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ويژه نامه شركت پارس خودرو

نخستين ركورد صنعت خودرو در سال 88
پارس خودرو به ثبت رساند

1010

500 هزار
 يورو
 كاهش
 هزينه

 ركورد توليد ماهيانه شركت پارس خودرو 
در ارديبهشت ماه امسال شكسته شد. 

ــركت پارس خودرو بار ديگر  ش
ــنل زحمتكش و تكيه  با تالش پرس
بر توان مهندسان و كارگران ايراني 
ــزي افزايش  ــن برنامه ري و همچني
ــاي  ــتفاده از ظرفيت ه ــد و اس تولي
خود، توانست با گذر از بحران هاي 
جهاني موجود، ركورد ماهيانه خود 

را افزايش دهد.
ــاس اين گزارش، شركت  بر اس
ــت ماه  ــودرو در ارديبهش پارس خ
سال جاري با ثبت ركورد توليد 25 
هزار و 247 دستگاه خودرو نسبت 
به 20 هزار و 903 دستگاه در مدت 
ــته، رشد توليدي  مشابه سال گذش

برابر 23 درصد را به ثبت رساند. 
ركـــورد شكني اخيــر شركــت
ــترين ركورد  ــودرو از بيش  پارس خ
توليد ماهيانه اين شركت در آبان ماه 
ــال 1387 با توليد 23 هزار و 907  س
دستگاه، بيشتر بوده و رشدي معادل 6 

درصد را به ثبت رسانده است.

100 هزار تومان پاداش مديرعامل
ــنل خدوم پارس  ــتگى ناپذير پرس  درپى تالش خس
ــر زحمات آنها  ــى به پاس تقدي خودرو، مهندس تفرش
ــوان پاداش درنظر گرفت. مبلغ يكصد هزار تومان  به عن
بنابراين گزارش مبلغ 50 هزار تومان پيشتر به خاطر توليد 
مگان ساخت داخل پرداخت شد؛ عالوه براين به دستور 
مديريت محترم عامل، مبلغ 50 هزار تومان به عنوان پاداش 
ركوردشكنى اخير به كليه همكاران گرامى اعطا مى شود. 
در همين راستا مهندس تفرشى  ضمن پيامى، دستيابى 
به موفقيت هاى اخير و شكستن ركورد توليد را به تمامى 

معاونان، مديران و پرسنل تالشگر تبريك گفت.
بنابراين گزارش، مهندس تفرشى مديرعامل، ضمن 
ابراز خوشوقتى از به ثمر نشستن تالش  كليه پرسنل و ثبت 
ركورد توليد 25هزار و247 دستگاه خودرو در ارديبهشت 
ماه و كسب موفقيت هاى روزافزون اظهار كرد: اميدواريم 
در آينده نيز شاهد پيشرفت هاى كمى و كيفى محصوالت 

شركت معظم پارس خودرو باشيم.

1212كسب ديپلم افتخار بهره ورى

درپى موفقيت هاى چشمگير كاركنان پارس خودروپرداخت شد

كاران گرامى اعطا مى شود. 
شى  ضمن پيامى، دستيابى 
ن ركورد توليد را به تمامى 

شگر تبريك گفت.
ض ل ا د ش تف

كسب ديپلم افتخار بهره ورىكسب ديپلم افتخار بهره ورى

44با تعاونى مسكن خانه دار شويدبا تعاونى مسكن خانه دار شويد
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  مدير عامل پارس خودرو گفت: تينا جايگزين ماكسيما نخواهد 
ــتقل  ــط از يكديگر و مس ــن دو محصول را بي رب ــد و مونتاژ اي ش

دانست. 
ــي گفت: خودرو ماكسيما تا وقتي كه بازار   مهندس مسيح تفرش

داشته باشد از خط مونتاژ پارس خودرو حذف نخواهد شد.
ــان «تينا» ربطي به بودن و  وي در ادامه اظهار داشت: مونتاژ نيس
ــت جايگزين آن شود. در  نبودن خودرو ماكسيما ندارد و قرار نيس

حال حاضر، بازار كشور براي عرضه ماكسيما كشش دارد. 

مدير عامل پارس خودرو :

نيسان پيكاپ كه از آغاز توليد در ايران، به عنوان باكيفيت ترين خودرو 
وانت در كشور شناخته شده است دوگانه سوز شد. 

ــركت پارس خودرو ، توليد خودرو  ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
نيسان پيكاپ دوگانه سوز اين شركت كه از آغاز توليد در ايران تا كنون، از 
جانب شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران به عنوان با كيفيت ترين 

خودرو وانت كشور شناخته شده است، آغاز شد. 
بر اساس اين گزارش، شركت پارس خودرو در راستاى سال اصالح 
الگوى مصرف و در جهت استفاده از سوخت هاى پاك تر در محصوالت 
توليدى خود، از سال گذشته توليد خودروهاى دوگانه سوز را در دستور 
ــى الزم را با بهترين  ــه مجوزهاى كيف ــد كلي كار خود قرار داد و موفق ش
امتيازهاى كيفى از مراجع ذى صالح اخذ كند.اين گزارش حاكى است در 
پى توليد و آزمايش موفقيت آميز خودرو پيكاپ دوگانه سوز و تست هاى 
استقامت، كيفيت و دوام، توليد انبوه پيكاپ دوگانه سوز آغاز شده و اين 
ــمارگان باال و بدون  ــركت آمادگى توليد اين خودرو با كيفيت را با ش ش

هرگونه افت كيفى نسبت به مدل بنزين سوز اين محصول دارد.
همچنين بر اساس اطالعات منتشر شده از جانب شركت پارس خودرو، 
ــتاى توليد پيكاپ دوگانه سوز در سال  ــركت در راس برنامه توليد اين ش
1388، يك هزار و 500 دستگاه است كه اين ميزان توليد مى تواند بر اساس 

نياز بازار و درخواست متقاضيان افزايش يابد.

باكيفيت ترين وانت ايران، دوگانه سوز شد 

ــفر زيارتى همكاران معظم  ــانى مديريت ارتباطات، س به گزارش اداره اطالع رس
پارس خودرو به مسجد جمكران هر هفته برگزار مى شود.

ــت همكاران محترمى كه تمايل به حضور در مراسم معنوى  اين گزارش حاكى اس
ــد مى توانند حداكثر  ــجد جمكران دارن ــارگاه حضرت معصومه(س) و مس زيارت ب
ــبت به ثبت نام اقدام كنند.گفتنى است  ــنبه هر هفته نس تا پايان وقت ادارى روز يكش
ــبت به ثبت نام خانواده درجه يك خود  همكاران محترم مى توانند در صورت نياز نس
ــز جهت حضور در اين  ــر و فرزندان خود) ني (پدر و مادر، خواهران و برادران، همس

مراسم اقدام كنند.
براساس اين گزارش همكاران محترم جهت ثبت نام و دريافت اطالعات بيشتر با 

آقاى زبرجد به شماره تماس 4192 تماس حاصل كنند.

هر هفته سفر به جمكران

تينا جايگزين ماكسيما نخواهد شد تينا جايگزين ماكسيما نخواهد شد  در تاريخ سى سالة جمهورى اسالمى، رييس جمهور 
دورة دهم انتخاب مى شود تا به وظايف تصريح شده 
در قانون اساسى كشور عمل كند. اكنون نامزدهاى 
تأئيد صالحيت شده از سوى شوراى نگهبان در 
سراسر كشور و به شكل هاى گوناگون ديدگاه ها و 
نظرها و انتقادهاى خود را بيان كرده و برنامه هاى 
خود را براى ادارة بهتر كشور ارائه مى كنند كه اين 
امر در جاى خود الزم و اساسى است؛ اما نكته قابل 
اشاره و يادآورى، برگزارى سى امين انتخابات در 
نظام جمهورى اسالمى است. به رغم وجود برخى 
مشكالت در كشور و انتقادهايى كه همواره از زبان 
افكار عمومى شنيده شده، برخوردارى مردم از حق 
رأى و استفاده از آن، هر سال يك بار، موضوعى 
است كه نمى توان به راحتى از كنار آن گذشت. 
اين در شرايطى است كه هم اكنون و در قرن بيست  
ويكم در برخى از نقاط دنيا از جمله همسايه هاى 
خودمان، به دست آوردن همين حق رأى براى 
تعيين سرنوشت يك ملت و جامعه با هزينه هاى 
گزاف و به قيمت جان انسان هاى بى گناه به دست 
مى آيد. در حالى كه بسيارى از مردم در گوشه 
گوشة جهان متمدن امروز در حسرت حضور 
آزادانه در پاى صندوق رأى و « انتخاب » نماينده يا 
نمايندگان خود براى مديريت كشور به سر مى برند. 
در ايران اسالمى و به بركت انقالب اسالمى به طور 
متوسط هر سال يك انتخابات برگزار شده است 
و مردم احساس مى كنند در تعيين سرنوشت خود 
اختيار دارند. با اين وجود، هستند افرادى كه به 
بهانه ها يا استدالل هاى مختلف، قدر اين « حق 
رأى » را ندانسته و تصور مى كنند با غيبت در اين 
عرصه، تأثير بيشترى بر فضاى كشور مى گذارند 
و نظر خود را از اين راه بهتر بر كرسى مى نشانند. 
حتمًا تصديق مى فرمائيد كه چنين نيست و اعالم 
و اعمال نطر از طريق دادن رأى بدون ترديد پيام 
هموطنان را روشن تر و زودتر به دست اندركاران و 

خدمتگزاران مردم خواهد رساند. 
از همين روست كه رهبر معظم انقالب همواره 
بر مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات تأكيد 
كرده و در روزها و هفته هاى اخير نيز اين موضوع 

را بارها مطرح كرده اند.
با اين توصيف، حضور جامعة صنعتى و 
كارگرى در عرصه هاى مهم تعيين سرنوشت 
هميشه مشهود و بارز بوده و اميد مى رود اين 
حضور مؤثر در عرصة انتخابات پيش رو نيز تداوم 

داشته باشد. انشاءاهللا 

انتخابات
مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
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ــنواره بين المللي  ــم اختتاميه نخستين جش با برگزاري مراس
ــنواره به كار  كاريكاتور خودرو در هتل المپيك تهران، اين جش

خود پايان داد. 
ــايپا، در اين مراسم گفت:  مديرعامل گروه خودروسازي س
ــير  ــت كه نيازي به تفس كاريكاتور، تصوير هنري ماندگاري اس

ندارد چراكه از نظم نوين تبعيت مي كند. 
 مهندس مهرداد بذرپاش با بيان اينكه بدون شك مقوله خودرو 
ــك و تنگاتنگ دارد، اظهار  با زندگي روزمره افراد ارتباط نزدي
ــنواره بين المللي كاريكاتور خودرو، كار  ــتين جش داشت: نخس
ــتقبال فراواني از سوي  جديدي در عرصه رسانه است كه با اس

هنرمندان كاريكاتوريست دنيا روبرو شد.
ــي از بيانيه هيأت داوران نخستين  بنا بر اين گزارش، در بخش

جشنواره بين المللي كاريكاتور خودرو آمده است:  ساالنه حدود 
ــر دنيا برگزار  ــي كاريكاتور در سراس ــگاه بين الملل 150 نمايش
ــط گروه  ــده توس ــان موضوع طرح ش ــا در اين مي ــود ام مي ش
ــايپا با عنوان خودرو، به دليل ويژگي هاي اين  خودروسازي س
پديده در جهان با اقبال غير منتظره هنرمندان كاريكاتوريست 67 

كشور دنيا روبرو شد. 
ــنواره  ــتين جش ــم اختتاميه نخس ــود مراس ــي ش ــادآور م ي
بين المللي كاريكاتور خودرو با حضور مشاور مطبوعاتي رئيس 
ــره و برخي مديران  ــل، اعضاي هيأت مدي جمهوري، مديرعام
گروه خودروسازي سايپا،  مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، 
هنرمندان كاريكاتوريست و برخي فعاالن حوزه صنعت كشور 

برگزار شد.

كاريكاتور بي نياز از تفسير است  
 مديرعامل سايپا در اختتاميه جشنواره كاريكارتور خودرو:

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، همايش تشريح عملكرد سال 1387 و 
اهداف و برنامه هاى سال 88 معاونت توليد روز چهارشنبه 30 ارديبهشت برگزار شد.

در اين همايش كه در سالن  رمضان و با حضور مديران، رؤسا، سرپرستان و كارشناسان 
توليد و تنى چند از همكاران ساير حوزه ها برگزار شد مهندس مرادى در قالب ارائه آموزشى 

براى حضار به تشريح «توليد ناب» پرداخت.
براساس اين گزارش، در ادامه، مهندس حيدرى، معاون توليد نيز به تشريح فعاليت هاى 

سال گذشته و اهداف سال جارى پرداخت.
ــم از نفرات برتر نظام پيشنهادات و افتخارآفرينان حوزه  گفتنى است در پايان اين مراس

معاونت توليد در سال 87 تقدير و تشكر به عمل آمد.

همايش تشريح عملكرد سال 87 
و اهداف سال 88 معاونت توليد برگزار شد

ــادن همايش بزرگ «نگاهى به  با حضور وزير صنايع و مع
اثربخشى بانوان در عرصه صنعت و معدن» برگزار شد.

در اين همايش كه بيش از 50 نفر از بانوان پارس خودرويى 
ــور بانوان در بخش  ــتند، مهندس محرابيان حض حضور داش
صنعت و معدن را از افتخارات جمهورى اسالمى ايران دانست.
وزير صنايع در اين مراسم كه در مجموعه ورزشى آزادى برپا 
ــاخت نقش بانوان در تصميم گيرى هاى  ــان س شد خاطرنش

مسئوالن، مهم و تأثيرگذار است.

همزمان با حضور وزير صنايع و معادن

 بانوان همكار در همايش 
اثربخشى بانوان  در صنعت و معدن شركت كردند

جشن ايران پاك با حضور 
شركت پارس خودرو 

برگزار شد
ــانى مديريت  ــزارش ادارة اطالع رس ــه گ ب
ارتباطات، در اين جشن كه توسط معاونت مبارزه 
با مواد مخدر ناجا و در محل سالن همايش هاى 
ــودرو تينا و  ــد از خ ــب تهران برگزار ش مركز قل
ــد. در اين مراسم تنى چند  قشقايى رونمايى ش
ــركت پارس خودرو، چهره هاى  ــئوالن ش از مس
شاخص هنرمندان، همچون محمدرضا شريفى نيا، 

ايرج قادرى و... حضور داشتند.
از جملة ديگر هنرمندان حاضر در برنامه كه با 
گروه هاى خود به هنرنمايى پرداختند مى توان از 

امير تاجيك و... نام برد.

ــانى مديريت  ــزارش ادارة اطالع رس به گ
ــدارى ويژة  ــش امانت ــات اولين هماي ارتباط
ــئوالن دفاتر با حضور دكتر مهاجرى، روز  مس

سوم خرداد برگزار شد.
براساس اين گزارش، اين همايش در سالن 
آموزش و در جهت تقدير از زحمات بى دريغ 
ــاعت 14 الى 16  مسئوالن محترم دفاتر، از س

برپا شد.
در اين همايش كليه مسئوالن دفاتر شركت  

حضور داشتند.

اولين همايش امانتدارى، ويژة مسئوالن دفاتر برگزار مى شود

ــط  دومين گردهمايى فعاالن و متخصصان مديريت تكنولوژى توس
انجمن مديريت تكنولوژى ايران و با حضور شركت هاى پارس خودرو و 
ايران خودرو، پارك فناورى پرديس، ستاد فناورى نانو و دانشگاه عالمه 
طباطبايى در تاريخ 23 ارديبهشت 88 در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

آزاد اسالمى برگزار شد.
اين گردهمايى با هدف تبيين جايگاه مديريت تكنولوژى در صنعت 
ــد. در اين گردهمايى   ــگاه و صنعت برگزار ش و با رويكرد ارتباط دانش
ــودرو ضمن معرفى  ــروژة MES پارس خ ــاهرخ زاده مدير پ مهندس ش
ــرل توليد و عمليات كف  ــگاه اين پروژه در كنت تكنولوژى MES و جاي
كارگاه از نحوه انتقال اين تكنولوژى در شركت پارس خودرو مطالبى را 
ارائه كردند. الزم به ذكر است دبير گردهمايى منصور ثابتى رئيس اداره 

ساختار و فرآيندهاى شركت و مسعود شه پرست، سرپرست واحد تعالى 
سازمانى شركت، مجرى و عضو تيم اجرايى برگزاركننده، نقش فعالى را 

در برگزارى باشكوه اين گردهمايى داشتند.
ــه آقايان: مهندس وروانى معاون طرح و برنامه،  از حاضران در جلس
جبل عاملى مدير سيستم ها و روش ها، قادرى، زهوار و اسدپور از پرسنل 

مديريت سيستم ها و روش ها نيز حضور داشتند.
طباطبايى رئيس انجمن مديريت تكنولوژى ايران آمادگى اين انجمن 
را براى برگزارى دوره هاى آموزشى مديريت تكنولوژى در واحدهاى 

صنعتى و به ويژه شركت پارس خودرو اعالم كرد.
در پايان اين مراسم لوح تقديرى از سوى انجمن مديريت تكنولوژى 

ايران به رسم يادبود به مهندس شاهرخ زاده اعطا شد.

برگزارى دومين گردهمايى فعاالن و متخصصان
 مديريت تكنولوژى

دورة آشنايى با نظام SPR در سالن مونتاژ پرايد برگزار شد.
ــت كليه اپراتورهاى خط توليد پرايد،  براساس اين گزارش هفته آخر ارديبهش
در محل QRQC به منظور آشنايى با سيستم هاى نوين توليد در اين دوره شركت 

كردند. 
ــالن مونتاژ پرايد  ــط آقاى پورى، مسئول SPR س گفتنى است اين دوره توس

اجرا شد.

 كالس هاى آموزش
 SPR استقرار نظام 
در سالن مونتاژ پرايد برپا شد



خبرخبر
همراه با تعاونى

 مسكن خانه دار شويد
ــتاى حركت رييس محترم دولت   در راس
ــالمى ايران، دكتر احمدى نژاد،  جمهورى اس
ــر زحمت كش و كم  جهت خانه دار كردن قش
درآمد جامعه، بدين وسيله پروژه صفادشت با 
كمترين قيمت زمين و با شرايط بسيار استثنايى 
به صورت آپارتمانى،  وياليى، تجارى معرفى 

مى شود.
ــن پروژه  ــركت در اي ــت، ش الزم به ذكر اس
براى همه پرسنل شركت پارس خودرو و گروه 
ــايپا و خانواده هاى محترم شان  خودروسازى س
آزاد است و تعاونى مسكن پارس خودرو به يارى 
خدا، شهركى مدرن با امكانات رفاهى و با كمك 
ــت محترم شهردارى صفادشت  و نظارت رياس
ساخته و تحويل مى دهد. يادآور مى شود به كسانى 
كه بهترين نام را براى اين شهرك اعالم كنند به قيد 
قرعه يك واحد تجارى كالً به صورت قسطى با در 
نظر گرفتن حقوق دريافتى عضو واگذار مى شود.

شرايط واگذارى
ــكونى آپارتمانى به متراژ  1ـ تراكم واحدهاى مس
90 متر در 5 طبقه 4 واحدى باالى پيلوت به قيمت 

3/5 ميليون تومان؛
2ـ واحدهاى وياليى به متراژ 500 متر در 2 طبقه 

جهت 2 نفر هر نفر 6 ميليون تومان؛
3ـ واحدهاى تجارى به متراژهاى تعريف شده از 
سوى شهردارى صفادشت است كه قيمت آن پس 

از بررسى هاى الزم متعاقباً اعالم خواهد شد.
مراحل واريزى وجه به شرح ذيل است:

واحدهاى آپارتمانى 90 مترى (با مشاعات)
واريز اول مبلغ يك ميليون تومان تا تاريخ 88/3/1،  
واريز دوم مبلغ يك ميليون تومان تا تاريخ 88/4/15، 
واريز سوم مبلغ يك ميليون و پانصد هزار تومان تا 
تاريخ 88/6/15، واحدهاى وياليى (80 واحد 250 
مترى)، واريز اول هر نفر مبلغ دو ميليون تومان تا 
تاريخ 88/3/1، واريز دوم مبلغ دو ميليون تومان تا 
تاريخ 88/4/5، واريز سوم مبلغ دو ميليون تومان تا 

تاريخ 88/6/15
واحدهاى تجارى

ــت واحدهاى تجارى  با توجه به اين كه قيم
روى نقشه هاى تعريف شده از سوى شهردارى 
اعالم نشده است، واريزى هر عضو تقاضاكننده 
ــان به صورت  ــا مبلغ دو ميليون توم اين واحده
ــت تا متعاقبًا قيمت تمام شده  على الحساب اس
ــت  ــود. قابل ذكر اس واحدهاى تجارى اعالم ش
كليه واريزهاى فوق الذكر بايد به شماره حساب 
ــعبه پارس خودرو به نام  2107/8 بانك ملت ش

تعاونى مسكن واريز شود.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

48913461 تماس حاصل فرماييد.

ــال روز آزاد سازي  ــبت فرارسيدن س   به مناس
خرمشهر، شركت پارس خودرو روش هاي فروش 
جديدي را براي محصوالت خود به اجرا گذاشته 

است. 
از ابتداي خرداد ماه سال جاري تمام روش هاي 
ــودرو، قطع و  ــركت پارس خ ــته ش فروش گذش

روش هاي ذيل جايگزين شده است.

فروش نقدي
ــيماي  ــي ماكس ــت نهاي ــن روش، قيم در اي
اتوماتيك، 398 ميليون و 500 هزار ريال است كه 
مشمول تخفيف ويژه 5 ميليون و 750 هزار ريالي 

شده و 15 روزه به مشتري تحويل داده مي شود.
ــيماي معمولي به قيمت 365 ميليون  ماكس
ــژه 10 ميليون ريالي، در مدت  ريال با تخفيف وي

15 روز به مشتري واگذار خواهد شد.
ــيماي اتوماتيك و  ــراي ماكس ــود تأخير ب س
معمولي در اين روش، 18 درصد محاسبه مي شود. 
ــيماي اتوماتيك داراي بيمه بدنه يك ساله  ماكس

رايگان است.
ــون ريال و  ــا قيمت310 ميلي ــودرو رونيز ب خ
تخفيف 5 ميليون و 760 هزار ريالي، صرفًا توسط 
ــود  ــدگان اماني و داراي مجوز فروش با س نماين
تأخير 18 درصد و موعد تحويل 15 روزه به فروش 

مي رسد.
در اين روش، خودروي مگان 1600 سي سي 
ــاخت داخل با قيمت 250 ميليون ريال و بيمه  س
ــان 15 روز در اختيار  ــاله در مدت زم بدنه يك س

مشتري قرار مي گيرد.

فروش نقديـ  اعتباري
ــودروي  ــروش خ ــراي ف ــن روش، ب در اي
ــيماي اتوماتيك مبلغ 228 ميليون و 500  ماكس
ــتري  ــوان پيش پرداخت از مش هزار ريال به عن
ــال تحت عنوان  دريافت و مبلغ 180 ميليون ري
ــهيالت در نظر گرفته مي شود كه بازپرداخت  تس
آن طي 6 فقره چك 30 ميليون ريالي با فواصل 3 

ماه يك بار خواهد بود. 
ــت  ــاله اس اين خودرو داراي بيمه بدنه يك س
ــود تأخير 18 درصد، 15 روزه به  كه با محاسبه س

مشتري تحويل داده مي شود.
ــي به روش  ــيماي معمول براي فروش ماكس
ــون ريال به  ــغ 180 ميلي ــديـ  اعتباري، مبل نق
عنوان پيش پرداخت و مابقي طي 12 فقره چك 
17 ميليون ريالي با فواصل دو ماه يك بار دريافت 
و به همراه بيمه بدنه يك ساله در مدت 30 روز در 

اختيار مشتري قرار مي گيرد.
خودروي مگان 1600 سي سي ساخت داخل 

با 140 ميليون ريال پيش پرداخت و 14 فقره چك 
ــه مبلغ 9 ميليون و 140 هزار  با فواصل دو ماهه ب
ــراه بيمه بدنه  ريال در مدت زمان 14 روز به هم

يك ساله واگذار مي شود.
پيش فروش

اين شركت براي پيش فروش خودروي رونيز 
مبلغ 150 ميليون ريال به عنوان پيش پرداخت در 
ــاس  نظر گرفته و الباقي در موعد تحويل و بر اس

قيمت روز از مشتري دريافت مي شود.
سود مشاركت، انصراف و تأخير در اين روش به 
ترتيب 12، 10 و 6 درصد و موعد تحويل خودرو، 

شهريور و مهر ماه سال جاري است.
 ،E0 AC ــدل ــروش تندر 90 م براي پيش ف
ــراي مدل E2 LP مبلغ  مبلغ 50 ميليون ريال، ب
ــراي مدل E1 CP مبلغ 51  52 ميليون ريال و ب
ميليون ريال پيش پرداخت در نظر گرفته شده است 
و الباقي در موعد تحويل خودرو بر اساس قيمت 
ــتري دريافت خواهد شد.سود  روز شركت از مش
مشاركت، انصراف و تأخير براى سه مدل فوق در 

اين روش به ترتيب 14، 12 و 6 درصد است.
بر اين اساس، موعد تحويل تندر 90 مدل 
E0 AC در شهريور و مهر ماه، E2 LP در مرداد 
و شهريور  E1 CP و در آذر ماه سال جاري خواهد 

بود.

فروش ويژه ماكسيما و مگان

مروري بر فروش محصوالت پارس خودرو  

تبريك مديريت مونتاژ پرايد
 براى شكست ركورد 

ــانى مديريت ارتباطات، در پى ركوردشكنى شركت  به گزارش ادارة اطالع رس
پارس خودرو در ارديبهشت ماه 1388 و دستيابى به توليد 25هزار و 247 دستگاه 

در ماه، مديريت مونتاژ پرايد، اين موفقيت را تبريك گفت.
در متن اين پيام تبريك آمده است: با توجه به سهم 91 درصدى توليد پرايد در 
ــكر از كليه واحدهاى توليدى و  دستيابى به ركوردشكنى اخير، ضمن عرض تش
غيرتوليدى، دستيابى به اين موفقيت را حضور كليه همكاران، به خصوص پرسنل 
زحمت كش توليد پرايد، تبريك و شادباش عرض مى كند و موفقيت همه همكاران 

گرامى را از درگاه حضرت حق مسئلت دارد.
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خبرخبر

ــات، مديريت  ــانى مديريت ارتباط ــزارش اداره اطالع رس به گ
ساخت بدنه رنو طى اطالعيه اى با توجه به بهبود همكار عزيزمان، 
ــاخت بدنه تندر90  و حضور نامبرده در  مراد محمدى از پرسنل س
ــت در محل مديريت ساخت بدنه رنو، از  روز دوشنبه 28 ارديبهش
ــود نامبرده با حضور و  كليه همكاران گران قدرى كه در جهت بهب
دعاهاى خود موجب بهبود روحى و جسمى نامبرده شدند صميمانه 

تشكر كرد.
ــاس اين گزارش، مراد محمدى بازيكن تيم فوتبال مونتاژ  براس

بدنه رنو در فينال مسابقات فوتسال جام رمضان سال گذشته، دچار 
ــنل اورژانس، بهدارى،  ــد كه با حضور به موقع پرس مصدوميت ش
ــاندن نامبرده به مراكز  ــريع در جهت رس آتش نشانى و... اقدام س
مجهز درمانى، وضعيت جسمانى مصدوم رو به بهبودى گذاشت.
اين گزارش حاكى است مديريت ساخت بدنه رنو از كليه معاونان و 
مديران محترم و هم چنان همكاران فهيمى كه در بهبود مراد محمدى 
ــهمى داشتند تقدير و  ــان به عرصه كار و تالش، س و بازگشت ايش

تشكر مى كند.

تقدير و تشكر مديريت ساخت بدنه رنو

امكان تهيه عكس پرسنلى در شركت فراهم شد
پيرو پيگيرى  هاى همكاران اداره فرهنگى و روابط عمومى مديريت ارتباطات، امكان تهيه 

عكس پرسنلى در شركت فراهم شد.
اين گزارش حاكى است همكاران گرامى مى توانند 12 قطعه عكس رنگى پرسنلى را با 15هزار 
ريال تهيه كنند. براساس اين گزارش، عالقه مندان مى توانند جهت تهيه عكس، روزهاى شنبه، دوشنبه، 

چهارشنبه از ساعت 14/30 الى 16 به اطاق شماره 18 مديريت آموزش مراجعه كنند.

برگزارى مراسم بزرگداشت 
سوم خرداد سال روز 
آزادسازى خرمشهر

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ارتباطات اداره فرهنگى مديريت ارتباطات و 
واحد بسيج به مناسبت سوم خرداد، سال روز 
ــمى از كليه  ــهر، در مراس ــازى خرمش آزادس
ــيجيان  ــال دفاع مقدس و بس ــران 8 س ايثارگ

ــركت پارس خودرو تقدير كرد. ش

مديريت حراست در راستاى وظايف و مأموريت هاى محوله 
در حوزه امداد و نجات با مساعدت مديريت عامل به خريدارى 
ــانى اقدام كرده  ــداد و نجات آتش نش ــزات هيدروليك ام تجهي

است.
ــرفته پس از نصب بر  ــاس اين گزارش، اين تجهيزات پيش براس
روى خودروى حامل، جهت امدادرسانى در حوادثى كه با تجهيزات 
ــت از قبيل حوادث  معمولى امكان ارائه خدمات به مصدومان نيس
و تصادفات شديد رانندگى، ريزش آوار و نجات مصدومان از زير 
آوار، نجات مصدوم بر اثر سقوط از ارتفاع، عمليات امداد و نجات 
حوادث آسانسور، سقوط اشياء سنگين و بسيارى از حوادث طبيعى 

و غيرطبيعى ديگر، به كارگيرى مى شود. 
ــنل  ــده به پرس ــب در كنار آموزش هاى ويژه ارائه ش بدين ترتي
آتش نشانى و تجهيزات و ماشين آالتى كه در گذشته براى اين حوزه 
تهيه شده بود، با خريد اين تجهيزات، آتش نشانى پارس خودرو در 
ــانى از بعد انسانى و تجهيزات  زمره مجهزترين گروه هاى آتش نش
ــايپا و حتى ديگر گروه هاى خودروسازى قرار  ــطح گروه س در س

مى گيرد.

ــابقات واليبال قهرمانى كارگران استان تهران  تيم واليبال كارگرى پارس خودرو در مس
صاحب يك برترى شد.

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، تيم واليبال شركت پارس خودرو روز 
يكشنبه 27 ارديبهشت موفق شد با نتيجه صفرـ  2، تيم واليبال كاشى ايرانا را مغلوب كند.

ــامل تيم هاى پارس خودرو،  گفتنى است در اين دوره از مسابقات، 10 تيم كارگرى ش
ايران خودرو، زامياد، ساپكو، فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه، مترو، شركت بهره بردارى مترو، 

پارس مينو، كيان تاير و كاشى ايرانا حضور دارند.
ــابقات واليبال قهرمانى  ــابقات راهى مس بنابراين گزارش، تيم قهرمان اين دوره از مس

كشور خواهد شد.

رضايت  80 درصدى 
همكاران از كارگاه 

KPI آموزشى
ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
ارتباطات، كارگاه آموزشى بررسى شاخص هاى 
 (KPI) كليدى عملكرد در صنعت خودروسازى

برگزار شد.
ــى از معاونان،  ــاس اين گزارش جمع براس
مديران و تسهيل گران KPI در اين كارگاه حضور 
داشتند. اين گزارش حاكى است پس از برگزارى 
موفقيت آميز اين كارگاه، نظرسنجى از حاضران 
به عمل آمد كه شاخص رضايت مندى همكاران 

به 80 درصد رسيد.

سامانه پيام گير مديريت حراست راه اندازى شد
ــت، سامانه  ــانى مديريت ارتباطات پيرو اعالم مديريت حراس به گزارش  اداره اطالع رس

پيامگير مديريت حراست راه اندازى شد.
براساس اين گزارش، اين سامانه جهت برقرارى ارتباط شبانه روزى و آسان با پرسنل فهيم 

شركت پارس خودرو ايجاد شده است.
ــماره داخلى  ــماره تلفن 09352258002و ش ــامانه مذكور با ش اين گزارش مى افزايد س

4402ـ4401 در تمام شبانه روز آماده دريافت نظرات و پيشنهادات همكاران محترم است.

 امداد و نجات آتش نشانى به تجهيزات هيدروليك مجهز شد

برترى تيم واليبال كارگرى پارس خودرو
 در مسابقات كارگران استان تهران
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على حيدرىفرناز اينانلو
دوم راهنمايى

ريحانه بخشىغزال حسينىپريا شكرى
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فرزندان برگزيده كاركنان پارس خودرو
 در مقاطع تحصيلى مختلف

فرزندان كاركنان پارس خودرو در سال تحصيلى گذشته به موفقيت هاى بسيارى دست  يافتند و از شماره پيش 
تا چند شماره آينده تصاوير و اسامى فرزندان برگزيده همكاران را در نشريه به چاپ خواهيم رساند.

تصاوير اين شماره به فرزندان كاركنان «حمل و نقل بدنه»، «بدنه رنو» و «مونتاژ تندر90» اختصاص دارد.
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فائزهپريسا شكرىفائزه قلندرى
پوستين دوز اميرى

محمد صادق محمدپور

شبنم رستمىكامران ولى محمدىزهرا رحمتى
سوم رهنمايى

بهاره استاد رحيمى
دوم دبيرستان

شيدا
پوستين دوز اميرى

آيدا حسينىپريا كاظمى

ى ر ر ىززززززززززززززز ى و ن ىر ر م ب
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احسان شهابىايمان زينعلى

سعيد نيك خصال
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محدثه سلطانى
دوم ابتدايى

افسانه رشيدى نيا

محمد سينا واحدىعلى نجفى
اول دبستان

فاطمه حسين زاده

آرزو خمسه
اول راهنمايى

آرزو طاهرى

على درويش
دوم ابتدايى

فاطمه خليلىمليكا قيدى

نگين قنبرى
آرش  منصورىدوم ابتدايى

يلدا ايوبى
دوم ابتدايى

سامان فرهادپور
اول ابتدايى

پريا
روستاپاشاكى

مژگان تيمورى
دوم ابتدايى

سحر لطفى
اول ابتدايى
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جهانجهان

ــه  ك ــود  مي ش ــي  پيش بين
ــتگي جنرال موتورز بين  ورشكس

60 تا 90 روز به طول انجامد. 
يك مقام رسمي نزديك به كاخ 
ــش فاش  ــت نام ــفيد كه خواس س
نشود، گفت: پيش بيني مي شود كه 
ــتگي جنرال موتورز بين  ورشكس
ــد. اين در  60 تا 90 روز طول بكش
حاليست كه مدت زمان الزم براي 
ورشكستگي كرايسلر بين 30 تا 60 

روز برآورد مي شود. 
ــته  ــود زيان انباش ــى ش گفته م

ــال 2004 ميالدي تاكنون به رقم سرسام آور 88  جنرال موتورز از س
ميليارد دالر رسيده است. 

ــا برنامه  ــاري فرصت دارد ت ــال ج ــركت تا اول ژوئن س اين ش

اصالح ساختار خود را نهايي كند 
در غير اين صورت مجبور به اعالم 

ورشكستگي خواهد بود. 
ــورز در صورت اعالم  جنرال موت
ــت تا كليه  ــتگي مجبور اس ورشكس
ــركت  ــاي خود را به يك ش دارايي ه
جديد بفروشد. در همين حال باب لوتز 
- قائم مقام مديرعامل جنرال موتورز - 
ــته  گفت: اگر جنرال موتورز ورشكس
ــود، ديگر هيچ مصرف كننده اي به  ش
ــوالت جنرال موتورز  ــد محص خري

تمايل پيدا نخواهد كرد. 
وي افزود: بين خريد بليت از يك شركت هواپيمايي موفق با خريد 
بليت از يك شركت هواپيمايي ورشكسته فرق زيادي وجود دارد كه 

همين موضوع نيز در مورد خريد خودرو وجود دارد. 

ــه طبقه بندى 15  ــى ب مجله تايم در گزارش
مدل خودرويى پرداخته است كه از سال1899 
تاكنون ساخته شده اند و در شمار عجيب ترين و 

بدترين خودروهاى تاريخ جاى دارند. 
ــه عجيب و يا  ــه تايم بر پاي طبقه بندى مجل
ــت بودن اين خودروها انجام شده است و  زش
ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه بيشتر 
اين خودروهاى عجيب، ساخت آمريكا هست. 
ــت تايم، خودروهاى  با وجود اين، در فهرس
ــد. در اين  ــز حضور دارن ــى و ژاپنى ني اروپاي
گزارش 10 خودرو از 15 خودروى عجيبى كه 

تايم طبقه بندى كرده است معرفى مى شوند:
اسب بدون اسب /1899 

 Horsey Horseless
اين خودرو را «يوريا اسميت» در«بتل كريك» 
ميشيگان طراحى كرد. به نظر مى رسد اين خودرو 
حلقه گمشده تكامل ميان كالسكه و يك ماشين 
ــد. اين خودرو به جاى كاپوت جلو، داراى  باش
يك كله اسب چوبى است. اين كله اسب چوبى 
در حقيقت همان مخزن سوخت است كه براى 
نترساندن اسب هايى كه هنوز در آن زمان به عنوان 
مهم ترين وسيله نقليه به كار مى رفتند مفيد بود. 
ــت كه اين خودرو واقعاً ساخته شده  واضح نيس
است يا تنها طرح آن روى كاغذ باقى مانده است. 

اورلند اكتوـ  اتو /1911
 Overland OctoAuto

اين خودرو را ميلتون ريوز طراحى كرده است. 
اين خودرو به دليل اينكه هشت چرخ داشته است 
ــت. خودروى  ــده اس «اكتو- اتو» نام گذارى ش
ــى ايندياناپليس  ــابقات 500 مايل مذكور در مس
ــطى به دست آورد به  شركت كرد و نتايج متوس
طورى كه يك سال بعد، ميلتون ريوز خودروى 6 

چرخى به نام « سكست- اتو» را معرفى كرد. 
باـ دوچرخ برو/1913

 Bi-Autogo 
ــختى مى توان اين خودرو را در گروه  به س
خاصى قرار داد. اما به هر حال به نظر مى رسد 
كه اين خودرو يك موتورسيكلت باشد كه در 
عين حال به يك موتور V8 مجهز شده است. 
ــكريپس-  اين خودروى عجيب را «جيمز اس

بوس» ساخته است.
ديمكسيون فولر/1933

Fuller Dymaxion 
ايده ساخت اين خودرو را « آر. باكمينستر 
فولر» داده است و اولين خودرويى كه در حد 
ــين، يك قايق و يك هواپيما  ــط يك ماش وس

آشنايي با سيستم 
 ABS ترمز

ــراى ايمن  ــتم ترمز ABS بهترين راه ب سيس
ساختن ترمز وسايل نقلية موتورى با سيستم هاى 
ــتگاهي  ــت. ترمز ABS دس ترمز هيدروليك اس
الكترونيكي است كه در هنگام ترمزگيري با كنترل 
فشار (قطع و وصل كردن فشار) هيدروليك در 
كسري از ثانيه، ارتباط لنت را با ديسك يا كاسه 
ــريع و مداوم اين  برقرار و قطع مي كند. تكرار س
عمل باعث از ميان رفتن حالت بلوكه كردن يا قفل 
كردن ترمزها مي شود. اهميت اين گونه ترمزها 
ــطوح خيس و لغزنده يا ترمزگيري  بيشتر در س
ــتر نمايان مي شود. در  در سرعت هاي باال، بيش
اين گونه موارد راننده از كنترل كامل روي وسايل 

نقليه خود برخوردار است.
ــاي ABS صداي  نكته منفي در مورد ترمزه
نسبتاً شديد آنها در هنگام ترمزگيري روي سطوح 

بسيار لغزنده است.
ــتند  در خودروهايى كه فاقد ترمز ABS هس
وقتى راننده پاى خود را روى پدال ترمز به طور 
ــار دهد در صورتى كه جاده لغزنده  ناگهانى فش
باشد، خودرو تعادل خود را از دست خواهد داد 
اما سيستم ترمز ABS اين نقص را برطرف كرده و 

اجازه قفل شدن كامل به چرخ را نمى دهد.

ــود كه خودرو هم  ــتم باعث مى ش اين سيس
تعادل خود را از دست ندهد و هم سريع تر ترمز 

كند و بايستد.
بايد توجه داشت، در شرايط بحراني (مواجه 
شدن با موانع) فوراً پدال كالچ را گرفته و با تمام 
ــار دهيد.  نيرو به طور مداوم روي پدال ترمز فش
ــما  ــروع به كار كرده و ش ــن زمان ABS ش در اي
ــير  ــود خودروي خود را در مس قادر خواهيد ب
ــا موانع  ــرده و از برخورد ب ــواه هدايت ك دل خ
جلوگيري كنيد.سيستم ترمز مجهز به ABS قادر 
است وضعيت ايمن تري را براي خودرو ايجاد 
كند.كاهش خط قرمز، افزايش پايداري خودرو 
در جاده هاي لغزنده، افزايش كنترل فرمان، كاهش 
اثر شرايط متفاوت جاده روي الستيك ها، كاهش  
مقدار لرزش الستيك و سيستم تعليق در ترمز و 
پايداري خودرو در جاده هاي ناهمگن به هنگام 

ترمز شديد از فوايد اين سيستم است.
ــتم ABS داراي ايمني بااليي  ــه سيس با اين ك
ــودرو نبايد باعث  ــت، ولي وجود آن در خ اس
ــرپيچي راننده از رعايت مقررات رانندگي به  س
خصوص سرعت هاي غيرمجاز، رعايت نكردن 

فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ ها شود.
انجام تغييرات شخصي در خودرو (مثًال ترمز، 
ــتم  بدنه ها يا چرخ ها) مي تواند بر عملكرد سيس

ABS تأثير منفي بگذارد.
:ABS اجزاى سيستم ترمز

• واحد كنترل الكترونيكى يا ECU ؛
• واحد كنترل هيدروليكى يا HCU ؛

• پمپ؛ 
• سيلندر اصلى؛ 

• سلونوئيدها؛
• انبارها اكوموالتورها؛
• سنسورهاى سرعت؛ 

• ساير تجهيزات ورودى واحد؛ 
• كنترل الكترونيك.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

عجيب ترين و زشت ترين خودروهاى تاريخ! 

ــيار بى ثبات و به سختى  است. اين خودرو بس
قابل هدايت بود. به هر حال اين خودرو اولين 
نمونه از سرى طوالنى تالش هايى براى توسعه 
وسايل نقليه اى است كه هم در هوا، هم در زمين 

و هم در دريا قابل استفاده بودند. 
هواـ  ماشين واترمن /1957

Waterman Aerobile 
ــدو واترمن»  ــه را كه « وال ــيله نقلي اين وس
ــت در حقيقت هواپيمايى بود كه  ــاخته اس س
ــت كند. بعد  ــاده نيز حرك ــت در ج مى توانس
ــال 1933  ــن تالش هاى نا اميد كننده س از اولي
ــيون فولر، اين  ــاخت خودروى ديمكس در س
ــين» (Aerobile) ساخته شد كه  «هوا- ماش
بال هايى تاشو داشت. اين به اصطالح خودرو 

نيز نتوانست هيچ موفقيتى به دست آورد. 
آمفيكار /1961 

Amphicar
اين خودرو كه وسيله نقليه اى بين يك قايق 
ــدازه كافى  ــين بود در خيابان به ان و يك ماش
ــرعت آن  ــرد اما حداكثر س خوب عمل مى ك
باالتر از 20 كيلومتر بر ساعت نمى رفت. از اين 
خودرو بين سال هاى 1961 تا 1968حداكثر 4 

هزار نمونه ساخته شد. 

پيل تريدنت/ 1966  
Peel Trident 

اين خودرو به داليل هنوز ناشناخته ساخته 
شد. به نظر مى رسد كه تنها براى يك مجموعه 
از يك سرى فيلم هاى علمىـ  تخيلى كه در آن 

سال ها توليد مى شد ساخته شده بود. 
زادپ ژانوس /1958

Zunndapp Janus
ــركت توليدكننده  ــك ش ــودرو را ي اين خ
ــاخت. اين  ــرگ س ــيكلت در نورنب موتورس
ــى با 14 اسب  خودرو يك موتور 250 سى.س
ــرعت آن را به 70 كيلومتر  ــت كه س بخار داش
برساعت مى رساند. اما ويژگى اين خودرو به 
خاطر محل قرارگيرى صندلى هاى آن بود. به 
طورى كه صندلى هاى عقب در جهت مخالف 
ــينان  ــاى جلو بودند. بنابراين سرنش صندلى ه
صندلى هاى جلو، روبه روى خود و سرنشينان 

عقب نيز روبه روى خود را مى ديدند. 
المبورگينى «ال- ام 002» /1986 

Lamborghini LM002
اين مدل المبورگينى در سال هايى ساخته شد 
ــر اچ- 2» اين خودرو توليد  كه هنوز مدل «هام
نشده بود. اين LM002 يك موتور V12 داشت و 
احتماالً براى اميرهاى ثروتمند خاورميانه ساخته 
شده بود. اودى حسين، پسر صدام، يكى از اين 

مدل ها را سوار مى شد. 
پالى ماس پراور /1997

Plymouth Prowler 
ــات مربوط به  ــا در مطالع با ورود رايانه ه
طراحى خودرو، چندين خودروى عجيب از 
جمله «پراور» طراحى شدند. چيپ فوز، طراح 
اين وسيله نقليه بود. وى مى خواست با ساخت 
اين خودرو، كارى كند كه دهن مردم از تعجب 

باز بماند. 

غول خودروسازي آمريكا در يك قدمي ورشكستگي 
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خبرخبر

بازديد دانشجويان
 مركز آموزش
 عالى ساپكو

 از پارس خودرو 
يك گروه 3 نفره از دانشجويان مركز آموزش 
عالى علمى و كاربردى ساپكو، سوم خرداد از 

خطوط توليد شركت بازديدكردند. 
اين گروه كه در رشته تحصيلى خط مونتاژ 
خودرو و در مقطع كاردانى مشغول به تحصيل 
ــراز رضايت از  ــى و اب ــتند ضمن قدردان هس
همكارى مسئوالن شركت، هدف خود از اين 
ــروژه تحقيقاتى خود عنوان  بازديد را تكميل پ

كردند.

بازديد دانشجويان دانشگاه
 شهيد بهشتى از پارس خودرو

يك گروه 30 نفره از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى روز سه شنبه 88/3/5 از 
خطوط توليد شركت پارس خودرو بازديد به عمل آوردند.

در اين بازديد كه به همت بسيج دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد، 
دانشجويان اين دانشگاه ضمن بازديد از خطوط مختلف شركت در جريان نحوة 

توليد خودروهاى مختلف شركت پارس خودرو قرار گرفتند.

ــت ركورد  ــركت پارس خودرو همزمان با شكس ش
توليد توانست به رشد 13 درصدى كيفيت دست يابد.

معاون تضمين كيفيت پارس خودرو با اعالم اين خبر 
افزود: اين رقم حاكى از نتايجى است كه  شركت بازرسى 
ــتاندارد ايران پس از ارزشيابى محصوالت  كيفيت و اس

پارس خودرو به آن دست يافته است.
ــن ارزيابى  ــاس اي ــيان گفت:بر اس ــدس يونس مهن
محصوالت پارس خودرو در ارديبهشت 88 نسبت به 

اسفند 87 به ميزان 13 درصد بهبود كيفى داشتند.
ــته در  ــود پارس خودرو در حالى توانس يادآور مى ش
دومين ماه سال جارى به اين رقم رشد كيفى دست يابد 

كه در همين ماه ركورد توليد را نيز شكست است.
ــتين  ــركت به عنوان نخس ــن ش ــاس اي بر اين اس
خودروساز كشور در شكست ركورد توليد سال 88، 
ــال جارى نيز  ركورددار افزايش كيفى محصول در س

به شمار مى رود.

موزة  خودرو 
تشنه بازديدكننده است 

در مورد موزه خودرو كه گران ترين موزه ايران است، تبليغاتي انجام نشده و اين موزه 
بسيار ناشناخته مانده است. اين مجموعة نفيس مي تواند در جذب گردشگران داخلي و 

خارجي نقش به سزايي داشته باشد. 
موزه خودروهاي تاريخي ايران، يكي از ارزشمندترين، باكيفيت ترين و گران ترين 
موزه هاي ايران است كه در تهران قرار دارد. برخالف ديگر موزه ها كه تبليغات خوبي 
روي آنها انجام شده و گردشگران داخلي و خارجي فراواني از آنها بازديد مي كنند، اين 
موزه مورد بي مهري قرار گرفته و بسيار ناشناخته مانده است.براساس آمار ارايه شده از 
موزه خودروهاي تاريخي ايران، در سال گذشته تنها 60هزار نفر از اين مجموعه نفيس 

بازديد كردند كه 50درصد اين تعداد، دانش آموزان مدارس بوده اند.
تورج حسيني مدير موزه خودروهاي تاريخي ايران، با اشاره به برگزاري نمايشگاهي 
از خوروهاي نادري كه در خزانه موزه بوده و تا به حال به نمايش در نيامده است؛ گفت:

 « از 28 ارديبهشت به مناسبت روز جهاني موزه ها و هفته ميراث فرهنگي اين نمايشگاه 
ــته بيش از 6هزار نفر  ــد، در چند روز گذش ــت كه با تبليغاتي كه انجام ش داير شده اس
بازديدكننده داشته ايم.»وي همچنين اعالم كرد كه در آينده نزديك اين خودروهاي 
نادر براي نمايش به سالن اصلي موزه منتقل خواهند شد و كارهايي براي معرفي بهتر 

اين مجموعه نيز درحال اجراست.
حسيني دربارة نفيس بودن اين مجموعه گفت: « 80 درصد خودروهاي اين موزه 
ــتر خودروهاي به نمايش گذاشته يا يك  داراي تاريخ حك شده هستند؛ در مورد بيش
ــتگاه توليد شده  ــتگاه از آن خودرو در جهان باقي مانده يا از آن مدل تنها يك دس دس
است و ما چنين نفايسي را در يك جا با هم داريم.»وي همچنين دربارة فروش بعضي 
از خودروهاي اين مجموعه به كشورهاي عربي مدعي شد كه از سال 75 تاكنون هيچ 

ماشيني به هيچ كشوري فروخته نشده است.
اولين و تنها موزه خودرو ايران در سالن اصلي نمايش خود، 42 خودرو قديمي و نفيس 
را به همراه دو كالسكه از دوران قاجار به نمايش گذاشته است. قديمي ترين خودرو ايران، 

ماشيني با نام «موريس آكسفورد» است كه در اين موزه قرار دارد.
موزه خودروهاي تاريخي ايران در جاده مخصوص كرج، بين كيلومتر 10 و 11، جنب 
فروشگاه سپه، نبش بن بست 15 قرار دارد و به جز جمعه ها و ايام سوگواري، از ساعت 9 

صبح تا 16 براي بازديد عموم باز است.
براي اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره هاي3 44525892- تماس بگيريد.
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9 همزمان با ركورد توليد  به دست آمد

رشد 13 درصدى كيفيت محصوالت پارس خودرو
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گفت و گوگفت و گو

ــما نمى تواند از  به نظرم كســى بهتر از خــود ش
ــد. لطفًا  ــد صحبت كن ــد كردي ــتگاهى كه تولي دس

مشخصات دستگاه خود را توضيح بفرمائيد.
ــيله اى براى  ــتگاه منيپولتيور در واقع وس دس
جابه جايى اشياء است. همان طور كه مى دانيد در 
ــتيك به صورت دستى روى  همه شركت ها، الس
ــود. اين دستگاه ساخته شده  خودرو نصب مى ش
ــيله  ــده كه مى تواند به وس به گونه اى طراحى ش
ــود. به طورى كه مى تواند  يك اپراتور هدايت ش
ــه حالت  ــد و ب ــتيك را از پالت بيرون بكش الس
ــه چرخ قرار  عمودى درآورده و در موقعيت كاس

داده و نصب كند.
چقدر در زمان صرفه جويى مى شود؟

مدت زمانى كه االن براى اين امر در نظر گرفته 
ــتيم  ــت اما ما مى توانس ــده حدود 45 ثانيه اس ش
الستيك اسپورت را تا 40 ثانيه و الستيك معمولى 

را تا 35 ثانيه نصب كنيم.
قبًال چطور بود؟ مدت زمانى كه قبًال توسط نيروى 
انسانى و بدون كمك اين دستگاه صرف مى شود چه 

ميزان بود؟
ببينيد اپراتور هم مى تواند با صرف همين زمان 
ــه كه مهم  ــتيك ها را نصب كند. اما آنچ اين الس
است اين است كه نيروى انسانى فقط تا 2 ساعت 
ــرعت كار كند و در  اول توان آن را دارد با اين س
ــاعت هاى باقى مانده اين انرژى را ندارد كه با  س

همين سرعت به كارش ادامه دهد.
شما از كى به فكر طراحى اين دستگاه افتاديد؟

ــتگاه را از سال 87 ارائه  پيشنهاد توليد اين دس
ــمتى كه در آن  ــى هاى زيادى در قس كردم. بررس
ــتم با حمايت مهندس افضلى پور و  ــاغل هس ش
ــد. به همين خاطر ساخت  تالش ايشان انجام ش
آن را شروع كرديم و اواخر مرداد 87 توليدش به 
اتمام رسيد و به صورت آزمايشى در سالن ال 90 
ــد. نهايتًا اواخر سال گذشته با هماهنگى  تست ش
ــركت به صورت  ــع و توليد ش حوزه هاى صناي
نهايى آن را چك كرديم. سرانجام اين كه در حال 
ــتگاه خط الستيك با  حاضر در يك سمت از ايس
استفاده از اين دستگاه الستيك ها را نصب مى كنند. 

ــى كردند و  ــاى مختلف هم آن را بررس از نهاده
ــته از واحد ايمنى و  ــت از بهمن ماه گذش در نهاي
ــى صنايع مجوز آن را  بهداشت و توليد و مهندس

دريافت كرديم تا به توليد آن اقدام كنيم.
ــر بود اين  ــركت پيگي ــت بود كه ش خيلى وق
ــود. منتهى  ــاخته ش ــا س ــدارى ي ــتگاه خري دس
ــتگاه را  ــتند اين دس ــركت هاى داخلى نتوانس ش
بسازند. باالخره منجر به اين شد كه از يك شركت 
ــتگاه خريدارى شود كه چيزى  ايتاليايى اين دس

ــتگاه هزينه  حدود 66 ميليون تومان براى هر دس
ــد و با هزينه نصب و تجهيزات جانبى رقم  مى ش

بسيار باالتر از اين بايد پرداخت مى كرديم.
يعنى چيزى كه شما ساختيد ارزان تر تمام مى شود؟

ــركت توليد  ــتگاهى كه ما در ش قطعًا. اين دس
ــاخت  ــع فقط يك ميليون هزينه س كرديم در واق
دستگاه است. حدود 5 تا 6 ميليون هم هزينه ريل 

و باالنس آن خواهد بود كه تقريبًا يك دهم قيمت 
خارجى آن است.

چند تا االن ساخته شد؟
ــفارش كارى كه مهندسى صنايع براى  االن س
مديريت نت فرستاده تا من به توليد آن اقدام كنم 
براى ايستگاه ال 90 است كه يك نمونه آن را سال 
ــك نمونه ديگر هم به  پيش توليد كرديم. توليد ي
تازگى به اتمام رسيده كه به زودى نصب مى شود. 

ساخت دستگاه چقدر طول مى كشد؟

ــع و توليد و  ــمت هاى صناي اگر همكارى قس
واحدهاى مختلف به طور كامل وجود داشته باشد 

طى يك ماه انجام خواهد شد.
در پارس خودرو به طور كل به چــه تعداد از اين 

دستگاه نياز است؟
ما كًال به 10 عدد براى نصب در كليه سالن ها 
ــاختيم و  ــالن ال 90 س نيازمنديم. فعًال ما براى س

ــالن ها هم برنامة  ــاير س جواب گرفتيم و براى س
توليد داريم.

پس شركت، ديگر  نيازى  به خريد خارجى نخواهد 
داشت؟

خير. فعًال كنسل شده و خودمان توليد مى كنيم.
اولين توليد كى انجام شد؟

اول مهرماه سال 87 توانستيم نصب را شروع كنيم 
و در بهمن ماه به تأييد نهايى رسيديم. االن مهندسى 
صنايع پيگير نصب ريل و باالنس است تا به صورت 

رسمى اين دستگاه را بتوانيم به توليد برسانيم.
سخن آخر

از آقاى مهندس افضلى پور رئيس نت تندر 90 
ــكر فراوان دارم. ايشان خيلى پيگيرى كردند و  تش
زحمات زيادى هم متحمل شدند. در واقع پشتيبان 
ــم به طور جد  ــتند. واقعًا طراحى ارائه كني ما هس
پيگيرى مى كنند. هم چنين از آقاى مهندس كمال آبادى 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  با ساخت  دستگاهى توسط يك همكار و كارگر نمونه استان تهران به دست آمد

500 هزار يورو كاهش هزينه
آخرين روز فروردين امسـال بـراى جامعه كارگـرى ايران و به 
خصوص پارس خـودرو روز به خصوصى بود. در اين روز مراسـمى 
جهت معرفى كارگران و طرح هاى نمونه اسـتان توسـط سازمان 
كار استان تهران برگزار شـد كه با لطف خداوند همكارمان ساالر 
خدمتى از شاغالن ماشين آالت سالن ال90 به عنوان كارگر نمونه 

انتخاب شد.
طرح ارائه شدة وى براى اولين بار در كشـور به اجرا درمى آمد. 

ساالر خدمتى با ساخت دستگاه منيپولتيورل ستيك ضمن برگزيده 
شـدن در اسـتان تهران هم اكنون به عنـوان يكـى از 7 طراحان 

برگزيده كشور راهى مسابقات كشورى شده است.
نكته مهم در توليد اين دسـتگاه، صرفه جويـى ارزى 500 هزار 

يورويى (700 ميليون تومان) براى پارس خودرو است.
به همين مناسبت گفت و گويى با اين دانشجوى الكترونيك كه 4 

سال در پارس خودرو حضور دارد انجام داديم.

1ـ خسته نباشيد. عليرضا بهزادى هستم. اسم 
ــت درج در نامه پارس داده بودم  فرزندم را جه

(نيوشا بهزادى) خواهشمند است درج شود.
ــكر مى كنم از نامه پارس و از  2ـ با سالم. تش
اينكه اسم فرزندم را آورده بودند. محمد عرفان 

عشقى (فهيمه).
3ـ مى خواستم بدونم كه اسم فرزندم را چه 
طورى بايد بدم تو مجله بزنند؟ (پرسنلى 2668 

داخلى 4274 هستم).
نامه پارس: به خانم نصرى در مديريت ارتباطات 

تحويل دهيد.
ــيما تماس مى گيرم  4ـ سالم. از سالن ماكس

لطفاً عكس فرزندان ممتاز پرسنل سالن ماكسيما 
را هم در نامه پارس بزنيد.

نامه پارس: به روى چشم.
ــورت امكان عكس  ــالم. لطفًا در ص 5ـ با س
فرزندان ممتاز پرسنل ال90 را هم در نامه پارس 

بزنيد.
نامه پارس: اين شماره چاپ كرديم.

ــتم بگم كه اين قدر  ــالم. مى خواس 6ـ با س
ــه مربوط به  ــرارى ال 90 ك ــاى تك از عكس ه
اوايل پروژه بودند در نامه پارس استفاده نكنيد 
ــى كه در صفحه 2 با عنوان (رشد  (همان عكس
30 درصدى كيفيت به دست آمد) آورده شده. 

لطفًا از عكس هاى جديدترى در نشريه استفاده 
شود.

نامه پارس: چشم.
ــالم. چرا عكس فرزندان پرسنل بدنه  7ـ س

ال 90 را در نامه پارس نمى زنيد.
نامه پارس: صفحه 6 و 7 همين شماره را ببينيد.

ــاس مى گيرم.  ــالن مونتاژ ال 90 تم 8ـ  از س
ــالن مونتاژ ال 90 ماكت سالن را  ما بچه هاى س
درست كرده ايم اگه ميشه عكسى از اين ماكت 

در نامه پارس بزنيد.
ــيد حتمًا عكس خواهيم  نامه پارس: خسته نباش

گرفت.

گوش شنوا
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به راستى چرا پياده سازى روش هاى بهبودى به 
صورت مؤثر و اثربخش در واحدهاى صنعتى ما 

صورت نمى پذيرد؟
ــازمان هاى  ما در عينيت اجرايى  بسيارى از س
عملكردشان، از بسيارى از شيوه هاى بهبود يارى 
ــته اند ولى در بهبود واقعى دچار مشكالت  جس
عديده اى هستند. آيا اين بدان معناست كه بسيارى 
ــازى اجرايى بهبود را  از آنها مفهوم واقعى پياده س
نمى دانند يا اين كه آنها فقط در تعريف مشكالت 
ــف اتالف ها  ــكال مختل ــازمان و يا اش جارى س
MUDA كه در محل كار موجود است دچار مشكل 

و ترديد هستند.
ــازمان ها با كوله بارى از  ــت كه س در اينجاس
ــوند كه هر روز بارش  ــكالت روبه رو مى ش مش
سنگين تر شده و در نهايت آنها را به زوال و  نابودى 
مى كشاند كه ديگر توانى در رودررويى و چالش 

نخواهد بود.
به راستى جواب اين مشكالت چيست؟ جواب 
ــدارى يا به بيان  همان اجراى صحيح مديريت دي
ديگر Visual Management است. مديريت ديدار 
ــت از زبان ارتباطى مديريت با كليه  تصويرى اس

گروه هاى ساختارى در يك سازمان.
تاريخچه

مباحث مديريت ديدارى از حدود 25 سال پيش 
در قالب مطالعات موردى كه در شركت هاى ژاپنى 
صورت گرفت به عنوان يكى از مهم ترين عوامل 
موفقيت اين شركت با فعاليت هاى 5s درهم آميخته 
و به صورت الگويى از سيستم هاى مديريت توليد 
در غرب (توليد ناب) تبديل شد. مباحث مديريت 
ديدارى در تفكر ژاپنى بيشتر بر زيبايى ظاهرى و 
مشخص بودن كليه مكان ها و تصريح كاربرد تمام 

ابزار موجود در دسترس كاركنان تأكيد مى كرد.

تعريف مديريت ديدارى
ــه كرده ايد كه چرا  آيا تاكنون به اين نكته توج
ــن بيشتر از فيلم هاى  كودكان به فيلم هاى انيميش
ــريال و در نهايت اخبار، توجه نشان  سينمايى، س
مى دهند تا جايى كه حتى بزرگ ترها نيز كماكان از 
ديدن برنامه هاى انيميشن لذت مى بردند. جواب 
ــن پيام فيلم  ــت زيرا براى دريافت ــؤال اينجاس س

انيميشن، تحليل منطقى بسيار كمترى در مقايسه 
با فيلم سينمايى وجود دارد.

ــحالى در  ــال مفهوم خوش ــال انتق به طور مث
ــت اما در  ــتقيم و روشن اس انيميشن، كامًال مس
تماشاى يك فيلم سينمايى اين انتقال نياز به مهارت 
ــب دارد.  ــوى مخاط بازيگر و كمى تحليل از س
همين قابليت انتقال صريح پيام در عالئم ترافيكى 

راهنمايى و رانندگى نيز مشهود است.
مديريت ديدارى يكى از تكنيك هاى قوى و 
مؤثرى است كه به شدت در سازمان هاى ناب از آن 
استفاده مى شود. سازمان هاى ناب متوجه شده اند 
كه شفافيت مهم ترين محرك بهبود است و سعى 
مى كنند كارى كنند كه همه افراد در يك حوزه كارى 
بتوانند همه چيز را ببينند و هر فرد بتواند بازخورد 
ــد. اين گونه است كه  كارهاى خود را داشته باش

شيوه هاى بهتر براى ايجاد ارزش پيدا مى شود.
ــت از طريق  ــدارى يعنى مديري مديريت دي
ــدارى يعنى قرار دادن  ابزار بصرى؛ مديريت دي
ــه كف كارگاه  ــن و وضوح موارد مربوط ب روش
ــت ها و سوابق مربوط  (گمبا)، نمودارها، فهرس

به اجراى كار.

انواع مديريت ديدارى
ــون وروش هاى  ــامل فن مديريت ديدارى ش
كاربردى مجزايى است ك با توجه به ماهيت كاربرد 
مديريتى آن در شناخت مشكالت و اتالف ها به 
اشكال مختلف تقسيم بندى شده است كه مى توان 

به شرح ذيل نام برد:
1ـ روش برچسب قرمز
2ـ روش تابلوى راهنما

3ـ عالمت گذارى خطى سفيد
4ـ عالمت گذارى خطى قرمز

5ـ اندن (المپ هاى هشدار دهنده)
6ـ كانبان

7ـ تابلوهاى راهبردى توليد
8ـ نمودارهاى عملياتى استاندارد

9ـ نمايش هاى نمونه معيوب
10ـ تابلوى پيشگيرى خطا

نمونه هايى از مديريت ديدارى در غالب 
فعاليت هاى اجرايى در كف كارگاه

ـ عالمت گذارى سطوح روغن در روغن دان ها  1
و نشان دهنده هاى سطح:

اين نوع عالمت گذارى ميزان درستى روغن را 
تضمين كرده و مانع خرابى ناشى از كمبود روغن و 
روغنكارى ناكافى مى شود. معموالً سطوح، حداقل 
ــتفاده از خط هاى  و حداكثر مقدار روغن را با اس

نازك رنگى مشخص مى كنند.
هم چنين يكى از روش هاى بسيار ساده جهت 
ــوص روغن ها  ــا به خص ــتفاده از روانكاره اس
ــتفاده  ــت اس در جاهايى كه تنوع روغن زياد اس
Visual lubrication ــان ــا هم از نقاط رنگى و ي
ــن روش  ــت. در اي Management System اس
روغن هاى مختلف در محفظه هايى با درب رنگى 
مخصوص به خود مشخص مى شوند و نقاطى كه 
بايد روانكاوى شوند با همان رنگ عالمت گذارى 
ــتباه استفاده از  مى شوند بدين ترتيب جلوى اش
روغن نادرست گرفته مى شود كه كارى بس آسان 

ولى با اهميت است.
ــطوح روغن در  ــكل 1ـ عالمت گذارى س ش

روغن دان ها و نشان دهنده هاى سطح
2ـ كنترل ديدارى گشتاور پيچ ها، اتصاالت 
و همراستايى: استفاده از ابزار مديريت ديدارى 
به صورت تعيين شاخص روى پيچ ها و اتصاالت 
ظاهر شده شرايطى را براى اپراتور و تجهيزات 
ايجاد كرده تا با كمك آن بتواند ايجاد مغايرت را 
ــخيص داده و واكنشى الزم  در لحظه وقوع، تش
ــذف زمان  ــد. اين روش ضمن ح را بروز دهن
ــرورى  ــى دوره اى غيرض ــاى بازرس و هزينه  ه
ومشكالت كيفى ناشى اين عيوب در بروز عيب 
ــيار سريع تر  ــايى توسط ابزار بس تا اولين شناس
ــوزش تخصصى چندانى نيز  بوده و نيازى به آم

نخواهد داشت.
3ـ رنگ آميزى ها، نشانه ها، عاليم و تابلوهاى 
نقاشى: استفاده از ابزار مديريت ديدارى در غالب 
نشانه  ها، عاليم و تابلوهاى نمايشى به نحوى كه 
مسير ورود و خروج كاال و يا مسير فرآيند به شيوه 
مطلوبى مشخص شده باشد، صرف نظر از كاهش 
ــام كار، بهبود قابل توجهى  هزينه ها، در زمان انج
ايجاد مى كند. هم چنين به مشخص كردن تجهيزات 
ــب ها مى تواند  ــا رنگ يا عالئم و برچس با كد و ي

كمك بسيار زيادى براى اپراتور در دستيابى سريع 
به ابزار و تجهيزات خواسته شده كند.

ــالن،  ــزى كف س ــه رنگ آمي ــكل 2ـ نمون ش
تجهيزات، عاليم هشدار دهنده.

نتيجه
ــيدن به يك تصوير واضح از يك مشكل  رس
ــريع مديريت  ــتفاده از روش هاى س يا ايده و اس
ــد، و فرآيندهاى مرتبط  ديدارى در خطوط تولي
ــات را   صريح تر و  ــال مفاهيم و اطالع ديگر انتق
سريع تر كرده، سرعت تصميم گيرى حين توليد 
ــروز خطاهاى  ــش مى دهد. هم چنين از ب را افزاي
سهوى و اشتباهات فردى در حين توليد كاسته و به 
ميزان قابل توجهى فرآيندهاى توليدى تجهيزات 
و استفاده از مواد  را بهبود مى بخشد. و اين سخن 
ــود كه طورى مديريت  در ذهن شما ايجاد مى ش
ديدارى را در سالن اجرا كنند گويى كه محيط كار با 

شما سخن مى گويد.

منابع و مراجع:
ـ مجموعه مقاالت راهنماى مديريت ديدارى،  1
معاونت ادارى و مديريت آموزش و بهسازى منابع 

انسانى شركت پارس خودرو، سال 1382.
ــاده  ــكال، توليد ناب به زبان س 2ـ دنيس پاس
ترجمه عباس سقايى، نيما عظيم زاده، حسن پارسا، 

چاپ اول تابستان 1387.
ــتيابى به كيفيت عالى  3ـ اوسادا، تاكاشى دس
ــا علينقى، احمد  ــط كار، ترجمه عليرض در محي

زينت بخش، چاپ سوم، 1379.
4ـ كتابچه پروژه مديريت ديدارى در شركت 

ايران خودرو، دشتبانى، نعمتى، سال 1386.
5ـ سيستم هاى مختلف نگهدارى و تعميرات و 

www.a-hagh.blogfa.com علمى و فن آورى
6ـ محمد زمانى مهر، افزايش اثربخشى توليد با 
استفاده از مديريت ديدارى، ماهنامه انديشه گستر 

سايپا، شماره 69، خرداد 1386.
محمود مهرگانفر

حسن سادين
كنترل كيفيت مونتاژ رنو

پروژة استقرار مديريت ديدارى در كليه سالن ها 
و كارگاه هاى توليدى اجرا مى شود.

بـه گـزارش اداره اطال ع رسـانى مديريـت 
ارتباطات، مديريت ديدارى سيسـتمى است كه 
افراد را قادر مى سازد تا با يك نظر اجمالى به طور 
سريع از وضعيت جارى عملكرد يا فرآيند تجارى، 

ارزيابى الزم را به عمل آورد.
براساس اين گزارش در اين سيستم از ابزارى 
نظير نمودارها و گزارشات، روانشناسى رنگ براى 
رنگ آميزى سالن ها و تجهيزات و تابلوهاى راهنما 

و هشدار و... استفاده مى شود.
اين گزارش حاكى است در اين روش مديران و 
سرپرستان نيازمندى ها و گلوگاه هاى خطوط كارى 
را همواره در معرض ديد خواهند داشت و  وسيله اى 

جهت تسهيل ارتباط بين شيفت ها است.
گفتنى است اين پروژه در حال حاضر در سالن هاى 
توليد رنو  در حال اجراست و پس از آن به سالن هاى 
ديگر تعميـم داده خواهد شـد. همـكاران جهت 
دريافت اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن 

3350 (آقاى مهرگانفر) تماس حاصل كنند.
در همين راسـتا نامه پارس مقالـه اى را جهت 

آشنايى بيشتر همكاران منتشر مى كند.

 استقرار مديريت ديدارى در كليه سالن ها و كارگاه هاى توليدى
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تاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگى
18/1/88فاطمهعلى ملك زاده

2/2/88اليناابراهيم شياسى داشكنى
5/1/88اميرعلىعباس فتاحى
2/12/88نرجسحسين غالمى

7/1/88نگارحميدرضا رضائى عليائى
6/2/88پارساحميد نورى

9/2/88محمد معيدحميد رضا قفقازيان آق زيارت
9/2/88مبينابهرام صفوى ملومه

10/1/88محرابمهدى عامرى
7/1/88آيلينمهرداد بابائى

9/1/88مريماحمدرضا كمالى عباس آبادى
17/2/88آرينهومن خيامى

17/2/88سيداميررضاسيدقربان  صادق پورشيروانى
6/1/88زهراهادى نامدار شريف

17/2/88مهرآساعليرضا رضائى شادهى
18/2/88هانيهمحمدحسين نظيرى كلور
17/2/88فاطمهعلى فالحى خورده بالغ
19/2/88رهامعبداهللا عليزاده مالوانى

23/2/88آرميتاايرج حيدرى
22/2/88محمدعرفانمسعود ناصر
18/1/88آرينيداهللا نصيرى
1/2/88علىبهمن فرمانى

15/2/88مهنابهادرمرادى پور اميرآبادى
9/1/88هانيهحمزه درباى

نو رسيده هاى پارس خودرو
طى 3ماه اخير بسيارى از همكاران، قدم نورسيده شان را جشن گرفتند.

مديريت ارتباطات ضمن تبريك اسامى همكاران و فرزندانشان را منتشر مى كند.

خطرات استفاده از كولر خودرو
لطفاً بالفاصله بعد از وارد شدن به داخل خودرو سيستم تهويه هوا را روشن نكنيد.

ــدن به داخل خودرو، پنجره هاى خودرو را پايين كشيده و صبر كنيد تا  پس از وارد ش
هواى داخل خودرو عوض شود، بعد از چند دقيقه مى توانيد سيستم تهويه مطبوع خودرو 

را روشن كنيد.
آيا مى دانيد دليل انجام اين كار چيست؟

براساس تحقيقات صورت گرفته، داشبورد، صندلى و سيستم تهويه هواى خودرو از خود، 
گازبنزن ساطع مى كنند كه يك گاز بسيار سمى و سرطان زا است (حتمًا بارها بويى شبيه 
پالستيك گرم شده را در خودروهايتان احساس كرده ايد، اين، همان بوى گاز سرطان زاى 
ــتخوان ها آسيب رسانده (مسموميت  بنزن است). عالوه بر سرطان زايى، گاز بنزن به اس
استخوان ها) و نيز باعث ابتال به انوميا (نوعى از سرطان خون مربوط به گلوبول هاى قرمز 
خون) و كاهش سطح گلوبل هاى سفيد بدن مى شود. هم چنين تماس طوالنى مدت با اين 
گاز سمى باعث ابتال به لوكميا (نوع ديگرى از سرطان خون مربوط به گلوبول هاى سفيد 
خون) و در مواردى هم زمان با افزايش ريسك ابتال به سرطان باعث سقط جنين در خانم ها 

نيز مى شود. 
ــطح قابل قبول بنزن در هواى آزاد حدود 50 ميلى گرم در  جالب است بدانيد: ميزان س
هر فوت مربع است، در حالى كه ميزان بنزن موجود در داخل يك خودروى پارك شده با 
پنجره هاى بسته بين 200 تا 400 ميلى گرم است. حال اگر اين خودرو در فضاى باز و زير 
ــد سطح بنزن موجود در  ــيد در دماى باالى 60 درجه فارنهايت پارك شده باش نور خورش
فضاى داخل آن بين 2000 تا 4000 ميلى گرم باال مى رود كه 40 برابر بيشتر از سطح قابل 

قبول آن است.
افرادى كه سوار خودرويى با پنجره هاى بسته مى شوند به طور اجتناب ناپذيرى در معرض 

تنفس پى در پى و بيش از اندازه اين گاز مهلك و سمى قرار مى گيرند.
عالوه بر موارد ذكر شده باال، بنزن گازى است كه: كليه ها و كبد را تحت تأثير قرار داده و 
از همه خطرناك تر اين كه بدن انسان به سختى مى تواند اين ماده سمى و خطرناك را دفع 
كند.پس دوستان عزيز قبل از سوار شدن داخل خودرو، پنجره ها و درب خودروها يتان را باز 
كنيد و بگذاريد هواى سمى  و زهرآلود انباشته شده داخل اطاق خودرو خارج شود، به عبارت 

ديگر اين ماده سمى را از فضاى خودروى خود بيرون برانيد.

 همايش آشنايى با مفاد دستورالعمل «تصويب ، برنامه ريزى و نظارت بر پروژه هاى شركت» در تاريخ سه شنبه 88/02/29 
در محل سالن رمضان توسط مديريت استراتژيك و توسعه مديريت برگزار شد.

در اين همايش كه به دنبال تصويب دستورالعمل «تصويب ، برنامه ريزى و نظارت بر پروژه هاى شركت» و با حضور معاونان 
، مديران و مديران  پروژه هاى سطح شركت برگزار شد ، ميرعرب مشاور مديرعامل و مدير استراتژيك و توسعه مديريت 

ضمن ارائه مفاد دستورالعمل مذكور به سواالت حاضرين پاسخ گفت.
آشنايى با دستورالعمل «تصويب ، برنامه ريزى و نظارت بر پروژه هاى شركت» و تسريع در جارى سازى آن از اهداف 

برگزارى اين همايش بوده است.
ــازى رويه تعريف، تصويب، برنامه ريزى و گريد بندى، نظارت بر اجرا   اين دستورالعمل ضمن تبيين و شفاف س
و اختتام پروژه هاى سطح شركت، ساماندهى وضعيت فعلى در مصرف منابع پروژه ها و تسهيل فرآيند اجراى آن ها 

كمك خواهد كرد

 همايش آشنايى با مفاد 
دستورالعمل برنامه ريزى
 و نظارت بر
 پروژه هاى شركت

شركت پارس خودرو در نخستين جشنواره ملى بهره ورى ايرانيان 
موفق به كسب ديپلم افتخار به جهت رفتار مناسب شاخص بهره ورى 
ــته در بين 7 شركت خودرو سازى شد. اين  كل طى چهار سال گذش
  (IRPMC) جشنواره توسط مركز مديريت بهره ورى و تعالى سازمانى
ــنبه 88/3/4 در محل اتاق بازرگانى ايران برگزار شد  در تاريخ دوش
ــركت در گروه هاى مختلف از جمله صنايع نفت،  كه در آن 245 ش
گاز، صنايع فوالد، صنايع پتروشيمى، صنايع فلزات اساسى، صنايع 
خودرو و ... حضور داشتند. در اين جشنواره، دكتر ميركاظمى، وزير 

بازرگانى، به ايراد سخنرانى پرداخت.
در پايان مراسم، ميرعرب مشاور مديرعامل و مدير استراتژيك و 
توسعه مديريت، به عنوان نماينده شركت پارس خودرو، ديپلم افتخار 

را از دكتر نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى ايران دريافت كرد.
مديريت ارتباطات، اين موفقيت را در سال بهره ورى پارس خودرو 
به مديريت محترم عامل شركت و كليه همكاران شركت تبريك مى 

گويد.

 پارس خودرو ديپلم افتخار بهره ورى كسب كرد
در نخستين جشنواره ملى بهره ورى ايرانيان  

مديريت استراتژيك و توسعه مديريت برگزار كرد
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شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
25838مصطفى يعقوبى زاده كليشمى1 
26922جواد امان2 
26973محمود رضايى3 
25579كمال حسنى نشترودى4 
25604محمد زمانى شفيعى5 
25784محمد رحيميان6 
23950آرش وفا7 
24247حميد گلشنى سالمت8 
24812عليرضا سيدميرزايى9 

23369عبداهللا حسن پور فالح دهكا10 
23428مصطفى پارسانيا11 
23779رمضانعلى رحيمى12 
22110احمدرضا يافتيان13 
23341عبداهللا اشرفى14 
23344على مقيمى15 
21755حسن ذوالمجد حقيقى16 
23141سيد امير مجتهد نجفى17 
23433اسداهللا رنجبر حسين آبادى18 
24305افشين كاظمى اقدم ممقانى19 
24451مصطفى شمشادى مالسرائى20 
24760على اسالمى21 
25829على النقى قاسمى مدانى22 
20931مجتبى زرگرى23 
23313صدقعلى روشنى24 
23646حسين اصغرى25 
26738حسين تقى زاده26 
26769توحيد جواديه داش آتان27 
26788مهدى ابراهيمى شنبه بازارى28 
26227مهدى عسگرى29 
26424صادق شعبان زاده30 
26428محمدرضا تاتارى31 
24025آرش موسى نژاد32 
24351اسماعيل آسايش33 
26089بهزاد امانى34 
23321محمد دمرچلى35 
26360محسن محبى ماكلوانى36 

آينهآينه

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
25065سيدحمزه حسينى1
24324على خدارحمى2
26108اكبر عزت پور3
26141محمد بابائى4
23054على حسن نژاد5
26415على عباس اعرابى6
26103عباس شاه نيازى7
26594يوسف افكارى قلعه جوئى8
26082ميثم نكوهش9
23382شهاب ترابى10
25627محمدرضا رضايى11
25561حسن نصرتى12
25627محمدرضا رضايى13
24197قربان  پور على چوبقلو14
24638بهنام مقدم بزرگى15
26729مسعود آقاصفرى16
25002يوسف احمدى17
23742حسين عبداللهى18
25561حسن نصرتى19
25627محمدرضا رضايى20
24292مهدى توسلى21
25388مهدى حبيبى22
23679شهرام احمد قشالقى23
23956قدرت اهللا دبيريان24
26085منصور نوروزى25
26431حميدرضا مهرآيين قاسم آباد26
26705طاهر ثمرى ابر27
23770سيدجالل حسينيان28
25668قربان حسين پور پنجكى29
25751محمد كالنترى30
22696ابراهيم باقرى شربيانى31
25479روح اهللا على نژاد32
25556سعيد نشانى شيخ محله33
26529سعيد فالحى دالنجان34

 طى احكامى جداگانه مديران پروژه تينا و قشقايى 
منصوب شدند

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، طى احكام جداگانه و با پيشنهاد معاونت هاى 
مربوطه و موافقت مديرعامل، مديران پروژة تينا و قشقايى به شرح ذيل منصوب شدند:

1ـ مهندس روان بد، مدير پروژه فروش تينا و قشقايى؛
2ـ مهندس فارسيانى، مدير پروژه مونتاژ تينا و قشقايى؛

ــه و مونتاژ تينا و  ــدازى تجهيزات خطوط بدن ــروژه نصب و راه ان 3ـ مهندس پيش پا، مدير پ
قشقايى؛

4ـ مهندس ابوذرخانى،مدير پروژة بازرگانى داخلى تينا و قشقايى؛
5ـ مهندس فياض، مدير پروژة لجستيك تينا و قشقايى؛

6ـ مهندس حبيب نيا، مدير پروژة بدنه و رنگ تينا و قشقايى؛
7ـ مهندس مالحسينى، مدير كيفيت پروژة النچ تينا و قشقايى؛

8ـ مهندس اثباتى، مدير پروژة بازرگانى خارجى تينا و قشقايى؛
9ـ محسن مرادى، مديرتوليد مونتاژ تينا؛

10ـ شهرام زرگرانى، مدير توليد رنگ تينا  و قشقايى؛ 
11ـ بابك بردبارمدير، توليد مونتاژ بدنه قشقايى؛

12ـ محسن واالجم، مدير توليد بدنه تينا.

انتصابات
طى احكام جداگانه اى از سوى معاون منابع انسانى آقايان سعيد هدايتى، داوود دستگردى و 
عليرضا صادقى به ترتيب به عنوان «رييس تحليل و برنامه ريزى آموزشى»، رئيس اقالم مازاد و 

ضايعات و رئيس شناسايى و كنترل مصرف منصوب شدند.

 به داد ما در سالن 141 برسيد لطفَا
ــتر آن را در سالن توليد  ــركت حضور دارم و بيش حدود چهار سال است كه در ش
بدنه 141 بوده ام. وقتى از درب سايت شمالى وارد شركت مى شويد مناظر نقاشى شده 
طبيعت روى ديوارهاى سالن 141 خودنمايى مى كند و جلوه زيبايى به آن داده ولى با 
كمال تأسف در درون سالن فوق، حقيقت چيز ديگرى است. بعد از اين سال ها كه اين 
سالن هم اكنون با وجود نيروى كم و امكانات ناچيز رفاهى، بيش از 300 دستگاه بدنه 
توليد مى كند اما با كمال تأسف فاقد امكانات مناسب براى پرسنل زحمت كش است. 

ــال ها تنها كمدهاى لباس به آن اضافه شده و  ــالن بگويم كه در اين س از رختكن س
محدوديت فضا، عدم وجود بهداشت، تهويه نامناسب، ازدحام جمعيت، شرايط بسيار 

نامطلوب و ناهنجارى را در ابتدا و پايان كار براى پرسنل به وجود آورده است.
 از تهويه سالن بگويم با چند كولر نيمه جان ! كه چگونه مى تواند گرماى تابستان و 
عرق ريزان انجام كار را كاهش دهد؟ خالصه سرتان را درد نياورم. شايد بعد از خواندن 
ــتم  اين نامه آن را پاره كنيد و اصًال انعكاس پيدا نكند اما به عنوان نكته آخر مى خواس

بپرسم:جايگاه شخصيت پرسنل در برنامه هاى شركت كجا قرار دارد؟ مگر ايجاد 
يك رختكن مناسب و با فضاى كافى، حمام و سرويس بهداشتى تميز و مطلوب 

ــتان چقدر هزينه براى  ــب به خصوص در فصل تابس ــتن تهويه مناس و داش
شركت در پى دارد؟ يعنى پرسنل زحمتكش اين سالن، لياقت اين امكانات 
ــالن ماكسيما را با رختكن سالن بدنه  را ندارند؟ شما كافى است رختكن س
141 مقايسه كنيد. يا نمازخانه سالن ماكسيما را با نمازخانه سالن 141  قياس 

كنيد.
نامه پارس:ضمن خسته نباشيد به همه دوستان سالن 141، قول مى دهيم  

اين مسائل را با    دست  اندركاران امر، در ميان بگذاريم.

اسامى پرسنلى كه در ماه هاى فروردين و ارديبهشت سال 88 ازدواج كردند
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فال هفته

سودوكو-9 جدول

سرگرمىسرگرمى

جدول ذيل را مالحظه كنيد كه از خطوطى با 3 بخش اصلى مساوى در 
ستون عمودى و رديف افقى تقسيم شده است و هر بخش به 3 قسمت مساوى 
كوچك تر در رديف عمودى و افقى تقسيم شده است كه به قسمت هاى كوچك 

خانه و بزرگ تر، بخش مى گوييم.
هر بخش از 9 خانه كوچك در ستون عمودى و رديف افقى تشكيل شده 
است.  حال بخش اول در باال را درنظر بگيريد، عدد 7 در خانه دوم ستون عمودى 
و در خانه اول رديف افقى دوم محسوب مى شود. در بخش 9 خانه اى بعد، عدد 7 
مالحظه مى شود اما در بخش 9 خانه اى سومى خانه دوم در رديف اول و در ستون 

دوم عدد 7 قرار گرفته است.
بنابر اين حال اگر ستون هاى عمودى را از باال به پائين درنظر بگيريم 
خواهيم ديد كه در ستون باال به پائين عدد 7 در خانه دوم ستون اول قرار دارد 
و در ستون دوم عمودى عدد 7 در خانه هفتم قرار گرفته است. بنابر اين، عدد 7 
در ستون سوم بايد جاى بگيرد و چون قبال در ستون اول و ستون دوم عدد 7 
جايگزين شده است ستون سوم جاى عدد 7 است. در بخش باال و پائين عدد 7 
قرار دارد فقط بخش ميانى مى ماند كه بخش ميانى ستون سوم عدد 7 بايد در آن 
قرار بگيرد و چون 2 خانه از 3 خانه ستون سوم در بخش ميانى پر شده است (1و9) 

بنابر اين خانه اى كه با حرف A مشخص شده است جاى عدد 7 است.
روش  بعدى روش مجزا كردن

اعداد 7 را در رديف باالى بخش اول افقى در نظر بگيريد. در ستون افقى 
اول عدد 7 در بخش سوم خانه دوم قرار دارد و در رديف افقى ميانى عدد 7 در 
بخش اول خانه اول رديف افقى قرار دارد و در رديف سوم افقى هيچ عدد 7 
مالحظه نمى شود. بنابراين در بخش اول و سوم رديف افقى عدد 7 وجود دارد 
و شامل جايگزينى نمى شود فقط بخش ميانى مى ماند و رديف افقى ميانى سوم، 
حال اگر به دو بخش پائين نگاه كنيم عدد 7 را در ستون اول و سوم مالحظه 
مى كنيم پس مى ماند ستون ميانى يعنى خانه اى كه حرف C در آن قرار گرفته 
است  جاى عدد 7 است. اگر به اين شكل اعداد را وارد كنيد مى توانيد در خانه 
ميانى سمت راست، عدد 7 را به راحتى به جاى D وارد كنيد. اگر تاكنون جدول 
سودوكو را حل نكرده ايد اين روش براى آغاز كار كافى است. به مرور كه پيش 
خواهيد رفت و به خصوص به پر كردن جداول سخت تر بپردازيد. مى توانيد مهارت 
بيشترى  كسب كنيد.  خواهيد ديد كه احتياج به كسى نيست كه چيزى به شما 

بياموزد روش را خود خواهيد يافت.

متوسط

سخت

كو
و

د
سو

همكاران محترم پس از حل جدول، پاسخ آن را به همراه مشخصات خود تا 21 روز پس از انتشار نشريه فرصت دارند به مديريت ارتباطات( نشريه نامه پارس) ارسال فرمايند.
به 10 نفر از كسانى كه پاسخ هاى صحيح جدول را به دست آورده باشند، به قيد قرعه جوايزى اهدا مى شود.

نام:   نام خانوادگى:    

شماره پرسنلى:           تلفن :  

محل كار:             

لطفا مشخصات خود را در فرم ذيل پر كرده و به همراه 
حل جدول ارسال فرمائيد

اسامى برندگان جدول شماره 9
دفتر سالن رنگ          3908   24734 زندى    نواب   1

رنگ متمركز          3938      21128 صفرنژاد تهرانى   على   2
         3262                        PK  نت سالن   22096   3   رضا    ناران   

رنگ متمركز         3915   21689 امين دوست    محمدعلى   4
كنترل كيفيت مواد و قطعات         4348   22024 مختارزاده    وحيد   5
4213 تغذيه بدنه ال 90     24152 خوشروئى فراهانى   ابوالفضل   6
4042   GTX بدنه   23875 حسينى    محمدرضا   7

فروردين
گاهى آن قدر حساس و احساساتى مى شويد كه 
هيچ كس جرأت نمى كند حرف هاى خود را با شما 
درميان بگذارد. گفت وگوهاى احساسى ممكن است 
جلوى تفكر منطقى شما كه تاكنون باعث موفقيت 
شما شده را بگيرد، بنابراين از چنين گفت وگوهايى 

دورى جوييد.
ارديبهشت

الزم است شتاب بيشترى به كارهايتان بدهيد كه 
ــت و هم اشخاص مهم را متوجه  هم به نفع شما اس
ــت مى دهد تا كارهايى  ــما مى كند. فرصتى دس ش
ــاهل ناتمام گذاشته اند با  كه عده اى به تسامح و تس

معرفت و توانايى به اتمام برسانيد.
خرداد

به مشورت، به عنوان يك عامل مهم و تعيين كننده 
ــت و پاگير. با  ــل مزاحم و دس ــد نه يك عام بنگري
دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد 
ــورت كنيد. اگر تمام  ــائل مهم با آن ها مش و در مس
توانايى خود را به كار گيريد از سد مشكالت عبور 

خواهيد كرد. 
تير

ــود را كمى به تعويق  فعاليت هاى اقتصادى خ
ــت. سرمايه گذارى هاى  بيندازيد كه به نفع شما اس
مالى شما در درازمدت به سودآورى خواهد رسيد 

كه بسيار خوشحال خواهيد شد.
مرداد

ــما در آن  ــى كه دانش ش ــت به موضوع بهتر اس
بيشتر است محكم بچسبيد و به ديگران اجازه ندهيد 
بى جهت در كار شما دخالت كنند. شما توانايى حل 
مشكالت خود را داريد ولى مشكالت ديگران را به 
دوش نكشيد زيرا اگر چنين كنيد حل و فصل آن براى 

شما دشوار خواهد بود. از گفتن نمى توانم نترسيد.
شهريور

به خود فشار زيادى نياوريد و نسبت به انتظارات 
خود از دوستان و آشنايان تجديدنظر كنيد. چند قدم 
عقب بگذاريد و از توقعات خود كم كنيد، اگر چنين 
نكنيد يك شكست در انتظار شما است و آن نتيجة 

خطا و اشتباه شما است.
مهر

در موقعيت روحى مناسبى قرار داريد و مشتاق 
ــالش خود را  ــتيد. ت ــاى مختلفى هس انجام كاره
گسترش دهيد كه موقعيت هاى خوب شما را احاطه 
ــوض، چيزى كه  ــت. به عنوان پاداش و ع كرده اس

آرزوى آن را داشته ايد، دريافت خواهيد كرد.
آبان

ــى فراهم كنيد. اگر با ديگران  براى خود خوش
ــمندى به  ــازيد، اطالعات ارزش ــاط برقرار س ارتب
دست خواهيد آورد. براى اين كه راه خود را بيابيد 
آمادة بحث و جدل شويد. زمان بيشترى براى انجام 
ــتيد، به دست  فعاليت هايى كه به آن عالقه مند هس

خواهيد آورد. پيشرفت متعلق به شما است.
آذر

اگر در كام برداشتن خود دقت و هدف خود را 
به درستى انتخاب كنيد، در چشمان ديگران خواهيد 
درخشيد. ايده هاى فراوانى براى همكارى با ديگران 
داريد. افكار شما افتخارآميز است و به همين دليل 

توجه ديگران را به خود جلب خواهيد كرد.
دى

اتفاقات زيادى در اطراف شما رخ داده و فرصت هاى 
رمانتيك فراوانى خواهيد داشت. شما قادر خواهيد 
ــتانتان را  ــاى پيش روى خود دوس بود با ديدگاه ه
مبهوت سازيد. در كارهايى كه انجام مى دهيد اندكى 
ــذا توانايى انجام كارهاى  از زمان خود جلوتريد، ل

شايسته ترى را داريد.
بهمن

طرح هاى زيادى را پيشنهاد مى كنيد و بهتر است 
ــته باشيد. وقتى  ــش جدى داش در اين زمينه كوش
طرح ها و پيشنهادهاى خود را عرضه مى كنيد ديگران 
ــويق خواهند كرد. پس تالش خود را  ــما را تش ش

افزايش دهيد و آمادة انجام كارهاى سخت باشيد.
اسفند

در اثر مساعدت و يارى يكى از بستگانتان رونقى 
در زندگى شما حاصل مى شود و سرمايه شما افزايش 
مى يابد. خداوند را شاكر باشيد و از مال خود انفاق 

كنيد و همواره از بخل و حسد بپرهيزيد.

حساس و احساساتى مى شويد ك
فال هفتهفال هفته

به علت استقبال گسترده همكاران محترم از جدول سودوكو با پيشنهاد سردبير 
و تأييد  مدير ارتباطات، از اين پس به 7 نفر از كسانى كه توانسته باشند
 به جواب صحيح جدول دست يابند به قيد قرعه هدايايى اهدا خواهد شد.

مسافر 
بهشت
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مسافر مسافر 
بهشتبهشت

ــد، اندوهى  ــرداد فرا مى رس ــر بار كه خ ....  و ه
دل خراش روح آدمى را آزرده و رنج مى دهد. زمان هر 
آن كه به ميانه خرداد مى رسد چنان به سختى و سنگينى 

و دير مى گذرد كه در كالم قلم نمى گنجد.
ــال از آن واقعه هولناك هنوز  ــت س گذشت بيس
ــا در چهاردهمين روز  ــته حتى دمى از آالم م نتوانس
ــود كه مجرى  ــد. گويى همين ديروز ب اين ماه بكاه
ــده، مصيبت بارترين  ــا بغضى تركي بنام تلويزيون ب
ــواى متقيان جهان  خبر را مى خواند: «روح بلند پيش
ــرور آزادگان به ملكوت اعلى پيوست به همين  و س
ــكوت. كلمات چنان سنگين اند كه  مناسبت...» و س
هيچ گوشى توان شنيدن آن را و هيچ قلبى تاب تحمل 
آن را ندارد و به راستى كدامين چشم و كدامين زبان 
ــق  مى تواند كلمه به كلمه آن را براى ميليون ها عاش
ــب هاى زيادى را تا به  بى قرار بخواند. همان ها كه ش
صبح دست به آسمان بردند و براى سالمتى بنيانگذار 
ــت كه بخواند و بخواند و  كبيرشان دعا كردند، كيس

بغض امانش دهد؟
و از آن روز همچنان خردادمان سياهست.

ــزرگ خدايى و  ــر آن روح ب ــتيم ب درود مى فرس
ــتداران آن امام همام؛ سالگرد  پيشاپيش به همه دوس
ــليت مى گوييم.  ــالب را تس ــال رهبر كبير انق ارتح

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
امام (ره) در دفترچه خاطرات

زندگى، راه و رسم، انديشه ها، گفتار و كردار امام 
خمينى (ره) به گونه اى بوده است كه آن بزرگوار را 
يك الگويى تمام عيار براى انسان هاى عصر حاضر 
ــه اى از گفتار و كردار  ساخته است. آشنايى با گوش
ــت براى كليه مشتاقان و  آن امام همام، راهنمايى اس
ــد كه از آن درس گيريم و به عمل  عالقه مندان؛ باش

درآوريم.
براى خدا آب بخوريد

ــخنرانى ها و پيام هاى  ــته ها، س ــما به نوش اگر ش
حضرت امام (ره) توجه داشته باشيد، مى بينيد نكته اى 
ــتند، اتكال به خدا بود و  كه بر آن تأكيد بيشترى داش
اين هم مبتنى بر آيه شريفه «و من يتوكل على اهللا فهو 
حسبه»1 است. اتكال به خدا سبب مى شود  كه انسان 

همه چيز را از خدا بداند و هميشه براى او كار كند.
بد نيست در اينجا اشاره اى به اين مطلب بكنم كه 
روزى پسرم، مسيح آمد و گفت: «بابا! آقا فرمودند: اين 

آبى را هم كه مى خوريد، براى خدا بخوريد.»
ــريفه اشاره مى كنم كه  در اين زمينه به اين آية ش
مى فرمايد: «لكيال تأسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا  بما 
اتاكم.»2 از نصايح هميشگى امام (ره) همين توكل به 
خداست. كلماتى كه ايشان هميشه به كار مى بردند، 

اينها بود: 
اتكال به خدا بوده است كه شما پيروز شده ايد.
اتكال به خدا بوده است كه انقالبتان پيروز شد.
اتكال به خداست كه توطئه ها كشف مى شود.

آن قدر روى اين معنا دقت داشتند كه فرمودند: «آبى 
كه مى خوريد، براى خدا بخوريد.»3
يك قورى آب

ــش حضرت امام  ــبى كه قرار بود فرداي همان ش
ــرار گيرند براى وضو آب  (ره) مورد عمل جراحى ق
ــتند حركت كنند. سُرم  خواستند. ايشان نمى توانس
دستشان بود. يك پارچ آب و يك طشتى هم آورديم 
كه بگذاريم زير دست ايشان كه وقتى وضو مى گيرند، 
جايى خيس نشود. قورى خواستند. چون پارچ خيلى 
بزرگ بود و وقتى آب مى ريختيم مقدارى بيش از حد 
ــورى آورديم خيلى  معمول مى ريخت. رفتيم يك ق
ــد تا اندكى آب  جالب بود كه اين قدر مواظب بودن

اسراف نشود. 4

من تكليفم با شما فرق مى كند
ــم گرفتيم كه من هم  روزى تصمي
ــئوالنـ  كه از حضرت  مثل همة مس
ــته بودندـ  بخواهيم  امام (ره) خواس
ــكى  كه با توجه به اينكه از جنبه پزش
ممكن است براى قلبشان ضرر داشته 
ــد، در مواقع خاص حمله هوايى  باش
دشمن، از پناهگاه استفاده كنند و ايشان 
ــاج احمدآقا  ــد كنم؛ لذا با ح را متقاع
ــورت  ــا محمد على انصارى مش و آق
ــه امام  ــد بودند ك ــا معتق ــردم. آنه ك
نمى پذيرند. آقاى انصارى مى گفت: 
ــاس گرفت و  ــار ظهيرنژاد تم تيمس
گفت: طبق منابع موثق، دشمن با زدن 
ــك به اطراف بيت توانسته  چند موش
است كه با اصالح زاويه پرتاب، بيت 
را شناسايى كند و تأكيد داشت كه امام 
(ره) حتمًا محل شان را عوض كنند و 
يا حداقل از پناهگاه استفاده كنند. من و 
آقاى انصارى و آقاى دكتر پور مقدس 
(پزشك مخصوص امام) كه آن روز هم 
كشيك بود، وارد اتاق امام شديم، آقاى 
انصارى گفت كه آقاى ظهيرنژاد دقايقى 
پيش تماس گرفت و گفت كه.... امام 
بالفاصله مطلب را دريافتند و با حالتى 
ــد: «فهميدم چه  ــه و جدى گفتن آمران
ــه پناهگاه  ــد بگوييد، من ب مى خواهي

نمى روم.» 5
استفاده شخصى از بيت المال؛ 

هرگز!
حاج احمد آقا نقل مى كرد زمانى 
كه حضرت امام(ره) در نجف اشرف 
بودند و فرزند واالمقام، دانشمند، عالم، 
عارف و مجتهدشان حاج آقا مصطفى 
ــدند، حضرت امام پس از  ــهيد ش ش
شنيدن خبر شهادت به گوشه اى رفتند 

و به تالوت كالم اهللا مشغول شدند.
ايشان هم چنين به اعضاى خانواده 
كه سخت بى تابى مى كردند، دلدارى 

مى دادند.
در همان روزها، حادثه اى پيش آمد 
ــبت  كه بيانگر روح تعبد امام (ره) نس
ــرعى و احكام خداوند  ــائل ش به مس
ــت. آن ماجرا به اين شكل بود كه  اس
خانواده حضرت امام (ره) قصد داشتند 
ــر انقالب با  از طريق تلفن منزل رهب
ــان حتى  تهران تماس بگيرند. اما ايش
ــود را از  ــت كه فرزند خ در آن موقعي
دست داده بودند، صريحًا به خانواده 
ــت  خود گفتند: «تلفن بيت المال اس

ــتفاده از آن  ــت شما براى اس و خواس
امرى شخصى است. بنابراين، تماس 

از طريق آن جايز نيست.»
ــان وقتى موقعيت امام (ره) و  انس
ــان را به عنوان پدر و مادرى  همسرش
ــت داده تجسم مى كند و  فرزند از دس
حساسيت حضرت امام (ره) را حتى در 
آن موقعيت خاص نسبت به بيت المال 

مى بيند، جداً درس مى گيرد. 6
دقت در مصرف بيت المال

امام (ره) در مورد بيت المال خيلى 
دقت مى كردند. مرحوم آقا مصطفى به 
نظر من فردى بى نظير بود. مى بايست 
ــت آقا مى آمد و  هفته به هفته به خدم
مخارج هفته اش را مى گرفت. امام به 

هيچ وجه به او پول اضافه نمى دادند.
ــت  وقتى حاج آقا مصطفى خواس
به مكه برود، با پول خانه اى كه در قم 
فروخته بود و پولى كه از خانمش گرفته 
ــام مى فرمودند:  بود، به مكه رفت. ام
ــدارد از اينجا تلفن  « هيچ كس حق ن
زيادى بكند.» تماس در محدوده نجف 
را اجازه مى دادند، اما نمى توانستيم به 
ــر تلفن بزنيم؛  زيرا  كربال يا جاى ديگ
امام آن را تحريم كرده بودند. حتى به 
احمد آقا فرموده بودند: «تو حق ندارى 

به تهران يا جاى ديگر تلفن بكنى.»
ولى اگر اين تماس هاى تلفنى، در 
ــير انقالب بود (مثًال مى خواستيم  مس
ــيله تلفن اعالميه منتشر كنيم يا  به وس
خبر بگيريم)، اجازه مى دادند. يك بار 
احمد آقا تلفن هايى كرده بود و احتمال 
مى داد كه امام راضى نباشند، به همين 
دليل ناچار شد از جايى پول گير بياورد 
و به آقاى رضوانى بدهد و بگويد: «من 

چند تلفن شخصى كرده ام.» 7
پى نوشت:

1ـ سوره طالق آيه 3.
2ـ سوره حديد، آيه 23.

3ـ حجت االسالم والمسلمين ثقفى، پا 
به پاى آفتاب، ج 2.

ــريفى، فصل صبر، ص  4ـ محمد ش
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5ـ سيد عبدالحسين طباطبايى، فصل 
صبر، ص 200.

ـ حجت االسالم والمسلمين على اكبر  6
آشتيانى، پا به پاى آفتاب، ج 1.

7ـ مجله پيام انقالب، شماره 55، 14 
فروردين 1361، ص 36، مصاحبه با 

حجت االسالم محمدرضا ناصرى.

روح اهللا روح خدا 
شب بود و ظلمت آن قدر بر فضا 
چيره شده بود كه حتى اجازه فردا شدن 
نداشت؛ ظلم و سياهى بيداد مى كرد. 
ــرو مى ريخت،  ــاد از در و ديوار ف فس
ــد و  هر روز رنگ و لعابى رايج مى ش

دريغ از....
انسانيت زير سؤال رفته بود و هيچ 
كس، نشانى از مرد و مردانگى را به ياد 
نداشت و همه حتى افسانه مرد شدن را 
از ذهن ها برده و همين بود كه غيرت 
مردانه ات را برافروخت.دست بر فضا 
كشيدى و آن تاريكى را زدودى. آرى 
اين تو بودى كه بار ديگر، مردانگى را 
ــمان  به تمام معنا، تمام قد، جلو چش

حيرت زده شان به نظاره گذاردى.
ــدا، تو  ــى روح خ ــن توي آرى، اي
ــتوار در برابر همه  ــرو اس كه چون س
نابرابرى ها ماندى. چون شمع سوختى 

تا نور را به ديگران هديه كنى.
ــى، مردانگى  ــان اوان كودك از هم
ــق واليت،  ــه زد و با عش در تو جوان
ــاخت كه فوالد  اراده آهنينى در تو س
ــى و ابرقدرت ها را خاموش  تن تاخت
كردى.نمى دانم آزادى را چه كسى و 
چگونه برايت معنا كرد، اما هر كه بود 
ــتش كه تو را پروراند: چرا كه  ناز شس
ــور را، به تمام و  يك ملت را، يك كش
كمال با شعار استقالل و آزادى از هر 

قيد و بندى آزاد كردى. 
ــردن هر  ــوا ك ــتقالل را با رس اس

بيگانه اى، به تفسير كشيدى. 
ــدا، جمهورى  ــك ص ــم، ي مصم
اسالمى را خواستار شدى و چه خوش 
ــتر و نه يك  ــك كلمه بيش گفتى، نه ي

ــته گفتى «مرد از  كلمه كمتر.و شايس
دامن زن به معراج مى رود.» كه در روز 
ــالروز زن را به تقدس نام  والدتت س
مادر زنده تاريخ كردى. بگذار بگويم 
كه تو شايسته معراج انسانيت بودى. 
تا مرزهاى عصمت فاطمى پيش رفتى 
و «لكم فى رسول اهللا اسوه حسنه» را با 

تمام حضور معنا كردى.
اما اگر تو نبودى حجم فرياد ملت 
در گلو مى ماند و خفه مى شد. آن همه 
ــور و هيجان دين خاموش مى شد  ش
ــانى ها و مدرس ها و  و كجا فرياد كاش
ــيد.  صفوى ها به گوش تاريخ مى رس
كدام هجرت كبرى و صغرى در تاريخ 
ثبت مى شد و كدام دلهره و اضطراب در 
دل خاموش و سرد كفر، كاخ هاى شان 
ــودى، ما از  ــرو مى ريخت.اگر نب را ف
ظلم خفه مى شديم. اگر نبودى اصًال 
ــان هم عوض  ــم. زبان ملى م ما نبودي
مى شد.ديگر ايرانى باقى نمى ماند كه 
ــد. ديگر همه  ما را ايرانى خطاب كنن

چيزمان غربى مى شد.
رهبرمان هم در كالس تو بوده كه 

حال رهبر آزادگان نام گرفته.
ابراهيم وار عليه السالم بت جهل را 
شكستى و شاه، آن بت بزرگ را به آن 

جا كه اليقش بود فرستادى.
ــات را از تو وام  و روزهايى كه حي
گرفته، شهادت مى دهد ساده زيستى و 
براى ترويج آيين محمد صلى اهللا عليه 
ــه مهمانى حق دعوت  وآله ماندى تا ب
شدى.تو آمده بودى تا خورشيد شرق 
را به طلوع خود نشانه دهى اراده مان را 
به اراده  خود گره زدى و به ما آموختى 

كه بر پاهاى خود بايستيم.

طبيب عشق
غم دل با كه بگويم كه مرا يارى نيست

جز تو اى روح روان، هيچ مدد كارى نيست
غم عشق تو به جان است و نگويم به كسى

كه در اين باديه غمزده، غمخوارى نيست
راز دل را نتوانم به كسى بگشايم

كه در اين دير مغان راز نگهدارى نيست
ساقى، از ساغر لبريز  ز  مى    دم بر بند

كه در اين ميكده مى  زده، هشيارى نيست
درد من، عشق تو و بستر من؛ بستر مرگ

جز توام هيچ طبيبى و پرستارى نيست
لطف كن، لطف و گذر كن به سر بالينم

كه به بيمارى من جان تو، بيمارى نيست
قلم سرخ كشم بر ورق دفتر خويش

هان كه در عشق من و حسن تو، گفتارى نيست



نامه پارسنامه پارس
 شركت پارس خودرو

صاحب امتياز: شركت پارس خودرو
مدير مسئول:  مجتبى رضايى

سردبير:  محمدعلى كريمى
دبير تحريريه: محمد رضائى

مدير هنرى: ابوالفضل صحرايى
با تشكر از همكارى آقايان: كامران طالبى، رامين حسن پور، ابراهيم جعفرى 

 سيدكاظم خانه  رزم، امير بيات و خانم مريم نصرى

نشريه در ويرايش و خالصه كردن مطالب آزاد است.

مطالب منتشر شده لزوماً منعكس  كننده مواضع نشريه نيست.

نقل مطالب نشريه با ذكر ماخذ مانعى ندارد.

نامه پارس از انعكاس ديدگاه هاى متفاوت استقبال مى كند.

بابا  41794179
 تماس بگيريد تماس بگيريد
ستون «گوش شنوا»

 پل ارتباطى ما با شماست. 
ــنيدن آن  ــن داريد ما آماده ش ــر حرفى براى گفت ه
ــتيم. كمبودها، موفقيت ها، پيشنهادها و انتقادها را با  هس
ما درميان بگذاريد. درد دل هايتان را مى شنويم. پيشنهادها 
ــان را تا جايى كه از عهده اش بربياييم لحاظ  و انتقادهايت
ــنيدن حرف هايتان آن را با  ــم كرد. برآنيم تا با ش خواهي
مديران شركت مطرح كنيم و پاسخ آن را در شماره هاى 

بعدى منتشر كنيم. پس با ما باشيد.

نشانى: كيلومتر 9 جاده مخصوص، روبروى سازه گستر سايپا، شركت پارس خودرو، ساختمان سبز، مديريت ارتباطات
تلفن: 48913479

HOT RODHOOOTT RROODD  
اين مجله بيشتر بر روي اخبار مسابقات ورزشي كه به نوعي با خودرو سر و كار دارند، متمركز است.

همچنين با معرفي قوي ترين خودروهاي جهان در مسابقات مختلف، آنها را از نظر فني هم بررسي مي كند.
معرفي محصوالت كالسيك نيز از ديگر بخش هاي مهم مجله HOT ROD  است.

ــزرگ و با كيفيت  اگر مي خواهيد عكس هاي ب
زيباترين و جديدترين خودروهاي دنيا را ببينيد 
ــه عنوان تصوير  ــد و حتي آنها را ب و دانلود كني
ــگر رايانه تان قرار دهيد، سري به  صفحه نمايش
سايت باال بزنيد. در اين سايت به ترتيب حروف 
ــده اند تا با  ــاي خودرويي رديف ش الفبا برنده
ــد، بتوانيد تصاوير مورد  ورود به صفحه هر برن
نظرتان را به رنگ و طرح دلخواه انتخاب كنيد. 

حتمًا ببينيد.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان

سايت خودرو

يك مجله قديمى خودرو

از اين  تصميم گرفتيم 
پس، در هر شماره از 
نشريه، يك عكس را به 
منتخب  تصوير  عنوان 
كنيم. منتشر 

را بخواهيد  راستش 
نيامد كه شما  دلمان 
همكار گرامى از ديدن اين 
بمانيد. محروم  عكس 

تصويرى  مى بينيد  آنچه 
است ازفضاى شركت در 
دوردست. سالهاى 

لنز پارس

 SAV (Sport مدافع قدرتمند تيم ملي انگليس طرفدار خودروهاى
Activity Vehicle) است و يك ب.ام.و ايكس5 دارد. رونى ، بكهام و 
كريستيانو رونالدو هم از نام هايى هستند كه به اين خودروى 55هزار دالرى 
عالقه مندند. ايكس5 هشت سيلندر وي داراي موتور 4,8 ليتري است كه 

350 اسب بخار قدرت دارد.

نمايش اطالعات باالي سر راننده، صندلي هاي عقب سه تايي، سيستم 
هوشمند آي پاد – آي فون، حسگر ويژه هشداردهنده و نيز دوربين براي 
ــه اي پانوراميك و نيز سيستم  ــقف شيش ــهيل پارك كردن خودرو، س تس
ــي از امكانات  راهنما با هدايت ماهواره اي در جاده و ترافيك، تنها بخش

اين خودرو است. 

 BMW X5  سول كمپبل

عكس هاى
 بزرگ را

 دانلود كنيد


