
ــر كارنامه پارس خودرو  مرورى ب
ــج  ــت، نتاي ــال فعالي ــى 52 س ط
ــد.  ــان مى ده ــده اى را نش خيره كنن
ــى نمودارهاى توليد نخستين  بررس
ــدون ترديد  ــازى ايران ب خودروس
ــت از آن دارد كه نيمه دوم دهه  حكاي
ــى پارس خودرو به  80 ، عصر طالي

شمار مى رود.
ــار از زمين هاى  ــروز 60 هكت  ام
كيلومتر 9 به شركتى اختصاص دارد 
ــيار  ــدى پيش توليدى بس ــه تا چن ك
ناچيز و اندك را در دستور كار داشت 

وحتى در برخى اوقات به گفته مدير 
عامل وقت در سال هاى دور به علت 
نبود توليد، كارگران در سالن، فوتبال 
بازى مى كردند؛ اما امروز روز ديگرى 

است.
چهار سال است كه پارس خودرو 
ــان اين مرز  ــت و تالش جوان به هم
ــتخوان  و بوم و حمايت بى دريغ اس
خردكرده هاى اين صنعت، رقم هاى 
ــانده است  توليد خود را به جايى رس
كه شايد در10 سال قبل رسيدن به آن 
دور از ذهن و اغراق به نظر مى رسيد.

ــه در  ــودرو ك ــركت پارس خ ش
ــود از آغاز تاكنون  ــه كارى خ كارنام
ــوالت را به  ــه 34 نوع از محص عرض
ــكوفايى و  ــانده در دوره ش ثبت رس
ــال اخيرتوانسته است  اوج درچند س
ــرى را از آن خود  ركوردهاى بى نظي

كند.
وقتى رقم ها بهترين گواه و شاهد 
هستند بايد هم از رقم ها بهره گرفت. 
ــان  نمودار توليد پارس خودرو نش
ــب بزرگ تر از 48  مى دهد 4 به مرات
ــركت از آغاز تأسيس  است. اين ش

ــته  ــل تاكنون توانس ــال قب در 52 س
1/128/475 دستگاه خودرو توليد 
ــل توجه آن  ــيار قاب كند كه رقم بس
ــيده  ــال قبل به انجام رس در چهار س

است. 
ــى از آن  ــى اين ارقام حاك بررس
ــيس تا ابتداى سال  است از آغاز تأس
ــركت پارس خودرو توانسته  84 ش
ــد و عرضه  ــودرو تولي 397/375 خ
ــت كه طبق آمار  كند. اين در حالى اس
رسمى موجود از آغاز سال 84 تا پايان 
سال 87 اين شركت 731/100خودرو 

توليد و روانه بازار كرده است.
بدون ترديد آنچه كه به جوانان اين 
ــود چيزى غير از  مرز و بوم واگذار ش
اين هم نخواهد بود پارس خودرو تنها 
گوشه اى از «ما مى توانيم» هايى است 

كه جوانان كشور به آنان باور دارند.
پارس خودرو اما براى رسيدن به 
قله هاى اوج شكوفايى، برنامه هايى 
ــن افتخارات  ــر دارد تا بر اي را در نظ
ــان ديگرى افزوده  برگ هاى درخش

شود.
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كارنامه پارس؛افق صنعت
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واگذارى 
خودرو به 
همكاران

دمى با قهرمان

 سايپا 
سه كارخانه خارجى مى خرد

ــت بررسي است. مدير  طرح خريد 3 كارخانه خارجي توليد خودرو در دس
ــه پيشنهاد خريد كـارخانه  عامل گروه خودروسازي سايپا گفت: هم اكنون س
تـوليد خودرو در دو كشور آلمـان و آمريكا ارائـه شـده است كـه صاحبان اين 

كارخانه ها مشغول بررسي اين پيشنهادات هستند.
مهندس مهرداد بذرپاش افزود: قيمت پيشنهادي گروه خودروسـازي سايپا 
به اين كارخانه هاي توليدي ارائـه شده است و بـا توجه به مشكالت فراواني كه 

اين كارخانه ها دارند پيش بيني مي شود بـه زودي اين طرح اجرايي شود.
ــي از داليل خـريد كارخانه هاي توليد خودرو، برطرف كردن  وي گفت: يك
ــث جهش فنـاوري  ــت تـا بـاع ــورمـان اس نقاط ضعف توليد خودرو در كش
ساخت خودرو در كشور شـود تا بتـوانيم خودرويي با كيفيت و قيمت مناسب 

به هموطنان ارائه دهيم.

733 روز كارى  پاداش مديرعامل7 روز كارى  پاداش مديرعامل



اصالح الگوى مصرف 
نيازمند عزم ملى 

پيام رهبر معظم انقالب در باب اصالح 
ــندى راهبردى است و  الگوى مصرف، س
ــال كه  ــت. امس مختص زمان خاصى نيس
ــرف نام گذارى  ــال اصالح الگوى مص س
ــال آغاز برنامه ريزى ها و  شده، در واقع س
حساسيت است و بديهى است كه اقدامات 
ــورت گيرد.  ــتا ص مهمى بايد در اين راس
بدون شك اصالح الگوى مصرف نيازمند 
ــت و اين خود  ــازى پايدار اس فرهنگ  س
ــا همه افراد  ــت ت نيازمند راهكارهايى اس
الزام «مديريت مدبرانه مصرف» را احساس 
كنند و به تدريج اين اصالح نهادينه شده و 
به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ 
در تمامى عرصه هاى مصرف تبديل شود. 
ــأله اسراف  قرآن كريم با مطرح كردن مس
ــه اعتدال  ــرات آن و دعوت ب ــان مض و بي
ــور در حقيقت  ــام ام ــه روي در تم و ميان
ــراي زندگي  ــن الگوي مصرف را ب بهتري

سعادتمندانه ارائه مي كند. 
ــردن و ارزش  ــن ك ــا جايگزي ــد ب باي
ــرف بهتر» به جاى  ــه فرهنگ «مص دادن ب
ــي مجدد  ــتر» و نيز مهندس «مصرف بيش
فرايندها و اصالح روندها و توزيع مناسب 
ــت يابيم.  ــانى به اين مهم دس نيروى انس
تكنيك هاى استفاده حداكثرى از تجهيزات 
ــتگاه ها، منابع و امكانات موجود به  و دس
عنوان اثربخش ترين عامل انگيزه بخشى 
در صرفه جويى و اصالح الگوى مصرف 

به شمار مى روند. 
ــم در هزينه هاى  در واقع، اگر ما بتواني
جارى اثر بخشى را جايگزين مصرف غير 
ــم و تغيير نگرش را در اجراى  مدبرانه كني
الگوى مصرف به عنوان مقدمه اى در رسيدن 
ــلمًا مى توانيم  ــرار دهيم، مس به اهداف ق
ــه توانمندى ها  ــدر رفتن مجموع از به ه
ــود جلوگيرى كرده و  ــته هاى موج و داش
استفاده بهينه از فرصت ها را براى حركت 
در مسير رضايتمندى جمعى فراهم كنيم. 
ــازي و تبيين  ــدا با فرهنگ س اين مهم ابت
روش ها و شاخص ها امكانپذير مي شود. 
ــازمان ها، مزيت  ــه در س در واقع آنچ
ــاد مي كند، بهره وري به معناي  رقابتي ايج
به كارگيري و تركيب مؤثر منابع موجود در 
سازمان است. ضعف سازمان ها در مقوله 
بهره وري، پول، تجهيزات، مواد و امكانات 
مادي نيست بلكه كمبود اصلي توليد فكر 
است. بهره وري فرآيندي است كه طي آن 
بين مجموعه عوامل توليد بهترين تركيب 
حاصل مي شود. بهره ور عمل كردن امري 
اكتسابي است يعني كاركنان يك سازمان 
بايستي ياد بگيرند كه چگونه عمل كنند تا 

بهره ور باشند.
اميدواريم بتوانيم به حول و قوه الهي و 
حمايت و مدد مجموعه مديران و كاركنان 
ــت مدبرانه  ــم و تعميق «مديري و با تعمي
مصرف» به الگوى مصرفى كه بتواند فرآيند 
ــور را تداوم بخشيده و ما را به  توسعه كش
ــم انداز 20 ساله كشور  ــند چش اهداف س

برساند، دست يابيم.

مجتبى رضايى
مدير ارتباطات 
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مراسم گراميداشت روز زن با حضور مديرعامل و 
جمعى از معاونان و مديران شركت برگزار شد.

بنابراين گزارش در اين مراسم كه روز سه شنبه 26 
ــالن رمضان برپا شد جمع زيادى از بانوان  خرداد در س

همكار، شركت داشتند.
مهندس تفرشى ضمن ابراز خوشوقتى از برگزارى 
ــم آن را فرصتى براى همه دانست تا به نحو  اين مراس

شايسته از بانوان قدردانى ويژه شود.
ــكر از  مدير عامل پارس خودرو ضمن تقدير و تش
بانوان شاغل در شركت، درخصوص مقام و منزلت زن 
در دين مبين اسالم و شأن واالى بانوان همكار به ايراد 

سخن پرداخت.
ــركت هاى خودروسازى را به لحاظ  وى كار در ش
ــاغل دشوار دانست و تأكيد كرد:  فنى جزء يكى از مش
ــجد دارم بعضاً آقايان همكار از  ديدارهايى كه در مس
سختى كار گله دارند بنابراين بايد از بانوان تشكر كرد 

كه پا به پاى آقايان نقش بسيار مهمى در پيشبرد صنعت 
خودروسازى  كشور بر عهده دارند.

پس از آن، جلسه به صورت پرسش و پاسخ با حضور 
مديرعامل ادامه يافت و بانوان حاضر به صورت شفاهى 
ــرح كردند و مهندس  ــؤاالت خود را مط و مكتوب س

تفرشى به سؤاالت پاسخ گفت.
در پايان مراسم، ضمن اهداء لوح تقدير و يك عدد 
نيم سكه بهار آزادى به چند نفر از بانوان، اعالم شد به 
ــاغل در شركت پارس خودرو اين هديه  كليه بانوان ش

تقديم خواهد شد.
ــوح تقدير كه به  ــزارش مى افزايد در متن ل اين گ
ــيده، آمده  ــى، مديرعامل رس امضاى مهندس تفرش
ــعادت ام االئمه حضرت صديقه  ــت: والدت با س اس
طاهره فاطمه زهرا(س) و گراميداشت روز فرخنده زن 
و سالروز تولد حضرت امام خمينى(ره) را به شما تبريك 
و تهنيت عرض كرده، اميد است با تأسى از رهنمودهاى 

آن بانوى بزرگوار در تمام مراحل زندگى موفق و مؤيد 
باشيد. هم چنين مهندس تفرشى به مناسبت سالروز 
ــعادت حضرت زهرا(س) و دستاوردهاى  ميالد با س
اخير شركت پارس خودرو پيامى بدين شرح صادر كرد:  
ضمن عرض تبريك سالروز ميالد با سعادت حضرت 
زهرا (س) روز زن و سالروز والدت بنيانگذار جمهورى 
اسالمى ايران حضرت امام خمينى (ره)، هم چنين مژده 
كلنگ زنى سايت خودروسازى پارس خودرو سبالن در 
استان اردبيل، بار ديگر شاهد به ثمر نشستن تالش كليه 
ــتگاه خودرو  كاركنان و ثبت ركورد هفتگى 6349 دس

مى باشيم.
ــال، اتحاد،  ــه خداوند متع ــوكل ب ــت با ت اميد اس
همبستگى و تالش كليه كاركنان شاهد پيشرفت هاى 

روزافزون ديگرى باشيم.
ــم از زحمات تمامى  ــر خود الزم مى دان در پايان ب

عزيزان تقدير و تشكر به عمل مى  آورم.

با حضور مهندس تفرشى

مراسم گراميداشت روز زن برگزار شد

پيش فروش جديد ماكسيما اتوماتيك و ماكسيما معمولى 
ــم تيرماه در  ــخ دوم تيرماه و مگان cc 1600 از روز شش از تاري
نمايندگي هاي مجاز پارس خودرو و سايپا در سراسر كشور آغاز 
شده است. به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو، 
مشتريان مي توانند جهت ثبت نام براي خريد ماكسيما اتوماتيك، 
ماكسيما معمولى و مگان 1600 با مراجعه به نمايندگي هاي مجاز 
پارس خودرو و سايپا در سراسر كشور اقدام كنند. بر اساس اين 
ــيما اتوماتيك با پيش پرداخت  گزارش، فروش خودرو ماكس
180ميليون ريال و باقيمانده طي 12 فقره چك با فاصله هاى دو 
ماهه هر يك به مبلغ 20ميليون و 180هزار ريال و خودرو ماكسيما 
معمولى با پيش پرداخت 180ميليون ريال و باقيمانده طي 12 فقره 
چك با فاصله هاى دو ماهه، هر يك به مبلغ 15ميليون و418هزار 
ــركت مقدور مى باشد. همچنين  ريال در نمايندگى هاى اين ش
ــگانcc 1600  وارداتى با پيش پرداخت  پيش فروش خودرو م
ــال و باقيمانده طى 14 فقره چك با فاصله هاى 2  140ميليون ري
ــت. در اين  ــر يك به مبلغ 11ميليون ريال امكان پذير اس ماهه ه
ــت زمان تحويل خودرو ماكسيما اتوماتيك و  گزارش آمده اس
ماكسيما معمولى به صورت تحويل فورى و حداكثر 18 روزه و 
زمان تحويل خودرو مگان cc 1600  وارداتى به صورت تحويل 

فورى و حداكثر 30 روزه خواهد بود. 

آغاز فروش ويژه
 ماكسيما و مگان 1600 
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ــتاندارد ميزان  ــاس اعالم نتايج آزمون اس بر اس
ــط شركت  آاليندگى هاى خروجى ( يورو3 ) توس
بازرسى كيفيت و استاندارد ايران، خودرو قشقايى 

موفق به دريافت نشان يورو3 شد. 
ــركت  ــانى ش ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
پارس خودرو، خودرو قشقايى يكى از محصوالت 
جديد اين شركت، به زودى با دريافت مجوز هاى 
ــت محيطى، وارد  ــه مجوز هاى زيس الزم از جمل
بازار ايران خواهد شد. اين گزارش حاكى است در 

آخرين مرحله از آزمون هاى به عمل آمده از خودرو 
قشقايى، اين خودرو موفق شد نمره قبولى آزمون 
ــن ميزان نمرات  ــوع را به خوبى و با كمتري تأييد ن
ــت خودرو قشقايى از  منفى كسب كند. گفتنى اس
محصوالت جديد و پر تقاضاى شركت نيسان، يكى 
از اصلى ترين شركاى تجارى شركت پارس خودرو 
ــورمان  ــت كه به زودى وارد بازار خودرو كش اس
خواهد شد. اين خودرو كه در دسته «كرس اوورهاى 
كوچك» قرار مى گيرد، در سال 2007 توسط نيسان 

براى نخستين بار معرفى شد. 
ــوخت اين  ــاس اين گزارش، مصرف س بر اس
خودرو با موتور 2 ليترى، 6/5 ليتر در هر صد كيلومتر 
ــت كه در نوع خود كم نظير است. همچنين در  اس
ــقايى، تلفيق جالبى از طراحى  طراحى خودرو قش
ــودرو با ابهت ديده  ــوارى و يك خ يك خودرو س
مى شود و اين ويژگى باعث شده است اين خودرو، 
عنوان يكى از پرفروش ترين خودرو نيسان در اروپا 

در اين كالس را از آن خود كند. 

بر اساس اعالم نتايج شركت بازرسى 
كيفيت و استاندارد ايران

قشقايى
 يورو3 
گرفت 

ــودرو  ــات پارس خ ــر ارتباط مدي
ــه مديران  ــه اى خطاب به كلي طى نام
ــركت ،خواستار معرفى  و معاونان ش
ــركت به  نمايندة خبرى واحدهاى ش

مديريت ارتباطات شد.
مهندس رضايى در اين نامه با تأكيد 
بر لزوم اطالع رسانى دقيق و همه جانبه 
ابراز اميدوارى كرد با توجه به بازخورد 
مناسب فعاليت نامه پارس وراديو پارس، 
اخبار داخلى واحدها با معرفى نماينده 
خبرى مربوطه در اختيار اين دو رسانه 

داخلى شركت قرار گيرد.
ــانى دقيق  ــزوم اطالع رس وى بر ل
تأكيد كرد و افزود:  با اين اقدام، اخبار 
ــجم تر و به صورت ويژه  واحدها منس
ــانه اطالع رسانى  از طريق اين دو رس

دوره آموزشى خواهد شد.
چك ليست هاى جديد مميزى 

GK برگزار شد
ــنايى با كاركنان شركت  ــتاى آش در راس
ــا ، سرپرستان و  پارس خودرو (اعم از رؤس
ــد، تضمين  ــان معاونت هاى تولي كارشناس
ــزى) با چك  ــى و برنامه ري كيفيت، مهندس
ــت هاى جديد مميزى GK و هم چنين  ليس
ــتان خطوط توليد  بررسى وظايف سرپرس
در راستاى مميزى GK، يك دورة آموزشى 
ــتوده از كاركنان  ــدس س ــط آقاى مهن توس
مديريت راه توليد در محل آموزش شركت 

در روز دوشنبه 18 خرداد برگزار شد.
ــكر از كليه  ــن تش ــيله ضم ــن وس  بدي
شركت كنندگان در اين جلسه، تقاضا مى شود 
نظرات و پيشنهادات خود را جهت بهبود هر 
ــوع آموزش ها به مديريت راه  چه بهتر اين ن

توليد ارسال كنيد.

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
ــانى  ــى منابع انس ــن تور تعال ــات اولي ارتباط
(SHRD) گروه خودروسازى سايپا در شركت 

پارس خودرو برگزار شد.
براساس اين گزارش اولين تور تعالى منابع 
انسانى (SHRD) گروه خودروسازى سايپا در 
ــركت پارس خودرو، صبح روز دوشنبه 25  ش

خرداد برپا شد.
ــور تعالى  ــت ت ــى اس ــزارش حاك ــن گ اي
ــازمانى (SHRD) در شركت  ــانى س منابع انس
پارس خودرو با محوريت معاونت منابع انسانى 

و ادارى برگزار شد.

 سايپا اعالم كرد: 
رشد بيش از دو برابري صادرات در 

بهار امسال 
شركت سايپا اعالم كرد كه صادرات اين شركت 
ــبت به مدت مشابه  در سه ماهه نخست امسال نس
در سال گذشته با بيش از 100 درصد رشد روبه رو 

بوده است. 
ــرد: با وجود  ــايپا اعالم ك بنا بر اين گزارش، س
ــكل  ــر بازارهاي جهاني به دليل مش ركود حاكم ب
اقتصادي موجود در دنيا  و ورشكستگي شركت هاي 
ــايپا با  ــركت س ــازي جهان، ش ــزرگ خودروس ب
ــته در سه ماه نخست  برنامه ريزي هاي الزم توانس
ــادرات خود،  ــال با افزايش 105 درصدي ص امس
ــب كند.  ركوردي ديگر در ميادين بين المللي كس
ــاس اين گزارش، اين شركت توانسته ميزان  بر اس
ــه ماهه اول  صادرات خود را از 7 ميليون دالر در س
ــته به مبلغ 15 ميليون دالر در سه ماهه  ــال گذش س
ابتدايي سال جاري افزايش دهد و به ركورد جديدي 
در اين زمينه دست يابد. گفتني است، اين شركت در 
راستاي استراتژي هاي تعيين شده پنج ساله تا پايان 
ــال 1390 بايد 12 درصد از محصوالت توليدي  س

خود را به بازارهاي جهاني صادر كند. 

در مسابقات قهرماني كارگران استان تهران

تيم جودو پارس خودرو
 سوم شد

تيم جودو پارس خودرو توانست درمسابقات 
قهرماني كارگران استان تهران به مقام سوم دست 

يابد.
ــابقات تيم هاي سديد و   دراين دوره از مس
ــب  ايران خودرو ديزل، مقام اول و دوم را كس

كردند.
تيم پارس خودرو توانست 2 مدال طال، يك 
نقره و 3 برنز را  در اين مسابقات به دست آورد. 
ــكاران حاضر در تيم جودو  اسامى ورزش

پارس خودرو به شرح ذيل است:
محمد بلشلى (نفر اول وزن 90 كيلو، مدال طال)؛

ــر اول وزن 66 كيلو،  ــف  پورمطلب (نف يوس
مدال طال)؛

ــر دوم وزن 81 كيلو، مدال  ــعيد دهقانى (نف س
نقره)؛

محمد پورى (نفر سوم وزن 60 كيلو، مدال برنز)؛
ــوم وزن 73 كيلو،  محمد ناصح احدى (نفر س

مدال برنز)؛
رضا بزرگ خو (نفر سوم وزن 100 كيلو مدال 

برنز).

درخواست مهندس رضايى، مدير ارتباطات از معاونان و مديران

نماينده خبرى به مديريت 
ارتباطات معرفى كنيد

7 روز كارى
 پاداش مديرعامل

مهندس تفرشى مديرعامل پارس خودرو 
ــالروز ميالد باسعادت حضرت  به مناسبت س
ــايت پارس خودرو  زهرا(س) ، كلنگ زنى س
سبالن و ركورد شكنى در توليد هفتگى، 7 روز 
كارى را به عنوان پاداش براى كليه همكاران 

گرامى در نظر گرفت.

هديه
 تولد حضرت على(ع) 

ــبت والدت حضرت امام على( ع )  به  مناس
ــب مديرعامل، هديه نقدى براى  بنا به تصوي
ــزار ريال و براى  آقايان يك ميليون و 100ه
ــده  ــا500 هزار ريال درنظر گرفته ش خانم ه
كه  از طريق شارژ سايپا كارت اعطاء خواهد 

شد. 
همچنين بنا به تصويب مديرعامل، بن مواد 
شوينده به مقدار يك سبد به همراه 10 كيلو 

مرغ به هر يك عزيزان اعطاء خواهد شد.
در ضمن اين بن ها تا تاريخ قيد شده در آن 

اعتبار خواهند داشت.

برگزارى اولين تور تعالى منابع انسانى 
(SHRD) گروه خودروسازى سايپا 

در شركت پارس خودرو
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با توجه به فرارسيدن زمان تمديد قرارداد بيمه تكميل 
درمان و موافقت مديريت محترم عامل جهت افزايش 
ــهم حق بيمه  ــقف هزينه هاى پرداختى و كاهش س س
ــرايط قرارداد جديد به  كاركنان،  بدين وسيله نرخ و ش

شرح ذيل اعالم مى شود.ضمناً حق بيمه تكميل درمان 
ــت كه  ــى، مبلغ 63هزار و401 ريال اس در قرارداد فعل
ــده اصلى (كاركنان) و افراد تحت  درخصوص بيمه ش
ــركت و 45درصد توسط  ــط ش تكفل 55درصد توس

كاركنان (سهم شركت از 50درصدبه 55 درصد افزايش و 
سهم كاركنان از 50درصد به 45درصد كاهش يافته است) 
كه از حقوق كسر مى شود و در مورد افراد غير تحت تكفل 

به طور كامل از حقوق بيمه شده كسر مى شود.

موافقت مديرعامل با افزايش سقف هزينه پرداختى و كاهش سهم حق بيمه كاركنان
معاون صادرات سايپا 

هيچ كاهشي
 در قيمت محصوالت 
صادراتي مان نداشتيم 

ــراي كاهش صادرات  ــايپا نه تنها قصدي ب س
ــادرات خود را با  ــه برنامه افزايش ص ندارد، بلك

جديت دنبال مي كند. 
ــايپا، با بيان  ــن جوان معاون صادرات س محس
مطلب فوق گفت: البته بايد توجه داشت كه بحران 
جهاني يك واقعيت است و فروش خودروسازان 

بزرگ كاهش عمده اي داشته است. 
ــال برنامه هاي  ــا تأكيد بر اين كه با اين ح وي ب
ــركت  ــت، افزود: ش صادراتي تغييري نكرده اس
ــال برنامه  صادرات 30 هزار دستگاه  ــايپا امس س
ــودرو به ارزش 150 تا 200 ميليون دالر را دارد  خ
ــراي كل گروه، چيزي حدود 300  كه اين برنامه ب

ميليون دالر است. 
ــي از  ــه تاكنون زياني ناش ــوان با بيان اين ك ج
ــت هاي  ــتيم، تأكيد كرد: سياس ــادرات نداش ص
صادراتي مورد حمايت هيأت مديره  است و نسبت 
ــايپا 50 ميليون و در گروه  به سال گذشته كه در س
سايپا 150 ميليون دالر صادرات داشتيم، رشد 350 

درصدي خواهيم داشت. 
ــخ به اين كه آيا سايپا قيمت محصول  او در پاس
ــت؟ گفت: هم  ــي خود را كاهش داده اس صادرات
ــه با وقوع  ــايپا ك ــا كار تحقيقاتي گروه س زمان ب
ــيديم  بحران جهاني انجام داديم، به اين نتيجه رس
ــا كاهش قيمت  ــازان جهاني نه تنه كه خودروس
نداشتند، بلكه در برخي موارد قيمت محصوالت 
ــزي كه مورد  ــش داده اند. چي ــود را كمي افزاي خ
توجه است، اين است كه آنها قيمت خودروهاي 
ــه تعداد  ــي نداده اند، بلك ــر چندان ــود  را تغيي خ
آپشن هاي خودروهاي خود را اضافه تر كرده اند و 
سياست هاي تشويقي براي فروش ارائه مي دهند. 
وي افزود: آن ها حتي براي فروش خود جايزه 
ــت هايي را نيز تويوتا،  تعيين كردند و چنين سياس
ــش گرفتند. البته  ــورز و فورد نيز در پي جنرال موت
ــورهاي اروپايي  ــتر در كش ــده، بيش موارد ياد ش
ــت كه در  ــود. اين در حاليس و آمريكا ديده مي ش
ــعه نه تنها كاهش  ــورهاي در حال توس بازار كش
ــته، بلكه قيمت ها افزايش نيز  قيمتي وجود نداش

داشته است. 
ــاره دليل افزايش  ــايپا درب معاون صادرات س
ــرايط كنوني و جدا  ــز توضيح داد: در ش قيمت ني
ــه كه در كاهش  ــأله كاهش قيمت مواد اولي از مس
ــي ندارد،  ــودرو تأثير چندان ــده خ قيمت تمام ش
ــازان كاهش نداشته  ــده خودروس قيمت تمام ش
است. افزايش نرخ دستمزدها و رشد تورم نيز اثر 
خنثي كننده اي بر كاهش قيمت ها داشته و از سوي 
ديگر خودروسازان كاهش توليد داشته اند و طي 
سال  2007 تا 2008 حدود 40 درصد فروش آن ها 

كاهش داشته است. 
وي تصريح كرد: با توجه به اين كه در بازارهايي 
مثل ونزوئال، عراق، سوريه، الجزاير، مصر، سودان، 
ليبي و آذربايجان حضور داريم، ما نيز كاهش قيمتي 
ــتيم، بلكه به ميزان  در محصوالت صادراتي نداش

كمي قيمت هاي خود را افزايش داده ايم. 
ــايپا امسال قصد  جوان با تأييد اين خبر كه س
ــا را به  ــول صب ــتگاه محص ــادرات 500 دس ص
ــتان دارد، گفت: بخشي از اين خودروها  افغانس
ــي  ــده به صورت تاكس ــق توافقات انجام ش طب
ــخصي تحويل  ــوان خودرو ش ــي به عن و بخش
ــي صباي با موتور  ــود. البته قيمت صادرات مي ش
ــتان 6هزار و900 دالر  1100 سي.سي به افغانس
ــي 7 هزار و500  و صباي با موتور 1300سي.س
دالر است. وي اظهار اميدواري كرد كه محموله 
ــايپا در سه ماهه دوم امسال به  اصلي صادراتي س

افغانستان صادر شود. 
معاون صادرات سايپا همچنين تأكيد كرد: طبق 
برنامه مدون سايپا، قرار است تا سال 1390 حدود 

12 درصد از توليدات شركت  صادر شود. 

محصول جديد سايپا با عنوان اميسا (سايپا 132 
صادراتي) با حضور مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا، وزير مسكن و شهرسازي و رييس كميسيون 
ــفير ايران در سوريه،  مشترك ايران و سوريه ، س
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و وزير 

صنايع سوريه رونمايي شد. 
ــايپا با بيان  ــازي س مديرعامل گروه خودروس
ناگسستني بودن پيوند ملت ايران و سوريه، ابراز 
ــا در آينده و در  ــن همكاري ه اميدواري كرد، اي
زمينه اقتصادي رنگ و بويي ديگر خواهد داشت و 
شركت سايپا به عنوان بزرگترين خودروساز ايراني 

در اين همكاري سهم به سزايي ايفا خواهد كرد. 
مهندس مهرداد بذرپاش ريشه همكاري ايران 
و سوريه را مربوط به ساليان پيش دانست و گفت: 
محصوالت توليدي شركت سيويكو به مدت يك 
سال به بازار سوريه وارد شده و سايپا توسعه سبد 
محصوالت را در دستور كار خود قرار داده است. 

ــول ديگري  ــايپا محص ــزود: گروه س وى اف
ــال وارد بازار  ــور را تا آخر امس با عنوان مينيات
سوريه خواهد كرد و محصول ديگري با عنوان 
مرواريد حداكثر تا پايان سال آينده وارد اين بازار 

خواهد شد. 

ــروز نيز  ــت: ام ــدس بذرپاش اظهار داش مهن
ــا را كه برگرفته از نام شهر حمص  خودروي اميس

است، تقديم ملت سوريه مي كنيم. 
در اين آيين "محمد سعيدي كيا" وزير مسكن 
و شهرسازي و رييس كميسيون مشترك ايران و 
سوريه با بيان اينكه تا پايان سال آينده دو محصول 
ديگر سايپا وارد بازار سوريه مي شود، افزود: پس 
از گذشت دو سال، چهار محصول سايپا وارد بازار 
ــت و من به سهم خود از  ــوريه شده اس كشور س

مديران سايپا و سيويكو تقدير و تشكر مي كنم. 
سعيدي كيا ابراز اميدواري كرد: با انجام توليدات 
مختلف، سطح اقتصادي دو كشور همچون سطح 

سياسي بيشتر از قبل به همديگر نزديك شود. 
ــاره به  ــيويكو نيز با اش ــركت س مديرعامل ش
ــتقبال خوبي از طرف  ــران كه با اس محصوالت اي
ــت، افزود: روند خوب اين  مردم روبرو شده اس
شركت موجب شده بسياري از مسئوالن سوريه، 

براي همكاري با اين شركت ابراز تمايل نمايند. 
"يوسف الهي شكيب" تاكيد كرد: سياست ابالغ 
شده از طرف گروه سايپا به نحوي بوده كه هم زمان 
ــودآوري مراحل تكميل اين شركت را نيز به  با س

انجام مي رساند. 

به گفته شكيب، شركت سيويكو به لحاظ منابع 
مالي و توان تخصصي پرسنل، ساختار مناسبي دارد 

و آماده ورود به فاز تكميلي خود است. 
ــيويكو افزود: سيويكو  مديرعامل شركت س
ــد و خدمات پس  ــركت تولي امروز بزرگترين ش
ــوريه را ايجاد كرده و اين  از فروش به كشور س
ــهرهاي بزرگ داراي شبكه  شركت در تمامي ش

خدمات است. 
وزير صنايع كشور سوريه نيز با تشكر از گروه 
سايپا براي همكاري و توليد خورو در اين كشور، 
ــال از راه اندازي  ــك س ــت ي گفت: پس از گذش
ــيويكو، دومين محصول سايپا را وارد  كارخانه س
بازار مي كنيم و از اين توليدات پشتيباني خواهيم 

كرد. 
"عيسي جوني" توليد خودرو را مهم توصيف 
ــتري دارد  كرد و افزود: آنچه براي ما اهميت بيش
ــترش اين همكاري و افزايش توليدات است  گس
ــك توليد قطعات  ــم در آينده اي نزدي و اميدواري

خودروها نيز در اين شركت آغاز شود. 
در پايان اين آيين، با حضور مسئوالن دو كشور 
از خودرو جديد اميسا رونمايي و از خط توليد اين 

محصول بازديد شد. 

رونمايى اميساى سايپا در سوريه 

يف
رد

تعهدات سال 87 نوع تعهدات
(ريال)

تعهدات سال 87 
توضيحاتواحد(ريال)

پرداخت هزينه هاى درمان و 1
هر نفر30/000/00020/000/000بيمارستانى و اعمال جراحى

به شرط بسترى شدن در بيمارستان و 
مراكز جراحى محدود Day  Care (با 
بيشتر از 6 ساعت بسترى) آنژيوگرافى 

قلب، هزينه عمل ديسك ستون فقرات و 
انواع سنگ شكن.

جبران هزينه چهار عمل 2
هر نفر60/000/00040/000/000جراحى مهم

شامل قلب، مغز و اعصاب (به استثناء 
ديسك ستون فقرات) و پيوند كليه و مغز 

استخوان. تعهدات اين بند با احتساب 
رديف يك هستند.

جبران هزينه هاى زايمان 3
تعهد بيمه گر براى هزينه زايمان شامل هر نفر10/000/0006/000/000طبيعى و عمل سزارين

فقط فرزند اول الى سوم بيمه شده است.

هر نفر3/000/0002/000/000هزينه هاى پاراكلينيكى (1)4
انواع اسكن، انواع سى تى اسكن، 

ماموگرافى، سونوگرافى، راديوتراپى، ام ار 
آى، انواع اندوسكوپى و اكوكارديوگرافى. 

شامل تست ورزش، نوار عضله، نوار هر نفر1/500/0001/000/000 هزينه هاى پاراكلينيكى (2)5
عصب، نوار مغز، آنژيوگرافى چشم.

هزينه جراحى هاى مجاز 6
هر نفر1/500/0001/000/000سرپايى و بدون بسترى

مانند شكستگى ها، گچ گيرى، ختنه، 
بخيه كرايوتراپى، اكسيزيون ليپوم، تخليه 

كيست و ليزر درمانى (به استثناء رفع 
عيوب ديد چشم). 

7
هزينه رفع عيوب انكسارى 

چشم (براى هر چشم) بدون 
بسترى

هر نفر1/500/000 2/500/000
چنانچه نقص بينايى هر چشم به 

تشخيص معتمد بيمه گر (قبل از عمل) 
چهار ديوپتر يا بيشتر باشد.

8
جبران هزينه هاى آمبوالنس 

داخل شهر
خارج شهر

300/000
600/000

300/000
600/000

هر نفر
و ساير فوريت هاى پزشكى كه 

نهايتًا منجر به بسترى شدن بيمه شده در 
بيمارستان مى شود.( تعهدات اين بند از 

محل بند يك هستند.)

رديف
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رزيتا هداوند احمدى، واحد مديريت مهندسى 
و پشتيبانى تحقيقات

ــدن از طريق گسترش توان  1ـ خودروساز ش
ــه طراحى و  ــژه در زمين ــى به وي طراحى مهندس
ــات آن و ايجاد  ــد خودروهاى جديد و قطع تولي

شركت هاى بازرسى فنى. 
2ـ توسعه مراكز تحقيق و آزمون انواع خودرو 
و قطعات آن و استفاده از توان علمى و تحقيقات 

دانشگاهى كشور.
ــيدن به تراز ارزى  ــعه صادرات و رس  3ـ توس

صنعت خودرو در سال 1388.
ــبكه هاى توليد   4ـ جهان گرايى و اتصال به ش
و توزيع جهانى از طريق پل هاى ارتباطى يعنى از 

طريق سرمايه گذارى داخلى و خارجى.
 5ـ ضرورت سرمايه گذارى در بعد نرم افزارى 
ــازى و قطعه سازى  تكنولوژى صنايع خودروس
به ويژه نيروى انسانى به عنوان مهم ترين سرمايه 

سازمانى.

 6ـ داشتن استراتژى بلند مدت.
 7ـ باال بردن تبليغات در ارتباط با محصوالت 

توليدى شركت.
 8ـ   كاهش ضايعات. 

ــرمايه گذارى در هزينه هاى  ــش س 9ـ   افزاي
آموزشى و پيشگيرانه كيفيت.

 10ـ  باال بردن رضايت مشترى.

مجيد قريشى 4906، واحد برنامه ريزى و تغذيه 
خطوط پرايد

ــركت سايپا ، اواخر سال گذشته  مدير عامل ش
ــوالت گروه  ــال 88 قيمت محص فرمودند در س
ــايپا را كاهش مى دهيم اگر من  ــازى س خودروس
ــركت بودم، امسال قيمت  به جاى مديرعامل ش
خودرو گروه A مثل پرايد را به بهانه سال اصالح 
الگوى مصرف كاهش نمى دادم و براى اولين بار 
در كل دنيا با هر محصول پرايد يك بسته دوچرخه 
مونتاژ نشده كه بر روى تنة آن آرم سايپا چسبانده 

ــترى مى دادم و در تلويزيون  ــده را تحويل مش ش
ــال اصالح الگوى  ــان مى كردم كه در س اين را بي
ــا اين حركت زيبا را انجام داديم تا مردم  مصرف م
در مسيرهاى كوتاه از ماشين استفاده نكنند. هم از 
خيابان هاى شهر، آلودگى و ترافيك كمتر شود و 
هم شركت سايپا مجموعه اى است كه به ورزش 
و سالمت خانواده مى انديشد. و ما نه تنها كاهش 
قيمت خودرو را يك سال عقب مى اندازيم بلكه 
از اداره و راهنمايى و رانندگى و سازمان سالمت 

تنديس دريافت مى كنيم.

سيدابوالفضل مصطفى، كيفيت مونتاژ ال90
ــركت ايران  ــوان گفت دو ش به جرأت مى ت
ــرفت خود را مديون توليد  خودرو و سايپا، پيش
ــتند. قابل  دو خودروى پيكان و پرايد بوده و هس
ذكر است پيشرفت را مى توان از دو ديدگاه  مالى 
ــاظ فنى و  ــركت و از لح ــودآورى براى ش و س
مهندسى مورد بررسى قرار داد چرا كه تغييراتى را 

كه كارشناسان و مهندسان اين دو شركت بر روى 
ــاز  خودروى پيكان و پرايد انجام دادند زمينه س
طراحى خودروى ملى شد كه تجربه بسيار گرانبها 
و زمينه ساز ورود به خودروسازان جهانى است.

ــه توليد  ــود با توجه به اينك ــنهاد مى ش پيش
ــال 1390 متوقف مى شود  خودروى پرايد در س
ــود،  ــكان نيز ديگر توليد نمى ش و خودروى پي
ــركت پارس خودرو از هم اكنون به دنبال پيدا  ش
كردن جايگزينى براى خودروى پرايد  باشد. نكته 
با اهميت اينكه امكان ايجاد تغييرات بر روى اين 
خودرو وجود داشته باشد تا ضمن افزايش توان 
ــى و طى يك برنامه مدون 5 تا 10 ساله،  مهندس
شركت پارس خودرو به عنوان اولين خودروساز  
ــود را طراحى و ارائه  ايران نيز خودروى ملى خ
كند. براى اين منظور ايجاد يك مركز تحقيقات 
ــات مركز  ــوان از تجربي ــت و مى ت ضرورى اس
تحقيقات سايپا به صورت همكارى مشترك نيز 

استفاده كرد.

برگزيدگان يك فراخوان بزرگ
در پى درج يك فراخوان در ويژه نامة نوروزى نامه 
پارس و طرح سؤالى از سوى مدير ارتباطات با 
عنوان« يك سـؤال مهم و سـه هديه ارزنده»، 
نتايج آن اعالم شـد. در ايـن طرح از همكاران 
پرسـيده شـده بود: «چنانچه شـما مديرعامل 
شـركت بوديد براى ارتقاى جايگاه شركت در 
بيـن خودروسـازان داخلى چه برنامـه اى ارائه 
مى كرديد» طى بررسى هاى كارشناسى متعدد 
و همكارى مهندس ميرعرب مشاور مدير عامل 
و استراتژيك و توسعه مديريت، پاسخ هاى سه 

نفر از همكاران به شرح ذيل برگزيده شد.
ضمن تشكر از همه كسانى كه به اين فراخوان 
پاسـخ دادند از همكارانى كه پاسخ هايشان در 
پى مى آيد دعوت مى شود براى دريافت هديه به 

مديريت ارتباطات مراجعه كنند.

د د ل اتژ ا ناش تل ا ش ل ات د كش ش انا د ان ا ش كا ك

انجمن جهاني خودروسازان، ايران را به 
عنوان دهمين توليدكننده بزرگ خودروهاي 
شركت رنو فرانسه در جهان، در سال 2008 

ميالدي معرفي كرد. 
ــاس توليد خودروهاي رنو در  بر اين اس
ايران در سال گذشته ميالدي 56 هزار و 150 

دستگاه اعالم شد. 
ــه دوم توليد  ــيا نيز رتب ــران در قاره آس اي
محصوالت رنو را پس از كشور كره جنوبي 

به خود اختصاص داد. 
به اين ترتيب ايران در سال گذشته ميالدي 
ــد را از كل توليد  ــهمي معادل 2,32 درص س

محصوالت رنو به خود اختصاص داد. 
همچنين مجموع توليد رنو در قاره آسيا 
ــال 2008 ميالدي به 263 هزار و 913  در س
ــهم ايران در اين بين به  ــتگاه رسيد كه س دس

21,2 درصد رسيد. 
ــركت  ــت، مجموع توليد ش ــي اس گفتن
خودروسازي رنو در سال 2008 ميالدي به 
دو ميليون و 417 هزار و 351 دستگاه رسيد 
ــت عنوان يازدهمين  ــركت توانس و اين ش

ــاز بزرگ جهان را از آن خود كند.  خودروس
رنو پس از پژو سيتروئن دومين خودروساز 

بزرگ فرانسه است. 
ــورهايي كه در  ــزارش كش ــا براين گ بن
سال گذشته محصوالت رنو در آن ها توليد 
شد،عبارتند از: فرانسه، اسپانيا، تركيه، روماني، 
ــل، آرژانتين،  ــلووني، كره جنوبي، برزي اس
روسيه، ايران، مراكش، كلمبيا، انگلستان، هند، 

مكزيك، مالزي و آفريقاي جنوبي. 
ــده از سوي انجمن  در رده بندي اعالم ش
جهاني خودروسازان، تركيه جزو قاره اروپا 
به شمار رفته است، اما در صورت احتساب 
ــيا، رتبه ايران در اين  ــور در قاره آس اين كش
ــوم  ــاره از نظر توليد محصوالت رنو به س ق

خواهد رسيد. 
همچنين توليد خودروهاي تجاري سبك 
ــتگاه  ــال قبل 368 هزار و 929 دس رنو در س

اعالم شده است. 
يادآور مى شود داخلي سازي خودرو 
سواري مگان نيز از سال گذشته در شركت 

پارس خودرو آغاز شده است. 

انجمن جهاني خودروسازان اعالم كرد: 

ايران دهمين توليدكننده بزرگ محصوالت رنو
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حوزه خدمات عمومى مجموعه اى بزرگ و با 
كاركردهاى زيادى است. در واقع مى توان گفت 
ارتباط اين حوزه با كاركنان بســيار زياد و حتى 
تنگاتنگ است، بحث را به شما مى سپاريم با اين 
توضيح كه شروع آن را لطفًا به معرفى مجموعه  

خودتان اشاره كنيد؟
ــه حوزه فعاليت داريم. خدمات،  ما در س
ــه اداره در اين  ــاه. اين س ــل و رف حمل و نق
ــه فعاليت  ــغول ب ــده و مش مديريت ديده ش

هستند.
وظايف مجموعه اداره هاى تحت نظر شما را 

چه امورى دربر مى گيرد؟
اداره خدمات كه از نظر تعداد كاركنان هم 
بزرگ ترين مجموعه ما به شمار مى رود، امور 
مختلفى را پى گيرى مى كند. بحث فضاى سبز، 
نظافت محوطه، نظافت سالن هاى توليد، امور 
رستوران، مراسمها  ، جشن ها، پذيرايى ها و 
ــت.  نظاير اين امور بر عهده اين مجموعه اس
ــش كه عمده ترين  ــع كاركنان اين بخ در واق
ــزء زحمت كش ترين  ــت ج مجموعه ماس
كاركنان محسوب مى شوند. در بخش رفاه، 
ــور وام، ارزاق  امور مددكارى اجتماعى، ام
ــاير امور رفاهى مثل مسافرت ها  و هدايا و س
ــى پيگيرى  ــى و ورزش ــات تفريح و امكان

مى شود.
حمل و نقل، امور مربوط به سرويس ها و 
تعمير و نگهدارى خودروهاى شركت را بر 
عهده دارد. ما با دو پيمانكار در كرج و تهران 
ــاب و ذهاب كاركنان را بر  كار مى كنيم كه اي
عهده دارند. در بخش حمل و نقل، هم چنين 
ــاى مربوط به مأموريت ها را تأمين  خودروه
ــى ها هم كه خودرو در  مى كنيم. براى عروس
اختيار كاركنانى كه ازدواج مى كنند قرار داده 
مى شود، حوزه حمل و نقل، هماهنگى هاى 
الزم را انجام  داده و خودرو تحويل مى دهد.

شرايط اين كار چيست؟
با معرفى مدير واحد،  يك دستگاه خودرو 
تندر در اختيار همكارانى كه ازدواج مى كنند 
ــى از آن استفاده  قرار مى گيرد تا براى عروس

كنند.
به مسافرت ها اشاره كرديد، مى خواستم بدانم 
شرايط براى سهميه مسافرت به چه نحوى است و 

هر چند سال به كاركنان تعلق مى گيرد؟
خوشبختانه امسال با لطف و عنايت ويژه 
آقاى مهندس تفرشى حجم مسافرت هاى ما 
به شدت افزايش پيدا كرد. در سال هاى اخير 

ــافرت داشتيم.  يك روند افزايشى براى مس
ــاه تير تا  ــر از كاركنان از م ــب به هزار نف قري
آخر آذر به مشهد مقدس اعزام خواهند شد. 
امكانات بسيار خوبى در مشهد تدارك ديديم 
ــان خيلى مهم  ــا راحتى كاركن چون براى م
است. در قسمت مديريت خدمات، سهميه ها 
را براساس تعداد پرسنل تفكيك كرديم و به 
ــى مالك ما براى  ــتاديم. يعن معاونت ها فرس
ــهميه هاى معاونت تعداد پرسنل بود. البته  س
ــت كه  ــتم كامپيوترى ما به گونه اى اس سيس
اگر فردى در سال هاى اخير از اين تسهيالت 
ــتم اجازه نمى دهد كه  ــتفاده كرده، سيس اس
ــهميه ها هم  ــود. س ــدداً اين فرد عازم ش مج
ــامل كاركنان مى شود  ــال يك بار ش هر 5 س
ــركت در5 سال  طبيعتًا اگر فردى از طريق ش
اخيرمسافرت نرفته باشد و از اين نظر مشكلى 
ــاس معرفى مدير مربوطه  نداشته باشد براس

مى تواند از اين تسهيالت استفاده كند.
ــراد مى توانند با خود به  چه كســانى را اين اف

مسافرت ببرند؟
افراد خانواده همكار، مى توانند وى را در 
ــد. در واقع فقط  ــافرت همراهى كنن اين مس
همسر و فرزندان مى توانند همراه وى باشند 
و شامل پدر و مادر نمى شود؛ چون امكانات 

شركت محدود است؛ چاره ديگرى نداريم.
ــتيد لطفًا در اين خصوص  ــاره داش به وام اش

توضيح بفرماييد؟
ــى داريم. يكى از وام ها  ما وام هاى مختلف
ــت كه رقم آن اگر چه پايين  وام ضرورى اس
ــت اما با معرفى مدير واحد خيلى سريع  اس
ــراى موارد  ــود. اين وام كه ب پرداخت مى ش
ــت 200 هزار تومان است. وام  اضطرارى اس
ــت كه از 750 هزار تومان  ديگر وام عادى اس
ــقف 1/5 ميليون تومان.  شروع مى شود تا س
هم چنين بايد به وام رهن و اجاره اشاره كنيم 
ــت.  ــغ بر 1/5 ميليون تومان اس كه رقمى بال
ــكن است كه بين  مورد بعدى وام خريد مس
ــاس ميزان سنوات  2 تا 4 ميليون تومان براس
ــت. در همين حال 70  ــابقه در نوسان اس س
درصد پايه حقوق وزارت كار را طبق فاكتور 
ــى كمك مى كنيم. ضمن آن  براى اسباب كش
ــى و سبد گل  ــين عروس كه براى تزئين ماش
همكاران طبق فاكتور 70 درصد پايه حقوق 
ــت مى كنيم. همچنين  وزارت كار را پرداخ
ــه برابر  ــه ازدواج مى كنند س ــه كاركنانى ك ب
ــوق وزارت كار هديه ازدواج تعلق  پايه حق
ــون تومان نيز به صورت  مى گيرد و 1/5 ميلي
ــود. به  ــا پرداخت مى ش ــه آنه وام ازدواج ب

كاركنانى هم كه فرزندان شان ازدواج مى كنند 
2 برابر پايه حقوق وزارت كار به صورت هديه 

پرداخت مى شود.
اگر فردى يكى از اين وام ها را گرفته باشد آيا 
وام ديگرى هم كه شامل حالش مى شود به او تعلق 

خواهد گرفت؟
اگر بخش عمده اى از يك وام تسويه كرده 
باشد مى تواند از وام ديگرى هم استفاده كند 
ــورت احتمال مى رود  ــر اين ص چون در غي
ــود كه از  حجم بازپرداخت ها به گونه اى ش
ــرود و امكان  ــش حقوقى كاركنان باالتر ب في
ــود. در هر حال اگر  ــكل ش بازپرداخت مش
بخش عمده وام پرداخت شود مشكلى براى 

دريافت وام دوم نيست.
برنامه اى هم براى افزايش وام ها داريد؟

بله. آيين نامه وام ها در حال بازنگرى است. 
ــر مبناى تورمى كه در  به نحوى كه رقم وام ب
ــتيم بهبود پيدا كند. موافقيت هاى  كشور داش
اوليه براى انجام اين كار انجام شد و انشاءاهللا 

پس از تصويب، اجرايى خواهد شد.
كيفيت غذا مســئله اى اســت كه معموالً در 
شــركت ها و محيط هاى جمعى بزرگ هميشــه 
مورد بحث است. برخى از همكاران شركت هم 
درخصوص كيفيت غذا گله داشتند برنامه اى براى 

حوزه خدمات عمومى يكى از كليدى ترين زير مجموع هاى يك  شركت به 
خصوص شركت هاى بزرگ محسوب مى شود كاركنان يك سازمان و يك 

نهاد به طور كامالً محسوسى با مديريت هاى خدمات عمومى در ارتباط 
هستند بر همين اساس گفت و گويى با مهندس ايوب خيراللهى مدير خدمات 

عمومى شركت انجام داديم كه پيش روى شما است. وى كه 10 سال تجربه 
كارى درخشان در وزارت بازرگانى و وزارت صنايع را در كارنامه خود دارد در 

گفت و گو با خبرنگار نامه پارس خبرهاى خوشى هم اعالم كرده است. مهندس 
خيراللهى داراى تحصيالت عالى دانشگاهى در مقطع كارشناسى ارشد 

مديريت اجرايى است. مطالعة اين گفت و گو را كه داراى نكات بسيار خواندنى 
و اخبار متفاوت است توصيه مى كنيم.

گفت و گوگفت و گو

مهندس خيراللهى مدير خدمات عمومى خبر داد
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ارتقاى كيفيت نداريد؟
ــتيم و بخشى از آنها را قبول  ما هم بر اين موضوعات واقف هس
ــر بگيريم. اول حجم غذاهايى  ــم. اما چند مطلب را بايد در نظ داري
ــود خيلى باال است. به نظرم پارس خودرو را بايد در  كه پخته مى ش
ــايپا مقايسه كنيم و ببينيم داراى  اين خصوص با ايران خودرو و س
ــم گرفتيم پيمانكار را  ــتيم. اما در عين حال، تصمي چه وضعى هس
ــده  ــبت به عملكرد پيمانكارى كه انتخاب ش تغيير دهيم. ما هم نس
ــى هم برايش اعمال  ــى بوديم. حتى جريمه هاى مختلف بود ناراض
ــاءاهللا  كرديم. كيفيت غذا براى ما هم خيلى راضى كننده نبود و انش
پيمانكار جديد كه از اواخر تيرماه مستقر مى شود يك تغيير مطلوبى 

در وضعيت غذاى كاركنان ايجاد شود. 
درخصوص بحث نظافت در شركت آيا نظارتى هم بر اين صورت 

مى گيرد؟
ــركتى كه  ــوم ش ــوع را بايد در اين خصوص متذكر ش دو موض
ــائل  ــعت دارد قطعًا در بحث نظافت با مس ــار وس حدود 60 هكت
متعددى روبروست و متأسفانه تعداد كاركنان ما در اين خصوص 
ــركت ، افزايش كاركنان و توليد، كاركنان  كم است. به رغم رشد ش
ــى نداشتند؛ البته برنامه اى براى  خدمات عمومى هيچ گونه افزايش
ــپارى خدمات دو سالن اصلى شركت، 35 دستگاه و ال90  برون س
ــى از كاركنان ما آزاد شده و  داريم. اگر اين مسأله اتفاق بيفتد بخش
مى توانيم سرويس دهى بهترى داشته باشيم. تالش ما اين است كه 
بحث نظافت به نحو احسن صورت  گيرد و نظارت هم مستمراً انجام 
مى شود. در عين حال اگر مورد و مسأله اى بود كه بايد پيگيرى كنيم 
تقاضا مى كنيم همكاران با شماره هاى 3865 تماس بگيرند و مسأله 
ــالن هاى توليد، بدون استثناء هر  را در ميان بگذارند. با اين همه س
روز توسط ناظر بازديد مى شود؛ محيط هاى ادارى و محوطه هم كه 
ــتند نيز از طرف سرپرست خدمات، نظارت  در اولويت بعدى هس

انجام مى شود.
ــاره كرديد نحوه پذيرش  برگرديم به بحث ســرويس ها كه به آن اش

رانندگان چگونه است آيا شما به رانندگان نظارتى هم داريد؟
بله در قرارداد پيش بينى شده كه كارفرما در صورت عدم رضايت  
ــوض كنند به نحوى كه بايد به پيمانكار اعالم  مى توانند راننده را ع
ــد. مطلبى كه بايد در بحث خدمات به  كنند تا آن راننده را تغيير ده
ــاره كنم اين است كه در اين خصوص واقعًا نمى شود همه را  آن اش
راضى نگهداشت در يك سرويس و در يك مسير خاصى 20 تا 25 
نفر يك مسير را انتخاب مى كنند و 4 يا 5 نفر مسير ديگرى را مورد نظر 
دارند واقعًا نمى توان خواسته همه را تأمين كرد و بايد تن به خواسته 
ــت كه بتوانيم رضايت نسبى  اكثريت داد. حداكثر تالش ما اين اس
ــم. قبول دارم كه در اين بحث ها هيچ  همكاران محترم را جلب كني
ــيد چون امكانات و توان مالى  وقت به رضايت مطلق نخواهيم رس
ــتيم مشخص  ما اين اجازه را نمى دهد. قراردادى كه با پيمانكار بس
است، تعداد سرويس ها و كروكى  مسيرها به پيمانكار ابالغ مى شود 
ــركت  ــا را تغيير داد و در اين خصوص ش ــود اين ه و واقعًا نمى ش

محدوديت هايى دارد.
ــارژ  درخصوص بن كارت ها برخى همكاران معتقد هســتند دير ش

مى شود آيا مورد خاصى دارد يا مسأله اى طبيعى است؟
ــت  ــم اين اس ــده بود. خواهش ــال اين مورد گزارش نش تابه ح
همكارانى كه با اين گونه موارد مواجه مى شوند به ما منعكس كنند 
ــكل كار در كجاست. چون فعاليت  تا ما پيگيرى كنيم و دريابيم مش
در يك حوزه انجام نمى شود اگر هم به صورت مصداقى همكاران 

با مواردى برخورد كردند به ما اعالم كنند تا بررسى كنيم.
خبر خوشى نداريد؟

به مناسبت والدت امام على(ع) عالوه بر شوينده و مرغ ، اهدايى 
ــال قبل پرداخت مى شود.  ــبت به س نقدى ، البته با افزايش مقدار نس
همچنين آيين نامه جديدى با تأكيد آقاى مهندس تفرشى اخيراً به اجرا 
درآمده است و در مرحله اول قرارداد اين آيين نامه مربوط به تسهيالت 
واگذارى خودرو به كاركنان است. به نحوى كه در هر سه ماه حدود 
ــهميه ثابت براساس امتيازات معرفى مى كنيم.  75 نفر را به عنوان س
امتيازات شامل امتياز سابقه ، آكورد، تشويق و تنبيه، نظام پيشنهادات 
ــاس اين آيين نامه قرار است حدود 75 نفر در هر  و... مى شود. براس
سه ماه براى دريافت خودرو معرفى شوند. عالوه بر اين 75 نفر، يك 
ــود كه براساس  ــهميه متغيرى هم داريم به اين تعداد افزوده مى ش س
ــول اگر توليد  ــود. طبق اين فرم ــبه مى ش ميزان افزايش توليد محاس
شركت باالتر از پيش بينى ها باشد و مازاد توليد داشته باشيم طبق اين 
آيين نامه اين سهميه 75 نفرى نيز افزايش پيدا مى كند. اين آيين نامه يك 
ماه است كه در دستور كار قرار گرفته و در شرف اجراست كه شرايط و 

ضوابط آن به شكل جامع تر در اختيار همكاران قرار مى گيرد.

ــراي كاهش مصرف  ــاده و كاربردي را ب  چند نكته س
ــا در هزينه ها  ــت آنها نه تنه ــوخت خودرو كه با رعاي س
صرفه جويي مي شود بلكه كمك بزرگي به محيط زيست و 

هواي تنفسي شده است.
ــتفاده كنيد: يكي از راه هاي كاهش  ـ   از دنده مناســب اس
مصرف سوخت، استفاده از سبك ترين دنده ممكن است 
ــاري به موتور وارد شود. به عنوان مثال، با  بدون اينكه فش
ــي اى كه در يك اتومبيل به عمل آمد مشخص شد،  بررس
اگر با دنده 3 با سرعت 60 كيلومتر در ساعت حركت كنيم 
مصرف سوخت 25درصد بيشتر از زماني است كه با دنده 

5 حركت كنيم.
ــم از گاز و  ــتفاده مالي ــا ماليمــت رانندگي كنيد: با اس  ب
ــوخت  ــديد نه تنها مصرف س خودداري از ترمز هاي ش
كاهش مي يابد بلكه الستيك هاي گران قيمت اتومبيل نيز 
ــالم مي ماند و خود اتومبيل هم ديرتر فرسوده مي شود.  س
ــنگين پيش بيني كنيد. تا  حركت اتومبيل را در ترافيك س
ــتاب گرفتن و ترمز گرفتن ناگهاني جلوگيري شود.  از ش
آزمايشاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است نشان داده كه 
ــوان تا 30درصد راندمان مصرف  با رانندگي صحيح مي ت

اتومبيل را افزايش داد.
ــر اتومبيل را در  ــوش كنيد: اگ ــور اتومبيل را خام  موت
ــوش كنيد مصرف  ــف كوتاه مدت خام زمان هاي توق
ــما افزايش مي يابد. تا انرژي تخليه شده از  ــوخت ش س
ــاره موتور جبران كند  ــا را براي راه اندازي دوب باتري ه
ــد با خاموش  ــش از 2و3دقيقه توقف داري ــي اگر بي ول
كردن موتور، بنزين كمتري مصرف مي كنيد. نكته ديگر 
ــت كه در هنگام توقف و زماني كه  در اين زمينه اين اس
موتور اتومبيل درجا كار مي كند دور موتور پايين است 
ــار بهينه نيست. بنابراين روشن  و فشار پمپ روغن فش
ــتن موتور اتومبيل در دور درجا در دراز مدت  نگه داش

سبب فرسودگي موتور خودرو مي شود.
بار اضافي را تخليه كنيد: هنگام سفر با دقت به اتومبيل 
ــايل اضافه در اتومبيل  ــگاه كنيد. معموالً همه وس خود ن

داريم كه هميشه با خود به همه جا مي بريم ولي احتياجي 
ــيد بار اضافه نه تنها سبب  به آنها نداريم. توجه داشته باش
ــود بلكه باعث وارد شدن  افزايش مصرف سوخت مي ش
ــود. در  ــتم تعليق و... هم مي ش ــار به گيربكس سيس فش
ــتفاده از باربند  ــتفاده نكنيد اس صورت امكان از باربند اس
ــه ميزان قابل  ــوخت ب ــبب افزايش مصرف س در جاده س

توجهي مي شود.
 تأثير تاير ها بر مصرف ســوخت: طبق تحقيقات انجام شده، 
باد الستيك هاي بيش از 50درصد اتومبيل هايي كه در جاده ها 
ــت. اين وضعيت  ــتاندارد اس رفت و آمد مي كنند، كمتر از اس
ــريع تر الستيك ها مي شود  عالوه بر اينكه سبب خوردگي س
باعث افزايش مصرف سوخت هم مي شوند. باد الستيك ها، 
ــتيك هاي صاف هم باعث  ــود. الس بايد هر دو هفته چك ش
ــتيك هايي ساخته  ــوخت مي شوند. الس افزايش مصرف س
شده اند تا مصرف سوخت را كاهش دهند. بنابراين اگر در جاده 
ــتيك ها انتخاب خوبي براي شما  رفت و آمد مي كنيد اين الس
ــتيك در حدود 40درصد  خواهد بود. چون در طول عمر الس

قيمت الستيك را در سوخت صرفه جويي كرده ايد.
  پنجره ها: زماني كه در جاده با سرعت هاي باال رانندگي 
ــه اتومبيل پايين باشد مصرف سوخت  مي كنيد اگر شيش
ــيار افزايش مي يابد. در اين وضعيت با باال دادن  ــما بس ش
ــتم ايركانديشن (تهويه) مصرف  شيشه و استفاده از سيس
ــت. البته كولر اتومبيل شما  سوخت كمتري خواهيد داش
باعث افزايش مصرف سوخت مي شود و بهتر است در سر 

بااليي هاي طوالني آن را خاموش كنيد.
ــل افزايش مصرف  ــايع ترين عل  فيلتر هوا: يكي از ش
سوخت، كثيفي فيلتر هوا است، چون سبب كاهش هواي 
ــده و احتراق ناقص خواهيد  ورودي به موتور اتومبيل ش
ــت. بنابراين با اين كه شما سوخت مصرف مي كنيد.  داش
اما موتور اتومبيل نيروي كمتري توليد مي كند و به ناچار 
بايد بيشتر بر روي پدال گاز فشار دهيد اگر در جاده هاي 
پر گرد و غبار زندگي مي كنيد فواصل تعويض فيلتر هوا 

را كاهش دهيد.

ذاهايى 
 بايد در 
م داراى 
انكار را 
ــده  ب ش
ش اعمال 
ــاءاهللا  ش
مطلوبى 

صورت

ــراي كاهش مصرف  ــاده و كاربردي را ب  چند نكته س
ــا در هزينه ها  ــت آنها نه تنه ــوخت خودرو كه با رعاي س

گ

حت اداريم كه هميشه با خود به همه جا مي بريم ولي
ــيد بار اضافه نه تنها به آنها نداريم. توجه داشته باش

راه هايي ساده براي كاهش راه هايي ساده براي كاهش 
مصرف سوخت خودرومصرف سوخت خودرو



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 «ماكسيما»و«فروش» اختصاص دارد.

فرزندان برگزيده كاركنان پارس خودرو
 در مقاطع تحصيلى مختلف
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اسامى فرزندان برگزيده همكاران را در نشريه به چاپ خواهيم رساند.

تصاوير اين شماره به فرزندان كاركنان «ماكسيما»و«فروش» اختصاص دارد.

آرمين نويد كردكندىفائزه تركمن
اول ابتدايى

قزهرا قاسمىسپيده دربندىسعيده دربندى

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

آ ف

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

فرزندان برگزيده كاركنان پارس خودرو
 در مقاطع تحصيلى مختلف

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

مجتبى
جاودانى كلور

سيد عليرضا شريفىشاهين شور گشتى
دوم راهنمايى

على درويشمعصومه مالمير

حسين مرادىاحسان عبدالخالقىامير محمد كريمى نژادحسين نعمتى
اول دبيرستان

فائزه ارشد كلشترى

فرشاد تركمن

ممتازهاممتازها

درو
خو

س  
پار

ت 
شرك

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
13

88
ير 

2 ت
0

اااراااااااراراگاااااااراراگ

نامه پارسنامه پارس



ممتازهاممتازها
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كارنامهكارنامه
مرورى بر كارنامه پارس خودرو طى 52 سال 
ــان مى دهد.  ــت، نتايج خيره كننده اى را نش فعالي
بررسى نمودارهاى توليد نخستين خودروسازى 
ايران بدون ترديد حكايت از آن دارد كه نيمه دوم 
ــمار  ــه 80 ، عصر طاليى پارس خودرو به ش ده
ــار از زمين هاى كيلومتر  مى رود. امروز 60 هكت
ــه تا چندى پيش  ــركتى اختصاص دارد ك 9 به ش
ــتور كار  ــيار ناچيز و اندك را در دس توليدى بس
ــه گفته مدير  ــى اوقات ب ــت وحتى در برخ داش
عامل وقت در سال هاى دور به علت نبود توليد، 
كارگران در سالن فوتبال بازى مى كردند؛ اما امروز 

روز ديگرى است.
ــال است كه پارس خودرو به همت و  چهار س
ــرز و بوم و حمايت بى دريغ  تالش جوانان اين م
ــتخوان خردكرده هاى اين صنعت، رقم هاى  اس
توليد خود را به جايى رسانده است كه شايد در10 
سال قبل رسيدن بر آن دور از ذهن و اغراق به نظر 

مى رسيد.
ــه در كارنامه كارى  ــركت پارس خودرو ك ش
خود از آغاز تاكنون عرضه 34 نوع از محصوالت 
را به ثبت رسانده در دوره شكوفايى و اوج در چند 
سال اخير توانسته است ركوردهاى بى نظيرى را 

از آن خود كند.
ــتند  ــاهد هس ــى رقم ها بهترين گواه و ش وقت
ــودار توليد  ــره گرفت. نم ــم از رقم ها به بايد ه
پارس خودرو نشان مى دهد 4 به مراتب بزرگ تر 
ــركت از آغاز تأسيس در 52  ــت. اين ش از 48 اس
ــته 1/128/475 دستگاه  سال قبل تاكنون توانس
خودرو توليد كند كه رقم بسيار قابل توجه آن در 
چهار سال قبل به انجام رسيده است. بررسى اين 
ــت از آغاز تأسيس تا ابتداى  ارقام حاكى از آن اس
سال 84 شركت پارس خودرو توانسته 397/375 
خودرو توليد و عرضه كند. اين در حالى است كه 
ــمى موجود از آغاز سال 84 تا پايان  طبق آمار رس
ــركت 731/100خودرو توليد و  سال 87 اين ش

روانه بازار كرده است.
بدون ترديد آنچه كه به جوانان اين مرز و بوم 
ــن هم نخواهد بود  ــود چيزى غير از اي واگذار ش
پارس خودرو تنها كوشه اى از «ما مى توانيم» هايى 

است كه جوانان كشور به آنان باور دارند.
ــيدن به قله هاى  ــودرو اما براى رس پارس خ
ــى را در نظر دارد تا  ــكوفايى، برنامه هاي اوج ش
ــان ديگرى  ــن افتخارات برگ هاى درخش بر اي

افزوده شود.
چشم انداز

  توليد و مونتاژ خودرو در كالس جهانى؛
  انتخاب اول مشتريان ايرانى؛

  همكار برگزيده خودروسازان جهانى.
مأموريت

ــاز  ــودرو به عنوان اولين خودروس پارس خ
ــود را متعهد  ــينه اى پرافتخار، خ ايرانى، با پيش
ــاخت و مونتاژ انواع خودروهاى سوارى  به س
ــب بازار  ــا فناورى روز و با قابليت كس مطابق ب
ــاس امنيت  جهانى مى دانيم و از اين طريق احس
و رضايت را به مشتريان و ساير ذى نفعان هديه 

مى دهيم.
ارزش هاى سازمانى

سرآمدى
پايبندى به احكام اسالمى

وفادارى
يادگيرى

خالقيت و نوآورى
رضايت ذى نفعان

عدالت
احترام و اعتماد

مسئوليت هاى اجتماعى
ــركت پارس خودرو  ــال اخير ش در چند س
ــاز  ــود را به عنوان اولين خودروس ، جايگاه خ
ــاز  ــومين خودروس ــور از نظر كيفيت و س كش

ــت.  ــور از نظر تيراژ توليد، تثبيت كرده اس كش
ــتيابى به مقام  ــركت، هم اكنون براى دس اين ش
كيفى ترين خودروساز در سطح منطقه و دومين 
خودروساز كشور از نظر تيراژ توليد، برنامه ريزى 

كرده است.
مهم ترين دغدغه گروه كيفيت در اين سال ها، 
حفظ شهرت پارس خودرو در توليد خودروهاى 
با كيفيت و ايمن، در هنگام توليد انبوه بوده است. 
ــوالت در  ــظ كيفيت محص ــان ديگر، حف به بي
ــى داشته  هنگامى كه تيراژ توليد، افزايش جهش
است، بزرگ ترين چالش گروه كيفيت به عنوان 
ــركت پارس خودرو  ــترى در ش نمايندگان مش
ــت. نتايج ارزيابى شاخص هاى كيفيت  بوده اس
ــان از  ــركت پارس خودرو، نش محصوالت ش
موفقيت گروه كيفيت، در اين مهم دارد. با اذعان 
به نتايج ارزيابى هاى شركت بازرسى استاندارد 
ايران ISQI در اين خصوص، مشخص مى شود 
كه كيفيت محصوالت در اين سال ها نه تنها حفظ 
ــت كه با بهبود نيز همراه بوده است. اين  شده اس
ــتاورد زمانى ارزشمندتر مى شود كه بدانيم،  دس
ــترش  ــه با افزايش كاركنان و گس اين اهداف ن
ساختار بازرسى بلكه با بهبود روش ها و فرآيندها 
و هم چنين تكيه بر سيستم هاى كيفى پيشگيرانه 
ــون كيفى با  ــاى گوناگ ــكيل كار گروه ه و تش
مشاركت تمام واحدهاى شركت پارس خودرو 

به دست آمده است.
استراتژى و تعالى و بهره ورى سازمانى

ــات ارزيابى مديران و بازبينى  تشكيل جلس
سبك رهبرى:

ــرى كليه  ــبك رهب ــرد و س ــى رويك ارزياب
واحدها؛

ارزيابى عملكرد كليه واحدها؛
ــكالت و گلوگاه هاى كارى  ــايى مش شناس

واحدها؛
ارائه نظرات متقابل و گفتمان دوسويه مديران 
ــركت و مديريت  ــد ش و كاركنان با مديران ارش

عامل؛
بررسى و شناخت بيشتر فرآيندها، برنامه ها 
ــاى كارى  ــانى حوزه ه ــت منابع انس و وضعي

شركت؛
ــاعه نقطه نظرات و توصيه هاى مديريت  اش

ارشد شركت به اليه هاى زيرين سازمان؛
ــازمان به ارايه خدمات  ترغيب واحدهاى س
بهتر به مشتريان درون و برون سازمانى و تقويت 

نگاه فرايندگرا؛
ــاس رضايت و تعلق سازمانى  افزايش احس

كارنامه پارس
نمايندگان مجلس و مديران ص

كاركنان در راستاى تعالى سازمانى؛
ــازمانى و ايجاد باورها و  اعتالى فرهنگ س

انگيزه هاى مثبت توسط مديريت ارشد؛
ارج نهادن به خدمات ارزنده كاركنان؛

ــايى عملكردهاى برتر و همسو سازى  شناس
ــتاى اولويت هاى  فعاليت هاى كاركنان در راس

استراتژيك شركت؛
ــير  ــازى براى تغييرات الزم در مس زمينه س

تحوالت شركت؛
ــه به عنوان الگوهاى  معرفى واحدهاى نمون
ــار و اشاعه تجارب موفق  موفق عملكرد و انتش

در سطح شركت.
ــازى كميته عالى پروژه ها و تنظيم  فعال س
ــتورالعمل جامع نظام تعريف،  و تصويب دس
ــات و اقدام  ــزى، مكاتب ــب، برنامه ري تصوي

پروژه ها:
ساماندهى پروژه هاى سطح شركت و ايجاد 

ساختار تعريف، تصويب، برنامه ريزى، نظارت 
و اختتام پروژه ها در قالب تدوين دستورالعمل 

مربوطه؛
ــى پروژه ها با هدف  ــازى كميته عال فعال س
ــهيل اجراى پروژه هاى شركت با  ــريع و تس تس
هدف ارتقاى بهره ورى و استفاده بهينه از منابع؛

پرورش و ارتقاى سطح مهارت مديران پروژه 
ــركت در قالب با همكارى مؤسسه مطالعات  ش

بهره ورى و منابع انسانى؛
تمركز بر گزارشات پروژه هاى توليدى خاص 

در ستاد توسعه توليد شركت؛
ــرل هزينه هاى پروژه ها در كنار  تمركز بر كنت
كنترل زمانى پروژه ها با همكارى معاونت مالى 

و اقتصادى شركت.
ــتراتژيك صنعت  ــم گزارش هاى اس تنظي

خودروسازى و صنايع وابسته:
ــل وضعيت  ــور تحلي ــه منظ ــدام ب ــن اق اي
ــى و بين المللى و  ــع در 2 بعد مل ــود صناي موج
ــاه مدت، ميان مدت و بلند  ارائه برنامه هاى كوت
ــن كردن مسير  ــتراتژيك، جهت روش مدت اس
ــركت صورت  ــد ش تصميم گيرى مديران ارش
ــات  ــده اى از گزارش ها در جلس مى گيرد. عم
ــات خاص مديريت  شوراى معاونان و گزارش

محترم عامل آمده است.
تعالى و بهره ورى سازمانى:

ــپاس واحد  دريافت تنديس زرين و لوح س
ــع نيروى محركه در گروه  نمونه و كارآمد صناي
ــنواره توليد ملى  ــمين جش صنايع بزرگ، شش
توسط دكتر جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى، 
ــزى و دكتر  ــى، رئيس كل بانك مرك دكتر بهمن
ــوراى مركزى شبكه خانه  غنيمى فرد رئيس ش

صنعت و معدن ايران 87/12/12.
دريافت لوح سپاس و تنديس برگزارى تور 
ــال 87 در زمينه سيستم توليد رنو  تعالى برتر س
ــه مطالعات و بهره ورى نيروى  (SPR) از مؤسس

انسانى 87/12/6.
ــازمانى  ــور در جايزه ارزيابى تعالى س حض
مؤسسه مطالعات بهره ورى و منابع انسانى براى 

اولين بار و كسب تقدير نامه 3 ستاره تعالى.
ــه در زمينه  ــب باالترين عنوان تقديرنام كس پارس خودرو- ديروز
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س؛ افق صنعت
صنعت از پارس خودرو مى گويند

تعالى منابع انسانى در گروه سايپا.
ــه ستاره ششمين دوره  دريافت تقدير نامه س
ــازمانى گروه  ــى بهره ورى و تعالى س جايزه مل

خودروسازى سايپا 87/12/12.
ــه پارس خودرو  ــت ك اين همه در حالى اس
ــال 88 ، برنامه هاى كالنى را در دستور  براى س
ــرح ذيل به آنها  كار دارد و اين برنامه ها كه به ش
اشاره خواهد شد شركت را به نقطه اوج و تعالى 

رهنمون خواهد كرد.
ــركت به ميزان  1ـ افزايش كمى توليدات ش
ــبت به سال قبل و رسيدن به توليد  17درصد نس

285هزار دستگاه.
2ـ افزايش كيفى توليدات و كاهش 32درصد 
انباشته نمره منفى كيفيت محصوالت در ارزيابى 

.IDRO شركت
ــطح  ــعه نظام جامع بهره  ورى در س 3ـ توس

شركت و شكست آن به صورت عملياتى.
4ـ بهينه سازى ساختار مالى شركت و استفاده 
ــه منظور كاهش هزينه هاى  بهينه از منابع مالى ب

مالى و حداكثر كردن سود شركت.
ــان ماكسيما  5ـ به روز آورى محصوالت نيس
ــوالت تينا و  ــز و جايگزين كردن محص و روني

قشقايى.
ــترده در جهت مهندسى  6ـ برنامه ريزى گس
ــذف اتالف ها و  ــتيكىـ   ح فعاليت هاى لجس
ــتيك  ــتقرار الگوى لجس ــمت اس حركت به س
ــتم هاى تبادل اطالعاتى در سطح  وتوسعه سيس

زنجيره تأمين.
ــه ميزان  ــازار داخلى ب ــهم ب 7ـ افزايش س
ــعه محصول و توسعه  17درصداز طريق توس
ــه ميزان دو  ــاى جهانى ب ــادرات در بازاره ص

برابر.
8ـ كاهش هزينه هاى توليدى و غيرتوليدى با 
هدف افزايش بهره ورى و حفظ جايگاه خود به 

عنوان بهره ورترين خودروساز ايرانى.
ــتفاده از منابع با  9ـ افزايش بهره ورى در اس
ــرعت و اصالت بخشيدن به انجام پروژه هاى  س

شركت جهت رسيدن به ظرفيت و توليد نهايى
ــاى مديريتى  ــعه به نظام ه 10ـ توجه و توس

 SPR-NPW-EFQM-5S-TPM-TQM-ERP نوين
.R&D و تقويت تحقيق و توسعه

ــطح تعالى سازمانى و كسب  11ـ ارتقاى س
عنوان گواهينامه چهار ستاره با پيگيرى و انجام 

پروژه هاى تعالى؛
ــه عنوان  ــانى ب ــى نيروى انس ــش كيف افزاي
ــرمايه شركت از طريق آموزش و  بزرگ ترين س

توسعه خدمات رفاهى و فرهنگى؛
ــى داخــل شــركت به  ــات مديريت اقدام

منظورارتقاى سطح تعالى و بهره ورى؛
ـ توسعه شاخص هاى عملياتى و عملكردى 

KPIS؛
ــات ارزيابى مديران و  ـ ادامه برگزارى جلس

بازبينى سبك رهبرى؛
ــام بودجه ريزى متصل به نظام  ـ برقرارى نظ

برنامه ريزى؛
استقرار و توسعه نظام مديريت استراتژيك؛

پيگيرى مسائل و مشكالت مربوط به خدمات 
پس از فروش.

ــه جديد توليد  پارس خــودرو وارد مرحل
شده است

ــركت پارس خودرو وارد مرحله جديدى  ش
در تاريخ توليد خود شده است.

ــازندگان  محمد باقر رجال رييس انجمن س
قطعات و مجموعه هاى خودرو با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: اين شركت از توليد رنو 5  به توليد 

خودروهاى متنوع روى آورده است.
وى افزود: اين شركت با تغيير نوع توليد خود، 
ــه خودروسازي  وارد مرحله جديدى از پروس

شده است.
ــات و  ــازندگان قطع ــن س ــس انجم ريي
مجموعه هاى خودرو با بيان اينكه عملكرد اين 
ــال اخير از نظر توليد بسيار  ــركت درچند س ش
مناسب بوده است، تصريح كرد: پارس خودرو 
ــش توليد، ميزان  ــاد تنوع در توليد و افزاي با ايج

فروش خود را باال برده است.
ــازان از اين  ــرد: انتظار قطعه س وى اضافه ك
ــتر براى ساخت داخل كردن  شركت تالش بيش

قطعات خودروهاست.
ــات موجود به نحو  پارس خودرو از امكان

احسن بهره بردارى كرد
ــركت  ــاى توليد ش ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ب
ــد قابل توجه آن  ــودرو و افزايش تولي پارس خ
ــركت از امكانات موجود  در مى يابيم كه اين ش

خود به نحو احسن بهره بردارى كرده است.
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان 
با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين شركت يكى 
از قديمى ترين كارخانجات كشور است كه در 
ــال اخير با توجه به تحريم هاى موجود،  چند س
ــاژ پرايد، به كمك  ــت داد و در مونت تغيير سياس

سايپا شتافت.
ــركت همچنين سعى دارد  وى افزود: اين ش
ــر را در برنامه خود  خودروهايى با كالس باالت
ــد جديد را عرضه  ــراً نيز دو برن بگنجاند و اخي

كرده است.
ــوان كرد:  ــازان عن ــن خودروس دبير انجم
ــق  ــركت هاى موف ــزء ش ــودرو ج پارس خ
ــود و از نظر من  ــازى محسوب مى ش خودروس
عملكرد اين شركت در افزايش توليد و تنوع آن 

مناسب بوده است.
وى در پايان خاطرنشان كرد: ارتقاى كيفيت و 
بهبود خدمات پس از فروش دو ركن اساسى در 
توليد است كه اين شركت نيز بايد آنها را مد نظر 

قرار دهد چرا كه اين دو موجب افزايش رضايت 
مشترى و موفقيت در صادرات مى شود.

پارس خــودرو داراى پتانســيل هاى ويژه 
خودروسازى است

ــيل هاى  ــركت پارس خودرو داراى پتانس ش
ويژه خودروسازى است و بايد از آنها بهره بردارى 

كند.
على اصغر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع 
و معادن با بيان اين مطلب اظهار داشت: شركت 
پارس خودرو داراى ظرفيت ها و توانمندى هاى 

مطلوبى است كه بايد از آنها استفاده كند. 
ــاير  ــركت در ميان س وى افزود: رتبه اين ش
ــازى مناسب است و به  شركت هاى خودروس
صورت خاص داراى پتانسيل هاى ويژه اى است 

كه بايد از آنها بهره بردارى شود.
ــوراى  ــارى در مجلس ش نماينده مردم س
ــالمى در خصوص مواردى كه مى تواند به  اس
ــرفت هر چه بيشتر كمك  اين شركت در پيش
ــائلى  ــركت بايد مس كند، تصريح كرد: اين ش
ــى، خدمات پس  ــائل مال چون مديريت، مس
ــدة پايين را مد نظر  از فروش و قيمت تمام ش
ــركت  ــد روز افزون اين ش قرار دهد تا به رش

كمك كند.
پارس خودرو افزايش توليد قابل توجهى 

داشته است
ــال اخير  ــركت پارس خودرو در چند س ش

افزايش توليد قابل توجهى داشته است.
ــيون صنايع و  ــام عضو كميس ابوالفتح نيكن
معادن مجلس شوراى اسالمى با بيان اين مطلب 
ــت: براى تعيين عملكرد هر شركتى  اظهار داش
ــد و برنامه هاى آن توجه كرد  بايد به ميزان تولي
ــودرو داراى عملكرد  كه در اين مورد پارس خ

مثبتى بوده است.
ــوب  ــركت در چارچ ــن ش ــزود: اي  وى اف

برنامه ريزى فعاليت هاى خود را دنبال مى كند.
ــوراى  ــر در مجلس ش ــده مردم رامس نماين
ــان كرد: هر نوع حمايت از  ــالمى خاطرنش اس
ــركت به توليد ملى و حفظ اشتغال كشور  اين ش

كمك مى كند. 
عملكرد پارس خودرو مثبت بوده است

رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران در 
يك جمله عملكرد شركت پارس خودرو را طي 

چهار سال گذشته و مثبت ارزيابى كرد.
محمدرضا مس فروش در ادامه گفت: ارزيابى 
عملكرد اين شركت نيازمند بررسى آمار و ارقام 
و گزارش هاى اين شركت است اما به طور كلى 
ــال گذشته عملكرد خوبى  اين شركت طي 4 س

داشته است.
خدمات پس از فروش مطلوب 

برگ برنده شركت پارس خودرو
ــركت  ــاى مطلوب ش ــت ه ــى از فعالي يك
پارس خودرو، توجه به خدمات پس از فروش 

و ارائه اين خدمات به صورت مطلوب است.
ــري  ــبكه سراس ــادى غنيمى فرد رييس ش ه
ــا بيان اين  ــدن ايران، ب ــاي صنعت و مع خانه ه
مطلب اظهار داشت: يكى از ايرادات خودروهاى 
ــتن خدمات پس از فروش مناسب  داخلى نداش
بوده كه شركت پارس خودرو اين مشكل را براى 

خودروهاى خود مرتفع كرده است.
ــال اخير  ــزود: اين خدمات در چند س وى اف
مطلوب تر شده و شركت به مشتريان خود اعتماد 

بيشترى بخشيده است.
ــتان تهران با  رييس خانه صنعت و معدن اس
ــركت در چند  ــان اينكه تنوع توليدات اين ش بي
سال اخير درخور توجه بوده است، عنوان كرد: 
اميدواريم پارس خودرو نيز به توليد خودروى 
ــا در بازارهاى جهانى خودرويى  ملى بپردازد ت

مختص به خود را ارائه دهد.

پارس خودرو- امروز
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ــرد يتيمى  ــال بود، كه گ ــوز كودكى خردس هن
ــايه اندوه قيافه  ــت و اين س بر چهره زيبايش نشس

معصومش را جذاب تر جلوه مى داد.
ــتاره نبوغ و عظمت بر پيشانى  هم در آن روز، س
ــياه و گيرنده  ــيد و با چشمان س بلندش مى درخش
ــت كه گويى  خود جهان را خردمندانه مى نگريس
ــى را در انقالبى  ــى و اجتماعى گيت مقدرات مذهب

عظيم مى بيند.
گوهرى بود كه دست قدرت، او را در عالى ترين 
كان هستى پرورش داده و نهال وجودش را باغبان 
ــبز و سيراب  آفرينش با آب فضيلت و تقوى، سرس

ساخته بود.
نسبش به پيغمبران بزرگ مى پيوست و در آغوش 
ــان آن دردانه عزيز  ــن و پرهيزگار جه زنان پاكدام
نوازش مى شد در خانواده كهن سال و نجيب قريش 
تنها عمويش ابوطالب افتخار پرستاريش را دريافته 
بود، و آن پيرمرد مهربان و يگانه يادگار برادرش را، 
ــيرين، گرامى و عزيز مى داشت؛ تا  همچون جان ش
آنكه اندك اندك قدم در ميدان زندگى گذاشت و با 

جامعه آن روز كه فاقد هر گونه فضيلت و اخالق بود، 
بيشتر تماس پيدا كرد.

ــت  ــال عمر پا گذاش ــه درچهلمين س همين ك
خداوند متعال او را به پيغمبرى خويش برگزيد و آن 
چهل ساله مرد را كه سخت غريب و بى كس به سر 
مى برد و در هيچ قبيله و خانواده  اى تكيه گاه نداشت 

را به آگاهى مردمان ديار هدايت كرد.
ــوب غرق بود و  ــان در درياى آش آن وقت جه
توده بشر در آتش فساد و فجور مى سوختند. براى 
نخستين مرتبه كه آن فرشته رحمت اين آيت آسمانى 
ــتگار باشيد به  ــتيد تا رس را كه خداى يگانه را بپرس
ــى طنين انداز  ــدا در فضاى خاموش گيت نيروى خ
ساخت معلوم است كه اعراب جاهل و صحرانشين 
با چه قيافه اى تلقى اش كردند، زيرا اين كلمه از هر 

چيز تازه تر و از هر هولناكى هولناك  تر مى نمود.
ــه بر باالى  ــتقامت ك ــت كار و اس ولى روح پش
ــنگباران قوم و  ــورش آشيانه داشت، از س سر پرش
زبان بدگوى دشمن به ترك آشيان خويش نگفت، 
هم چنان بر اراده خود متكى بود، تا آنكه پايه اسالم 

ــتوار و محكم كرد و قرآن  را مانند كوه در جهان اس
مجيد را در آسمان ديانت چنان پرتوافكن ساخت كه 
كتاب هاى كهنه آسمانى را مانند ستارگان كوچك در 
اشعه خيره كننده و عالم افروزش محو و پنهان كرد. 
در اين موقع كه ابرهاى سياه جهالت از افق زندگانى 
ــد، همه دريافتند كه تاكنون در چه  اعرب بركنار ش
ــر مى بردند، چه  ــت و فرومايه اى به س روزگار پس
مال ها به غارت مى رفت و چه خون ها ريخته مى شد 
و آن چيزها كه در قبله عبادشان قرار داشت چه قدر 

ننگين و شرم آور بوده است.
گفتار حكيمانه اش مانند باران رحمت آتش نفاق 
وكينه را خاموش كرد و كاروان گمراه بشر را كه در 
ايام فترت و جاهليت بى سروسامان بود، به شاهراه 

سعادت بازآورد.
موهومات طبقاتى را لغو كرد و مسلمانان را در 
ــتثناء مساوى و  مقابل قانون مقدس قرآن بدون اس
برابر قرار داد. ديگر توانگران خيره سر كه از ميراث 
ــد، و بر كارگران  ــيم و زر اندوخته بودن ديگران س
تهيدست و زحمتكش كبريا و آقايى مى فروختند، 

نمى توانستند از موقعيت منحوس خوش استفاده 
ــود: آدميزادگان از  ــرا در قرآن مجيد فرم كنند. زي
ــازمان خانواده ها و  ــدند وس ــاده آفريده ش نر و م
ــايى يكديگر برقرار شد:  قبيله ها فقط براى شناس
هر كه پرهيزگارتر است در پيشگاه خدا محترم تر 

خواهد بود.
زندگانى او در ميان مردم آنچنان ساده و بى پيرايه 
ــناس  ــت، ناش بود، كه اگر در ميان جمعى مى نشس

ناگزير بود بپرسد كداميك از شما محمد است؟
دنيا را با چشمى عفيف و پرهيزگار مى نگريست 
ــت به سر مى برد حتى  و همواره گرسنه و تهى دس
در روز رحلت هم گرسنه بود مانند بندگان سياه بر 
روى زمين مى نشست و كفش خود را با دست خود 
ــرانش روزى پرده اى  اصالح مى كرد يكى از همس
نسبتاً زيبا بر در خانه آويخته بود گويا آن پرده اندكى 
نقش و نگار داشت گونه هاى زيبايش از فرط خشم 
گل انداخته و به آن بانو تأكيد كرد كه بى درنگ پردة 
نگارين را از در خانه نبوت  بردارد  زيرا پيغمبران به 

آرايش و تجمل نيازمند نيستند.

به بهانه مبعث حضرت رسول اكرم(ص)

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
23189مجتبى زهره بنديان1
24806ابراهيم ربيعى گنجى2
27099عبداله اسفنديار پور3
25344محسن دشتكى4
25802احمدرضا خوشرو فتحه سرى5

اسامى پرسنلى كه در نيمه دوم خرداد سال 88 ازدواج كرده اند
24245على اكبر مختارى6
24429احمدرضا نوروزى7
26491سحر بختياران8
25093على حريه9

25836مسعود طالبى10
23232مهدى رشيد چهره برق11
23256شهرام ربيعى12
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ــى ام  ــال س ــيزدهم ماه رجب س روز جمعه س
عام الفيل بود كه فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبد 
ــخت رنج  ــى كه درد  زايمان او را س مناف در حال
مى داد در برابر خانه كعبه ايستاد و سر به آسمان بلند 
ــروردگارا! به تو و پيامبرانت و كتب  كرد و گفت: پ
نازل شده و گفته هاى جدم ابراهيم خليل كه بنا كننده 
خانه كعبه است ايمان آورده ام. پس به حق اين خانه 
ــكم دارم  و بنيانگذار آن و به حق فرزندى كه در ش
و يقين دارم كه او از آيات جالل و عظمت توست، 
والدتش را به من آسان كن. ناگهان ديوار خانه كعبه 
شكاف برداشت و فاطمه داخل خانه شد و دوباره 
ــت. چهار  ــدرت حق تعالى ديوار به هم پيوس به ق
روز بعد، فاطمه(س) در حالى كه نوزاد كعبه را در 
آغوش داشت و به اين همه شكوه و عزت مى باليد، 

از همان موضعى كه داخل شده بود خارج شد.
دوران كودكى

ــالم(ص) با  ــول گرامى اس از آن هنگام كه رس
ــر جبران زحمات و  خديجه ازدواج كرد و در فك
محبت هاى ابوطالب افتاد و به همين علت به عموى 
عزيز خويش فرمود: من دوست دارم كه بعضى از 
ــالتم مرا  فرزندانت را نزد من بگذارى تا در كار رس
ــند و نيز جبران زحمات گذشته را  يار و معين باش
ــم. «انى احب ان تدفع الى  نسبت به شما كرده باش
بعض ولدك يعننى على امرى و يكفنى واشكر لك 

بالءك عندى» (بحار، جلد 38).

ابوطالب در پاسخ پيامبر(ص) گفت: هر كدام را 
مى خواهى انتخاب كن. رسول خدا(ص) حضرت 
ــد. اميرالمؤمنين دوران كودكى  على(ع) را برگزي

خود را اين گونه نقل مى فرمايند:
ــول خدا(ص) به هنگام كودكى مرا در كنار  رس
خويش پرورش داد و به سينه اش مى چسباند و مرا 
ــوى خوش خويش به  در آغوش مى گرفت و از ب
ــام جانم مى بوياند. رسول خدا(ص) دروغ در  مش
ــزش در رفتارم نيافت. من نيز از پيامبر  گفتارم و لغ

پيروى مى كردم و به دنبال او مى رفتم.
در آن هنگام كه اسالم هنوز در هيچ خانه اى راه 
نيافته بود و فقط پيامبر و همسرش خديجه مسلمان 

بودند، من سومين مسلمان بودم.
دوران جوانى

ــريف على(ع) در هنگام هجرت رسول  سن ش
خدا(ص) به مدينه در حدود 23 سال بود و درست 
در همين سنين بود كه حوادث عجيب و پرشورى 
براى آن بزرگوار اتفاق افتاد. اولين حادثه، ماندن و 
ــول خدا(ص) و حفظ جان  خوابيدن در جاى رس
آن حضرت بود. پس از هجرت رسول خدا(ص) 
ــان به صورت  ــلمين، جبهه بندى كفر و ايم و مس
ــت پى در پى  ــكارترى درآمده و به همين جه آش
ــال بعد از هجرت بيگانگان و مشركان به  در 10 س
مسلمانان يورش مى آوردند و آنها مجبور به دفاع 
و دفع هجوم آنها بودند و اكثر جنگ هاى مسلمان 

جنگ دفاعى بود و تقريباً در تمامى آنها، جوانمردى 
ــير مى غريد و چون صاعقه بر سر دشمن  چون ش
ــمن را نابود مى كرد؛ آن  ــگر دش فرود مى آمد و لش
ــان حضرت على(ع) بود كه  جوانمرد موالى متقي
ــمن  ــت به دش هرگز از ميدان نمى گريخت و پش

نمى كرد.
شكل و شمايل

ــط ، چشمانش كامًال مشكى  قد حضرت متوس
و درشت بود، ابروانش به هم پيوسته و كشيده بود 
ــيد. محكم  و صورتش چون قرص ماه مى درخش
ــد و قوى، ضربت  ــت. بازوانش نيرومن راه مى رف
شمشيرش مرگ آسا بود. چون شير بر خصم غرش 

مى كرد و بر مظلوم و ضعيف نرم و متواضع بود.
سيره عملى

كنار سفره غذا مانند بندگان مى نشست. اگر دو 
لباس مرغوب و غير مرغوب تهيه مى كرد مرغوبش 
را به غالم خويش مى داد. با دست مبارك خويش 
ــرده و در راه خدا آزاد كرد.  ــرده را تربيت ك هزار ب
ــت حضرت مى رسيد فقرا  هر وقت ثروتى به دس
ــتضعفان را جمع مى كرد و پول ها را از دست  و مس
ــت چپ مى ريخت و مى فرمود: اى  راست به دس
ــد و برويد و  ــفيد، مرا گول نزني پول هاى زرد و س
غير مرا گول بزنيد و در همان مجلس همه را به هر 
صاحب حقى عطا مى فرمود و سپس دو ركعت نماز 

شكر به جاى مى آورد.

ــت كه قلم ها را كوتاه  براى كارگزاران مى نوش
ــرار دهيد، حرف  ــد، خط ها را نزديك هم ق بگيري
ــخن هاى اضافى را حذف كنيد. جداً مواظب  و س
ــلمان  ــتفاده از بيت المال مس ــه در اس ــدى ك باش

زياده روى نكنيد.
رسول خدا(ص) درباره عدل على(ع) مى فرمود: 
ــواء و يدى و يد على  كفى و كف على فى العدل س
بن ابيطالب فى العدل سواء.يعنى دست من و على 
بن ابيطالب در اجراى عدالت يكسان است. سپس 
فرمود: باوفاترين شما در تعهدات الهى و عادل ترين 
شما نسبت به رعيت و در تقسيم اموال و واالترين 

شما در نزد پروردگار على(ع) است.
ــيدگى و حسابرسى  ــغول رس ــب مش يك ش
ــر حضرت وارد  ــال بود كه طلحه و زبير ب بيت الم
ــدند. اميرالمؤنين (ع) چراغى را كه در مقابلش  ش
بود خاموش كرد و چراغ ديگرى را روشن كرد. آن 
دو در نهايت شگفتى و تعجب پرسيدند: چرا چنين 
ــود: براى آن كه روغن آن از بيت المال  كردى؟ فرم
بود و من سزاوار نديدم كه در مصاحبت خصوصى 

با شما از آن استفاده كنم.
جابربن عبداهللا انصارى گويد: رسول خدا(ص) 

درباره على بن ابيطالب(ع) چنين فرموده:
ــه اليفترقان؛ على با  ـ على مع الحق و الحق مع
ــت و حق با على است. هيچ گاه از هم جدا  حق اس

نمى شوند.

مولود كعبهمولود كعبه

به مناسبت سيزده رجب، روز والدت حضرت على(ع)

 خودرو خورشيدي كه توسط تيم دانشكده فني 
ــركت در مسابقات استراليا  دانشگاه تهران براي ش
ــود تا پايان مرداد ماه سال جاري آماده  ساخته مي ش

است. 
دكتر كارن ابري نيا به ساخت خودرو خورشيدي 
اشاره كرد و گفت: مراحل طراحي اين خودرو به اتمام 
رسيده و قطعات الكتريكي،  قالب بندي، فرمان،  ترمز 
و آنچه كه براي ساخت بدنه الزم است خريداري و 

اغلب قطعات مكانيكي ساخته شده است و اميدواريم 
ساخت خودرو تا پايان مرداد ماه به اتمام برسد. 

ــلول هاي خورشيدي براي  وي تصريح كرد: س
ــده است كه در  ــاخت اين خودرو خريداري ش س
ــت آن، سعي مي شود براي  صورت راه اندازي و تس
ــابقات بين المللي استراليا كه مهر ماه  شركت در مس

برگزار مي شود، آماده شود. 
ــكده مكانيك دانشگاه  عضو هيأت علمي دانش

ــران،  در مورد به كارگيري اين خودرو اظهار كرد:  ته
خودروهايي كه در مسابقات شركت مي كنند هيچ 
وقت در ديد عموم نيستند اما تكنولوژي اي كه در آنها 
استفاده مي شود مي تواند در خودروهاي معمولي نيز 

به كار گرفته شود. 
دكتر ابري نيا افزود: استفاده از انرژي خورشيدي 
سبب مي شود كه عالوه بر آنكه مصرف بنزين كاهش 

يابد، آلودگي هوا نيز كمتر شود.

 براي شركت
 در مسابقات 

بين المللي استراليا 
خودرو خورشيدي دانشگاه تهران 

تا پايان مرداد ماه آماده مي شود
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گفت و گوگفت و گو

سؤالم را از تقاضايى شروع مى كنم كه بانوان 
ــتند. بانوان شــركت،  همكار از تربيت بدنى داش
اعتقاد دارند زمان براى ورزش آنان اندك است و 
خواستار آن بودند اگر امكان دارد از دو روز به سه 

روز افزايش يابد آيا اين امر امكان پذير است؟ 
قبل از حضور من در پارس خودرو برنامه 
ورزش بانوان 2 روز در هفته بود و از ساعت 
7 تا 8 صبح ادامه داشت. يك مربى هم داشته و 
تمرين مى كردند. اما در امسال صحبت كرديم 
ــتيم تا زمان را افزايش دهيم.  و مذاكراتى داش
اكثر خانم ها مى گفتند مديران مربوطه اجازه 
ــر را نمى دهند. بنابراين اگر ما  افزايش اين ام
تعداد روزها را بيشتر مى كرديم با مشكالت 
ــادى برمى خورديم كه حتى امكان حذف  زي
ــال  ــت. روى اين اصل، امس ــود داش آن وج
تصميم گرفتيم به جاى افزايش روزها، ساعت 
ــاعت افزايش دهيم و از 8 به  ورزش را نيم س
ــانيم. اگر چه همين امر هم با برخى  8/5 برس
ــداد معترضان  ــد اما تع مقاومت ها روبرو ش

اندك بود و سرانجام تصويب شد.
پس برنامه خاص ديگرى نداريد

ــد روز  ــا اگر مى ش ــتيم ت ــى داش مذاكرات
چهارشنبه را اضافه كنيم اما مربى كه گرفتيم 
دو روز در هفته فرصت داشت برنامه هايش 
ــان به مرحله اى  پر بود. همكاران هم خودش
ــرى را بر عهده  ــيدند كه بتوانند مربى گ نرس
بگيرند و بدون مربى ورزش كنند چون امكان 

آسيب ديدن وجود دارد.
يعنى االن مســئله شما مربى اســت يا مسئله 
ــاى ورزش بانوان  ــراى افزايش روزه ديگرى ب

وجود دارد؟
ــل قضيه بحث  ــال حاضر اص خير در ح
حضور به موقع بانوان در سر كار است. االن ما 
همين نيم ساعتى كه اضافه كرديم با مقاومت 
روبرو شده بود. البته برنامه ديگرى هم داريم 
تا يك روز را از صبح تا ظهر در اختيار خانم ها 
ــران مربوطه و  ــا با هماهنگى مدي بگذاريم ت
ــد از امكانات مجموعه  با مجوز مدير بتوانن

استفاده كنند.
نحوه انجام آن چگونه است؟

نحوه انجام آن بدين صورت است كه يك 

ــنبه را هر كدام از خانم ها  ــنبه يا دوش روز ش
بتوانند به جاى فقط 7 تا 8/5 صبح با مديرانشان 
ــاعت و نيم را به  هماهنك كنند و اين يك س
ــاعات ديگرى تا ظهر منتقل كنند در واقع  س
ــاعت و نيم است  زمان ورزش همان يك س
ــن دو روز بانوان مى توانند با  اما در يكى از اي
مجوز مدير به جاى 7 تا 8/5 مثًال ساعت 10 تا 
11/5 به اين امر بپردازند. البته اين فعًال در حد 
پيشنهاد است و بايد مورد بحث و بررسى قرار 
گيرد. بايد در جلسه مديران مطرح شود و اگر 
موافقت صورت گرفت اعالم خواهد شد. اين 
مسئله در عين حال ملزم به اين امر خواهد بود 
تا از خود خانم ها يك نفر را شناسايى كنيم تا 
بتواند در اين ساعت نقش مربى را ايفا كند در 
واقع بايدكسى باشد كه از صبح تا ظهر وقتش 
را خالى كند و مدير وى اين اجازه را بدهد. در 
عين حال اين ها همه در حد برنامه و پيشنهاد 

است و بايد منتظر تصويب آن باشيم.
ــم ورزشــى در پارس خــودرو فعال  چند تي

هستند؟
تيم هاى متعددى در پارس خودرو حضور 
ــابقات  ــدى هم در مس ــه طور ج ــد و ب دارن
شركت مى كنند. تيم هاى ورزشى كه در حال 
ــت  ــركت براى آقايان فعال اس حاضر در ش
عبارتند ازتيم هاى كوهنوردى، واليبال، شنا، 
تكواندو، واليبال ساحلى، دو صحرانوردى، 
فوتبال، كاراته، كشتى آزاد و فرنگى، جودو، 
وزنه بردارى، بسكتبال، فوتسال، تنيس روى 
ــوتان،  ــوتان، واليبال پيشكس ــز پيش كس مي
ــس، كيك  ــس روى ميز، بوك ــطرنج، تني ش
بوكسينگ. اين رشته ها فعال هستند و هر كدام 
ــتند كه همه از كاركنان  داراى مربى هايى هس
شركت هستند. براى بانوان هم فعًال فقط تيم 
ــش ماه  كوهنوردى را راه انداختيم كه طى ش

اخير شكل گرفت.
ــش ماه است كه  تيم كوهنوردى بانوان ش
شكل گرفته است. اولين كارى هم كه كرديم 
ــوان عالقمند را به كالس هاى  اين بود كه بان
ــوان در  ــع بان ــتاديم. در واق ــى فرس آموزش
ــركت كردند. االن  كالس هاى كوهپيمايى ش
ــازمان يافتگى، تيم  مى توان گفت از لحاظ س

ــودرو به مراتب  كوهنوردى بانوان پارس خ
بهتر از آقايان است. االن هم دنبال اين هستيم 
تا تيم تنيس روى ميز را براى بانوان فعال كنيم. 
سعى هم داريم تا مربى اين تيم را از بين بانوان 
همكار انتخاب كنيم. اگر هم بتوانيم انشاءاهللا 
براى امسال استخر اجاره كنيم و موفق شويم، 

تيم شناى بانوان را هم شكل خواهيم داد.
كدام  تيم ها به صورت حرفه اى كار مى كنند؟

ــته بوكس و كيك بوكسينگ، ما از  در رش
ــرى فراتر رفتيم و كامًال حرفه اى  بحث كارگ
عمل مى شود. با حضورمغتنم استاد محمدى 
ــركت پارس خودرو به اين مرحله رسيده  ش
ــورى در اين رشته  ــطح كش ــت كه در س اس
ــد. حتى آقاى  ــته باش حرف براى گفتن داش
ــورهاى عربى هم تقاضا  محمدى كه از كش
براى مربيگرى دارد به ما به عنوان مربى كيك 
ــول دادند كه با  ــينگ پارس خودرو،  ق بوكس
ــدن 2 نفر به همين افرادى كه در تيم  اضافه ش
دارند و در مسابقات برون مرزى هم شركت 
ــراى پارس خودرو افتخار بيافرينند.  كنند و ب
ــاره  در همين حال، از تيم فوتبال هم بايد اش
كنم كه به صورت حرفه اى كار مى كند چون 
مربى اى كه اين تيم را هدايت مى كند در سطح 
ــطح  ــت. آقاى ارجمندى داراى س عالى اس
ــت و اينها همه منجر به  مربى گرى بااليى اس
اين مى شود تا تيم حرفه اى كار كند. در كشتى 
ــه اى كار مى كنيم. آقاى  هم همين طور حرف
پيمان به عنوان مربى تيم كشتى صاحب سبك 
و مقام است. آقاى ربيعى به عنوان سرپرست 
كشتى پارس خودرو در بيرون شركت داراى 
ــاگردان زيادى را در سطح  باشگاه است و ش
كشور تربيت مى كند. خالصه اينكه تيم هاى 
ورزشى ما در جايگاه خوبى قرار دارند و قابل 

توجه است.
درخصوص ورزش همگانى چه برنامه هايى 

داريد؟
به مورد مهمى اشاره كرديد. هم و غم تربيت 
ــد شركت پارس خودرو  بدنى و مديران ارش
ورزش همگانى است. يعنى در كنار ورزش 
ــى هم حمايت  ــى از تيم هاى ورزش همگان
ــع در ورزش هاى همگانى  ــم. در واق مى كني

مربيان ما طورى به همكاران آموزش مى دهند 
ــا در ورزش هاى قهرمانى هم  كه بتوان از آنه
استفاده كرد. مثًال اگر در رشته كشتى در سال 
ــم بتوانيم  ــراد جديدى داري ــده نياز به اف آين
ــه در ورزش همگانى به  ــا آموزش هايى ك ب
ــتفاده كنيم.  همكاران ارائه مى كنيم از آنها اس
ــى ضمن آموزش،  پس ما در ورزش همگان
ــاى مورد نظر  ــدى را براى تيم ه افراد جدي

خودمان هم انتخاب مى كنيم.
ــى در نظر  چــه مســابقاتى در ورزش همگان

گرفتيد و اجرا مى شود؟
ــال در  ــول س ــى در ط ــابقات مختلف مس
ــود. برگزارى  ــى انجام مى ش ورزش همگان
ــى، مچ اندازى،  دو صحرانوردى ، طناب كش
ــورت پنالتى،  ــكتبال به ص پرتاب توپ بس
ــه اين  ــز و... از جمل ــس روى مي دارت، تني

مسابقات هستند.
تيم هاى شركت چه مقام هايى را در سال گذشته 

كسب كردند؟
ــته مقام دوم كيك بوكسينگ  ــال گذش س
ــت آورديم.  ــور را از بين 37 تيم به دس كش
ــوردى باالى چهل  ــن در دو صحران هم چني
سال مقام اول را كسب كرديم. ضمن آنكه در 
ــنى زير چهل نيز مقام  همين رشته در رده س
دوم شديم. امسال نيز در مسابقات دو ميدانى 
ــطح كارگرى كسب كرديم.  مقام اولى در س
ــابقات واليبال نيز سوم شديم. هدف  در مس
معاونت منابع انسانى اين است كه تيم هايى 
ــركت  ــابقات ش كه از پارس خودرو در مس
مى كنند زحمت و تالش خود را ارائه كنند. اما 
در همه حال اخالق حرف اول و آخر را بايد 
بزند. همينجا جا دارد از همه دوستان شركت 
تقدير كنم كه به واسطه رعايت و توجه ويژه 
ــابقات توانستند جام  اخالقى در يكى از مس
ــابقه كشتى  اخالق را از آن خودكنند. در مس
ــد  چهار جانبه كه از طرف مگاموتور برپا ش
تيم پارس خودرو توانست اين جام را كسب 
ــيار مهمى  كند كه از نظر ما داراى ويژگى بس
ــتان سپاسگزارم كه نام  است و از همه دوس
ــه عنوان اخالقى ترين تيم  پارس خودرو را ب

ــته كردند. برجس

احمد نوروزى رئيس تربيت بدنى شركت پارس خودرو است.
وى كه هفت ماه است عهده دار اين مجموعه شده است معتقد است 

ورزش و تشكيل تيم هاى متعدد اگر چه يكى از اهداف اصلى ما را 
تشكيل مى دهد اما آنچه براى ما و مديران شركت اصل است، رعايت 
اصول اخالقى است. وى به همين خاطر از يكى از مسابقاتى كه اخيراً 
برگزار شده و جام اخالق بازى ها به تيم پارس خودرو تعلق گرفته ياد 

مى كند و آن را پيروزى بزرگى مى داند.
با هم گفت وگو با اين فارغ التحصيل 37 ساله تربيت بدنى را 

مى خوانيم.

در گفت و گو با احمد نوروزى
 رئيس تربيت بدنى شركت بررسى شد
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تاكنون چه مقام هايى در كيك بوكسينگ كسب 
كرديد؟

سه دوره قهرمان جهان شدم.
در كجا؟

ــال 2001 در قبرس و  سال 92 در ژاپن، س
سال 2006 در تايلند قهرمان شدم.

قهرمانى آسيا هم داريد؟
بله. دو دوره در آسيا مقام قهرمانى را كسب 
كردم. اولين بار در آذربايجان پس از آن نيز در 
مسابقات آسيايى 2004 گرجستان قهرمان شدم. 
ــى اروپا را  ــك دوره هم قهرمان عالوه بر اين ي
كسب كردم. 16 دوره هم در مسابقات حرفه اى 

حائز عنوان قهرمانى شدم.
بد نيســت به تيم كيك بوكســينگ شــركت 

پارس خودرو اشاره بفرماييد.
ــركت پارس خودرو  تيم كيك بوكسينگ ش
ــت كه فعاليتش را آغاز كرده  يك سال و نيم اس
است. در اين يكسال و نيم در دو دوره مسابقات 
قهرمانى كشورى شركت كرديم كه الحمداهللا با 

همت بچه ها تمرينات منظمى كه داشته توانستم 
ــابقات را از آن  سال گذشته نايب قهرمانى مس

خود كنيم.
وضعيت تيم كيك بوكســينگ پارس خودرو 
را به عنوان يك مربى كاركشته اين حوزه چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟
ــودرو االن در وضعيت خيلى  تيم پارس خ
ــابقات قهرمان  ــازم مس ــرار دارد و ع خوبى ق
كشورى سال 88 تهران است كه براى اولين بار 

در ايران در فضاى آزاد برگزار مى شود.
تيم كيك بوكسينگ پارس خودرو چند عضو 

دارد؟
االن 14 نفر بازيكن تيم هستند و سه نفر هم 
مربى و كمك سرپرست تيم هستند. در مجموع 

اعضاى تيم 17 نفر هستند
نحوه حضور و تمرين اعضاى تيم با توجه به اين 

كه كارمند پارس خودرو هستيد چگونه است؟
ــًا بعد از  ــا و تمرين هاى ما عمدت فعاليت ه
ــت. در هفته 2 روز تمرين در  ساعت ادارى اس

شركت انجام مى شود. يك روز هم در بيرون از 
شركت در چيتگر برگزار مى شود كه آن هم بعد 

از ساعت ادارى انجام مى شود.
چه انتظارى از مديران شــركت براى ارتقاى 

تيم داريد؟
ــت كنند. با  ــم را حماي ــار داريم كه تي انتظ
توجه به پتانسيل خوبى كه از اعضاى تيم كيك 
ــراغ دارم مى توانم  بوكسينگ پارس خودرو س
ــابقات آسيايى و  ــطح مس راحت بگويم در س
ــركت كنند.  ــه اى و جهانى ش بين المللى حرف
ــركت  تيمى كه كليه اعضاى آن از همكاران ش
پارس خودرو هستند به نظرم به راحتى مى توانند 
در مسابقات جهانى حضور يابند و در صورت 
حمايت از آنان، قطعًا نام پارس خودرو جهانى 

خواهد شد.
آيا در شركت هاى ديگر خودروسازى كشور 

هم تيم كيك بوكسينگ داريم؟
خير در ايران هيچ يك از خودروسازان داراى 
ــتند و تنها تيم كيك  ــينگ نيس تيم كيك بوكس

بوكسينگ صنعت خودروسازى كه قوى ترين 
تيم هم است، تيم پارس خودرو است.

اگر فردى از همكاران بخواهد عضو تيم كيك 
بوكسينگ پارس خودرو شود بايد چه مراحلى طى 

كند؟ آيا امكانش هست؟
ــانى را داريم كه آماده  ــا االن هم كس قطعاً، م
حضور در مسابقات هستند و هم كسانى هستند 
ــاى ما در حال  ــروع كردند و مربى ه كه تازه ش
ــتند. عالقه مندان  ــا هس ــوزش همگانى آنه آم
ــركت  ــت بدنى ش ــق تربي ــد از طري مى توانن
هماهنگى هاى الزم را انجام دهند و در كالس ها 

شركت كنند.
و سخن آخر.

در سال هاى گذشته اعالم كرده بودم بعد از 
مسابقات تايلند از بازى خداحافظى خواهم كرد 
اما با توجه به شرايطى كه ايجاد شد بازى را ادامه 
دادم و اگر خدا قسمت كند مسابقات شارجه كه 
پيش رو داريم آخرين دوره بازى ام خواهد بود 

و از مسابقات خداحافظى مى كنم.

محسن محمدى ماوى همكار باوقار و آرام شركت كه در قسمت برنامه ريزى كنترل توليد مشغول به كار 
است آلبوم كاملى است از افتخارات.

او اگر چه 15 سال است در پارس خودرو حضور دارد اما كارنامه ورزشى وى سرشار از عناوين پرطمطراق 
قهرمانى است. اين قهرمان پارس خودرويى كه در حال حاضر مربى تيم ملى كيك بوكسينگ كشورمان 

است چندين دوره عنوان قهرمانى جهان، اروپا و آسيا را به نام خود به ثبت رسانده است و آخرين بار نيز در 
مسابقات حرفه اى كيك بوكسينگ 2009 امارات كه از 27 تا 31 خرداد در شهر شارجه برگزار شد با كسب 

مدال طال بر پرونده پرافتخار قهرمانى اش افزود و با دنياى قهرمانى خداحافظى كرد. 
با هم، گفت وگو با قهرمان را پى مى گيريم.

ــيد 36 تيم شركت داشتند كه 12 تيم در ليگ  ــابقات كه بيش ازهشت ماه طول كش در اين دوره از مس
ــته دو به رقابت پرداختند. تيم پارس خودرو كه براى دومين سال است  ــته يك و 24 تيم در ليگ دس دس
ــومى و در ليگ دسته دو به مقام  ــته يك به مقام س ــركت مى كند در ليگ دس با دو تيم در اين رقابت ها ش

قهرمانى دست يافت.
ــت آمد كه در بين تيم هاى صنعتى تيم سايپا كه فصل پيش، نايب قهرمان   اين موفقيت در حالى به دس
ــابقات شده بود نتوانست امسال مقامى بهتر از مقام هشتمى در ليگ دسته يك براى خود كسب كند.  مس
در ليگ دسته يك تهران، تيم نوين با مربيگرى احسان قائم مقامى با 32 امتياز به مقام قهرمانى دست يافت؛ 
تيم شركت ملى نفت و پارس خودرو مشتركًا با 29,5 امتياز دوم شدند ولى تيم شركت ملى نفت به خاطر 
ــكنى بهتر از سوى مسئوالن برگزار كننده به عنوان تيم دوم معرفى شد و پارس خودرو به عنوان  پوئن ش
ــته دوم تهران هم، تيم پارس خودرو با 25,5 امتياز اول شد. تيم هاى آذرخش  سومى رسيد. در ليگ دس
ــوم جدول قرار گرفتند. الزم به ذكر  و هالل احمر نيز با 23,5 و 23 امتياز به ترتيب در مكان هاى دوم و س
ــت تيم پارس خودرو با سومى در ليگ دسته يك و اولى در ليگ دسته دوم توانست جواز شركت در  اس
مسابقات جام حذفى كه ميان 24 تيم برتر كشور، شهريور ماه در زنجان برگزار مى شود را كسب كند. تيم 

قهرمان جام حذفى كشور به مسابقات جهانى و تيم نايب قهرمان به مسابقات آسيايى اعزام مى شود. 

افتخارى ديگر 
براى ورزش پارس خودرو

هفدهمين دوره مسابقات قهرمانى ليگ شطرنج تهران به پايان رسيد. 
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ــازان ايران را به  انجمن جهاني، خودروس
ــانزدهمين خودروساز بزرگ جهان  عنوان ش

در سال 2008 ميالدي معرفي كرد. 
ــار  ــازان با انتش  انجمن جهاني خودروس
گزارشي اعالم كرد كه كشورمان با توليد يك 
ــتگاه خودرو در  ميليون و 51 هزار و 430 دس
ــته ميالدي موفق به كسب رتبه 16  سال گذش
جهان از نظر حجم توليد خودرو شده است. 

ــازان رشد توليد  انجمن جهاني خودروس
ــال 2008 ميالدي  ــران را در س خودرو در اي
ــال قبل از آن 5,4 درصد اعالم  ــبت به س نس

كرده است. 
 ايران باالتر از ايتاليا

ــر شده از  اما نكته جالب در گزارش منتش
سوي انجمن جهاني خودروسازان، اين است 
ــال  ــورمان از نظر توليد خودرو در س كه كش
ــور مطرحي مانند  2008 ميالدي باالتر از كش

ايتاليا قرار گرفته است. 
در اين رده بندي، ايتاليا با تحمل افت شديد 
20,3 درصدي به توليد يك ميليون و 23 هزار 
و 774 دستگاه خودرو در سال گذشته دست 
ــه 17 جهان جاي  ــد از ايران در رتب يافته و بع

گرفته است. 
ــازي ايتاليا در  ــرفت صنعت خودروس پس
ــته ميالدي در حالي رقم خورد كه  سال گذش
بزرگ ترين خودروساز اين كشور يعني فيات 
ماه ها به دنبال خريد خودروسازان بحران زده 
جهان مانند كرايسلر و اوپل بود و همچنان نيز 

به اجراي اين سياست مشغول است. 
ــد خودرو در  ــه آمار تولي همچنين مقايس
ايران و ايتاليا نشان مي دهد كه كشورمان از نظر 
ــبت به ايتاليا برتري مناسبي  توليد خودرو نس
داشته، اما باز هم در زمينه توليد خودروهاي 
ــور ايتاليا عقب افتاده  ــبت به كش تجاري نس
است؛ هرچند كه در مجموع كشورمان توانسته 

يك رتبه باالتر از ايتاليا قرار گيرد. 
خودروهاي تجاري؛ پاشنه آشيل ايران 

ــه در رده بندي  ــي ديگر ك ــه قابل تأمل نكت
ــازان مي توان به آن  انجمن جهاني خودروس
اشاره كرد، اين است كه از نظر توليد خودرو 
بدون احتساب خودروهاي تجاري، كشورمان 
ــته باالتر از  ــته ميالدي، توانس در سال گذش
ــورهايي مانند جمهوري چك، لهستان،  كش
بلژيك، ايتاليا و تركيه در رتبه 14 جهان جاي 
ــد خودروهاي تجاري،  گيرد، اما از نظر تولي
ايران رتبه اي بهتر از 22 جهاني را كسب نكرده 

است. 
 ايران هفتم آسيا 

از سوي ديگر، ايران در سال گذشته ميالدي 
توانست عنوان هفتمين خودروسازان بزرگ 

قاره كهن را از آن خود كند. 
ــال 2008 ميالدي، كشورهاي ژاپن،  در س
چين، كره جنوبي، هند، تايلند و تركيه توانستند 
ــيا رتبه هاي اول تا ششم را از نظر  در قاره آس
توليد انواع خودرو به خود اختصاص دهند و 

ايران نيز هفتم شد. 
 ايران صاحب پنجمين رشد توليد در ميان 

خودروسازان اول دنيا 

انجمن جهاني خودروسازان اعالم كرد: 

ايران، شانزدهمين خودروساز بزرگ جهان 
در سال 2008 ميالدي

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ــت توليدكننده  اما در حالي كه از ميان بيس
بزرگ خودرو در جهان در سال 2008 ميالدي 
نيمي از آن ها در سال گذشته كاهش توليد را 
تجربه كردند، بيشترين رشد نيز به كشورهاي 
ــد (8,3 درصد)،  ــتان (20 درصد)، تايلن لهس
ــيه (7,8 درصد)،  برزيل (8,2 درصد)، روس
ــن (5,2 درصد)،  ــد)، چي ــران (5,4 درص اي
ــه (4,3 درصد)،  مكزيك (4,6 درصد)، تركي
ــوري چك (0,9  ــد) و جمه هند (2,7 درص

درصد) اختصاص يافت. 
ــه ايران در  به اين ترتيب مي توان گفت ك
ــته ميالدي در ميان 20 خودروساز  سال گذش
ــد توليد بزرگ  بزرگ دنيا داراي پنجمين رش
ــت. همچنين ايران از نظر رشد توليد  بوده اس
ــالدي در بين كل  ــال 2008 مي خودرو در س

كشورهاي جهان رتبه 12 را از آن خود كرد. 
كاهش 3,7 درصدي توليد جهاني 

ــي  ــن جهان ــار انجم ــاس آم ــر اس ــا ب ام
خودروسازان، توليد جهاني خودرو در سال 
ــت 3,7 درصدي به 70  ــته ميالدي با اف گذش

ميليون و 526 هزار و 531 دستگاه رسيد. 
ــال  ــودرو در جهان در س ــد خ از كل تولي
ــون 64 هزار و 715  ــته ميالدي 20 ميلي گذش
دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري بوده و 
مابقي توليد نيز مربوط به ساير انواع خودروها 

بوده است. 
ــد 11 ميليون و 563  همچنين ژاپن با تولي
هزار و 629 دستگاه خودرو، عنوان بزرگ ترين 
خودروساز جهان را در سال گذشته ميالدي 
ــورهاي  ــرد. بعد از ژاپن نيز كش از آن خود ك

چين و آمريكا رتبه هاي دوم و سوم را به دست 
آوردند. 

ــده بزرگ خودرو در  در ميان 20 توليدكنن
جهان در سال گذشته ميالدي، بيشترين افت 
ــورهاي ايتاليا (20,3  توليد نيز مربوط به كش
درصد)، كانادا (19,4 درصد)، آمريكا (19,3 
درصد)، فرانسه (14,8 درصد)، بلژيك (13,2 
درصد)، اسپانيا (12 درصد)، كره جنوبي (6,8 
درصد)، انگلستان (5,8 درصد)، آلمان (2,8 

درصد) و ژاپن (0,3 درصد) بود. 
ــال  ــب مي توان گفت كه در س به اين ترتي
ــورهاي صاحب  ــته ميالدي اغلب كش گذش
سبك در صنايع خودروسازي در جهان افت 
توليد را تجربه كردند كه مي توان بحران مالي 
ــاي جهان را  ــي و ركود حاكم بر بازاره جهان
اصلي ترين دليل كاهش توليد در اين كشورها 

دانست. 
در ادامه، ليست 20 كشور بزرگ توليدكننده 
خودرو در جهان در سال 2008 ميالدي آمده 

است: 
1ـ  ژاپن با توليد 11 ميليون و 563 هزار و 

629 دستگاه (0,3 درصد كاهش)؛ 
ــون و 345 هزار و  2ـ  چين با توليد 9 ميلي

101 دستگاه (5,2 درصد افزايش)؛ 
ــد 8 ميليون 705 هزار و  3ـ  آمريكا با تولي

239 دستگاه (19,3 درصد كاهش)؛ 
4ـ  آلمان با توليد 6 ميليون و 40 هزار و 582 

دستگاه (2,8 درصد كاهش)؛ 
5ـ  كره جنوبي با توليد 3 ميليون و 806 هزار 

و 682 دستگاه (6,8 درصد كاهش)؛ 

6ـ  برزيل با توليد 3 ميليون و 220 هزار و 
475 دستگاه (8,2 درصد افزايش)؛ 

7ـ  فرانسه با توليد 2 ميليون و 568 هزار و 
978 دستگاه (14,8 درصد كاهش)؛

8ـ  اسپانيا با توليد 2 ميليون و 541 هزار و 
644 دستگاه (12 درصد كاهش)؛ 

9ـ  هند با توليد 2 ميليون و 314 هزار و 662 
دستگاه (2,7 درصد افزايش)؛

10ـ  مكزيك با توليد 2 ميليون و 191 هزار 
و 230 دستگاه (4,6 درصد افزايش)؛ 

ــد 2 ميليون و 77 هزار و  11ـ  كانادا با تولي
589 دستگاه (19,4 درصد كاهش)؛ 

12ـ  روسيه با توليد يك ميليون و 790 هزار 
و 301 دستگاه (7,8 درصد افزايش)؛ 

ــتان با توليد يك ميليون 649  13ـ  انگلس
هزار و 515 دستگاه (5,8 درصد كاهش)؛ 

14ـ  تايلند با توليد يك ميليون و 393 هزار 
و 742 دستگاه (8,3 درصد افزايش)؛

15ـ  تركيه با توليد يك ميليون و 147 هزار 
و 110 دستگاه (4,3 درصد افزايش)؛ 

16ـ  ايران با توليد يك ميليون و 51 هزار و 
430 دستگاه (5,4 درصد افزايش)؛

17 ايتاليا با توليد يك ميليون و 23 هزار و 
774 دستگاه (20,3 درصد كاهش)؛ 

ــزار و 908  ــتان با توليد 950 ه 18ـ  لهس
دستگاه (20 درصد افزايش)؛ 

ــا توليد 945 هزار و  19ـ  جمهوري چك ب
822 دستگاه (0,9 درصد افزايش)؛ 

ــزار و 498  ــا توليد 724 ه 20ـ  بلژيك ب
دستگاه (13,2 درصد كاهش). 
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نامه پارسنامه پارس آينهآينه
  اينجانب به نمايندگى از كاركنان شركت مى خواستم موردى را بيان كنم و 

از شما خواهش مى كنم كه اين مورد را منعكس فرماييد:
همان طور كه مى دانيد جمعى از كاركنان، كاالهاى غيرنقدى خود را به 
صورت بن كارت دريافت مى كنند (مبلغ كاال در بن كارت شارژ مى شود) 
ولى متأسفانه زمانى كه برگ اهدائى توزيع مى شود، مبلغ اقالم در بن كارت 
شارژ نمى شود بلكه شارژ بن كارت هم زمان با پرداخت هاى حقوق و آكورد 
ــترى در روزهاى پرداخت  صورت مى گيرد كه هم باعث صرف زمان بيش
براى شارژ بن كارت و سايپا كارت مى شود و هم اينكه زمان استفاده از بن 

كارت محدود مى شود (جهت خريد از فروشگاه  ها).
ــد از توزيع برگ اهدائى،  ــم زمان يا چند روز بع لذا در صورت امكان اگر ه
مبالغ آن در بن كارت شارژ شوند خيلى بهتر است. اميدوارم كه به مشكل خيلى 

ازكاركنان كه همين مورد است رسيدگى و حل و فصل شود.

نامه پارس: لطفًا مصاحبه با آقاى مهندس خيرالهى مدير خدمات عمومى را 
در صفحات 6 و 7 همين شماره بخوانيد. به اين موارد اشاره شده است.

ــركت (يا بعضًا  ــير تهرانپارس صبح ها، هنگام ورود به ش ــرويس مس   س
ــند كه باعث مى شود بين 7/10 تا 7/15 كارت خود  مسيرهاى ديگر) دير مى رس

را پانچ كنيم.
لطفًا اگر امكان دارد مشكل فوق را به گوش مسئوالن برسانيد چون متأسفانه 
سرويس مسير تهرانپارس هر روز در زمان هاى مختلف سر ايستگاه خود حاضر 

مى شود و در ضمن صندلى هاى آن خراب بوده و يا شكسته شده است.
با تشكر از تمامى شما همكاران كه به مشكل اينجانب گوش فرا داديد.

 اميدوارم كه مسئوالن يك فكرى به مسائل كيفيت سرويس ها و زمان حركت 
آنها توجه بيشترى داشته باشند.

نامه پارس: به روى چشم؛ به مسئوالن مربوطه اعالم خواهيم كرد.

ــما در جهت رساندن مطالب از    قبل از گفتن يا نوشتن مطلب خود، از ش
ــكر و قدردانى مى كنم و بسيار كار  ــيار تش طريق راديو پارس و صندوق بس

مفيدى است و باعنايت اينكه پى گيرى بيشترى انجام شود.
احترامًا به استحضار مى رساند كه در مورد نامه اى كه در سال قبل 

در جهت افرادى كه مدارك كاردانى خود را تحويل گرفته اند و به 
كارگزينى و طبقه بندى شاغل تحويل داده اند و هنوز ترتيب اثرى 
داده نشده است. البته از تاريخ 86/11 به بعد قبل از آن انجام 
شده است و لذا پيام ما اين است كه ما در دوران تحصيل خود 
جذب پارس خودرو شديم و بعد از اين جذب هم، در حال 
ادامه تحصيل بوده ايم و بعد از اتمام كليه مراحل دانشگاهى 
مداركمان را تحويل حوزه تعيين شده داده ايم و حتى شركت 
ــت و لذا  ــا هزينه تحصيل هم داده اس پارس خودرو براى م
حق ما را كه پارس خودرويى شديم در حال تحصيل عنايت 

فرمائيد. (در واقع ما پارس خودرويى هستيم)
درست است كه كاركنان طبقه بندى مشاغل گفته اند كه افراد 

ــتند كه پارس پاكان بوده اند و مدارك ليسانس يا فوق  زيادى هس
ــده اند. مى خواهم بگويم اين افراد  ديپلم دارند و پارس خودرويى ش

مداركشان را قبل از اينكه جذب شركت شوند داشته اند و به عنوان ديپلم 
ــه براى افرادى  ــده اند. اين قانون را براى اين افراد پى گيرى نمائيد ن جذب ش
ــروع به تحصيل كرده ايم و بعد  مانند ما كه در طول جذب كارى پارس پاكان ش
پارس خودرويى شديم اين قانون هم براى شركت مفيد است و هم براى كاركنان 
ــما مقام محترم شركت  ــتفاده اى نمى شود و لذا از ش مفيد است چرا كه سواس
درخصوص افرادى مانند ما كه در اين مسأله دچار مشكل شديم راه حل بهترى 

را ايجاد فرمائيد.

ــت ترتيبى اتخاذ فرماييد كه مبالغ اختصاص يافته جهت  ــمند اس   خواهش
اهداى هم زمان با توزيع بن هاى اعدادى، در بن كارت ها شارژ شود.

ــدس خيراللهى مدير خدمات  نامه پارس: شــما هم مصاحبه با آقاى مهن
عمومى شــركت كه درصفحات 6 و7  همين شماره چاپ شــده را مطالعه 

فرماييد.

  لطفًا عكس فرزندان ممتاز پرسنل خدمات فنى را نيز در نامه پارس چاپ 
كنيد. لطفًا اين درخواست حقير را جامه عمل بپوشانيد.

نامه پارس: خوشحال مى شــويم كه عكس فرزندان عزيز و ممتاز پرسنل 
خدمات فنى را منتشر كنيم. لطفًا عكس هاى مورد نظر را جمع آورى كرده و به 

خانم نصرى در مديريت ارتباطات تحويل دهيد.

ــه كار مي گيريد  ــالش خود را ب وقتي همه ت
ــا وزنتان كم  ــان را از بين ببريد ام تا اضافه وزنت
نمي شود، ممكن است خيلي ناراحت و مايوس 
شويد؛ اما پيش از اين كه دست از تالش برداريد 
به چند راه كار ساده كه براي مقابله با چربي هاي 
اضافه در اين مقاله عنوان شده توجه كنيد، شايد 

چاره اي براي مشكلتان باشد. 
ــته باشيد اين  ــئله اي كه بايد در نظر داش مس
ــت كه عادت هاي غلط رفتاري و تغذيه اي  اس
ــن راه كارهاي كاهش  مي توانند پايه علمي تري

وزن را تخريب كنند. 
محققان استراليايي و انگليسي ضمن بازبيني 
حدود 100 مقاله دربارة نقش ورزش و تمرين 
بدني در كاهش وزن، توانستند دليل اين موضوع 
ــف كنند كه چرا با وجود تالش هاي زياد  را كش
ــته نمي شود و بر همين  از اين وزن اضافي كاس
ــكل  ــاس راه كارهايي براي مقابله با اين مش اس

ارائه كرده اند. 
ــگران  ــن راه كار، اين پژوهش ــوان اولي به عن
توصيه مي كنند كه عضالتتان را به كار بيندازيد. 
تحقيقات نشان مي دهد كه بعد از 40 سالگي 
ــم عمومي بدن به طور مداوم  از ميزان متابوليس
ــود. واقعيت اين است كه اگر شما  كاسته مي ش
يك كيلوگرم از وزن بدنتان را كم كنيد در واقع 
ــا و 30 درصد  ــن ميزان را چربي ه 70 درصد اي
بقيه را ماهيچه ها تشكيل مي دهند. ماهيچه هايي 
كه خود ماشين هاي سوخت كالري هستند. اما 
ــبختانه راه هايي وجود دارد كه شما را در  خوش

مقابله با اين مشكل ياري مي كند. 
كار با وزنه، 3 بار در هفته، سريع ترين راهي 
است كه با آن مي توانيد عضالت خود را بسازيد. 
ــان داده اند كه برنامه  ــي هاي مختلف نش بررس
ــاي قدرتي مي تواند  منظم براي انجام ورزش ه
ــده در زمان استراحت  ميزان كالري مصرف ش
ــيله عضله ها را تا 8 درصد باال ببرند. در  به وس
نهايت مسأله اي كه به شما كمك مي كند تا ميزان 
متابوليسم پايه بدنتان را افزايش دهيد، افزايش 
ــي و البته كم كردن حجم  تعداد وعده هاي غذاي

آنها است. 
ــت كه گاهي در ابتدا فرد  مشكل دوم اين اس
ــد اما بعد به  به راحتي چند كيلو وزن كم مي كن
ــده و  ــد كه وزن فرد ثابت ش مرحله اي مي رس
ــود. اين حالت معموالً در كمتر  ديگر كم نمي ش
ــد. بعد از اين مدت، ادامه  از 3 هفته اتفاق مي افت
ــخت تر و گاه به عللي ناممكن  كار براي شما س
ــما با شرايط  ــوي ديگر، بدن ش ــود. از س مي ش
ــما كاركرد  جديد وفق پيدا كرده و تمرينات ش
ــايد اولين نكته  كالري سوزي قبلي را ندارد. ش
ــان را در  ــما ميزان ضربان قلبت ــد كه ش اين باش
طول تمرين اندازه گيري كرده و اجازه ندهيد تا 
ــار غير قابل تحملي را به بدن شما  تمرينات فش
وارد كنند. براي داشتن بهترين نتايج، بهتر است 
كه ميزان ضربان قلبتان را ميان 60 تا 80 درصد 
ــار زيادي به  حداكثر ميزان آن حفظ كنيد تا فش
شما وارد نشده و بيش از حد خسته نشويد. در 
ــما بايد تمرينات متنوعي را انجام  كنار اين، ش
ــراغ  ــتر مي توانيد به س دهيد. براي راحتي بيش
ــا CD برنامه هاي  ــي رفته و ي كالس هاي ورزش
ــاتيد اين كار را تهيه كنيد. براي ادامه  تمريني اس

روند كاهش وزن، شما بايد بدنتان را در شرايط 
ــكل تمرينات  تازه اي درگير كنيد. حتي تغيير ش
نيز مي تواند شوك الزم را براي ادامه اين روند به 

بدن شما وارد كند. 
به گفته متخصصان، راهكار سوم اين است كه 
يك كالري سوز باهوش باشيد. بررسي ها نشان 
ــاني كه يك برنامه ورزشي را براي  مي دهد: كس
الغر كردن خود آغاز مي كنند در طول روز نسبت 
به ديگران تحرك كمتري دارند و البته اين اتفاق 

ممكن است ناخودآگاه باشد. 
در تحقيقي كه در آن، مردان و زنان 59 ساله 
ــركت كنندگاني كه  ــركت داشتند، ش و باالتر ش
ــه ورزش مي كردند  به طور منظم دوبار در هفت
ــبت به ديگران 22 درصد كاهش فعاليت در  نس
طول روز را نشان مي دادند كه علت آن مي تواند 
ناشي از اين تصور غلط باشد كه اگر يك فرد در 
طول هفته برنامه منظمي براي ورزش كردن دارد 
مي تواند بقيه روزهاي هفته را استراحت كند و 
ــش را دور بريزد.  ــاي اضافي بدن باز هم كيلوه
اين تصور اشتباه است. البته اين نقص مي تواند 
ناشي از خستگي افراد بعد از يك برنامه ورزشي 
منظم باشد. اگر شما باهوش باشيد به جاي اين 
كه مدام بنشينيد بايد كمي هم بايستيد، كمي در 
ــالش كنيد تا  ــد و در طول روز ت جا نرمش كني
ــتر راه برويد. همين كارهاي كوچك باعث  بيش
مي شود كه شما در طول روز 350 كالري بيشتر 
نسبت به زماني كه اين كارها را انجام نمي داديد، 

بسوزانيد. 
در راهكار چهارم محققان پيشنهاد مي كنند كه 
هورمون گرسنگي تان را از كار بيندازيد. محققان 
ــراي كاهش وزن  ــي 35 مرد و زن كه ب با بررس
ــي را دنبال مي كردند، متوجه  برنامه هاي ورزش
شدند كه بعضي از آنان در روزهايي كه ورزش 
ــتر از روزهاي ديگر  ــري بيش مي كنند 270 كال
انرژي مصرف مي كنند و اين تالششان را براي 

رسيدن به وزن ايده آل بي اثر مي كند. 
ــك برنامه منظم  ــان، ي ــاس نظر محقق بر اس
ــود تا بدن در يك فرآيند  ــي باعث مي ش ورزش
تنظيمي ميزان هورمون هاي تحريك كننده اشتها 
را افزايش دهد. اين افزايش به آن دليل است كه 
ــود. واقعًا  از افزايش ناگهاني وزن جلوگيري ش
يك راه حل ساده براي اين مشكل وجود دارد. 
قبل از شروع به تمرين يك وعده غذايي كوچك 
بخوريد. در صورتي كه بدون اين ورزش را آغاز 
كنيد در طول تمرين قند خونتان پايين افتاده و در 
ــما براي توليد هورمون هاي اشتها  اثر آن بدن ش
ــود. در نتيجه بعد از پايان تمرين  تحريك مي ش
ــديد مي كنيد  شما احساس گرسنگي خيلي ش
و به زياد خوردن رو مي آوريد. وعده غذايي كه 
شما پيش از ورزش مصرف مي كنيد بايد نزديك 
به 100 كالري محتواي انرژي داشته باشد. بهتر 
است كه اين وعده غذايي از لحاظ كربوهيدرات 
غني باشد و 20 تا 30 دقيقه قبل از شروع جلسه 

تمريني مصرف شود. 
ــاده  ــن چهار راه حل س ــه كار گرفتن اي با ب
ــبت مناسبي  ــيد كه به نس مي توانيد اميدوار باش
چربي هاي بدن خود را كاهش داده و گامي ديگر 
در جهت بهره مندي از يك زندگي سالم و البته 

طول عمر پيش رويد. 

به راحتى از شر چربي هاي اضافه 
خالص شويد

بهداشتبهداشت
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سودوكو-9 جدول

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 12 روز پس از انتشار نشريه فرصت دارند به مديريت ارتباطات( نشريه نامه پارس) ارسال فرمايند.
به 5 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

طى حكمى از سوى مهندس تفرشى، رسول اسداللهى با حفظ سمت به عنوان مدير پروژه خودروهاى هيبريدى منصوب شد.
انتصاب

سرگرمىسرگرمى
 فروردين:شما در گير و دار يك مسأله مهم اخالقى 
هستيد ولى از اين اختيار طبيعى و قانونى خود استفاده 
نمى كنيد. يك ضرر بزرگ و يك خطر جدى از اين بى  
تصميمى متوجه شماست. خودتان را دست كم نگيريد 

و اختيار خود را به دست ديگران نسپاريد.
ارديبهشت:شما فردى وفادار به تعهدات و قول هاى 
خود هستيد و در زندگى به امور معنوى بيش از ماديات 
ــنايان  اهميت مى دهيد. به همين دليل بين اقوام و آش
ــب كرده ايد و  احترام و ارزش خاصى براى خود كس
همواره مورد توجه ودعاى خير اطرافيان به ويژه پدر 
ــتيد. به دليل خلق و خوى خوشى كه  و مادر خود هس
داريد شانس پيشرفت كارهايتان در اجتماع و كارهاى 

گروهى زياد است.
خرداد:با عنايت خداوند، خوش بختانه، گرفتارى 
و نگرانى بزرگى كه داشتيد، برطرف شد. با ندانم كارى 
ــان را گرفتار  ــه، دوباره خودت ــات عجوالن و تصميم
ــت بى نمكى داريد،  مشكالت جديد نكنيد. شما دس
ــنا خدمت مى كنيد  ــت و آش صادقانه و بى ريا به دوس
ولى پاسخ شايسته نمى گيريد. از اين موضوع عصبانى 

مى شويد، ولى همه چيز را به خداوند بسپاريد.
ــت و يك سر  ــر آن برد اس تير:در هر بازى يك س
ــى كه وارد بازى زندگى  ديگرش باخت است و كس
ــود بايد تاب و تحمل باخت را نيز داشته باشد.  مى ش
اگر شما فكر مى كنيد در ماجرايى كه پيش آمده است 
باخته ايد، باخت را كه به طور حتم بر اثر كوتاهى شما 
ــس آگاهانه تر و  ــعى كنيد زين پ بوده قبول كنيد و س

هوشيارانه تر بازى كنيد تا برنده شويد.
ــت و جوى راهى براى تحقق  مرداد:اگر در جس
ــيد كه راه  ــته باش ــتيد، توجه داش آرزوهاى خود هس
دشوارى را پيش رو داريد و زمانى موفق مى شويد كه با 
تدبير و خردمندى بتوانيد موانع را يكى پس از ديگرى 
از پيش رو برداريد. يأس و نااميدى را از خود دور كنيد 
ــيد اين توان را داريد كه اوضاع را كامًال  و مطمئن باش

دگرگون كنيد.
شهريور:همت بلند صفت بسيار پسنديده اى است 
ولى فراموش نكنيد هر بال و پرى اندازه و حدى براى 
ــالح معروف«بايد پا را به اندازه  پرواز دارند و به اصط
ــام كار بزرگى را در زندگى  گليم دراز كرد.» قصد انج
داريد كه فكر مى كنيد در زندگى شما تأثير بسيارى دارد 
ولى اين گونه نيست، ضرب المثل باال را درنظر داشته 
باشيد. ماجراى احساسى در زندگى اتان رخ مى دهد كه 

بهره بردارى مطلوب از آن براى شما بهتر است.
ــينى  مهر:هرگز از تصميمى كه گرفته ايد عقب نش
ــراد كج انديش  ــت بعضى از اف نكنيد هرچند با مالم
ــت. محدود كردن و عقب نگاه داشتن خود  همراه اس
را خاتمه دهيد. اين روزها ذهنتان سخت درگير مسائل 
عاطفى است كه به زودى آن گونه كه مى خواهيد برايتان 
رقم مى خورد. اهداف تازه اى داريد و به كار جديدى 

مى انديشيد، مسير براى شما هموار است.
آبان:در حال حاضر از موقعيتى كه داريد راضى و 
خشنود هستيد و با برنامه ريزى كه براى روزهاى آينده 
داريد شرايط بهتر هم خواهد شد. قصد خريد وسايلى 
را داريد كه اين امكان حاصل خواهد شد. اگر با عالقه و 
پشتكار به فعاليت خود ادامه دهيد موفقيت هاى زيادى 

را براى خود رقم خواهيد زد.
آذر:اختالفى با يكى از بستگان نزديك خود داريد 
كه به خير و خوشى حل خواهد شد و به آرزويى كه 
داريد خواهيد رسيد. در انديشه تغيير نوع يا محل كار 
ــتيد اين تصميم را جز با مشورت و تحقيق  خود هس
ــال آينده موكول كنيد  كافى عملى نكنيد و اگر به س

بهتراست.
ــه تأثير مهمى بر  ــود ك دى:رابطه اى برقرار مى ش
زندگى شما خواهد گذاشت و چشم انداز تازه اى به 
رويتان گشوده مى شود كه در آن خود را خوش بخت 
ــته و آرزوهاى قديمى دوباره  يافته و خاطرات گذش
ــان ابراز محبت  ــوند. به افراد خانواده ات تكرار مى ش

بيشترى كنيد.
ــتفاده  بهمن:از موقعيت به وجود آمده نهايت اس
را ببريد. رفتار و كردار شما باعث شده تا دعاى خير 
ــد. حضور در يك جمع  ــر شما باش زيادى پشت س
دوستانه باعث شيرينى و سرور شما مى شود. با آمدن 
يك ميهمان بيشتر برنامه هاى شما دست خوش تغيير 
ــت. از  ــود كه اين تغييرات همه به نفع شماس مى ش
روياهاى شما يكى برآورده مى شود كه تأثير زيادى 

در روحيه شما دارد.
اسفند:به زودى مسائلى روشن مى شود كه تصورش 
ــما به شناخت  را نمى كرديد. بارفع بعضى ابهامات ش
ــت مى يابيد كه براى ادامه كار مفيد است.  تازه اى دس
براى رسيدن به قله موفقيت هنوز راه زيادى در پيش 
است. نبايد احساس خستگى كنيد. هر وقت اين حس 
را داشتيد به پشت سر نگاهى بيندازيد تا متوجه شويد 

چه راه طوالنى و دشوارى را طى كرده ايد.

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3331پرس23101حبيبى پورعليرضا1
4213تغذيه بدنه تندر 2415290خوشدونى فراهانىابوالفضل2
4005مونتاژ 35 دستگاه24464محبىمجتبى3
4349برنامه ريزى كنترل توليد بدنه تندر 2465890عامريانحميدرضا4
4213برنامه ريزى تغذيه بدنه تندر2505890وفايى خبوشانسيد حميد5
4054رتوش 35 دستگاه23514مسعودىوحيد6
3331پرس20979اسالمىعلى اصغر7

ــان را «پارس خودرو» عنوان كردند. بديهى است محل كار همه همكاران  توضيح: برخى از همكاران هنگام تكميل فرم مشخصات ، در ذيل جدول، محل كارش
پارس خودرو است. منظور از محل كار واحد مورد نظرى است كه همكاران در آن مشغول اند. لطفًا در ستون محل كار، نام واحد و مجموعه اى كه در آن حضور داريد را 

قيد فرماييد. به عنوان نمونه «بدنه L90» ، انبار پرايد، مديريت حراست و...
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تجربيات موفق
سيستم توليد انعطاف پذير دو منظوره در واحد پرس شركت 

پارس خودرو راه اندازى شد.
ــركت سايپا، پروژه مهمى  پس از آغاز توليد پرايد 141 در ش
ــگ درب صندوق  ــق آن عمليات همين ــد كه بر طب تعريف ش
عقب (در خرداد 84) و همينگ و پرسكارى درب موتور پرايد 
ــايپا پرس به شركت  141 (مرداد 86) از شركت هاى سايپا و س
پارس خودرو منتقل شده و به صورت سيستم توليد دو منظوره 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
 از ويژگى هاى مهم اين پروژه مى توان به نكات ذيل اشاره 

كرد:
ــكارى قطعات  ــردآورى و تمركز عمليات همينگ و پرس گ

ذكرشده؛
استفاده دو منظوره از يك خط توليد؛

جارى سازى كامل JIT به عنوان يك اصل مهم در پيشرفت و 
ترقى شركت هاى موفق.

مسلماً اجراى چنين پروژه اى، افزايش بهره ورى، بهبود كيفيت 
قطعات و كاهش هزينه هاى توليد، حمل و نقل، انباردارى، و در 

كل، حذف muda را در پى داشته است.

برخى از مزاياى اجراى طرح
يكى از پروژه ها و برنامه هاى بهبود واحد پرس

تكيه بر نقاط قوت و استفاده از فرصت ها براساس ماتريس 
.SWOT

اينك اميد مى رود كه با عنايت پروردگار متعال و مساعدت 
ــازمان، پروژه بهبود انتقال همينگ درب  ويژه مديريت ارشد س
ــايپا پرس به  ــركت س موتور و درب صندوق پرايد GTX از ش
ــى  ــتاى تحقق يكى از اهداف جهش ــودرو نيز در راس پارس خ
ــيله تجربه موفق قبلى  واحد پرس، به اجرا درآمده و بدين وس

تكميل شود.

پارس خودروسايپا پرسعنوان / نام شركت

(VES-P) 69/5750نمره كيفيت درب موتور

0/1درصد0/3درصد درصد ضايعات

75تعداد نيروى انسانى به كار گرفته شده

2 كيلومتر تا سالن بدنه35 كيلومتر تا پارس خودروبعد مسافت

گلدانى يدك كشكاميون تريلروسيله جابه جايى

پرس قلب تپنده خودروسازى

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/3/1322732آرسامرضا قربان پور بخشايش1
88/3/123899آرميتارضا نبيد2
88/3/2021549الناشهرام ندرى3
88/3/2021408مهياراصغر محمدزاده نورى4
88/3/2420876ابوالفضلمحمد قهرمانى5
88/3/2421639اميرمحمدعلى اصغر كريمى گل تپه6
88/3/2625491سيناعبدالحسين صفرنيا7
88/3/1824653پريامحمد مومنى8
88/3/2624195پارسامجتبى عامرى9
88/1/1526547سارينامهدى اسماعيل زاده نودهى10
88/3/1224995نرگسمصطفى كيوانلو شهرستانكى11
88/3/1825251فاطمهفاضل وظيفه مند نيلى12
88/1/124917اميرعلىكريم بياتى خلوزينى13
88/3/2725630آرينامسعود افشارى14
88/3/2424077محمد مهدىداود اصغرى آهوئى15
88/3/2823200پويانادر جهانى16
88/2/723421آرشامعبدالرضا مظهرى17
88/3/2625126ديانامحمدرضا جعفرزاده18
88/3/1824678درينكاحميد محسنى19
88/3/2721829مهدىمحمد اسدى پور20
88/3/2624353اميرحسينمحمدصادق شرف يوسفى21
88/1/923224هستىاحمد رضائى22
88/4/322925سارينامحمد سليمانى23
88/4/321727عرفانابوالحسين امينى24
88/3/3023999ايليااسماعيل ابوالقاسمى25
88/4/320640هانىمحمود كلبعلى26
88/4/124271هستىهوشنگ رنجبرزره شوران27
88/3/2224821محمد مهدىدوستعلى اكبرى تپه28
88/3/2523873زهرارسول اكبرى29
88/4/227071حنانهجواد هرنجى30
88/3/3026509محمد حامىداود حيدرنيا31
88/3/3123188فاطيماعلى اصغر كريم خواه32
5062طنازصابر رحمان آبادى33
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على بهزادى
 مدير پرس



خودرو ستارگانخودرو ستارگان

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
امور اجرايى: مريم نصرى

با تشكر از همكارى آقايان: كامران طالبى، رامين حسن پور، ابراهيم جعفرى سيدكاظم خانه  رزم و امير بيات 

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.

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

بابا  41794179
 تماس بگيريد تماس بگيريد

ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 
هر حرفى براى گفتن داريد ما آماده شنيدن 
آن هستيم. كمبودها، موفقيت ها، پيشنهادها و 
انتقادها را با ما درميان بگذاريد. درد دل هايتان 
ــنهادها و انتقادهايتان را تا  را مى شنويم. پيش
ــه از عهده اش بربياييم لحاظ خواهيم  جايى ك
ــنيدن حرف هايتان آن را  ــرد. برآنيم تا با ش ك
ــركت مطرح كنيم و پاسخ آن را  با مديران ش
ــر كنيم. پس با ما  در شماره هاى بعدى منتش

باشيد.

ماهنامه ROAD & TRACK از سال 1947 در آمريكا منتشر مي شود. اين مجله توجه ويژه اي به موتورسيكلت ها دارد و در مقايسه با ديگر مجله ها با تمركز 
ــي و معرفي بازي هاي اتوموبيل راني از ديگر قسمت هاي اين مجله به  ــابقات مختلف در ورزش هاي موتوري مي پردازد. همچنين بررس بيشتري به مس

حساب مي آيد.
جالب است بدانيد در سال 1994 بازي  Need for Speed با همكاري اين مجله توليد شده است و نويسندگان و متخصصان اين ماهنامه در زمينه واقعي تر 
كردن رفتار و صداي اتوموبيل هاى مختلف به سازندگان اين بازي كمك كردند. تست هاي گروهي اين نشريه همواره جزو بهترين ها بوده و مرجعي براي 

خريداران است. 

اين سايت خودرويي با 10 سال سابقه، يكي 
ــايت پربيننده انگليسي خودرو است.  از 10 س
ــود.  ــايت همه نوع مطلبي پيدا مي ش در اين س
ــاي روز دنيا و  ــن خودروه معرفي جديدتري
ــار روز جهان خودرو،  خصوصيات آنها، اخب
راهنماي خريداران، راهنماي قيمت خودروها 

و . . . 
ــازنده خودرو يا مدل دلخواه  كافي است س
خود را از بين فهرست بلند و باالي اين سايت 
انتخاب كنيد تا هر اطالعاتي كه الزم داريد در 

اين سايت بيابيد. امتحان كنيد. 

سايت خودرو

يك مجله خودرويى

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

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

آنچه مى بينيد تصويرى 
است از يكى از روزهاى 
مهد كودك پارس خودرو

لنز پارس

ــه اخيراً در  ــن صحنه ك ــكي؛ اي ــك رنو الگوناي مش ــوار بر ي اريك كانتونا س
ــود، براي طرفداران فوتبال، خاطره هاي  ــيار ديده مي ش تلويزيون هاي اروپايي بس
ــه ويژه در  ــازي فوتبال خود، ب ــك كانتونا در دورة ب ــياري را زنده مي كند. اري بس
ــده بود و اغلب با يقه هاي باالزده پيراهن  ــيار عصبي حاضر ش منچستريونايتد، بس
ورزشي و خط و نشان كشيدن هايش براي بازيكنان حريف و حتي داورها شناخته 

ــد. عصبيت او به حدي بود كه براي جام جهاني فرانسه دعوت نشد و شانس  مي ش
با امه ژاكه مربي فرانسوي ها يار بود كه قهرمان شدند وگرنه محبوبيت باالي گلزن 
ــدن بر  ــد. البته گويا سوارش عصبي و دعوت نكردنش، براي ژاكه گران تمام مي ش
الگوناي مشكي جديد باعث نرم خويي كانتونا شده و او را در كنار اين خودرو بسيار 

موقر و متين مي بينيم.

اريك كانتونا رنو الگونا


