ً
ً
المركبة في مسربها (حارة سيرها) .إن المركبات الموجودة ضمن الرتل تتبع
تقريبا .وعلى الرغم من أن السائقين
المركبة التي في األمام بشكل تلقائي
ً
يحتفظون بأيديهم على المقود باستمرار إال أننا نعتقد أن هذا التغيير
سيقلل بدرجة عظيمة من إرهاق السائقين.
في المرحلة الثانية ،يقوم السائقون التابعون في القافلة بالتوقف عن
وتتغير المركبة التي في
القيادة الفعلية ويكتفون بمراقبة المركبة.
ّ
المقدمة
في
دورها
بأخذ
القافلة
المقدمة فتقوم المركبات األخرى في
ّ
ّ
بالتناوب كما في رياضة التزلج على الجليد للفرق الجماعية .ويُسهِ م
المقدمة على فترات دورية منتظمة لغرض تقليل
استبدال سائق مركبة
ّ
إرهاق السائقين في إتاحة إمكانية السفر لمسافات أطول بقدر أكبر من
األمان مع تحسين كفاءة العمليات اللوجستية في الوقت ذاته .وأخيرًا،
في المرحلة النهائية ،تصبح المركبات التابعة في القافلة غير مأهولة
بالتحكم في
المقدمة
ذاتيا .ويقوم سائق المركبة التي في
ّ
ّ
ً
تماما وتعمل ً
المقدمة ضروري ألن تقييم األمور
مركبتين تابعتين .إن وجود سائق مركبة
ّ
من وجهة نظر اإلنسان تكون مطلوبة إذا ظهرت مشكلة كأن يسقط شيء
على الطريق .ومن القضايا الرئيسية هنا هو إلى أي حد يمكن للمركبات
التحديات الكبرى التي
في القافلة أن تتبع المركبات التي أمامها .ومن
ّ
نقوم بتطوير تقنية للتغ ّلب عليها هي كيفية إدارة سالمة الرتل بالنسبة
للمركبات األخرى على الطريق.

لتحقيق شعار «شاحنات وحافالت تفعل المزيد»

س

ما هي المجاالت التي تسعون لتعزيزها أو تحسينها
لتحقيق هدف تقليل إصابات حوادث المرور إلى
الصفر؟

المتقدمة والوصول بها
على الرغم من أننا نعمل لتحسين تقنية السالمة
ّ
طورتها
تقنية
أجمع
العالم
إلى القيادة الذاتية ،نود أن ننشر على مستوى
ّ
وأنشأتها اليابان .وأود توسيع نطاق التشغيل الذاتي للمركبات ليشمل
المركبات التي تعمل في أماكن محدودة مثل جرارات المرابض في المطارات
وأنظمة النقل السريع بالحافالت ) (BRTوشاحنات المناجم على امتداد
العالم .إننا نقوم بجمع المعلومات ونجتهد في االستماع ألصوات العمالء
بينما نقوم بالعمل لهندسة التحسينات التقنية.

Full Automated
Driving
“Zero traffic accident
”casualties
Improve transport efficiency,
maintain and evolve
transport services

في عام  ،2005بدأت هينو تقيم للعمالء ندوات تدريب السائقين على أمور السالمة .ويجري تنفيذ
هذا التدريب بنشاط في ماليزيا وأميركا الالتينية ،وأماكن أخرى.
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لتجسيد وتحقيق شعار هينو «شاحنات وحافالت تفعل المزيد» ،سنواصل
متقدمة وتقنيات القيادة الذاتية لجعل أعمال النقل أكثر
تطوير تقنيات
ّ
النية الخالصة لتسريع عمليات التطوير للتعجيل
سالمة وكفاءة .ولدينا ّ
نقدم هذه التقنية للعمالء على امتداد العالم،
بالموعد الذي يمكننا أن ّ
ونشكركم على تعاونكم ومساندتكم.

Hino’s Approach for Automated Driving Technology Development
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”To achieve “zero traffic accident casualties,
we will move forward with our technological
”development aiming at “full automated driving.
In that process, we will be commercializing our
technologies in phases based on market needs
and progress in social infrastructures, etc.
Truck platooning at HAMURA proving ground

2025 and beyond

أربع شركات يابانية صانعة للمركبات التجارية تقوم بإجراء اختبارات على الطرق السريعة على
أسلوب «رتل المركبات» في يناير/كانون الثاني .2018

س

أخيرا ،هل لديك رسالة أو شيء تود أن تطلع عليه
ً
أعضاء  Hino Groupعلى امتداد العالم؟

المتعمق للذكاء االصطناعي
معالجة الصور للتعلّم
ّ

2022

2020

2018

يجري تنفيذ عمليات تحليل محاكاة القيادة الذاتية

5

Hino

Owners’ Voice

ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻫﻴﻨﻮ

اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ

روﺳﻴﺎ دوﻟﺔ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﺗﺘﺎﺑﻊ أﻣﺠﺎد ﻋﺎﺋﻠﺔ روﻣﺎﻧﻮف اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ
إﻟﻰ أوروﺑﺎ .وﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﺘﻬﺎء دﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﳊﺰب اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻼد ﳕﻮﻫﺎ
وﺗﻄﻮرﹼﻫﺎ وﻓ ﹰﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق .وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻴﻬﺎ ) 17098000ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻣﻠﻴﻮﻧﹰﺎ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﻌﲔ أﻟﻒ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﲤﺘﺪ ﻋﺒﺮ  11ﻣﻨﻄﻘﺔ زﻣﻨﻴﺔ .وﻳﺘ ﹶ ﹺ
ﺴﻢ اﳌﻨﺎخ ﻓﻲ
روﺳﻴﺎ اﻟﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻔﺮوق ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺸﺘﺎء وأﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺎر وأﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺗﺴﺎع اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ﺑﲔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء
اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ،ﳝﻜﻦ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺮارة أن ﺗﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﺸﺮﻳﻦ درﺟﺔ
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻮان ،اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﹸﺒﻞ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼد
ﹼ
واﻟﺼﺮاﺣﺔ ،واﻷزرق اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف واﻟﻨﻘﺎء ،واﻷﺣﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺐ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
وﻗﺪ أﻋﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻌﻠﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺎم .1991

ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف .وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ ﹰ »ﻛﻤﺎ أن ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺪارة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺜﻴﺮ
أي ﻣﺨﺎوف ﺑﺸﺄن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻗﻮد ،اﻟﺘﻲ ﺗ ﹸ ﹶﻌ ﹼﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ«.
أﻳﻀﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ  Sweet Lifeﻷن ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
»إن ﻛﻮن ﻫﻴﻨﻮ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻫﻮ ﺑﺪوره ﻣﻴﺰة ﹰ
ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺑﺠﻮدة وﻣﺘﺎﻧﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ «،ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮح اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف.
ﻣﻨﺬ أن اﺷﺘﺮت أول ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﻟﻬﺎ ﻋﺎم  ،2012ﻇﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Sweet Lifeراﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﻗﺘﻨﺎء .وﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف »ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﹼ
اﻷداء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻷن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ أﻗﻞ «.وﻳﻀﻴﻒ ﻗﻮﻟﻪ »وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﻓﺈن وﻛﻼء ﻫﻴﻨﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﺎ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ورﺷﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻴﺰة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ«.

اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ

ﺷﺮﻛﺔ Sladkaya Ahizn Plus, LLC

اﻟﺴﻴﺪ أﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪر ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف
رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت

ﺷﺮﻛﺔ  Sweet Lifeﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻋﻤﻼء ﺟﺪد ﻓﻲ أﺳﻮاق وﻣﻨﺎﻃﻖ
أﻳﻀﺎ.
ﲤﺎﻣﺎ أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن أﺳﻄﻮل ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻨﺎ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﹰ
ﺟﺪﻳﺪة» .ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄ ﹼﻛﺪون ﹰ
ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ«،
أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﳌﻮدﻳﻼت اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻟﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻴﻨﻮ
وﻧﺨﻄﻂ ﹰ
ﹼ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف» .إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر أن ﺗﻘﻮم ﻫﻴﻨﻮ ﺑﺈدﺧﺎل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
»ﺗﻴﻠﻴﻤﺎﺗﻴﻜﺲ« ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻬﺎ .وﺳﻮف ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ أن ﻧﻜﻮن أول ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺨﺘﺒﺮﻫﺎ «،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻃﻌﻤﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت.
 Sweet Lifeﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﹼ
ﹼ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌﺪد  7000ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻲ  3000ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 33000
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺷﻬﺮﻳﹰﺎ .وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وﺛﻘﻴﻠﺔ.

ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮى  Owner’s Voiceاﳌﺘﻮﻓﹼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳋﺎص ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
https://www.hino-global.com/ts/owners_voice/
)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻘﻂ(
اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ

ﻣﺎﺗﺮﻳﻮﺷﻜﺎ

ﻫﻴﻨﻮ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
ﺷﺮﻛﺔ Elinar, LLC
اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮري ﺑﻮرﻳﺴﻴﻨﻜﻮ
اﳌﺪﻳﺮ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ .وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن  26ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻫﻴﻨﻮ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮاﻟﻰ  300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻳﻮﻣﻴﹰﺎ«.

»ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﳊﻮم اﻟﻔﺮارﻳﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ إﻣﺪاد اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻓﻲ أول اﻟﻨﻬﺎر
دون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻞ ﻃﺎزﺟﺔ .ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺄﺧﺮ «.ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻳﻮري ﺑﻮرﻳﺴﻴﻨﻜﻮ ،ﻣﺪﻳﺮ
ﺟﺪا
ﲤﺎﻣﺎ ،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﹰ
ﺷﺮﻛﺔ  .Elinar LLCوﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼ ﹰ »إن ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﹰ
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»ﻧﻈﺮﹰا ﻟﻜﻮن اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  1.5ﺟﻮﻟﺔ ﻳﻮﻣﻴﹰﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺮاﺣﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻣﺮان ﺟﻮﻫﺮﻳﺎن .إن ﺳﺎﺋﻘﻴﻨﺎ راﺿﻮن ﻋﻦ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻷن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳑﺘﻊ «،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﻴﻨﻮ

ﺟﺪا اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ» .إن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮوس
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  ،VKTﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﹰ
ﻳﺜﻘﻮن ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﳉﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ «،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت
ﻧﺤﺐ ﻣﺤﺮﹼﻛﺎت ﻫﻴﻨﻮ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮدﻳﻼﺗﻬﺎ وراﺣﺔ
ﺑﺸﺮﻛﺔ  VKTﻓﻼدﳝﻴﺮ ﻳﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﻲ» .إﻧﻨﺎ
ﹼ
اﺠﻤﻟﻬﺰة ﻓﻴﻬﺎ«.
ﻣﻘﺼﻮرﺗﻬﺎ وﲡﻬﻴﺰات اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﺜﻠﹼﺞ ﹼ

ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﻘﻮل ﻳﻮري ﺑﻮرﻳﺴﻴﻨﻜﻮ »إن
زودت ﺷﺮﻛﺔ  Elinarﲟﺮﻛﺒﺎت ﻳﹸ ﹶ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﻨﻮ ﹼ
أﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ «.وﻳﺴﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ ﹰ »إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﻴﻨﻮ ﺟﺰء
ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻻ ﺗﺘﻌﻄﹼﻞ ﹰ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ،وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﲟﺘﺎﻧﺘﻬﺎ وﺟﻮدﺗﻬﺎ اﳌﻤﺘﺎزة ،وﻫﻮ أﻣﺮ
ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ«.
ﻣﻬﻢ ﹰ
أﻳﻀﺎ .وﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ
»إن اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ  Elinarﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮﹼرة ﹰ
ﺷﺪدﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻹﺗﺎﺣﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻗﺪ ﹼ
ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻧﻮدﹼ أن ﻧﺴﺘﺨﺪم أﻓﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت
اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ
ﹼ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻫﻴﻨﻮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺒﺎت« ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻳﻮري
ﺷﺪﻳﺪا وﻳﻈﻠﻮن
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺑﻮرﻳﺴﻴﻨﻜﻮ .وﻫﻮ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻮﻟﻪ »وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﻛﻼء ﻫﻴﻨﻮ ﻳﻮﻟﻮن
ﹰ
ﹰ
دﻋﻤﺎ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ،ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ أو ﺻﻌﻮﺑﺎت .إن ﻫﻴﻨﻮ ﹼ
ﺗﻘﺪم ﹰ
ﻋﺎﻟﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺪرﺟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ إذا ﻇﻬﺮت أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ .وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ
ﺟﺪا ،وﻧﺸﻌﺮ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ«.
اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن .واﻟﻮﻛﻼء ﻣﺤﺘﺮﻓﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﹰ

ﺑﺪأ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت  Elinarﻋﺎم  .1879وﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ  Elinarﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ أﺗﻴﺒﺘﺴﻴﻔﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻜﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻨﻊ
ﻗﺎم ﺗﺎﺟﺮ اﺳﻤﻪ آي آي أﻟﻴﺸﲔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺻﻐﻴﺮ ﻹﻧﺘﺎج ورق اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ .وﺷ ﹼ
واﻟﺘﻮﺳﻊ ،ﲟﺎ
اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺑ ﹸ ﹺﻨﻴﹶﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ  Elinarاﳌﻌﺎﺻﺮة .وﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺟﺎء اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
ﹼ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺎﻧﻊ وﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ دول ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻋﻠﻰ ﻣﺪى 140
ﺳﻨﺔ ،ﲢﻮﹼﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ زراﻋﻴﺔ – ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻫﻲ:
ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻣﻮاد اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ(،
وﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﺪواﺟﻦ واﳌﺎﺷﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ( ،وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ )ﺗﻨﺸﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت
 Elinarﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﺗﻮﻓﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﺗﺘﻄﻮر
وﺣﺪﻳﻘﺔ روزدﻳﺴﺘﻔﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ(.
ﹼ
ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ
ﺟﺪا وﲤﺜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﹼ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﹰ
 ،Elinar LLCاﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت  ،Elinarﻋﻨﺼﺮﹰا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.

»ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ ،ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .وﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ
ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﻧﺤﺘﺎج ﻷﻓﻀﻞ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت «،ﻫﺬا ﻣﺎ أوﺿﺤﻪ إﻟﻴﻜﺴﺎﻧﺪر ﺳﺎﻓﻴﻨﻮف ،رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ  .Sweet Lifeوﻫﻮ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻮﻟﻪ »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ  150ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ
«.HINO300

وﺑﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺷﺮﻛﺔ  Elinarﺗﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻠﺤﻮم» .ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﻛﻤﻴﺎت أﻛﺒﺮ« ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻳﻮري ﺑﻮرﻳﺴﻴﻨﻜﻮ .وﻫﻮ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼ ﹰ »ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن
ﻜﻦ ﻫﻴﻨﻮ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ
ﻧﺘﺬ ﹼﻛﺮ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت .وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﻤ ﹼ
ﻗﻴ ﹰﻤﺎ ،ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﻞ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ
ﺷﺮﻳ ﹰ
ﻜﺎ ﹼ
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺳﻌﺎر واﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى«.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ  VKTﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ اﳌﺪارس واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﻋﺒﺮ
ﺿﻴﻘﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰﻧﻲ ﻧﻮﻓﻐﻮرود .وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎورة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
ﻃﺮق ﹼ
اﳌﻬﻤﺔ وﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﻫﻴﻨﻮ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬه
ﹼ

ﺷﺮﻛﺔ Torgovyi dom VKT, LLC

اﻟﺴﻴﺪة إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺘﺸﻮﻛﻴﻨﺎ ،اﳌﺪﻳﺮة اﻟﺘﻔﻨﻴﺬﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻼدﳝﻴﺮ ﻳﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﻲ ،رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت

ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ  VKTﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮ ،اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮة .ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1992وﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻋﺎﻣﺎ دأﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰﻧﻲ ﻧﻮﻓﻐﻮرود وﺑﺮﻳﻔﻮﻟﺰﺳﻜﻴﻲ
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ﻓﻴﺪرال .وﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻨﻤﻮ ،ﻗﺮﹼرت ﺷﺮﻛﺔ  VKTاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷن ﺟﻮدﺗﻬﺎ أﻓﻀﻞ.

اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  VKTﻷن أﺣﻮال اﻟﻄﺮق ﺗﻜﻮن ردﻳﺌﺔ أﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﻓﻲ
ﺟﺪا
روﺳﻴﺎ» .ﻧﺤﻦ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻧﻮﻟﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ .وﳒﺪ أن ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ آﻣﻨﺔ ﹰ
ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻜﺎﺑﺢ اﻟﻘﺮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﳋﻠﻔﻲ «،ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﻲ» .إن
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﻴﻨﻮ«.
وﺑﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺔ  VKTﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وزﻳﺎدة
اﳌﺒﻴﻌﺎت وإﻳﺠﺎد ﻋﻤﻼء ﺟﺪد وﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة» .ﻛﻤﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻨﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻷﻧﻨﺎ
داﺋﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻀﺎﺋﻌﻨﺎ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ .إﻧﻨﺎ
ﻧﺮﻳﺪ ﻷﺳﻄﻮﻟﻨﺎ أن ﻳﻈﻞ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ وﻳﹸ ﹶ
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﹰ
ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻀﻤﺎن أﻻ ﻧﺘﺨﻠﹼﻒ ﻧﺤﻦ أو ﺷﺮﻛﺎؤﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺰﻣﻦ وﺑﺄن ﳒﻌﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﳑﻜﻨﹰﺎ «.ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﺷﺘﺸﻮﻛﻴﻨﺎ .وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﺗﻘﺪﱘ
ﳑﻴﺰة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة .وﻧﺮﻳﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﹼ
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ وزﻳﺎدة وﺟﻬﺎت اﻟﺒﻴﻊ.

»دأﺑﺖ ﺷﺮﻛﺔ  VKTﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012وﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن  45ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ
أﺳﻄﻮﻟﻨﺎ «،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﳌﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  VKTإﻳﺮﻳﻨﺎ ﺷﺘﺸﻮﻛﻴﻨﺎ .وﻫﻲ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻠﺔ »إن
ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ ’اﻟﻮﻻء واﳉﻮدة واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‘ .إن
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ أﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ
ﹼ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﳌﹸﻨﺘﹶﺞ«.
»ﻛﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ  15و  20ﻣﺘﺠﺮﹰا ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ .وﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء
ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .إﻧﻪ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻋﻤﻼؤﻧﺎ
ﻻﻣﺘﻼﻛﻨﺎ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﹰ
ﺟﺪا وﻳﹸ ﹶ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻃﻌﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﹼﻖ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
أﺑﺪا ،ﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﻻ ﲢﺘﺎج
اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻌﻄﹼﻞ ﹰ
ﻹﺻﻼﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أو وﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ «،ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮل اﻟﺴﻴﺪة ﺷﺘﺸﻮﻛﻴﻨﺎ» .وﻫﺬا ﻳﻀﻔﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ﹴل ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء«.
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Owners’ Voice

ﻫﻴﻨﻮ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﻤﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎري

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﺑﺨﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﳝﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﳉﻨﻮب ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺑﺤﺮ ﺟﻨﻮب
ﹼ
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻓﻴﺘﻨﺎﻣﻴﺘﲔ ﻫﻤﺎ »ﻓﻴﻴﺖ« وﺗﻌﻨﻲ »ﻣﺎ ﺑﻌﺪ« وﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺼﲔ .واﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ
ﹼ
»ﻧﺎم« وﺗﻌﻨﻲ »اﳉﻨﻮب« ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻨﻰ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﻣﻦ »اﻷرض اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﳉﻨﻮب«.
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﻠﻴﻂ ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻫﺎﻧﻮي ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﹼ
واﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻼد ﻫﻮ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻫﻮ ﺗﺸﻲ ﻣﻨﻪ« ،وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ وﻧﺎﻃﺤﺎت
اﻟﺴﺤﺎب اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ .واﳌﻨﺎخ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﺳﺘﻮاﺋﻲ وﺷﺒﻪ اﺳﺘﻮاﺋﻲ ،وأﻓﻀﻞ أوﻗﺎت اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ
وﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﳌﻮﺳﻢ اﳉﺎف ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ أﺑﺮﻳﻞ.
ﹼ
وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ »ﻫﻮي« وﻣﻴﻨﺎء »دا ﻧﺎﻧﻎ« اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺑﻘﻠﺔ اﳌﻄﺮ واﻟﻄﻘﺲ اﳉﻴﺪ.
ﹼ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻮﻛﺐ زﹸﻫﺮة ذﻫﺒﻲ أو ﳒﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣﻤﺮاء .وﳝﺜﻞ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪم اﻟﺬي
أراﻗﻪ اﶈﺎرﺑﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺜﻮرة ،أﻣﺎ اﻟﻨﺠﻢ اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻴﺮﻣﺰ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﻟﻌﻤﺎل واﳌﺰارﻋﲔ
واﳌﺜﻘﻔﲔ واﻟﺸﺒﺎب واﳉﻨﻮد.

ﲢﻤﻠﻬﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻬﺎ وﺟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻚ إذا ﻗﺎرﻧﺖ
ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ
ﹼ
ﻟﺸﺪة ﹼ
ﻨﻌﺎ .وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا
ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺑﺎﳌﺎرﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﺴﺘﺠﺪ أﻧﻬﺎ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﹸﺻ ﹰ
ﻳﺜﺒﺖ أن ﻫﺬه اﳌﺎرﻛﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﻟﻴﻨﺎﻫﺎ إﻳﺎﻫﺎ.

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴﺘﻨﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻐﻮﻳﻦ ﻫﻮاي ﺑﺎك
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻴﺮة ﺳﺎﻳﻐﻮن ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﻬﺎ  %40ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم .وﻗﺪ أ ﹸ ﹺ
ﻧﺸﺌﹶﺖ
ﻋﺎﻣﺎ ،وﻣﻘﺮﹼﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻫﻮ ﺗﺸﻲ ﻣﻨﻪ« وﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم.
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﹰ
ﻣﺼﻨﻌﺎ إﻟﻰ  63ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﺘﻨﺎم.
وﻧﻘﻮم ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﻴﺮة ﺳﺎﻳﻐﻮن ﻣﻦ 26
ﹰ

ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﺘﻮى  Owner’s Voiceاﳌﺘﻮﻓﹼﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﳋﺎص ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
https://www.hino-global.com/ts/owners_voice/
)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻘﻂ(
ﻣﺪﻳﻨﺔ »ﻫﻮ ﺗﺸﻲ ﻣﻨﻪ« ﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﺎري
ﻟﻔﻴﺘﻨﺎم

ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺗﺒﻴﻊ ﻓﻮاﻛﻪ وﺧﻀﺮاوات ﻃﺎزﺟﺔ

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳉﺬاب واﻟﺮاﺣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ NHAT TRUONG VINH GROUP

اﻟﺴﻴﺪة ﻧﻐﻮﻳﻦ ﺛﻲ ﺗﻮﻳﻴﺖ ﻟﻲ ،اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ Nhat Truong Vinh Logistic Joint Stock Company
اﻟﺴﻴﺪ ﺗﺮوﻧﻎ ﻛﻮاﻧﻎ ﻓﺎن ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﻘﻠﻴﺎت
ﺗﹸﻌﺮﹶف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎت  Nhat Truong Vinh Groupﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز ﲡﺎر اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ
ﻜﻞ وﻣﻨﺘﺠﺎت إﻣﺪاد اﳌﻴﺎه وﻣﻨﺘﺠﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺮان ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﻋﻠﻰ
واﻟﻔﻮﻻذ اﳌﺸ ﹼ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻓﻲ »ﻫﻮ ﺗﺸﻲ ﻣﻴﻨﻪ«.
وﻛﻮﻛﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺸﺮﻛﺔ  Maruichi Sun Steel Companyو Hoa Phat
ﹴ
ﺑﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة
و  SeAhوﻛﻤﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻔﻮﻻذ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺎت وأﺳﻌﺎرﻫﺎ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ،Nhat Truong Vinh Group
داﺋﻤﺎ ﺑﺰﻣﺎم اﳌﺒﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء .وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺎر ،أﻧﺸﺄﻧﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﻋﻀﺎء :ﺷﺮﻛﺔ  Nhat Truong Vinh Logistics Co., Ltdاﻟﺘﻲ
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ﺷﺮﻛﺔ Saigon Beer Transporation
Joint Stock Company

ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﻴﻨﻮ.
ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
إﻧﻨﺎ ﻧ ﹸ ﹺﻜﻦﱡ ﺗﻘﺪﻳﺮﹰا
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﹼ
ﹼ
ﹰ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﻴﻨﻮ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ
وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻌﻠﹼﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﹼ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﲢﺪث ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻄﻞ
واﺣﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻧﹸﻀﻄﹶﺮ ﹼ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻺﺻﻼح .وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻫﻴﻨﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺈن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﲔ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ،اﻟﺬي
ﺟﺪا ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻢ
ﹼ
ﻳﺘﻠﻬﻒ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ .إﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻋﺘﺰاز ﻛﺒﻴﺮ ﹰ
داﺋﻤﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﲢﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎدﹰا ﻛﺒﻴﺮﹰا ﻓﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻓﻬﻲ ﹰ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد.

ﹺ
ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وروﺳﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
وﻛﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ
وﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2014دأﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ .وﳕﺘﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ  80ﻣﺮﻛﺒﺔ
ﻣﻨﻬﺎ .وﻫﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎن رﺋﻴﺴﻴﺎن ﻻﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ .اﻷول أن اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ
ﺟﺪا ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  2014إﻟﻰ .2015
ﻣﺸﺮوﺑﺎﺗﻨﺎ ﺷﻬﺪ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﹰ
أﻳﻀﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎرﻛﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﲢﺴﲔ ﻗﻴﻤﺘﻨﺎ
واﺣﺘﺠﻨﺎ ﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،ﻟﻜﻨﻨﺎ أردﻧﺎ ﹰ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻛﺸﺮﻛﺔ .وﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﲢﻈﻰ اﳌﺎرﻛﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺷﺪﻳﺪ ﳌﺎ
ﹼ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ إدﺧﺎل ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺿﻤﻦ أﺳﻄﻮﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺰاﺋﺪ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻋﺎم  2015دﻓﻌﺘﻨﺎ

ﺑﻌﺾ ﺳﺎﺋﻘﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﻮدون إﻻ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ

ﻣﺰودة ﺑﺘﺠﻬﻴﺰات
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ  Nhat Truong Vinh Groupواﺳﺘﺜﻤﺮﻧﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺷﺎﺣﻨﺔ ﹼ
رﻓﻊ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﻤﻴﻞ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ .ﻟﻬﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺗﺨﺘﺎر ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ .إن
ﻣﺰاﻳﺎ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺴﺎع داﺧﻠﻬﺎ وﺳﻼﺳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وأﻧﺎﻗﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮرﺗﻬﺎ .ﻳﻀﺎف
إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﺳﻌﺔ ﻣﺤﺮﹼﻛﺎت ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺗﻼﺋﻢ ﻇﺮوف ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ ﺑﻴﹸ ﹾﺴﺮ وﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ
ﻛﻔﺎءة ﳑﻜﻨﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻨﺎ.

ﻟﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط .واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أن ﻧﻈﺮة ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﻣﺎرﻛﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﺗ ﹼﺘ ﹺ
ﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
اﻟﺘﺤﻤﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﳉﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وأﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎدة ﳌﺴﺎﻓﺎت
إن ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ وﺷﺪﻳﺪة
ﹼ
ﻃﻮﻳﻠﺔ .وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻘﻞ ﺣﻤﻮﻻﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدﺗﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﳌﻘﺮﹼرة .إن ﺳﺎﺋﻘﻴﻨﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﺸﺎﺣﻨﺎﺗﻨﺎ
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ ،ﻟﺬا
اﻟﻬﻴﻨﻮ .وإن »اﻟﺘﻤ ﹼ
ﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﹰ
ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺔ  Van Cong Thanhﺟﺎﻫﺪة ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﺎﺣﻨﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ «.%100

ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ وﺧﺪﻣﺔ وﻛﻴﻞ  Truong Long Dealerاﻟﺬي ﻳﺰودﻧﺎ
ﻧﺤﻦ راﺿﻮن ﹰ
ﺑﻀﻤﺎن ودﻋﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة.

ﻧﻨﻮي ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﺠﻮدة
ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮ ﹼﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء .وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﹰ
أﻳﻀﺎ.
اﻟﺠﻮدة ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة .وﺳﺘﻈﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻲ ﻟﻬﻴﻨﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﹰ

اﳌﺪﻳﺮ ﺗﺮوﻧﻎ ﻛﻮاﻧﻎ ﻓﺎن ،ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  ،Nhat Truong Vinh Logisticsﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ أن ﻫﻴﻨﻮ ﻫﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ .وﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻨﻪ،
ﻣﻦ اﳋﺒﺮة إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ ،ﻛﺎن واﺛ ﹰﻘﺎ ﹰ
ﻗﺮﹼر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ .وﺗﺸﻬﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳉﻮدة ﻫﻴﻨﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻧﺪرة
ﺗﻌﻄﹼﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﻨﻮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ
 Truong Longﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻧﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻟﻨﻘﻠﻴﺎﺗﻨﺎ.

ﺷﺮﻛﺔ Van Cong Thanh Transporation
Trading Services Co., Ltd
اﻟﺴﻴﺪة ﺑﻬﺎن ﺗﻲ ﻧﻐﻮك ﺗﺎﻧﻪ
اﳌﺪﻳﺮة
ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻮرﹼد ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم .وﻧﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ
اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ  Coca Cola Beverages Vietnamوﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن
ﻟﺸﺮﻛﺔ  Vinamilkوﺷﺮﻛﺔ  TTC Bien Hoa – Dong Nai Co., Ltdوﺷﺮﻛﺔ
 ،Frieslandcampina Vietnam Co., Ltdوﺷﺮﻛﺔ  Uniben Joint Stock Companyوﺷﺮﻛﺔ
 Heineken Vietname Brewery Co., Ltd.وﻏﻴﺮﻫﺎ ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﺻﺪى ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ،ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ أﺳﻄﻮل ﻣﻦ  111ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻫﻴﻨﻮ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻢ  387ﻣﺮﻛﺒﺔ.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻮﻗﹼﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻫﻴﻨﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻧﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ،إﻻ أن ﻋﻤﻼءﻧﺎ اﳊﺎﻟﻴﲔ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ وﻫﺬا ﻳﺆﺛ ﹼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ
ﹼ
ﹼ
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Hino’s Meister
عند سؤاله عن توقعاته لهذين الشابين ،قال السيد ياغي «كالهما قام
يمكنهما من
بتحسين مهاراته بانتظام ،لكنهما لم يبلغا المستوى الذي ّ
بندية مع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم» .ويضيف قائالً
المنافسة ّ
بحماسة «أريد تحسين أدائهما خالل سنة ونصف إلى سنتين من اآلن بحيث
يمكنهما المنافسة على المستوى العالمي».

مونوزوكوريِ :
ح َرفيون يضعون
أرواحهم في المنتجات
خالل أربعة عقود أمضاها في العمل بشركة  ،Hino Motorsاستمر السيد
ماساشي ياغي في تطوير مهاراته ِ
مختص في أعمال
كحرَفي تشكيل
ّ
جيدا سنوات الخبرة،
حواسه الخمس التي صقلتها
التجليخ .باستعمال
ً
ّ
يقوم بالتشكيل بدقة تصل إلى  0.001ميللمتر .وهذا من بين األسباب
التي ّأدت إلى االعتراف به ِ
كحرَفي ُمت ِقن معاصر وحصوله في عام 2015
المميزين من وزارة الصحة والعمل والرعاية
على جائزة العاملين الماهرين
ّ
تحدث عن
جسد بحق «أستاذ ِحرَفي لدى هينو» .وقد
ّ
االجتماعية *.إنه يُ ّ
متأصل فيه ،قائالً إنه عندما استلم الجائزة
حصوله على الجائزة بتواضع
ّ
متأك ًدا أنه يستحقها .وهو يقول
تم ّلكه مزيج معقد من المشاعر ولم يكن
ّ
يعبر عن التقدير لمن
إنه يريد أن ّ
سبقوه ،وساعدوه على تع ّلم ما
يعرفه اآلن ،ويضيف قوله إنه شعر
وكأنه يقبل الجائزة نيابة عنهم.

تصوره المثالي لشركة .Hino Motors
في ختام المقابلة ،أوضح السيد ياغي
ّ

عند سؤاله ما الذي يشعر أنه الشيء األهم فيما يخص مونوزوكوري
(التصنيع) ،يقول السيد ياغي إنه المجموع التراكمي للمهارات في الموقع
أيضا أن هذه هي
والعمل الجماعي والقدرة على العمل في دفقات .ويوضح ً
نقاط قوة  .Hino Motorsويضيف قوله إن محور مونوزوكوري ال يتمثل في
عمل شيء أو ابتكار شيء لم يكن موجودًا ،بل في قيام ِ
الحرَفيين بوضع
تقدم استخدام
أرواحهم في صنع المنتجات .وهو يظل
مقتنعا أنه حتى مع ّ
ً
األنظمة األوتوماتيكية في التشكيل فإن اللمسة البشرية هو المفتاح.

يعمل السيد ياغي اآلن على
تدريب وقيادة الجيل القادم .وعلى
يركز طاقاته
وجه الخصوص فهو ّ
على تدريب األفراد للمنافسة في
المسابقة القومية للمهارات ،وهي
مناسبة سنوية يتنافس فيها أفراد
السيد ياغي من مواليد محافظة
عاما أو أقل على لقب
انضم إلى شركة
كاناغاوا ،وقد
أعمارهم ً 23
ّ
األفضل في اليابان في مجموعة
 Hino Motorsبعد المدرسة الثانوية.
مهارات معينة .ومن يحصل على
ومن عامه الثاني في الشركة تم
نتائج جيدة في المسابقة القومية
مخصص
تعيينه في مكان عمل
ّ
يتأهل للمنافسة في
ألعمال التشكيل وكان عليه أن
يمكن أن ّ
المسابقة العالمية للمهارات التي
يتع ّلم مهارات مختلفة من الصفر.
في أكاديمية هينو للمهارات التقنية ،نائب المدير توجي ناكاجيما (يسار) والسيد ياغي يعمالن م ًعا تقام مرة كل عامين .ومن بين
س ِئ َل ما الذي دفعه للتركيز
وعندما ُ
إلعداد اثنين من المتنافسين للمنافسة في المسابقة القومية للمهارات.
المتسابقين موظفون شبان في
بشكل خاص على إتقان مهارات
الشركات وكذلك طلبة من المدارس
التجليخ الدقيق أجاب ببساطة إنه
الثانوية والجامعات ومدارس التعليم المهني.
حواسه
«التفاعل مع الفوالذ» .وهو يوضح قائالً إنه في مجال التشكيل ،تكون
ّ
مفتاحا وعندما يتعلق األمر باللمسات النهائية فإن قدراته
الخمس وغريزته
ً
على الرغم من أن هينو شاركت في مسابقة المهارات في الماضي ،إال أنها
على التركيز وانتباهه للصوت والشرر والرائحة المنبعثة أثناء العمل تكون
مكونات مبادرة تنمية الموارد
رفعت مستوى أنشطتها عام  2018كإحدى
كلها أمور جوهرية.
ّ
البشرية .وهذا يستند على ركيزتين هما :تكوين موارد بشرية لتكون قدوات
المميزة .وفي الوقت
للموظفين الشبان وتدريب الفنيين/األفراد ذوي المهارات
على الرغم من المكانة المرموقة التي ترتبط بجائزة العاملين الماهرين
ّ
عاما لهذه المبادرة.
المميزين من وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية ،إال أنه كان قد
الحاضر ،تم اختيار شخصين واعدين عمر كل منهما ً 19
ّ
المدرسين ،ومن بينهم السيد ياغي ،يقوم المتنافسون بتنقيح
وبتوجيه من
حصل عام  2003على جائزة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم
ّ
مهاراتهم واكتساب معارف إضافية والسعي للتحسين بشكل يومي.
والتكنولوجيا ،وحصل على جائزة عن فكرته في تحويل عمليات التشكيل
الغريزية إلى كميات عددية .وقد قام بتحسين العمليات عن طريق استنباط
المتمرسين والعاملين المبتدئين إمكانية تحقيق
أداة تتيح لكل من العاملين
ّ
نفس مستوى الدقة في العمل خالل نفس المدة الزمنية .ويقول السيد ياغي
شيد بها لنجاحها
إن رؤية فكرته وقد أخذت شكلها في العمل الجماعي وأ ُ َ
سعيدا وفخورًا للغاية في الوقت ذاته.
كان شي ًئا جعله
ً

فومييا سوغيموتو

ناتسوكي ماسودا

* ِ
عدون خبراء بارزين في مجاالتهم .والهدف من الجائزة هو أمرين :أن تكون هدفًا للمصنعيين والشباب الطامحين للعمل كمصنعيين ولرفع
الم َهرة
المميزين عام  1967للعاملين ذوي المهارات غير العادية الذين يُ ّ
أنش َئت الجائزة للعاملين َ
ّ
مستوى المهارة في العمل ومعايير المهارة.
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«أود رؤية هينو وهي تصنع شاحنات وحافالت صديقة لإلنسان ،وأن تكون
الشركة جيدة لجميع األشخاص الذين يعملون إلنتاج مركبات هينو للعالم».

مشارك في المسابقة القومية للمهارات
لدي أي قدر من الثقة .وعندما
«لألمانة أقول إنني في البداية لم يكن ّ
طالبا في أكاديمية هينو للمهارات التقنية ،لم تكن قدراتي
كنت
ً
مميزة بشكل خاص مقارنة مع زمالئي العشرة في الصف في دورة
ّ
التشكيل .وكان اختياري للمنافسة في
المسابقة القومية للمهارات مفاجأة
متشو ًقا
جعلتني متوترًا وفي الوقت ذاته
ّ
للمنافسة .واآلن وبعد انقضاء عدة
شهور ،أشعر ح ًقا أن طريقة تفكيري
تطورتا كما
وكيفية رؤيتي لألشياء قد
ّ
أيضا.
تحسن مستوى مهارتي التقنية ً
ّ
وأعتقد أنني في المرحلة التي يمكنني
فيها المنافسة في المسابقة القومية
يتجمع الناس لرؤية من
للمهارات حيث
ّ
فومييا سوغيموتو
هو األفضل في اليابان في أداء عمله».
شعبة هندسة المواد

«يتحدث إلينا السيد ياغي بطريقة
ّ
مباشرة وودية أثناء عملنا ويسأل كيف
تسير أمورنا .وأعتقد أننا محظوظون
المدرس الممتاز .وأشعر ح ًقا
لوجود هذا
ّ
أنه يعمل بج ٍد لتدريبنا .وسأظل أعت ّز
بكل يوم في الوقت الذي أبذل أفضل
للتأهل للمشاركة
ما في استطاعتي
ّ
في المسابقة القومية للمهارات .وبعد
ذلك ،أخطط للعودة إلى هينو واستخدام
المهارات التي تع ّلمتها في العمل».

ماساشي ياغي

أستاذ ِ
ح َرفي ،شعبة تنمية الموارد البشرية العالمية،
شركة Hino Motors, Ltd.

المميزين
صورة السيد ياغي في حفل تسليم الجوائز للعاملين الماهرين
ّ

المميزين
درع وشهادة جائزة العاملين الماهرين
ّ

ناتسوكي ماسودا

شعبة هندسة إنتاج
األدوات والقوالب

أكاديمية هينو للمهارات التقنية :معهد تديره شركة  Hino Motorsويقبل خريجي المدارس الثانوية لمدة
الخريجين في أقسام
ثالث سنوات من التدريب داخل المعهد .وبعد استكمال التدريب في األكاديمية ،يتم تعيين
ّ
شركة  Hino Motorsللعمل بشكل رئيسي في مجال التصنيع.

ميدالية وشهادة حصل عليهما مع جائزة وزير التعليم والثقافة والرياضة
والعلوم والتكنولوجيا

يُرجى مراجعة محتوى  Hino’s Meisterالمتو ّفر على موقع اإلنترنت الخاص بشركة هينو لمزيد من المعلومات.

)باللغة اإلنجليزية فقط( https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html
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ﻓﺮﻳﻖ ﻫﻴﻨﻮ ﺳﻮﻏﺎوارا ﻳﺨﻮض اﻟﺴﺒﺎق

وﻳﻔﻮز ﻟﻠﻤﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﻓﻲ ﻓﺌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  10ﻟﺘﺮات ﻓﻲ راﻟﻲ داﻛﺎر 2019

ﺷﺎرك ﻓﺮﻳﻖ ﻫﻴﻨﻮ ﺳﻮﻏﺎوارا ﺑﺸﺎﺣﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  HINO500ﻓﻲ راﻟﻲ داﻛﺎر
 2019اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﻴﺮو ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6إﻟﻰ  17ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
ﺿﻢ ﺗﻴﺮوﻫﻴﺘﻮ ﺳﻮﻏﺎوارا ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة وﺛﺮوﺗﻪ ﻣﻦ اﳋﺒﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻗﺎت
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،ﹼ
ﲤﻴﺰ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ HINO500
اﻟﺘﻲ
اﳌﻨﺎورة
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
اﻟﺮاﻟﻲ إﻟﻰ
ﹼ
ﻟﻴﻘﻮد اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮز اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻔﻮز ﻟﻠﻤﺮة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
وﻫﻮ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻓﺌﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  10ﻟﺘﺮات.

ﻧﺎدي دﻻﻓﲔ ﻫﻴﻨﻮ اﳊﻤﺮ

ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺮﹶﻏﹾ ﺒﻲ،

اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻋﺎم  ،1950ﻫﻮ راﺋﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻫﻴﻨﻮ ﻣﻮﺗﻮرز .وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻨﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن
دﻋﻤﺎ ﻧﺸﻄﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻴﻨﻮ.
وﻳﻠﻘﻰ
ﹰ

ﰎ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻴﻨﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻫﻨﺎك رﻛﻦ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﳌﻦ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﳊﻆ ﻣﻦ زوار اﳌﻮﻗﻊ أن ﻳﻔﻮزوا ﺑﻬﺪﻳﺔ .ﻧﺮﺟﻮ أن
ﺗﹸﻠﻘﻮا ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻴﻪ!

https://www.hino-global.com/

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻘﻂ
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