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ارگان داخلى شركت پارس خودرو
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توليد
 3 سال
 2برابر
 50 سال

صعود دو همكار به قله دماوند

در حفظ محيط زيست هم سطح نيسان هستيم
ــن كارخانه اى هســتيم كه فعاليت هاى زيســت محيطى را  ما اولي
پى گرفتيم. ما اولين و تنها كارخانه اى بوديم كه توانســتيم گواهينامه 
بين المللى حفاظت از محيط زيست را از مدت ها پيش دريافت كنيم. 

اين ها گوشه اى از اظهارات متولى محيط زيست پارس خودرو است.
ــت كه به طور جدى  ــت در كشور سال هاس حفاظت از محيط زيس
ــت. آنچه امروز به عنوان حفاظت  مورد توجه مسئوالن قرار گرفته اس
ــت از آن ياد مى كنيم به نحوى گسترش يافته كه بسيارى  از محيط زيس
از سازمان ها و شركت ها نيز مجموعه اى را به اين امر اختصاص دادند. 
در اين ميان شركت ها و سازمان هاى صنعتى به سبب نوع فعاليت شان از 

اهميت ويژه اى درخصوص حفاظت ازمحيط زيست برخوردارند.
صفحه 8

22اعالم برنامه هاى اداره فرهنگىاعالم برنامه هاى اداره فرهنگى

بر اساس برنامه ريزي، تا پايان سال 285 هزاردستگاه 
انواع خودرو در پارس خودرو توليد مي شــود كه 20 

درصد بيشتر از پارسال خواهد بود. 
مدير عامل پارس خودرو با اعالم اين خبر درباره تحقق 
ــودرو تندر90  ــراي تحويل خ ــركت ب وعده هاى اين ش
ــدن وعده توليد تندر90  ــت: پس از محقق نش اظهارداش
ــدن  ــودرو و پارس خودرو به علت تأمين نش در ايران خ
ــركت رنوپارس فرانسه، با توجه به اين  قطعات آن در ش
ــدر90 را پيش فروش كرديم و  محدوديت  ها، خودرو تن
توانستيم به همه تعهد عمل كنيم و گاهي تا يك ماه زودتر 

هم تحويل شد. 
مهندس تفرشى طراحي و توليد خودرو ويژه جانبازان 
ــدن چرخه توليد و خدمات پس از  و معلوالن و كامل ش
ــتين بار در كشور از  فروش اين خودروها را براى نخس
ديگر اقدامات اين شركت بيان كرد و گفت: با توجه به نوع 
ــكالت طراحي اين خودروها،  معلوليت  ها و به رغم مش
ــد و  ــبختانه خط توليد اين خودروها راه اندازي ش خوش
ــال ده هزار خودرو ويژه جانبازان و معلوالن  تا پايان امس
يك دست، يك پا و يا هر دوپا قطع يا فلج، توليد و به آنان 

عرضه مي شود.  
صفحه 4

دكتر سلطانى نژاد نماينده مديريت در حفاظت از محيط زيست پارس خودرو:



در 5 ماهه ابتداى سال 88 به دست آمد
رشد 19 درصدى

 توليد پارس خودرو

پارس خودرو باز هم ركورد زد

توليد3 سال، دو برابر 50 سال گذشته

شركت پارس خودرو در 5 ماهه سال جارى 19درصد رشد 
توليد و32درصد رشد فروش را به ثبت رسانده است. 

ــركت پارس خودرو، اين  ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
ــبت به مدت مشابه در  شركت در 5 ماهه ابتداى سال جارى نس
سال گذشته، 19 درصد رشد توليد و 32درصد رشد فروش را به 

ثبت رسانده است. 
اين گزارش حاكى است با توجه به طرح هاى بزرگ توسعه اى 
ــت، اين شركت  ــركت پارس خودرو تعريف شده اس كه در ش
ــوى توليد خودروهاى با كيفيت و عرضه آن در  به سرعت به س

بازارهاى داخلى و خارجى پيش خواهد رفت. 

به گزارش اداره فرهنگى مديريت ارتباطات، با توجه به فرا رسيدن 
ــيدن ماه مهر فصل بازگشايى مدارس، به  ماه مبارك رمضان و فرا رس
ــاب و لوازم التحرير برپا  ــگاه بزرگ عرضه و فروش كت زودى نمايش
مى شود. براساس اين گزارش نمايشگاه مذكور نيز همچون نمايشگاه 
ــتور و عنايت مدير عامل از تخفيف ويژه اى  دهه مبارك فجر بنا به دس

برخوردار خواهد شد.
همچنين توسط اداره فرهنگى در ماه مبارك رمضان برنامه هاى ويژه 
پرتال فرهنگى در نظر گرفته شده كه از جمله مى توان به   امكان دريافت 
و دانلود كل قرآن كريم به صورت هر سوره مجزا، امكان دريافت تفسير 
ــرت آيت اهللا مجتهدى، امكان  دعاى هر روز ماه مبارك با صداى حض
ــاه مبارك رمضان و  ــان و ده ها مطالب راجع به م دانلود آواهاى رمض

ــابقه اذان و اقامه، ختم قرآن  ــوى ديگر   مس خانواده اشاره كرد. از س
كريم؛ هر روز يك حزب ويژه سالنها در نظر گرفته شده كه عالقه مندان 
مى توانند  جهت ثبت نام به نمايندگان فرهنگى مستقر در نمازخانه ها 
ــماره 3243 تماس حاصل كنند. در همين حال برنامه  مراجعه يا با ش
هاى ويژه اى براى پرسنل و خانواده آنان تدارك ديده شده كه مى توان 
از حفظ قرآن از يك جزء تا 30 جزء ومسابقه نقاشى با موضوع رمضان 
ماه ميهمانى خدا براى فرزندان پرسنل ياد كرد.اداره فرهنگى همچنين 
اعالم كرد محفل انس با قرآن كريم با حضور قارى و استاد بين المللى 
حاج كريم منصورى روز يكشنبه 22 شهريوربعد از نماز ظهر و عصر 
برگزار مى شود. اين اداره  از كليه همكاران دعوت كرد در جلسه مذكور 

حضور به هم رسانند تا از اين محفل نورانى بهره مند شوند.

به مناسبت ماه مبارك رمضان
برنامه هاى اداره فرهنگى اعالم شد
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ماه ميعاد خدا و انسان
مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
ــت» بايد  ــمه «طاع «دل» را در چش
ــا «ياد  ــب» را بايد ب ــيد، «قل جال بخش
خدا» صفا داد؛ «نفس» را با كمند «تقوا» 
ــقت  بايد مهار كرد. «بدن» را بايد به مش
ــر» را  ــادت داد، «فك ــزكارى» ع «پرهي
ــص كرد، «زندگى»  بايد براى خدا خال
روزمره را بايد باب طبع و پسند و رضاى 
ــاخت و... چه فرصتى بهتر از  «حق» س

«رمضان»؟
ــراى پذيرش بندگان،  خداوند هم ب
ــترى  ــرايطى را امتياز بيش اوقات و ش
داده است؛ از مكان ها، «مسجدها» را به 
خصوص «مسجد الحرام»، از روزهاى 
هفته «جمعه» را، از ساعات شبانه روز، 
اواخر شب و طلوع فجر را  و از ماه هاى 
ــال «رمضان» را رمضان ماه ضيافت  س

خداست.
ــت و بندگان او  خداوند ميزبان اس
ميهمان؛ نيايش و قرب، وسيله پذيرايى 
ــدگان به  ــن، فديه بن و قلب هاى روش
آستانه خداوند است و ديدگان اشبكار 
ــرمايه عابدان و  ــدوار س و دل هاى امي
ــدا و تالوت  ــاى مترنم به ذكر خ لب ه

قرآن، زمزمه گر اين بزم عشق.
ــيئات» به  رمضان ماه هجرت از «س
ــت. فصل بازيابى خود  «حسنات» اس
ــت. ايام تقويت اراده مالك  گمشده اس
نفس شدن و مهار زدن به تمنيات است. 
داشتن و نخوردن، يافتن و پرهيز كردن، 

بر خواهش دل جواب نه گفتن.
رمضان ماه «قرب» است، ماه «يافتن» 
و رسيدن است. تو كه عمرى تشنه آب 
ــتى و  حيات بودى و عطش يافتن داش
همچون آهويى رميده يا غزالى حيران 
ــمه اى و سايه اى  ــراغ چش در كوير، س
ــتى تا لختى بياسايى  و درختى مى گش
ــوى، اينك  ــيراب ش و آرام  گيرى و س
رمضان همان است كه مى جستى، همان 
سايه آرامبخش است، همان چشمه زالل 
است، همان پاكسازى دل و جان است. 

روح عطشناك را سيراب كن.
«خود» را در اين ماه شناس تا «خدا» 
ــناس تا از بند  را بشناسى. «خدا» را بش
ــردى و به «خدا»  و كمند «خود» رها گ
ــم(ص) فرمودند:  ــى. پيامبر اعظ برس
ــان  ــه كه خون در اندام انس «همان گون
جريان دارد، شيطان هم در فرزندان آدم 
جارى است. پس با گرسنگى كشيدن، 

گذرگاه هاى شيطان را تنگ سازيد.»
ــام  ــى از ام ــا دعاي ــال را ب ــن مق اي
ــان مى بريم:  ــه پاي ــن(ع) ب زين العابدي
«خدايا همراه با ناپديد شدن هالل اين 
ماه، گناهان ما را نيز محو گردان و با به 
پايان رسيدن روزهايش از لغزش هاى ما 
درگذر، به گونه اى كه وقتى اين ماه تمام 

مى شود ما از خطا تصفيه شده باشيم.

شركت پارس  خودرو در 3 سال گذشته، دو 
برابر 50 سال قبل آن خودرو توليد كرده است. 
ــال اخير،  ــركت پارس خودرو در 3 س ش
ــود از بدو  ــر توليدات خ ــه دو براب نزديك ب

تأسيس تا كنون، خودرو توليد كرده است 
ــركت  ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
ــال 1385  ــركت از س پارس خودرو،  اين ش
ــوع توليد 733404  ــا 1388/5/31، با مجم ت
دستگاه از انواع خودروهاى سوارى و وانت، 
ــركت از بدو  ــبت به كل توليدات اين ش نس
تأسيس در سال 1335 تا 1385/01/01 با رقم 
توليدى 498020 دستگاه، رشد توليدى معادل 

دوبرابر را نشان مى دهد.  
بر اساس اين گزارش شركت پارس خودرو 
ــال 1388 نسبت به مدت  در 5 ماهه ابتداى س
ــته به ترتيب 32 درصد رشد  مشابه سال گذش
ــد را به ثبت  ــد تولي ــروش و 16 درصد رش ف
رسانده و در راستاى تعهد به اصول خصوصى 
سازى و پايبندى به اصل 44، توليد خودروهاى 
خود را با شمارگان و كيفيت باالتر ادامه خواهد 

داد.  
اين گزارش با اشاره به، دستيابى اين شركت 
به شاخصه هاى ويژه كيفى در كليه محصوالت 
و رشد شمارگان توليد در پى ركوردزنى هاى 
ــتحصال عناوينى چون  متعدد مى افزايد: اس
ــركت خودروسازى و  ــد يابنده ترين ش رش

ــز از جمله  ــهام بورس ني پرطرفدارترين س
ــه سال اخير  موفقيت هاى اين شركت در س

است. 
بنابراين گزارش ورود خودروهاى جديد 
از خودروسازان معتبر جهان همچون تينا و 
قشقايى به خط توليد اين شركت و افزايش 

ــه به اصل بهره ورى كه  ظرفيت توليد با توج
ــعار و برنامه اصلى اين شركت  به عنوان ش
ــرف تعريف  ــالح الگوى مص ــال اص در س
ــت بيانگر عزم جدى اين شركت  ــده اس ش
ــطح  ــيدن به جايگاه هاى باالتر در س در رس

خاورميانه است.

انتصابات
در شركت

طى احكام جداگانه اى از سوى مهندس تفرشى مديرعامل، آقايان حسين روانبد، روز بهانى، هومن خوش صدا 
و حسين كاظمى به ترتيب به عنوان قائم مقام معاونت بازاريابى، فروش و خدمات پس از فروش ( با حفظ سمت) 
سرپرست مديريت حقوقى( با حفظ سمت)، مدير پروژه افزايش ظرفيت  هزاردستگاه پرايد و مدير پشتيبانى و 

تحويل معاونت بازاريابى، فروش و خدمات پس از فروش منصوب شدند.



نخستين خودرو برقي دونفره ايراني
نخستين خودرو برقي دو سرنشين ساخت 
ــر با نام  ــه نصي ــگاه خواج ــجويان دانش دانش
«قاصدك نصير» اگرچه ابتدا قرار بود تنها براي 
شركت در يك مسابقه خودروهاي برقي باشد، 
اما اعضاي تيم سازنده در ادامه تصميم گرفتند 
ــب خيابانهاي شهري طراحي كرده  آن را مناس

و بسازند.
ــروه 14 نفره  ــجويان عضو گ يكي از دانش
ساخت اولين خودرو برقي دو سرنشين ايراني 
در گفت وگو با مهر با اعالم اين مطلب گفت: 
ــركت  ــود اين خودرو تنها براي ش ابتدا قرار ب
ــابقه خودروهاي برقي دانشگاه شريف  در مس
طراحي و آماده شود، اما در ادامه به اين نتيجه 
ــاخت آن به شيوه اي  رسيديم كه طراحي و س
باشد كه مناسب استفاده در سطح شهر و توليد 

انبوه باشد.
اصغر محمدي با اشاره به فعاليت 14 ماهه 
ــازنده اين خودرو افزود: وزن نهايي  گروه س
ــت كه در  ــر» 700 كيلوگرم اس «قاصدك نصي
حقيقت مي توانست تنها 500 كيلو باشد اما با 
ايمن سازي هايي كه براي تردد عادي در سطح 
ــت وزن خودرو  ــهر بر روي آن انجام گرف ش
افزايش داده شد.اين دانشجوي دانشگاه خواجه 
ــرد: همه  ــران تاكيد ك ــي ته نصيرالدين طوس
ــت هاي الزم براي يك وسيله نقليه شهري  تس
ــتاب، دور زدن و ترمز بر روي  مانند تست ش
اين خودرو انجام شده كه همگي نيز با موفقيت 

همراه بوده است.

محمدي با تشريح ديگر ويژگي هاي خودرو 
ــت: ما براي افزايش  ــده اظهار داش ساخته ش
ــتانداردهاي معمول  ايمني خودرو در حد اس
ــته و سپر آن را نيز  در درب هاي آن لوله گذاش
ــا از ايمنى كامل  ــي كرديم ت به گونه اي طراح

برخوردار باشد.
ــو گروه  ــجوي عض ــه كه اين دانش آن گون
ــتاب  ــازنده اين خودرو برقي مي گويد، ش س
قاصدك نصير 10 ثانيه است كه به عنوان مثال 
از خودرو سمند بيشتر است و حداكثر سرعت 
ــد كه  ــاعت مي رس آن نيز به 80 كيلومتر بر س
ــهري مناسب و  اين پارامترها براي خودرو ش

استاندارد است.
در همين حال و بنا به گفته مسئوالن شهري، 
ــكل تهران  ــن و اصلي ترين مش ــروزه اولي ام
آلودگي هواست كه 80 درصد آن ناشي از تردد 
خودروها و آالينده هاي متحرك است. در شهر 
تهران بيش از سه ميليون و 400 هزار خودرو و 
200 هزار موتور سيكلت وجود دارد و عالوه 
بر اين شهروندان تهراني روزانه 15 ميليون سفر 
ــزي در حدود دو ميليون  انجام مي دهند كه چي
ــا اتوبوس صورت  و 300 هزار مورد آن نيز ب
ــت در صورت  ــوان انتظار داش مي پذيرد.مي ت
ــئوالن دولتي از پروژه موفق اين  حمايت مس
ــرايط براي توليد  دانشجويان و آماده سازي ش
ــتفاده از آن در  انبوه خودرو ساخته شده و اس
ــهر نه تنها در مصرف سوخت كه اين  سطح ش
ــور بدل  روزها به يكي از معضالت اصلي كش

ــد، بلكه به ميزان  شده صرفه جويي خواهد ش
قابل توجهي از آلودگي هواي تهران نيز كاسته 

مي شود.
ــارژ كامل  اصغر محمدي  گفت: با يكبار ش
ــيكل شهري با  مي توان 50 كيلومتر در يك س
ــرعت  ــر رانندگي كرد و اگر س قاصدك نصي
متوسط آن را 25 كيلومتر بر ساعت لحاظ كنيم، 

اين مقدار به 80 كيلومتر نيز خواهد رسيد.
بنا بر اين گزارش ، طراحي قاصدك نصير  در 
دانشكده مديريت و ساخت آن نيز در دانشكده 
هوا و فضا و در كارگاه اتومكانيك اين دانشگاه 

صورت گرفته است. موتور، درايو و شارژر اين 
خودرو نيز ساخت كشور ايتالياست و باطري 
آن نيز اگرچه از بازار داخل تهيه شده، اما آن هم 

ساخت يك كشور خارجي است.
ــار، مهندس  ــوري افش ــدس رزاق بل مهن
احمدرضا مرسي، پويا روشني تبريزي، اصغر 
محمدي، نيما شيرافكن، مجتبي جعفري، حامد 
ــيني،  ــد مهدوي، مرتضي حس فرهادي، حام
احسان پرويزي، امير كريمي، مرتضي رضازاده، 
ــه بلوري اعضاي تيم  ــيم محمدي و بنفش نس

سازنده قاصدك نصير هستند.

ميزان به بلكه ــد، ش خواهد صرفهجويي اينشده درايووشارژر موتور، صورتگرفتهاست.
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر
يادداشتيادداشت

تقديرپارس خودرو از خبرنگاران  صنعت خودرو تقديرپارس خودرو از خبرنگاران  صنعت خودرو 

ــاالن و خبرنگاران  ــر از فع مراســم تقدي
حوزه صنعت در مجموعه فرهنگى ورزشى 

كارتينگ آزادى برگزار شد. 
ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ارتباطات ، طى مراسمى كه از سوى مديريت 
ــد ، از زحمات 50 نفر از  ارتباطات برگزار ش
خبرنگاران و مرتبطين حوزه صنعت و خودرو 

تقدير و تشكر بعمل آمد . 
اين گزارش حاكى است در مراسم فوق كه 
در مجموعه فرهنگى ورزشى كارتينگ آزادى 

ــد پس از برگزارى مسابقه كارتينگ  برگزار ش
ــرات برگزيده  ــر ، به نف ــن گروههاى حاض بي

هدايايى تقديم شد . 
ــت ارتباطات  ــزارش مديري ــن گ بنابراي
ــركت پارس در پنجمين روز ماه مبارك  ش
ــى از روزنامه ها،  رمضان ميزبان خبرنگاران

خبرگزارى ها و صدا و سيما بود.
ــترده  ــم كه با حضورگس در اين مراس
ــور برگزار  خبرنگاران حوزه خودرو كش
شد، مهندس رضايى مدير ارتباطات ضمن 

ــبانه روزى  ــر از زحمات و تالش ش تقدي
خبرنگاران رسانه ها بر نقش ويژه آن تأكيد 

كرد.
بنابراين گزارش پيش از افطار، خبرنگاران 
عالقمند از كارتينگ ورزشگاه آزادى استفاده 
كرده و همزمان با بانگ معنوى اذان مغرب روزه 

خود را افطار كردند.
ــركت پارس خودرو، هر  يادآور مى شود ش
ــاه مبارك رمضان  ــاله در يكى از روزهاى م س

ميزبان خبرنگاران حوزه خودرو كشور است.

رسانه و چرخه توليد
ــانه ها در دنياى  نقش مهم و اساسى رس
ــيده نيست. رسانه ها در  مدرن بر كسى پوش
جهان جديد بسان اكسيژن متكثرند و هم از 
اين روست كه ناديده گرفتن و چشم پوشى 
ــت بلكه بهايى  از آن نه تنها امكان پذير نيس
بسيار گزاف هم دارد. نوع تعامل مديران يك 
ــانه ها و نحوه مواجهه آنها با  مجموعه با رس
اصحاب قلم از اهميتى برخوردار است كه با 
اندكى تسامح مى توان گفت مجموعه عظيمى 
ــودرو بايد چگونگى ارتباط  چون پارس خ
ــانه ها را به عنوان يكى از اساسى ترين  با رس
ــوار  و مهم ترين بخش از مراحل مهم و دش

چرخه توليد خود به شمار آورد.
ــب فرهنگى جامعه و حلقه  خبرنگارطبي
ــادى با  ــگاه صنعتى و اقتص ــك بن اتصال ي
شهروندان است. دريغ ورزيدن از روبه رو 
شدن با پزشكى حاذق جز آن كه موجب حاد 
شدن و عود يك بيمارى احتمالى شود پيامد 
ديگرى درپى نخواهد داشت. هم از اين رو 
ــت كه مديريت ارتباطات تالش دارد تا  اس
ارتباط با فعاالن رسانه ها شتاب بيشترى به 

خود گيرد.
خبرنگاران حوزه خودرو در مطبوعات 
ــيما با پوشش  و خبرگزارى ها و صدا و س
اخبار اين صنعت زحمات بسيارى را متقبل 
مى شوند. شركت پارس خودرو در همين 
مقال از همه آنها به پاس اين تالش قدردانى 

و تشكر مى كند.
ــور  ــان كش ــدون ترديد خودرونويس ب
ــزايى در پيشرفت  نقش تعيين كننده و به س
ــى كه تأثير  اين صنعت بر عهده دارند. نقش

به سزاى آن بر كسى پوشيده نيست.

مديريت ارتباطات برگزار كرد
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امسال 285 هزار دستگاه خودرو توليد خواهيم كرد
مدير عامل پارس خودرو خبر داد:  

بر اســاس برنامه ريزي، تا پايان سال 285 
هزاردستگاه انواع خودرو در پارس خودرو 
توليد مي شود كه 20 درصد بيشتر از پارسال 

خواهد بود. 
ــا اعالم اين خبر  مدير عامل پارس خودرو ب
درباره تحقق وعده هاى اين شركت براي تحويل 
ــس از محقق  ــت: پ خودرو تندر90 اظهارداش
ــدن وعده توليد تندر90 در ايران خودرو و  نش
پارس خودرو به علت تأمين نشدن قطعات آن 
ــه، با توجه به اين  ــركت رنوپارس فرانس در ش
محدوديت  ها، خودرو تندر90 را پيش فروش 
كرديم و توانستيم به همه تعهد عمل كنيم و گاهي 

تا يك ماه زودتر هم تحويل شد. 
ــى طراحي و توليد خودرو  مهندس تفرش
ويژه جانبازان و معلوالن و كامل شدن چرخه 
توليد و خدمات پس از فروش اين خودروها 
را براى نخستين بار در كشور از ديگر اقدامات 
ــركت بيان كرد و گفت: با توجه به نوع  اين ش
ــكالت طراحي اين  معلوليت  ها و به رغم مش
خودروها، خوشبختانه خط توليد اين خودروها 
راه اندازي شد و تا پايان امسال ده هزار خودرو 
ــت، يك پا و  ويژه جانبازان و معلوالن يك دس
ــد و به آنان عرضه  يا هر دوپا قطع يا فلج، تولي

مي شود.  

ــودرو توليد  ــه پارس خ ــان اينك وى با بي
ــد خودروهاي باكيفيت  كننده اي با عقبه تولي
است، اظهار داشت: بازگشت به اين رويكرد 
از برنامه هاى جدي پارس خودرو است كه با 
مقايسه توليد تندر90 در شركت پارس خودرو 
ــن موضوع را درك  و ايران خودرو مي توان اي

كرد. 
ــاره عرضه  ــل پارس خودرو درب مديرعام
محصوالت جديد اين شركت گفت: سالن هاى 
ــقايي كه از  توليد خودروهاي جديد تينا و قش
لحاظ ايمني و كم مصرف بودن مطرح هستند 
ــتند و تا اواخر امسال  درحال آماده سازي هس
ــال آينده به  ــن خودروها آغاز و از س توليد اي

صورت انبوه وارد بازار مي شود. 
ــودرو با  ــرح توليد خ ــه ط ــاره ب وي با اش
گيربكس خودكار گفت: با اين اقدام اميدواريم 
فرهنگ استفاده از گيربكس خودكار در كشور 
ــه كاهش  ــاياني نيز ب ــود كه كمك ش رايج ش

مصرف سوخت خواهد كرد. 
ــن از مذاكره با  ــى همچني ــدس تفرش مهن
ــازي معتبر جهان براي  شركت هاى خودروس
توليد خودروهاي هيبريدي در پارس خودرو 
ــي براي توليد  ــزود: به نتايج خوب خبر داد و اف

تندر90 و پرايد هيبريدي دست يافته ايم. 

ــركت رنوپارس،  مديرعامل فرانسوي ش
ــاب  ــركتى خوش حس ــودرو را ش پارس خ

دانست.
ميشل كربل، شركت پارس خودرو را نسبت 
ــاب تر خواند و  ــودرو خوش حس به ايران خ
ــاى صورت  ــاس برنامه ريزي ه گفت: براس
گرفته و به دليل خوش حسابي، به زودي توليد 
ــش خواهد  ــدر90 در پارس خودرو افزاي تن

يافت.
وى با بيان اينكه مديرعامل پارس خودرو به 
دنبال ايجاد يك شرايط مطلوب در داد و ستد 

خود با رنوپارس است، گفت: عملكرد مديران 
ــتر  ــزه ما براي توليد بيش پارس خودرو انگي
ــتر كرده است  تندر90 در اين شركت را بيش
ــراي توليد محصول  ــن مذاكرات ب و همچني
ــاندرو» كه بر روي پلت فرم تندر90 انجام  «س

مي شود در پارس خودرو آغاز شده است.
مديرعامل شركت رنو پارس در خصوص 
ــركت  ــازان به اين ش ميزان بدهى خودروس
ــركت پارس  نيز مي گويد: در حال حاضر ش
خودرو بخش قابل توجهى از بدهى خود را 
پرداخت كرده كه با اين شرايط توليد در اين 

ــركت طى هفته هاي آينده افزايش خواهد  ش
يافت، اما شركت ايران خودرو تاكنون اقدامى 
ــورت نداده كه  ــش بدهى خود ص براى كاه
ــت كمك هزار  ــه به درياف ــدوارم با توج امي
ميلياردى دولت به اين شركت، ايران خودرو 
ــود اقدامى  ــبت به پرداخت بدهى خ نيز نس

صورت دهد.
ــش كه در حال  ــخ به اين پرس وى در پاس
ــان از بدهى پارس  ــا 7ميليارد توم حاضر تنه
خودرو به رنوپارس باقى مانده و اين درحالى 
است كه بدهى ايران خودرو به مرز 70ميليارد 

تومان مي رسد. چرا توليد در ايران خودرو در 
شرايط بهتر نسبت به پارس خودرو قرار دارد 
ــت: توليد تندر در پارس خودرو  اظهار داش
ــت و برنامه اين است كه  در حال افزايش اس
ــركت را  هر چه زودتر ميزان توليد در اين ش

افزايش دهيم.
ــت: علت كاهش  ــه اظهار داش وى در ادام
ــته به  توليد پارس خودرو در هفته هاي گذش
خاطر تعهد صادرات به عراق بوده، كه اين امر 
موجب شد تا ميزان سفارش به شركت ايران 
خودرو افزايش يابد ولى اين امر موقتى است، 
ــاس تعهد مي بايست تا قبل از پايان  زيرا براس
ــتگاه تندر 90 به  تعطيالت تابستانى 500 دس
عراق صادر مي شد كه اين مساله موجب شد تا 

توليد در ايران خودرو افزايش يابد.
ــركت رنو پارس در پاسخ به  مديرعامل ش
ــراى صادرات  ــش كه آيا برنامه اى ب اين پرس
ــا خير، افزود: در  تندر پارس خودرو داريد ي
حال حاضر در اين زمينه تعهدى براى شركت 
پارس خودرو در نظر گرفته نشده اما هم اكنون 
ــازار صادراتى براى  ما در تالش براى يافتن ب

اين شركت هستيم.
وى در خصوص تمركز توليد تندر90 در 
يكي از شركت هاى خودروسازي ايران خودرو 
ــزود: در اين خصوص  ــودرو، اف يا پارس خ
ــم چرا كه  ــر خاصي ارائه ده نمي خواهم نظ
هنوز به صورت رسمي چيزي به ما اعالم نشده 
است و جواب اين سؤال بماند براي زماني كه 

به طور رسمي اعالم شود.
كربل تأكيد كرد: بايد منتظر بمانيم و ببينيم 
كه در خصوص تمركز توليد تندر90 در يكي 
ــات چه  ــازي، مقام ــركت خودروس از دو ش

تصميمي خواهند گرفت.

مديرعامل رنوپارس:

پارس خودرو خوش حساب است



قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: هيچ ترديدي 
در توليد خودرو مينياتور وجود ندارد.

ــني مقدم، با بيان اين مطلب و در واكنش به اخبار  محمدرضا روش
ــد مينياتور تأكيد كرد: احداث  مربوط در خصوص احتمال عدم تولي
سايت ساميار كاشان سايپا مراحل نهايي خود را مي گذراند و پس از 
ماه مبارك رمضان مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و اين سايت 

خودروسازي ميزبان «مينياتور» مي شود.

ــي خودرو مينياتور از اوايل پاييز  وي اظهار داشت: توليد آزمايش
ــيدن به توليد انبوه، عرضه اين محصول  امسال آغاز مي شود و با رس
ــني مقدم كه مديرعاملي  در اواخر پاييز استارت خواهد خورد.روش
ــرايط توليد  ــركت مگاموتور را نيز بر عهده دارد در خصوص ش ش
موتور خودرو مينياتور نيز گفت: شرايط خوبي را در توليد اين موتور 
داشته ايم و شركت مگاموتور آمادگي الزم را براي پشتيباني از توليد 

مينياتور دارد.

قائم مقام مديرعامل سايپا:

مينياتور
 مي آيد
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راهكارهاى اجرايى اصالح الگوى مصرف
ــه كردن  ــى نهادين ــه به معن ــوى مصرف ك اصالح الگ
ــت، سبب ارتقاى  ــتفاده از منابع كشور اس روش صحيح اس
شاخص  هاى زندگى و كاهش هزينه  ها شده و زمينه  اى براى 

گسترش عدالت است.
ــود تا عالوه بر  ــزام مصرف بهينه باعث مى  ش از طرفى ال
پيشرفت علمى ناشى از ارتقاى فن  آورى در طراحى و ساخت 
ــتانداردهاى جهانى،  وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با اس
ــرفت در ديگر  ــب منابعو به تبع آن پيش فرصت توزيع مناس
بخش  هايى كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم شود. از 
اين رو ارتباط منطقى بين نامگذارى سال اول دهه پيشرفت و 

عدالت به اصالح الگوى مصرف بيشتر نمايان مى  شود.
اصالح الگوى مصرف نيازمند فرهنگ  سازى پايدار است 
و اين خود نيازمند راهكارهايى است تا همه افراد جامعه الزام 
ــاس كنند و به تدريج اين  رفتارهاى اصالح مصرف را احس
ــدار و نهايتًا به يك  ــده و به يك رفتار پاي اصالح نهادينه ش

فرهنگ در تمامى عرصه  هاى مصرف تبديل شود.
ــطح توليد كاال و مصرف  اصالح الگوى مصرف در دو س
كاال قابل بررسى است. در سطح توليد كاال كه از مرحله توليد 
مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مى  شود، 
نياز است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتى و 
خصوصى عالوه بر رعايت ضوابط زيست محيطى، فن  آورى 
توليد كاالهاى خود را با استانداردهاى جهانى و حتى االمكان 

مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
ــه صرفًا در  ــور ن هم  اكنون هدرروى در حوزه انرژى كش
بخش مصارف خانگى و مشاغل خدماتى و تجارتى، بلكه در 
ــگاه  ها، نيروگاه  ها، خطوط انتقال برق، لوله  هاى آب،  پااليش
واحدهاى توليدى و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاى 
جهانى قابل قبول نيست. در كشور ما حدود يك پنجم برق 
ــد كه 69 درصد آن در  ــنايى مى  رس توليدى به مصرف روش

خانه  ها است لذا با استفاده از المپ  هاى كم مصرف مى  توان 
ــه صرفه  جويى كرد. توليد انرژى  تا حدود زيادى در اين زمين
و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و 
ــت بايد يشتر مورد  ــتفاده اس زباله  ها در مناطقى كه قابل اس

توجه قرار گيرد.
در بخش ساخت و ساز بايد اجراى آيين  نامه  ها و مقررات 
مهندسى نهادينه شود. هم  چنين توليد مواد خوراكى از جمله 
نان بايد با ضايعات كمترى همراه باشد. بايد توجه به استفاده 
بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامى شود و ده  ها موارد 

مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.
ــازى نحوه  ــطح مصرف كاال بايد براى فرهنگ س در س
ــه آنها براى  ــًا آب، برق و گاز كه تهي مصرف بهينه خصوص
ــوزش از طريق  ــت آم ــهل الوصول  تر اس مصرف كننده س
مددارس، رسانه  ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز 
بسيار مؤثرتر باشد. هم  چنين مردم ايران به علت پيوند با دين 
ــنت    هاى نهادينه شده را  و مظاهر مقدس دينى به خوبى س
مى  پذيرند و بدان ارج مى  نهند لذا مى  توان در بخش آموزش 
از تعاليم و آموزه  هاى دينى كه بر صرفه  جويى تأكيد دارند نيز 

بيشتر بهره برد.
ــناخت عميق  ــت تغيير الگوى مصرف، ش از آنجا كه جه
ــت بايد  ــر دو بخش مردمى و دولتى ضرورى اس نيازهاى ه
ــطح دستمزدها و استانداردهاى  مصرف سارنه دهك  ها با س
ــپس درصد و ميزان  مصرف جهانى دقيقًا مقايسه شود و س
ــده و قيمت  ــخص ش يارانه الزم براى هر يك از كاالها مش
ــود. بنابراين مى  توان  ــه  اى آن تعيين ش يارانه  اى و غيرياران
دريافت كه اصالح الگوى مصرف هم نياز (و حتى پيش نياز) 
ــت. تمامى اين موارد جز با وضع  ــازى يارانه  هاس هدفمند س
ــر نيست و از اين  ــن اجراى آن ميس قوانين و نظارت بر حس
ــالح الگوى مصرف  ــت كه نقش و تأثير مجلس در اص روس

نمايان مى  شود.

اصالح الگوى مصرف چگونه صورت گيرد؟ 
ــه تابع مطلوبيت  بى  ترديد هر مصرف كننده با توجه ب
ــم مى  گيرد كه  ــه  اى خود تصمي و محدوديت  هاى بودج
ــاهد آنيم  چه چيز و با چه ميزانى مصرف كند. حال اگر ش
ــادل ميان عرضه و تقاضا  كه در اقالمى از كاالها عدم تع
ــه هنگفتى را بر اقتصاد  وجود دارد و اين عدم تعادل هزين
ملى تحميل مى  كند، بى    ترديد بايد اصالح صورت گيرد و 
سياست  گذارى اين عدم تعادل را مرتفع كند. در اين صورت 
با معلوم بودن تابع مطلوبيت، سياست  گذار بايد به اصالح 
ــه  اى عامالن اقتصاد اثر گذارده و  قيمت بر قيدهاى بودج
ــدم تعادل در اقتصاد  در جهت اصالح الگوى مصرف و ع

اقدام كند.
ــزان مصرف  ــًال در رابطه با مي ــر، اگر مث به عبارت ديگ
ــود دارد، بايد  ايراد  بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلى وج
ــتجو كرد كه باعث مى  شود  را در قيمت  هاى غير بازارى جس
ــود كه  ــرف كننده ايجاد ش ــه  اى براى مص چنان قيد بودج
ــازى مطلوبيت از راه مصرف بى  حد و اندازه بگذرد  بيشينه  س
ــورهاى توسعه يافته  و سرانه مصرف حتى چندين برابر كش
باشد. چنين است كه اگر اسراف در مصرف مشاهده مى  شود، 
ــد كه از درون مصرف كننده  بيش از آنكه اشكال، امرى باش
ــت كه به دست  ــمه مى  گيرد. ايراد از قيمت  هايى اس سرچش
مصرف كننده مى  رسد. نمى  توان قيمتى پايين  تر از بازار را به 
مصرف  كنندگان ارائه داد و از ان سو از آنان خواست كه تابع 
ــر كنند كه نتيجه آن  مطلوبيت خود را با قيمتى ديگر حداكث
مصرف كمتر باشد. به نظر مى رسد بخشى از اهداف   اصالح 
ــاى بودجه از طريق  الگوى مصرف با تغيير در محدوديت  ه

اصالح قيمت به دست خواهد آمد.
ــوى ــال از س ــمندانه اين س ــه با نامگذارى هوش اميد ك

 مقام معظم رهبرى، به دستاوردهاى مهم و عظيمى در تمامى 
صنايع،سازمان ها، نهادها و نيز در كل كشور دست يابيم.

مقالهمقاله

مقام معظم رهبرى سال 1388 خورشيدى را سال حركت مردم و 
مسئوالن به سوى اصالح الگوى مصرف نام گذارى كردند. بر همين 
اساس مقاله اى از سوى مديريت اسـتراتژيك و توسعه مديريت 
شركت تهيه شده كه در سه قسمت تقديم خوانندگان  شد. بخش 

پايانى اين مقاله پيش روى شماست.

صرفه جويىصرفه جويى
 و اقتصاد و اقتصاد

به بهانه نام گذارى سال 88 باعنوان اصالح الگوى مصرف
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گفت و گوگفت و گو

بحث محيط زيست در شركت هاى صنعتى 
ــازى، آن هم به سبب  به خصوص خودروس
حضور آنها در تهران، هميشه به عنوان مسئله 
ــما به  ــم و جدى و مطرح بوده اســت. ش مه
عنوان متولى امر محيط زيســت در شــركت 

پارس خودرو چه اقداماتى در اين خصوص 
انجام مى دهيد؟

شركت پارس خودرو در ارتباط با حفاظت 
ــه اى بود كه يك  ــت، اولين كارخان محيط زيس
نظام مستقل مديريت حفاظت از محيط زيست 
ــكيل داد. ما برنامه اى  ــدات خود تش براى تولي
ــاى مربوط به  ــم تا تمام فعاليت ه تدوين كردي
توليد و خدمات به محصوالت دقيقًا منطبق بر 
محيط زيست انجام شود. به عبارتى براساس يك 
چارچوب تعريف شده بين المللى كه منبعث از 
استانداردهاى نظام مديريت محيط زيست است 
به تشكيل يك سازمان مستقل زيست محيطى 
اقدام كرديم كه فعاليت هاى مؤثر بر حفاظت از 

محيط زيست در برنامه هايش وجود دارد.
تأسيس اين سازمان چه فايده اى دارد؟

اين نظام، يك نظام بين المللى است يعنى اگر 
ــود بدين  منجر به اخذ گواهينامه بين المللى ش
ــت كه توليدات پارس خودرو از نظر  معنى اس
زيست محيطى هم سطح با توليدات كشورهاى 

پيشرفته صنعتى مثل اروپاست.
به نتيجه اى هم رسيديد؟

ــورهاى اروپايى  بله. با بنچ ماركى كه با كش
ــان انجام داديم به اين  ــايت هاى نيس داراى س
ــيديم كه دقيقًا پارس خودرو از نظر  نتيجه رس
ــائل مربوط به حفاظت از  كنترل آلودگى و مس
ــت در طراز كارخانه هاى اروپايى  محيط زيس

است.
ــارس خودرو و نظام  پس مى توان گفت پ
مديريتى آن به مســئله محيط زيست اهميت 

ويژه اى مى دهد؟
ــه اينها كه گفته  دقيقًا مى توانيم بگوييم هم
شد به واسطه وجود نوع نگاه مديريتى شركت 
ــت. به عبارتى مى توان گفت اگر قرار است  اس
كارى انجام شود و پروژه اى فعال شود، مديريت 
پارس خودرو همواره پيامدهاى محيط زيستى 
آن را مورد توجه ويژه قرار مى دهد. با اين ديدگاه 
است كه همه موظف مى شوند فعاليت هايشان را 
در چارچوب هاى تدوين شده زيست محيطى و 

استاندارد به انجام برساند.
پس روى حفظ محيط زيست، تأكيد خاص 

در پارس خودرو وجود دارد؟
همين طور است. اگر اجازه بدهيد به بخشى 
از نظرات مديريت ارشد شركت درخصوص 

حفاظت از محيط زيست اشاره كنم.
بفرماييد؟

ــالم تعهد به  ــركت با اع ــد ش مديريت ارش
انطباق با قوانين و مقررات زيست محيطى قابل 
اطالق بر فعاليت هاى شركت و ساير ضوابط، 
ــتم و پيشگيرى از  به عالوه بهبود مستمر سيس

آلودگى بر اين اصول تأكيد مى كند:
ــاى مؤثر بر  ــال روش ه ــن و اعم 1ـ تدوي

حفاظت از محيط زيست.
ــه عبارتى مصرف  2ـ حفظ منابع طبيعى، ب
مواد شيميايى كه در شركت در ارتباط با توليد 
محصوالت صورت مى گيرد بايد دقيقاً براساس 
معيارهاى حفاظت محيط زيست مورد استفاده 
ــه آن ميزانى كه نياز  قرار گيرد. بدين معنى كه ب
است استفاده شود تا نه هدرروى صورت گيرد 
و نه ضايعات داشته باشد و مهم تر از همه بايد از 
انرژى استفاده مطلوب شود. يعنى انرژى دقيقًا 
ــب مصرف،  با تكيه بر معيارهاى الگوى مناس

استفاده شود.
3ـ جلوگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى، 
ــوا، تخريب آلودگى آب  مثل كنترل آلودگى ه
ــات توليد؛ يعنى  و مهمتر از همه كاهش ضايع
ــتورالعمل هاى مناسب  با اعمال روش ها و دس
زيست محيطى عمليات متعدد حفاظت بايد به 
كاهش هر چه بيشتر توليد ضايعات منجر شود.

ــعه محصوالت و مطالعه در جهت  4ـ توس
باال بردن راندمان موتورها و كاهش آاليندگى 
ــركت پارس  خروجى محصوالت توليدى. ش
خودرو مطالعات و تحقيقاتى را در دستور كار 
ــتانداردهاى مناسب  دارد كه اينها بايد دقيقًا اس
زيست محيطى را در ارتباط با خروجى گازهاى 

آالينده پاس كند.
به همين خاطراست كه پارس خودرو نه تنها 
از نظر كيفيت محصوالت حرف اول را مى زند 
ــتانداردهاى اروپايى  ــت اس بلكه از نظر رعاي
ــت هم حرف اول را مى زند. يعنى  محيط زيس
ــى كه در  ــى تمام محصوالت خروجى آاليندگ
ــود دقيقًا براساس ضوابط  شركت توليد مى ش

بين المللى و اروپايى محيط زيست است.
آيا كارنامه اى هم داريد كه اين مواردى كه 
اشاره كرديد و موفقيت هايى كه دست يافتيد 
ــد. ببينيد در بحــث كيفيت كامًال  را تأييد كن
ملموس است و شــركت بازرسى كيفيت و 
استاندارد طى بررسى هايى تأييد مى كند كه 
پارس خودرو داراى مقام چندم كيفى است 
ــتم بدانم آيا مؤسسه و نهادى نمره  مى خواس

محيط زيستى هم به شما داده؟
ــه بين المللى  ــودرو گواهينام بله. پارس خ

ــت دارد. زمانى اين  نظام مديريت محيط زيس
ــود كه  گواهينامه براى كارخانه اى صادر مى ش
ــاخت هاى اساسى حفاظت  آن كارخانه زيرس
ــد. مثًال  ــال كرده باش ــت را اعم از محيط زيس
ــد مى كند  ــى تولي ــوالت خودروي اگر محص
ــتانداردهاى اروپايى را پاس كند. اين  بايد اس
ــت. ضمن اينكه براى  خيلى مهم و اساسى اس
ــد مى كنند يعنى همان  ضايعات مايعى كه تولي
فاضالب هاى صنعتى، بايد تصفيه خانه فاضالب 
ــند. پارس خودرو همه اين  صنعتى داشته باش
زيرساخت ها را ايجاد كرد. اين گواهينامه را از 
سوئيس گرفتيم و بسيار معتبر است چرا كه ارائه 
دهنده گواهينامه هاى بين المللى محيط زيستى 

است و مركزش در سوئيس است.
ميزان آاليندگى را چگونه بررسى مى كنيد؛ 
ــا روش  هاى  هفتگى اســت، ماهانه اســت ي

ديگرى دارد؟
ما دقيقاً رفتار محيط زيستى شركت را از ابعاد 
ــًال براى كنترل  مختلف تحت كنترل داريم. مث
ــى از فعاليت هاى ثابت  آالينده هاى هوا كه ناش
ــت (از جمله رنگ متمركز و  ايستگاهى ما اس
ــم فصلى و اگر  ــًا هم ماهانه و ه نيروگاه) دقيق
موارد شديد باشد حتى هفتگى اندازه گيرى هاى 
مربوط به آالينده ها را انجام مى دهيم. براساس 
اين اندازه گيرى ها هم اقدامات اصالحى را پى 
مى گيريم. ما رفتار محيط زيستى شركت را در 
سطوح مختلف تحت كنترل داريم و براساس 
ــده اقدامات خود  ــت آم ــداد و ارقام به دس اع
ــداد و ارقام را با  ــم. ما تمام اع را انجام مى دهي
استانداردهاى بين المللى محيط زيست مطابقت 
ــتاندارد  ــم و در صورت انحراف از اس مى دهي
ــاس معيارهاى  اقدامات اصالحى الزم را براس
بين المللى اعمال مى كنيم. اين اندازه گيرى ها، 
آلودگى هوا و عملكرد تصفيه خانه فاضالب هاى 
صنعتى و انسانى و مهم تر از همه نحوه مصرف 

مواد شيميايى را دربر مى گيرد.
با شركت هاى خارجى هم ارتباطى داريد 
كه رفتارهاى محيط زيستى همديگر را مورد 

مقايسه قرار دهيد؟
ــان ژاپن  ــركت نيس ــا دقيقًا االن با چند ش م
ــتند ارتباط تنگاتنگ  ــتقر هس كه در اروپا مس
محيط زيستى داريم و اطالعات مربوط به كنترل 
ــت محيطى خود را با آنها  آلودگى و رفتار زيس
ــال حاضر با كارخانه  تبادل نظر مى كنيم. در ح
نيسان مستقر در مكزيك، انگليس و آمريكاى 
شمالى ارتباط روزانه از طريق اينترنت داريم و 
ــتى را  مى گيريم و به  كليه اطالعات محيط زيس
ــم پارس خودرو  كار مى بنديم. مى توانم بگوي

االن چيزى فراتر از استانداردهاى ملى در حوزه 
محيط زيست را به كار بسته است و اين ها همه 
ناشى از دغدغه مديريت در حفظ محيط زيست 

است.
چه نوع رابطه اى بين سازمان محيط زيست 

كشور و شركت پارس خودرو وجود دارد؟
رابطه ما با سازمان محيط زيست كشور بسيار 
ــده تام االختيار پارس  ــت. من نماين خوب اس
خودرو در ارتباط با تبادل اطالعات با سازمان 
محيط زيست هستم. رابطه ما به گونه اى است 
ــازمان  ــان س ــد كارشناس كه هر وقت نياز باش
محيط زيست در پارس خودرو حضور مى يابند 
ــد بازديد به عمل  و از تمام نقاطى كه الزم باش

مى آورند.
ــما به عنوان متولى محيط زيست  وظيفه ش
ــش از شــروع پروژه هاى  پارس خودرو پي
جديد از نظر مطالعه محيط زيســتى چيست؟ 
به عبارتى قبل از آغاز يك طرح چه نظرى از 

شما خواسته مى شود؟
ــارس خودرو  ــعه اى در پ هر گاه طرح توس
ــت قبل از  ــركت موظف اس ــد، ش مد نظر باش
توسعه، ارزيابى هاى زيست محيطى را در قبال 
ــعه  آن پروژه مد نظر قرار دهد. مثًال اثر آن توس
ــطحى، خاك، هوا و  بر آب هاى زيرزمينى و س
ــى و اعالم كند. به  پوشش گياهى را بايد بررس
ــائل  طور كلى وضعيت پروژه در ارتباط با مس
متعدد حفاظت محيط زيست بايد مورد ارزيابى 
ــركت اگر قرار باشد توسعه اى را  قرار گيرد. ش
انجام دهد به صورت مكتوب نظر من را جويا 
ــاس معيارهايى كه وجود  مى شود. ما هم براس

دارد ارزيابى خود را به آنها اعالم مى كنيم.
و سخن آخر

ــتيم كه در سال 79  ما اولين كارخانه اى هس
اقدامات و فعاليت هاى زيست محيطى را براى 
ــت مد نظر قرار داديم.  حفاظت از محيط زيس
ــم كه با فراهم  ما اولين و تنها كارخانه اى بودي
ــديم گواهينامه  ــاخت ها موفق ش كردن زيرس
ــى كه ما اقدام  بين المللى را اخذ كنيم. آن زمان
ــراف و دوروبر  ــم در اط ــن فعاليت كردي به اي
ــازى و  پارس خودرو هيچ كارخانه خودروس
غيرخودروسازى، اصًال چنين چيزى را دنبال 
ــدگاه مثبت  ــبختانه با دي ــد. ما خوش نمى كردن
ــركت خيلى راحت تمامى  ــد ش مديريت ارش
ــت  اقدامات مربوط به حفاظت از محيط زيس
ــاءاهللا  ــتور كار داريم. انش را در برنامه ها و دس
براساس آمار و ارقام مثبتى كه به آن دست يافتيم 
ــرفت حفاظت از محيط زيست در پارس  پيش

خودرو تحقق خواهد يافت.

در حفظ محيط زيست هم سطح نيسان هستيم

ما اولين كارخانه اى هستيم كه فعاليت هاى زيست محيطى را پى گرفتيم. ما اولين و تنها كارخانه اى بوديم 
كه توانستيم گواهينامه بين المللى حفاظت از محيط زيست را از مدت ها پيش دريافت كنيم. اين ها گوشه اى از 

اظهارات متولى محيط زيست پارس خودرو است.
حفاظت از محيط زيست در كشور سال هاست كه به طور جدى مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است. آنچه 
امروز به عنوان حفاظت از محيط زيست از آن ياد مى كنيم به نحوى گسترش يافته كه بسيارى از سازمان ها و 
شركت ها نيز مجموعه اى را به اين امر اختصاص دادند. در اين ميان شركت ها و سازمان هاى صنعتى به سبب 
نوع فعاليت شان از اهميت ويژه اى درخصوص حفاظت محيط زيست برخوردارند. بر همين اساس «نامه پارس» 
گفت وگويى با دكتر عبدالعظيم سلطانى نژاد درخصوص فعاليت هاى پارس خودرو در حوزه محيط زيست انجام 
داده است كه در پى خواهد آمد. آنچه پيش روى شماسـت مشروح گفت وگوى ما است با مشاور مدير عامل و 
نماينده مديريت در حفاظت از محيط زيست. با اين توضيح كه دكتر سلطانى نژاد داراى دكتراى تخصصى علوم 
محيط زيست است و تخصصى هم در اين خصوص در ارتباط با كنترل آلودگى از هند گرفته و 23 سال است كه 

در پارس خودرو حضور دارد.

دكتر سلطانى نژاد نماينده مديريت در حفاظت از محيط زيست پارس خودرو:
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نامه پارسنامه پارس گفت و گو
نيايش  نامه مدير

خداوندا اينك كه به من توفيق خدمت به مردم عنايت كردى، به من آن 
توانايى را عنايت كن كه به درستى خود را بشناسم تا دريابم كه چه هستم!

ــم؟و چه نبايد انجام  ــام دهم؟چه نمى توانم انجام ده چه مى توانم انج
دهم؟

ــود به بهترين وجه در  ــن ده تا بتوانم از نيروى خ آن چنان توانايى به م
حل مشكالت و مسائل استفاده كنم.آن چنان شعور و فهمى به من ارزانى 
دار تا با شادمانى و روحيه قوى بتوانم به اشتباهات خود معترف بوده و از 

آنها تجربه بياموزم.
آن چنان تواضع و فروتنى به من عنايت فرما تا با برخوردارى از آن، حتى 

از كسانى كه از لحاظ سابقه و رتبه از من كم تجربه ترند چيزى بياموزم.
آنچنان ادراك و احساسى به من ارزانى دار، تا بتوانم عكس العمل اعمال 
ــاهده و با تجديد نظر در كردار و گفتار خود موارد  خود را در ديگران مش
عيب و نقص را مرتفع سازم.آنچنان بينشى عطا فرما تا بتوانم ارزش كسانى 
ــخيص داده و آنها را محترم شمرده  را كه با من در تماس كارى هستند تش
مانع پيشرفت آنها نشوم و وسيله پيشرفت خود را در عقب ماندگى و خرد 

كردن آنها فراهم نسازم.
ــيارى به من ده تا خود را نيز عضوى از گروه  ــت و هوش آنچنان فراس
ــته جمعى در راه پيشرفت كار گروهى  حس كرده و هميشه با مشورت دس

كوشا باشم.
ــتباهات زيردستان را  آنچنان نيروى اغماض به من مرحمت كن تا اش
بزرگ تر از آنچه كه هست جلوه نداده و از حقوق آنان دفاع كرده و نسبت 
به اعمال آنها قبول مسئوليت كنم.آنچنان شجاعتى به من ده تا در هر زمان 
ــد تصميم گرفته و زمانى نيز كه ضرورى نباشد از اخذ تصميم  كه نياز باش
عجوالنه پرهيز كنم.آنچنان صبر و شكيبايى به من عنايت فرما تا با امكانات 
موجود، ساده و بى آاليش زندگى كنم و در نهايت صرفه جويى براى بهبود 

اوضاع و روش ها بكوشم.
ــتريان داخل و  خداوندا يارى ام ده تا كبر و غرور را از خود بزدايم و مش
خارج شركت را ولى نعمتان خود بدانم.سپاس من به تو اى خداى بزرگ كه 
همه نعمت ها را به ما ارزانى داشتى.عنايتى فرما، تا در نتيجه اعمال مديريت 
صحيح و برخوردارى از ايمان و توكل به تو درايت بيشترى يابم و با تشريك 
مساعى با ديگر همكارانم موجب رضايت هرچه بيشتر بندگان تو را فراهم 

سازم زيرا مى دانم كه رضاى تو در جلب رضايت بندگان تو نهفته است.
من خواستار همكارانى هستم كه:

ــت داشته باشند و  ــازمان به آنها محول مى شود دوس شغلى را كه در س
بدان احترام بگذارند.كار خود را به درستى بشناسند و به راحتى آن را  اجرا 
ــى، فنى و حرفه اى خود و نيز حفظ  كنند.براى باال بردن اندوخته هاى علم
ــتند.در مقابل حقوق و مزدى كه دريافت  تندرستى از هيچ تالشى باز نايس
مى كنند، كار مفيد و سازنده انجام دهند.در ساختن خود بكوشند و عالقه 
ويژه اى نسبت به افزايش مهارت هاى خويش از خود نشان دهند. از زير كار 
شانه خالى نكنند و به نظم و ترتيب تن دردهند.در سركار با نشاط ، خوشرو 
و آسوده خاطر باشند، نه افسرده، اخمو و عصبانى و نگران.  هنگام كار كردن 
با رعايت احترام ديگران بر احترام خويش بيفزايند و از رنجانيدن همكاران 
بپرهيزند. سعى كنند از ضايعات و هدر دادن منابع به هر صورتى جلوگيرى 
كرده و هزينه هاى ادارى و توليد را كاهش دهند. همواره اين اعتقاد را داشته 
ــند كه براى اجرا و انجام كار راه هاى بهترى نيز وجود دارد. راستگو،  باش
صميمى و صادق باشند. كمتر از وضع موجود شكايت كنند بلكه به آينده 
ــتر راه هاى علمى را براى  ــازان خوش بين باشند و بكوشند بيش خودروس
ــنهاد كنند، با ديگر كاركنان در اجراى امور، پيشرفت كار  اصالح كار پيش
سازمان، همكارى، همراهى و همدلى كنند.مشكالت خود را با مسئوالن 
ــكالت  ــرورى خود را با آنها در ميان نهند. با مش مطرح كرده، نيازهاى ض
شغلى و شخصى خود با شجاعت، درايت و قدرت روبه رو شوند.گاه خود 
را به جاى سرپرست و مدير خويش بگذارند تا بتوانند دشوارى هاى شغلى 

آنان را نيز درك كنند.من به داشتن چنين همكارانى افتخار مى كنم.
من كارفرما و رئيسى مى خواهم كه:

در استخدام من نقش داشته باشد و همكارى هاى مرا ارج نهد.تا آن زمان كه 
تازه كار هستم، به من مدد رساند تا با شغل خود آشنايى پيدا كنم و مهارت هاى 
الزم را به دست آورم.براى من توضيح دهد كه چه كارى را در چه زمانى انجام 
دهم و حدود انتظار و توقع آنها از من چيست. هر وقت الزم است، نحوه انجام 
ــرح دهد كه چه كارهايى را درست  و اجراى كارم را به من گوشزد كند و ش
ــكل روبه رو هستم و به من ياد  انجام مى دهم و در اجراى چه كارهايى با مش
دهد كه چگونه آن مشكالت را حل كنم. نه تنها وضع موجود مرا در نظر داشته 
باشد بلكه پيشرفت هاى آينده مرا نيز از نظر سازمانى و مالى در نظر بگيرد. حل 
ــد و در برابر دشوارى هاى شخصى من  مسائل شغلى مرا وظيفه خود بشناس
بى تفاوت نباشد.به پيشنهادها، نظرها و راهنمايى هايم در جهت بهبود و ساده 
كردن كار و افزايش كارآيى گوش دهد در تعيين دستمزد و حقوق من مؤثر 
باشد و سختى كار و شرايط زمانى و مكانى انجام كار مرا از نظر دور ندارد و 
ــع اقدام كند. با عطوفت و مهربانى و  براى ترميم يا افزايش حقوق من به موق
ــتى و تفاهم با من رفتار كند و هنگام طرح يا اطالع دستورها و  در لواى دوس
نظرهاى خويش، متانت و مدارا  را فراموش نكند. بين من و همكارانم صفا و 
ــمنى. از خود براى ما الگو و نمونه اى كامل  دوستى برقرار كند، نه نفاق و دش
از نظم و ترتيب، دانش و بينش و كار و كوشش ترسيم كند.مقررات سازمان 
را براى همه افراد يكسان به كار گيرد و از خاصه خرجى پرهيز كند. در داخل 
سازمان آن گونه رفتار كند كه همه احساس امنيت و آسايش كنند.من به داشتن 

چنين كارفرمايى افتخار مى كنم.

  لطفا در خصوص علت و لزوم شكل گيرى  كميته 
تخصصي معاونت برنامه ريزي توضيح دهيد؟

ــائل  ــى مس .موضوع فعاليت كميته تخصصى ،بررس
ــش به  ــطح پژوه ــش وارتقاءس ــعه دان ــترك توس مش
ــم افزايى  ــازمان و ايجاده ــخگويى به نيازس منظورپاس
ــت  ــان اعضاءكميته ها( تخصصى و فرعي) اس پايدارمي
.اين كميته در بهمن ماه سال گذشته بنا به دستور معاون 

محترم برنامه ريزي تشكيل شده است.
ــف  تعريف شــده جهت كميته  ماموريتها و وظاي

مذكور چيست؟
ماموريتهاي كميته در 10 محور اصلي و به شرح زير 

تعريف شده است:
1 -  بررسى ونيازسنجى آموزشى كارشناسان درسطح 
ــوان بدنه  ــور افزايش ت ــه منظ ــى وحرفه اى ب تخصص
كارشناسى واحد ها ي برنامه ريزي و پيگيري متمركزو 

مستمر به منظور اجراي دوره ها
ــون ها ومراكز  ــاط با انجمن ها ،كان 2 -  برقرارى ارتب
علمى و منابع دانشي جديد مرتبط ومعتبر وسعى درانتقال 

دانش آن به بدنه كارشناسى برنامه ريزى
3 -  تعريف پروژه هاى كارآموزى كاربردي و هدايت و 
راهبري كارآموزان معاونت برنامه ريزى به منظور استفاده 

ازظرفيت كارآموزان وارائه پروژه هاي عملي و مفيد 
ــاركت فعال  ــى  به منظور مش 4 -  پيگيري وهماهنگ

درهمايش ها وكنفرانس هاى مرتبط
ــق در حوزه هاي  ــى ومطالعه تجارب موف 5 -  بررس
ــتفاده و انتقال  ــركت  هاوسعى در اس لجستيكي سايرش

تجارب مذكور
ــاو ارزيابى  ــتراتژى ه ــازى اس 6 - پيگيرى جارى س
ــه از وضعيت اجراى   ــات ماهيان عملكردو ارائه گزارش

استراتژى ها تهيه گزارشات و شاخصهاي مديريتى 
7 - متمركز نمودن فعاليتهاى علمى در حوزه معاونت 

برنامه ريزى
8 - استعداد يابي در حوزه معاونت برنامه ريزي

ــى وپژوهشى  ــاوره اى،آموزش 9 - ارائه خدمات مش
مرتبط بااهداف كميته تخصصى

ــاالت مفيدو همچنين  10 - ترجمه ياتاليف كتب ومق
تهيه وتوزيع كتب،مقاالت مفيد و مرتبط بابرنامه ريزى و 

حوزه لجستيك به منظورتقويت بنيه علمى پرسنل
ــي  انجام داده  ــه  تاكنون چــه  فعاليتهاي اين كميت

است ؟
ــانده  كميته مذكور فعاليت هاى زيادى را به ثمر رس
ــتيك  كه از جمله مى توان به عضويت در انجمن لجس

ــاى انجمن، برگزاري  ــه و توزيع خبرنامه ه ايران و تهي
اولين سمينار تخصصي سيستم ها نوين لجستيك،تهيه 
ــاي تخصصي،تهيه  ــكيل كميته ه ــوه تش آئين نامه نح
ــوزان در ــت كارآم ــوه فعالي ــتورالعمل جامع  نح دس
ــاي ــات دوره ه ــزاري جلس ــزي و برگ ــه ري  برنام

 جاري سازي استراتژي ها و ارزيابي عملكرد واحدهادر 
معاونت برنامه ريزي اشاره كرد.

برنامه هاي آتي كميته تخصصي كدامند؟
ــي  ــي تخصصي برنامه نويس برگزاري دوره آموزش
ــاي  ــزاري دور ه VBAدر Excel و Access ،برگ
تخصصي شبيه سازي سيستم هاى لجستيكي،ترجمه و 
چاپ 2 كتاب در حوزه تخصصي لجستيك،برنامه ريزي 
ــومين كنفرانس  ــاركت فعال در برگزاري س جهت مش
بين المللي لجستيك و زنجيره تامين در آبانماه،طراحي 
ــام مطالعات الزم در  ــتيكي وانج فرايندهاي جامع لجس
ــي لجستيك و  ــتقرار الگوي مهندس خصوص نحوه اس
ــتيك ناب از جمله برنامه هاى است كه در دستور  لجس

كار قرار دارد.
 نحوه حمايت معاونت  و مديران حوزه برنامه ريزي 

از فعاليتهاي تيمي در حوزه شما چگونه است؟
ــياري از فعاليتهاي  ــد انجام بس همانطور كه مي داني
ــران واحدهاي  ــي و تيمي نياز به حمايت مدي فرابخش
ــا دارد از حمايت هاي بي  ــه در اينجا ج مربوطه دارد ك
ــران حوزه برنامه  دريغ  مهندس خدابنده لو و كليه مدي

ريزي تشكر كنم.
به نظر شــما كميته هاي فرابخشــي چــه  نقش در 

سازمان دارند؟
تشكيل چنين كميته هايي فارغ از وظايف بخشي افراد 
در واحدها، سبب رشد و توسعه فرهنگ كارتيمي ؛نظام 
مندي وايجاد بستر الزم جهت  فعاليتها و مشاركت هاي 
تيمي و همچنين  ايجاد همدلي و هم افزايي پايدار ميان 

اعضاء مي شود.
در پايان چه توصيه اي به منظور توسعه فعاليتهاي 
ــارس خودرو  ــتراك دانش در شــركت پ تيمي و اش

داريد؟
توصيه مى كنم كميته هايي مشابه در كليه معاونت ها 
و همچنين كميته مركزي در سطح شركت تشكيل شود تا 
فعاليتهاي اينچنيني به صورت گسترده در سطح شركت 
ــعه يابد.ازطريق   ــكل گرفته و فرهنگ كار تيمي توس ش
ــترك مى توان به بررسي و ارائه  مكانيزم كميته هاي مش
ــترك بين واحدها  راه حل جهت بسياري از مسائل مش

استفاده بهينه نمود.  

كميته تخصصــي برنامه ريزي با 
هدف ايجاد مكانيزمي جهت توسعه 
ــي و گروهي  ــدار فعاليتهاي تيم پاي
ــزوم ايجادفضــاى مناســب  و نيزل
براى تبادل اطالعات وتجربيات در 
معاونت برنامه ريزى شــكل گرفته 
است. بر همبن اســاس نامه پارس 
ــى با عليرضــا صادقي  گفت وگوي
ــرل  ــگ و كنت ــس اداره كدين رئي
مصرف كاال و دبير كميته تخصصي 
ــزي انجــام داده كه با هم برنامه ري

 مى خوانيم.

كميته تخصصي برنامه ريزي
مكانيزم توسعه پايدار

در گفت و گو باعليرضا صادقي دبير كميته تخصصي برنامه ريزي
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نامه پارس

خبرخبر

خط توليد بهترين وانت ايران
 به بروجرد منتقل مى شود 

معاون توليد پارس خودرو اعالم كرد :

ــك كابين و  ــت پيكاپ ت خط توليد وان
ــرد منتقل  ــهر بروج دوكابين ، بزودى به ش

مى شود . 
حسن رضا حيدرى معاون توليد شركت 
پارس خودرو با اعالم اين خبر گفت :  پس 
از توليد آخرين وانت پيكاپ در روز دوشنبه 
ــن خودرو در  1388/6/9 ، بزودى توليد اي
ــودرو ، از زيرمجموعه  ــركت زاگرس خ ش
هاى شركت پارس خودرو در شهر بروجرد 

آغاز مى شود . 
ــودرو پيكاپ  ــزود پروژه توليد خ وى اف
ــركت كليد خورد و  از سال 1380 در اين ش
ــال 1382 اولين خودرو پيكاپ توليد  در س
داخل به بازار عرضه شد و با توجه به كيفيت 
بسيار باالى اين خودرو كه تركيبى از زيبايى 
، قدرت ، استحكام و كيفيت است به سرعت 
به عنوان با كيفيت ترين خودرو وانت كشور 

از بدو توليد تا كنون معرفى شد.
ــارس خودرو  ــركت پ ــاون توليد ش مع
ــن خودرو  ــد اي ــداى تولي ــه داد : از ابت ادام
ــكاپ دو و  ــتگاه پي ــون 24405 دس ــا كن ت
ــده كه  ــركت توليد ش تك كابين در اين ش
ــن خودرو ،  ــل ويژگى هاى خاص اي به دلي
به جز مصرف كنندگان شخصى ، وزارتخانه 
ــف دولتى و  ــا ، ادارات و نهاد هاى مختل ه

ــكاپ توليدى  خصوصى از خودروهاى پي
شركت پارس خودرو استفاده كرده اند . 

ــق برنامه ريزى هاى  حيدرى گفت : طب
ــن خودرو با  ــزودى توليد اي بعمل آمده ب
كيفيت در شركت زاگرس خودرو بروجرد 
آغاز مى شود و بر اساس اهداف بلند مدت 
ــركت مبنى بر حفظ و ارتقاى كيفى  اين ش
محصول توليدى شركت زاگرس خودرو، 
ــان توليد اين  ــكل از متخصص تيمى متش
شركت ، جهت آموزش به شركت زاگرس 

خودرو اعزام مى شوند . 
ــوص راهكارهاى  وى همچين در خص
پاسخگويى به نياز بازار در مدت كوتاه انتقال 
خط توليد خودرو پيكاپ به شركت زاگرس 
ــنجى ، اين  ــاس نيازس خودرو گفت : بر اس
ــده و شرايط  خودرو به تعداد كافى توليد ش
ــبى براى عرضه بى وقفه اين خودرو با  مناس
ــدت انتقال فراهم  كيفيت به بازار در طول م

شده است . 
ــركت پارس خودرو در  معاون توليد ش
پايان افزود : پس از انتقال خط توليد پيكاپ 
ــرعت خط توليد اين  به شهر بروجرد ، به س
خودرو با باالترين متد و تجهيزات روز دنيا 
تجهيز شده و توليد خودروهاى جديد تينا و 

قشقايى در اين خط توليد آغاز خواهد شد .

معاون تضمين كيفيت پارس خودرو:

    از رهگذر كيفيت مي توان به اعتبار رسيد و در صورتي 
ــد، راه  ــركتي در بازار رقابتي به بقاء و دوام مي انديش كه ش

اصلي تحقق آن توجه به كيفيت است.
ــيان معاون تضمين كيفيت پارس خودرو با  مهدي يونس
بيان اين مطلب اظهار داشت: خدمات پس از فروش بهتر، 
كيفيت برتر، قيمت پايين تر، زمان تحويل درست و برخورد 

مناسب عواملي هستند كه در بازار تأثير مي گذارد.
ــه قيمت توجه  ــتريان فقط ب ــم اكنون مش وي افزود: ه
نمي كنند و اگرچه قدرت خريد در مسأله انتخاب آنها نقش 

دارد اما موارد كيفي هم در اين مقوله بسيار مهم است.
معاون تضمين كيفيت پارس خودرو با بيان اينكه در عصر 
حاضر كه مشتريان حق انتخاب متعدد دارند شركت هايي 
كه از مقوله كيفيت غافل بوده اند قافيه را مي بازند، تصريح 
كرد: قيمت خودرو در كيفيت آن تأثير دارد اما نه اين كه همه 
ــد و ارزان بودن خودرو  ــايل كيفي منوط به قيمت باش مس
ــتن آن باشد بلكه  توجيهي براي معيوب بودن و ايراد داش
قيمت خودرو بيشتر به مسائلي نظير امكانات بيشتر، قواي 
ــتن  محركه قوي تر و امثال آن بر مي گردد و ارتباطي با داش

ايراد در خودرو ندارد.
وي اضافه كرد: در صورتي كه هزينه  ها درست و در جاي 
خود مصرف شود و به مواردي كه مشتري به آنها حساسيت 

دارد اهميت دهيم، قيمت مناسب و كيفيت مطلوب حاصل 
مي شود كه اين مسايل بايد توسط مديران تصميم گير مورد 

توجه قرار گيرد.
ــركت پارس خودرو در  ــاره به اين كه ش يونسيان با اش
ــال جاري در مباحث كيفي خودروها  چهار ماهه ابتداي س
پيشرفت مناسبي نسبت به اسفند سال گذشته داشته است، 
ابراز داشت: در مباحث كيفي خودروهاي GTX  دوازده 
درصد، 141 شانزده درصد، تندر90 سي درصد، ماكسيما 

18 درصد و پيكاپ 13 درصد بهبود نسبي داشته ايم.
ــره وري نيز جزء  ــن افزايش به ــه داد: همچني وي ادام
برنامه هاى اين سازمان است به اين معنا كه بهره برداري از 
امكانات افزايش يابد كه تا كنون همه قسمت ها، اين مسأله 
ــروع كرده و براي افزايش بهره وري و بهره برداري از  را ش

امكانات، تجهزات و نيروي انساني گام برداشته اند.
ــودرو در خصوص  ــت پارس خ ــن كيفي معاون تضمي
عواملي كه موجب ارتقاي كيفيت خودروها مي شود عنوان 
كرد: براي توليد يك خودرو از عواملي چون مواد و قطعات، 
تجهيزات توليد و نيروي انساني استفاده مي شود كه اگر بر 
ــه عامل به صورت صحيح برنامه ريزي شود قاعدتًا  اين س

محصول با كيفيت توليد مي شود.
ــه و مواد خوب دريافت  وي افزود: در صورتي كه قطع

كنيم، تجهيزات نيز خوب و تحت كنترل باشد و از نيروي 
ــود، بايد بتوانيم  ــاني آموزش ديده و متبحر استفاده ش انس

محصول بدون ايراد توليد كنيم. 

اعتبار از رهگذر كيفيت به دست مي آيد
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آن شاه كه با دانش و دين بود على بود
مسجود ملك ساجد معبود على بود

خورشيد ضياگستر و جمشيد دو كشور
ماه فلك و موهبت وجود على بود
آن شاه فلك مرتبه كز عز و جاللت

بر ساير مخلوق بيفزود على بود
آن نكته ى تحقيق حقايق به حقيقت

كز روى يقين مظهر حق بود على بود
آن نقطه ى توحيد احد كز دم واحد
جز از نفس وحدت نشنود على بود
آن بود وجود دو جهان كز ره معنى
بى او نشدى عالم موجود على بود

آن فاتحه ى دولت و مفتاح سعادت
كو قفل در مصطبه بگشود على بود

آن فارس ميدان رياضت كه به مردى
گوى سبق از عالم بربود على بود

آن شه كه به شمشير وى از آيينه ى دين
رنگ ستم و بدعت بزدود على بود

آن نور مجرد كه به او در همه حالت
با موسى و با عيسى و با هود على بود

آن روح مصفا كه خداوند به قرآن
بنواخت به چند آيت و بستود على بود
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن

هم موعد و هم وعده و موعود على بود
با ملك سليمانى و با عصمت يحيى

با منزلت آدم و داوود على بود
راهى كه بيان كرد خداوند و در الحمد

آن رهبر و آن راه كه بنمود على بود
وجهى كه بفرمود خداوند به قرآن
آن وجه مكرم كه بفرمود على بود

جبريل امين را زبر حضرت عزت
مقصود به مثل احمد و مقصود على بود

گويند ملك ساجد و مسجود بد آدم
از من بشنو ساجد و مسجود على بود
هر چند كه والد به از اين گفت وليكن

در دين ولد والد و مولود على بود
اين سر بشنو باز زشمس الحق تبريز
كز نقد وجود دو جهان بود على بود

على(ع) بود

ــهورترين و  ــدر از مش ــب  ق ش
ــب هاى ماه مبارك  پراهميت ترين ش
رمضان است؛ قرآن در اين شب نازل 
ــبى كه مقدرات  شده است، همان ش
ــان ها، در آن تعيين  ــت انس و سرنوش
ــرى بر  ــل ديگ ــن دلي ــود و اي مى ش
سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ 

آسمانى است.
ــران درباره ى اين كه چرا اين  مفس
ــب قدر» ناميده اند و اين  شب را «ش
ــت سه معنى را  كه قدر به چه معنا اس

برگزيده اند:
ــرف و منزلت  1ـ قدر به معناى ش
ــب قدر داراى شأنى عظيم  است و ش
ــت آن همين  ــت و در مقام و منزل اس
بس، كه سوره ى قدر در اين شب نازل 
شده است و اعمال اين شب از پاداشى 

بزرگ برخوردار است.
ــق و تنگى  ــه معناى ضي 2ـ قدر ب
ــه زمين به  ــت ك ــت، از اين جه اس
واسطه ى كثرت فرود فرشتگان در آن 

شب، تنگ مى شود.
ــر و  ــاى تقدي ــه معن ــدر ب 3ـ ق
ــن معنا را  ــتر، اي اندازه گيرى؛ كه بيش

ــب همه  ــد چون در اين ش پذيرفته ان
ــود و اين بيان  چيز اندازه گيرى مى ش
ــت  هماهنگ با روايات متعددى اس
ــب، مقدرات  ــد: در آن ش كه مى گوي
ــان ها تعيين مى شود؛  ــال انس يك س
ــرآمد عمرها و امور ديگر،  ارزاق و س
ــه، تفريق و تبيين  در آن ليله ى مبارك
مى شوند و اين امر، هيچ گونه تضادى 
ــان و مسأله ى  با آزادى و اراده ى انس
ــه تقدير الهى به  اختيار ندارد؛ چرا ك
وسيله ى فرشتگان، بر طبق شايستگى 
و لياقت افراد، ميزان ايمان و تقوا، پاكى 
نيت و اعمال آن ها تعيين مى شود. پس 
براى هر كسى كه اليق آن باشد مقدر 

مى شود.
ــب  بنابراين نتيجه مى گيريم كه ش
قدر از جايگاه بسيار ويژه اى برخوردار 
است، هم عبادت و احياى آن، معادل 
هزار ماه است و هم خيرات و بركات 
ــود، هم  ــب نازل مى ش الهى در آن ش
ــامل حال بندگان  رحمت خاصش ش
ــتگان در آن شب  مى شود و هم فرش

نازل مى شوند.
ــت سراسر نور  به هرحال شبى اس

و رحمت و خير و بركت و بى نظير از 
هر جهت. در روايتى از امام صادق( ع) 
نيز آمده است، تقدير مقدرات در شب 
نوزدهم، تحكيم آن در شب بيست و 
ــب بيست و سوم  يكم و امضاء در ش

است.
ــدر دقيقًا  ــب ق ــا اين كه چرا ش ام
مشخص نشده است، مفسران داليل 
ــد كه يكى از  متعددى را ذكر كرده ان
آن ها اين است كه مردم به اين شب ها 
اهميت بدهند؛ همان گونه كه خداوند 
رضايت خود را در ميان طاعات پنهان 
كرد تا مردم به همه ى آن ها روى آورند 
و غضبش را در ميان معاصى پنهان كرد 
تا از آن بپرهيزند و اجابت را در دعاها 
و اسم اعظم را در ميان اسمائش مخفى 
كرد و وقت مرگ را آشكار نساخت تا 

مردم در همه حال آماده باشند.
از مهم ترين اعمال شب نوزدهم

1ـ غسل و احيا در اين شب
2ـ ذكر استغفار

3ـ خواندن نمازهاى مستحبى
4ـ خواندن دعاى جوشن كبير

5ـ قرآن بر سر گرفتن

در منزلت شب قدر

ــى داراى فوايد  ــمى و روح روزه از نظر مادى و معنوى، جس
فراوانى است و در سالمت معده و پاك سازى آن نقش اساسى دارد. 

چنانچه پيامبر(ص) فرموده اند: روزه بگيريد تا سالم بمانيد.1
توصيه هاى عمومى تغذيه در ماه مبارك رمضان

ــابه و مانند آن جداً  ــيدن آب سرد، نوش هنگام افطار، از نوش
خوددارى كنيد.

افطار را با خوردن خرما، كشمش، عسل، كه داراى قند طبيعى 
هستند آغاز كنيد.

ــى و حليم  ــير گرم، فرن ــيرين كم رنگ، ش خوردن چاى ش
بى روغن در آغاز افطار مناسب است.

نان و پنير و سبزى با نان و پنير و گردو براى افطار، مناسب تر 
از آش و سوپ است.

در سفره هاى افطارى حتماً از سبزى استفاده كنيد و از خوردن 
غذاهاى چرب در هنگام افطار پرهيز كنيد.

وعده هاى غذايى افطار و شام را يكى كنيد.
حتمًا پس از افطار و هنگام سحر ميوه تناول كنيد.

در طول روز، در حالى كه روزه دار هستيد، از رفتن به حمام 
ــود  ــاير كارهايى كه باعث ضعف مى ش ــون دادن و س داغ و خ

خوددارى كنيد.
1ـ ميزان الحكمه، ص 337.

نكات مهم در هنگام افطار



ــهرام كفايى دارنده اولين گواهينامه  ش
-ISO9001 ــتاندارد مديريت كيفيت اس
ــاالت متحــده آمريكا، 2008 از BRS اي

 40 ساله وصاحب نمايشگاه اتومبيل است. 
ــل دارد. همين  ــادى به اتومبي او عالقه زي
عالقه مندى و اشتياق زياد وى باعث شده 

كه دست به ابتكارى باور نكردنى بزند.
ــودرو با طراحى  وى بعد از خريداين خ
ــى و تغيير داخلى  ــه طراح ابتكارى اقدام ب
ــود بى نظير  ــه در نوع خ ــدر90 مى كند ك تن

است.
ــحالى  وى در اين خصوص اظهار خوش
ــى لوگان  ــد اختصاص ــه تنها برن مى كند ك
ــا  ــم ب ــده، آن ه ــپورت ش ــدر90) اس (تن
ويژگى هاى بسيار خاص و با ذوق و شوقى 
غير قابل توصيف توسط كارشناسان مجرب 
ــى و اجرا و هم اكنون آماده  اتوكاپرى، طراح

نمايش و در معرض ديد در آمده است.
اين خودرو هم اكنون با تجهيزات خاص 
و تغييرات اساسى و با تالش هاى بى وقفه تيم 

فنى خودرو به اين صورت در آمده است.
كفايى در خصوص علت تغيير و طراحى 
ــه من خودرو  ال 90 گفت: با توجه به اين ك
ال 90 را در نمايشگاه به فروش مى رسانم در 
خصوص استقبال و تقاضاى مشتريان آگاهى 
ــليقه خريداران آشنا بودم و با  داشتم و به س
توجه به اين موضوع سعى كردم اين حركت 
ــليقه متقاضيان اين  ابتكارى را اجرا كنم تا س

خودرو را تغيير دهم.
ــا در نظر  ــده اتو كاپرى ب ــن ش تندر آپش
ــب داراى ظاهرى  ــى مناس ــن امكانات گرفت
زيباتر از قبل است كه حاال طرفداران زيادى 
دارد به طورى كه به گفته وى، شركت رنوى 

فرانسه از اين تغيير استقبال كرده است.
ــر عامل  ــه بازديد مدي ــن ب وى همچني
ــاره كرد و  ــودرو از اين طرح اش پارس خ
ــوى  ــى دعوت به عمل آمده از س گفت: ط
شركت پارس خودرو در روز 2 شهريورماه، 
مدير عامل شركت پارس خودرو، مهندس 
ــى به همراه جمعى از مديران ارشد  تفرش

ــد زيباى  ــاز از برن ــركت خودرو س اين ش
ــپورت شده  اتوكاپرى كه همان تندر 90 اس
ــركت پارس خودرو، اما با شكل و  توليد ش
شمايلى بسيار متفاوت را مورد بازديد قرار 
ــن بازديد مدير عامل محترم  دادند كه در اي
شركت پارس خودرو  با اظهارات و عنايت 
ويژه، دست اندركاران تندر 90 آپشن شده 
ــط اتوكاپرى را كه براى اولين بار در  توس
ايران به اين شكل ديده شده را مورد تشويق 
ــوق  ــرار دادند. اين حركت مش و تقدير ق
ــب افرادى  ــزرگ در جهت ترغي و گامى ب
است كه با نوانديشى و خالقيت و توانايى 
ــتعدادها و نمايش  ــعى در ظهور اس فنى س
ــيل هاى موجود در بين جوانان ميهن  پتانس

اسالمى مان دارند. 
كفايى در خصوص آپشن ها و امكانات 
ــده اين خوردو چنين مى گويد:  نصب ش
ــرم طبيعى،  ــالن اتومبيل از چ ــان س مبلم
ــتى  ــه همراه زير دس ــرم، 13 تك تمام چ
ــتى سرنشينان  سرنشينان عقب با زير دس
ــت  جلو داراى يخچال (cool box) س
فرمان و كنسول داشبورد از چرم طبيعى و 
چوب گردو تهيه و 10 سال ضمانت دارد. 
ــالن سرنشينان  كف پوش موكتى كف س
ــاف آكروليك به رنگ  و محفظه بار از الي
ــفارش ما آذين  ــت كه به س ــى اس طوس
خودرو تهيه كرد. وى ادامه مى دهد: فرش 
كف سالن 4 تكه اورجينال لوگان، سيستم 
صوتى با چنجر 12 تايى به همراه مانيتور 
ــوث و تلويزيون  7 اينچ با DVD و بلوت
ــب از ديگر  ــن عقب با ديد در ش و دوربي

آپشن هاى اين خودرو است. 
ــاى حريق  ــول اطف به گفته كفايى: كپس
ــراغ مطالعه  ــده، چ ــه صندلى رانن متصل ب
سرنشينان جلو و عقبـ  مچى دستگيره هاى 
سقف تمام تاشو، كروم دور شاسى هاى باز 
و بست در ها،  روشنايى كف پاى سرنشينان 
ــر يك از  ــدن ه جلو و عقب (هنگام باز ش
ــط داشبورد، زير  درها ) مكمل كنسول وس
سرى ها از جنس تمام چرم، تورى اسفنجى 

ضد تعريق از جمله امكانات اين تندر خيره 
كننده است.

ــه پارس مى گويد:  كفايى به خبرنگار نام
آيينه نصب شده روى شيشه جلو با طراحى 
ــمك زن  ــراه LED و چش ــه هم ــد ب جدي
ــه هاى جلو و  ــرقت، بادگير لبه شيش ضد س
ــعه UV آفتاب،  عقب تمام رنگى و ضد اش
آيينه هاى جانبى برقى، ضد بخار،گرمكن دار،  
ــك كامل  ــا، پ ــن دره ــتگيره هاى بازك دس
ــپورت فابريك، 10 تكه، تيغه يخ شكن  اس
ــپورت 15  ــن راننده، رينگ اس برف پاك ك
ــتيك هاى راديالـ  صندلى عقب  اينچـ  الس
ــن، ديگر امكانات  برقى و جى پى اس آنالي

اين خودرو است. 
ــركت پارس خودرو،  ــى حمايت ش كفاي
ــتريان  ــع و تقاضاى بيرون و مش تأمين مناف
ــراى ادامه دادن اين كار در  را 2 دليل عمده ب

خوردو هاى تندر90 مى داند.
ــوص اين خودرو  ــان در خص وى در پاي
ــن اتومبيل تندر90  ــه مى گويد: اي تغيير يافت
E1  CP SP ساخت كارخانه پارس خودرو  
ــاء امكانات و  ــه ارتق ــه ب ــا توج بوده كه ب
ــود روى آنها در  ــن هاى موج ــب آپش نص
ــاى تندر90(رنو لوگان)  هيچ يك از تيپ ه
ــدر را ــن تيپ تن ــوان اي ــد و مى ت نمى گنج

 LPS +LP SPECIAL E2+E2 ناميد.
ــوردو، با  ــه، اين خ ــب اين ك و نكته حال
ــك كارگر  ــود و ي ــين بر جا به جا مى ش ماش
ــدارى و محافظت از آن  مخصوص براى نگه

در نظر گرفته شده است. 
ضمن آنكه شهرام كفايى با راه اندازى سايت

  WWW.AUTOCAPRI .COM  
ــه خود جلب  ــته طرفداران زيادى را ب توانس
ــد كنندگان  ــايت بازدي ــن س ــرا كه اي كند چ
ــور دارد و كاربران به  زيادى از تمام نقاط كش
صورت آنالين پاسخ هاى خودشان را دريافت 

مى كنند.
قيمت خودرو ، خريد  ،فروش  ، لوازم جانبى، 
ــت كه به كاربران  تجهيزات و... از مواردى اس

امكان استفاده از اين سايت را مى دهد.

تندر90 با ظاهرى جديد

چشم و رانندگى
انسان امروزى مرگ اديبوس يونانى، اولين 
قربانى تصادف در تاريخ رانندگى را از نظر دور 
نداشته است. علت مرگ وى به خاطر تنگى جاده 
بود. به همين خاطر انسان از همان ابتدا، حوادث 
جاده ها را به بررسى گذاشت. با آنكه وسايل نقليه 

آن زمان بسيار ساده بوده است.
ــان در كاوش هاى مصر قديم،  باستان شناس
ــال 1975  ــده دخترى را در س بدن موميايى ش
كشف كردند كه در آن آثار زخم ناشى از حوادث 
راه وجود داشت. ظاهراً ارابه وى داراى دو چرخ 
بوده كه واژگون شد. بعضى معتقدند اين اولين 

حادثه راه، در تاريخ بشر است.
با آنكه تاريخ استفاده انسان از وسايل نقليه 
بسيار قديمى است، اما موضوع ديد در رانندگى 
يك بحث تازه است. از آن زمان كه تالش انسان 
بر باال بردن سرعت وسايل نقليه و توليد هر چه 
بيشتر قرار گرفت حيات انسان نيز با مشكالت 
فراوانى روبه رو شد. گفته مى شود اولين قربانى 
تصادف جاده اى به وسيله اتومبيل يك مرد ساكن 

نيويورك بود كه در سال 1899 درگذشت.
تحقيقات نشان داده هر گاه سرعت وسيله 
ــود، چشم انسان  ــتر ش نقليه از حد معينى بيش
ــع را دريافته و وظايف  نمى تواند به موقع موان
دقيقى را كه عهده  دارد انجام دهد. اين در حالى 
ــان كامًال محدود شده.  است كه امكان ديد انس
ــرعت و درك اشيا  حال آنكه مسأله افزايش س
ــده است. لذا  هر روز پيچيده تر و مشكل تر ش
ــيله نقليه از حدود عادت  ــرعت وس وقتى س
ــت راننده بر تمركز  ــم مى گذرد، الزم اس چش
حواس و دقت خود بيفزايد تا پاسخگوى نياز 
خودرو باشد. بر همين اساس است كه پزشكان 
ــم هنگام رانندگى تأكيد ويژه  بر سالمت چش

دارند.
چرا كه وجود هر گونه نقصى در چشم راننده 
را با مشكل جبران ناپذير مواجه خواهد كرد. در 
يك مطالعه آمارى در هامبورگ آلمان از 7 هزار 
ــط پليس ضبط و توقيف  گواهينامه اى كه توس
شد بيش از 150 مورد آن به دليل مطلوب نبودن 
ــت. پزشكان چشم  ــم راننده بوده اس ديد چش
ــى حوادث گوناگون و مالحظه نتايج  با بررس
آمارها اعالم كردند براى رانندگى اهميت چشم 
ــان بيش از 90 درصد است. سال ها قبل در  انس
كنگره چشم پزشكان آلمان در بررسى حوادث 
ــده علت 70 درصد حوادث منجر به  اعالم ش
فوت و نقص عضو در رانندگى به خاطر مشكل 
ــه با همكارى  ــت. آمار ديگرى ك ديد بوده اس
پليس ترافيك آلمان در سال 1958 منتشر شد، 
نشان مى دهد با بررسى و معاينه 32 هزار راننده 
داوطلب، 5/5 درصد آنان از ديد مطلوب براى 

رانندگى بى بهره بوده اند.
ــبب  ــكان در دنياى مدرن به س توصيه پزش
ــيله نقليه و ارتقاى سرعت و  افزايش توليد وس
ــت كه رانندگان در فواصل  شتاب آن، اين اس
زمانى مشخص به معاينه چشم خود اقدام كنند. 
پزشكان معتقدند كسانى كه از ميدان ديد كافى 
ــب با خطرهاى بسيار  برخوردار نيستند در ش

جدى روبه رو هستند.
ــر فكر مى كنيد  ــار دقت كنيد و اگ به اين آم
ــب بهره  ــما نيز هنگام رانندگى از ديد مناس ش
نمى بريد حتماً به يك متخصص چشم مراجعه 
كنيد، اين بهترين كار ممكن است؛ توصيه ما را 
از ياد نبريد:در سال 1974 از ده ميليون تصادف 
ــش از 250 هزار نفر جان  رانندگى در جهان بي
باختند كه تعداد بسيارى از آن به خاطر مشكل 
ديد و نور بوده است. آمار قربانيان تصادف در 
تاريكى در آمريكا حدوداً سه برابر تصادفات در 

روشنايى است.

ــهرام كفايى دارنده اولين گواهينامه  ش
-ISO9001 ــتاندارد مديريت كيفيت اس

ــد زيباى  ــاز از برن ــركت خودرو س اين ش
ــپورت شده  اتوكاپرى كه همان تندر 90 اس

ت ضد تعريق از جمله امكانات اين
كننده است.

ن
ظايف 
 حالى 
 شده. 
ك اشيا 
ت. لذا 
عادت

«او» «او» 2424 ميليون خرج تندر  ميليون خرج تندر 9090 كرد كرد
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كوهنوردان پارس خودرو
 دماوند را فتح كردند

2 نفر از همكاران پارس خودرو قله دماوند را فتح 
كردند

بنابراين گزارش جهت گسترش فرهنگ سالمت 
و باالبردن روحيه ورزشى 2 نفر از همكاران معاونت 
ــرى دماوند صعود  ــه 5671 مت ــن كيفيت به قل تضمي

كردند.
ــد و محمد  ــم مرادمن  اين گزارش مى افزايد هاش
جالل الدين رهبرى مرداد ماه گذشته در صبح يك روز 
ــنبه اين كوهنوردى را آغاز كردند و پس از يك  پنج ش
شب اقامت در بارگاه سوم ساعت 12 ظهر روز بعد به 

فتح قله دست يافتند.

تربيت بدنى پارس خودرو در نظر دارد 
ــته دوم را برگزار  ــابقات فوتسال دس مس

كند.
ــه عمل مى آيد  لذا از عالقه مندان دعوت ب
كه ليست اسامى تيم ها را تا تاريخ22 /6/ 88از 
طريق نمايندگان تربيت بدنى معاونت ها به اين 

اداره ارسال كنند.

ـ كليه نفرات بايستى از زير مجموعه يك  1
معاونت باشند.

ـ هر تيم شامل 9 بازيكن و يك سرپرست  2
مى باشد.

ــركت كننده 80 تيم  ــاى ش ــداد تيم ه ـ تع 3
مى باشد.

ــتفاده از بازيكنانى كه در  ـ تيم ها حق اس 4

مسابقات دسته يك عضويت تيم ها را داشته اند 
ندارند.

ـ پيمانكارانى كه داراى كارت تردد معتبر  5
ــتقال ًاقدام به ثبت نام  ــند مى توانند مس مى باش

كنند.
ـ تيم هاى اول تا چهارم به مسابقات دسته  6

اول صعود خواهند كرد.

مسابقه پرتاب توپ بسكتبال  
مسابقه پرتاب توپ بسكتبال (پنالتى)برگزار شد.

اين مسابقه  با شركت 18 نفر روز پنجشنبه 5 شهريور در مجموعه ورزشى شهداى 
پارس خودرو برپا شد.

بنابراين گزارش در پى رقابت هاى انجام شده به ترتيب مهدى محمدى اصل از 
معاونت مهندسى، حسن سلماسى و عليرضا مستعلى از معاونت ادارى مقام اول تا 

سوم را كسب كردند.

تلفن تماسنمايندهنام و نام خانوادگىرديف

4018ـ  3436توليدرضا اسماعيلىـ  امير فراشى1

3575فروشمهدى نهالگر2

3614ادارىاحمد ارجمندى3

3969برنامه ريزىابراهيم كاظمى4

3759مهندسىيعقوب حسن رمزى5

3792تضمين كيفيتعليرضا ارجمندى6

3530مديران مستقل و حوزه دفترى مديرعاملحيد قراچداغى7

3475مالىعلى علوى8

4262طرح و برنامهحمزه كيهان فر9

پرتاب دارت
 درپارس خودرو

مسابقه پرتاب دارت به مناسبت ماه مبارك رمضان  
در پارس خودرو برگزار شد.

ــنبه 12 شهريور در  ــابقه  كه روز پنجش در اين مس
مجموعه ورزشى  شهداى پارس خودرو برپا شد ، 68 

نفر از همكاران شركت داشتند.
ــده به   بنا بر اين گزارش پس از رقابتهاى انجام ش
ترتيب مهدى مقدم از معاونت توليد ،  حسن سلماسى 
ــود امراله ابهرى از معاونت  از معاونت ادارى و  محم

توليد ، مقام اول تا سوم را كسب كردند .

فراخوان مسابقات فوتسال
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راز بهتر زيستن
    بدان كه دليل موفقيت برخى از افراد 
ــه ديگران از  ــت ك انجام كارهايى اس

انجام آن سرباز مى زنند.
ــو  ــن اى كاش بگ ــاى گفت ــه ج      ب

ان شاءاهللا دفعه ى ديگر
ــرفت ها را هم  ــن پيش      كوچك تري

موفقيت بدان.
   سعى كن مشكالت را به جاى بزرگ 

كردن حل كنى.
    افتخارات را با ديگران قسمت كن.
ــروران اما به ــر بپ      افكار مهم در س

 شادى هاى كوچك هم قانع باش.
    از گفتن عبارت اشتباه كردم خجالت 

نكش.
ــات زندگى غافل  ــادوى لحظ    از ج

نباش چون از عاقبت كار بى خبرى
ــكالت بزرگ  ــاش تا مش   مراقب ب
ــت دادن موقعيت هاى  ــث از دس باع

بزرگ نشوند.
ــا كردن را فراموش    در همه حال دع

نكن.
  به ياد داشته باش كه در كار و روابط 
خانوادگى اعتماد، بهترين اصل است.

  ديگران را سرزنش نكن سعى كن در 
ــئول  تمام مراحل زندگى، خودت مس

اعمالت باشى.
  با ديگران طورى رفتار كن كه دوست 

دارى با تو رفتار كنند.
  سعى كن هميشه لبخند بر لب داشتى 
ــه اى ندارد و  ــى در حالى كه هزين باش

بيش از ميليون ها دالر ارزش دارد.
ــت را به راحتى بپذير و وقتى    شكس

پيروز شدى فخرفروشى نكن.
ــختى روبه رو شدى     وقتى با كار س
ــت  ــن كن كه شكس ــودت تلقي به خ

غيرممكن است.
   همدلى را بياموز، سعى كن مسائل را 
نه تنها از ديد خود بلكه از ديد ديگران 

نيز ببينى.
ــادت كن،  ــردن ع ــداز ك ــه پس ان   ب
ــه ى موفقيت  ــردن الزم ــداز ك پس ان

است.
ــه يك ازدواج  ــته باش ك    به ياد داش
ــتگى دارد، اول  ــه دو عامل بس موفق ب
ــان  ــان خوب، دوم انس يافتن يك انس

خوب بودن.
   به مشكالت به عنوان فرصتى براى 

رشد و ترقى نگاه كن.

سالمتسالمت
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اسامى برندگان جدول

توضيح: برخى از همكاران هنگام تكميل فرم مشخصات ، در ذيل جدول، محل كارشان را «پارس خودرو» عنوان كردند. بديهى است محل 
كار همه همكاران 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...

فال هفتهفال هفته

سودوكو-10 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.

سخت

خيلى
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 7 نفر از كسانى كه پاسخ هاى صحيح جدول را به دست آورده باشند، به قيد قرعه جوايزى اهدا مى شود.

نام:   نام خانوادگى:    

شماره كاركنانى:           تلفن :  

محل كار:             

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

سرگرمىسرگرمى

ــن كارى كه  ــما در اي فروردين :جايگاه ش
ــه روز بهتر و  ــد روز ب ــروع كرده اي ــدا ًش جدي
ــود .از لعزش هاى اجتماعى  ــان تر مى ش درخش
دورى كنيد .شرايط مالى شما بهبود مى يابد .بايد 
ــاخه به آن شاخه  بياموزيد كه به جاى از اين ش
پريدن ثبات و استمرار را تجربه كنيد و توكل به 

خداوند كنيد.
ارديبهشت:جاده ى سعادت پر از دام هاى ريز 
و درشت است و جز راه قناعت ،عشق و دوستى 
هيچ راهى پايان ندارد .همان باشيد كه هستيد و 
ناشكرى نكنيد ،جواب خطاكارى ديگران را به 

خداوند بسپاريد.
خرداد :ذهنتان به آينده ى دور مى رود ،سعى 
ــانيد و در  كنيد به تمامى آرزوهايتان لباس نپوش
زمان حال زندگى كنيد .در زندگى صاحب مقام و 
منزلتى هستيد كه سزاوار شما است به اميد خدا.

تير :مدت ها است انتظار خبرى را داشته ايد 
ــما مى رسد .يك بحران  كه در اسرع وقت به ش
ــد البته زندگى بدون  مالى و پولى از راه مى رس
دردسر حزن هيچ گاه نبوده و نيست و كسى كه 
در فكر جايى يا حالتى بدون دردسر باشد بايد در 

خالء زندگى كند.
ــما نشان  مرداد:همه ى راه هاى موفقيت به ش
داده شده است اما هنوز اين پا و آن پا مى كنيد .با 
شجاعت از اين حالت به درآييد و نگذاريد اين 
ــما اثرسوء بگذارد.  تعلل ها روى برنامه هاى ش
ــبه هاى صحيح به  ــان را طبق محاس برنامه هايت

پيش ببريد.
شهريور:يك تجربه ى هيجان انگيز در انتظار 
شما است .دعا و راز و نياز به درگاه احديت را كه 
هميشه عصاى دستتان بوده است ،فراموش نكنيد، 
ــوده ايد،  ــوى اهداف خودتان گش راهى كه به س
ــى اطمينان بخش  ــت اما راه گرچه طوالنى اس

است.
ــنهاد خوب روبه رو خواهيد  مهر:با يك پيش
ــزايى در زندگى شما  شد كه مى تواند تأثير به س
بگذارد .اشتباهات خود را اين قدر بزرگ نكنيد 
بلكه از آن ها عبرت بگيريد .اعتقاد به تقدير اندوه 

را از بين مى برد.
آبان :با افراد هم تراز خود نشست و برخاست 
ــوس نخوريد.  ــراى هر موضوعى افس كنيد و ب
زرق و برق زندگى شما را فريب ندهد .به افكار 
ــد كه تمامى  ــال خودنمايى ندهي يأس آور مج

انرژى تان را از بين خواهد برد.
آذر:در برخورد با ديگران و دوستان ،مراقب 
كالم و سخن خود باشيد تا با كلمه اى نسنجيده 
ــت  ــتى ها را از دس ــده و دوس ــى را نرنجان كس
ــيد و از عجله و  ندهيد .به هر چه داريد قانع باش

شتاب زدگى دورى كنيد.
ــد تغييراتى در  ــه گرفته اي دى:تصميماتى ك
ــما ايجاد مى كند كه تماماً مثبت است.  زندگى ش
ــى به دل راه ندهيد و از  بنابراين هيچ گونه هراس
تغييراتى كه امكان وقوع آن 90 درصد است ،كامالً 
ــاءاهللا زمينه هاى  راضى و خوشحال باشيد .ان ش

پيشرفت به زودى برايتان به وجود خواهد آمد.
ــت داريد كه  بهمن:برنامه  هاى زيادى در دس
ان شاءاهللا بتوانيد آن ها را به ترتيب اولويت پياده 
كنيد .استعدادها و توانمندى هاى خود را دست 
كم نگيريد ،آرامش خود را تقويت كنيد و براى 
ــته  برنامه هاى خود داليل منطقى و عقالنى داش

باشيد تا ديگران روى شما صحه بگذارند.
ــالص و  ــد در اخ ــتان مى دانن اسفند:دوس
ــما هيچ ترديدى نيست .اين ارزشى  صداقت ش
گران بها است .الزمه ى دوستى رفاقت است نه 
رقابت .اميدوارى شما يكى از ابزار موفقيت شما 
ــت ضمن آن كه دعاى خير والدين تان را با  اس

رفتار شايسته همواره به همراه داشته باشيد.

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3994بدنه 24205141حسينخانىابراهيم1
4241نت بدنه تندر 2690590آجلى الهيجىمحمد2
3804خط شاسىـ  سوارى كمكدار22471بهمنشبهنام3
4274مونتاژ تندر 2616190حسنىسيدافضل4
3264مونتاژ پرايدــفيضىاحمد5
4388برنامه ريزى25690اربابىرضا6
4023تعذيه 35 دستگاه22340عبداللهىحسين7



معموال تيمهاي مديريتي تمايل دارند تا بهره 
ورى كارى گلوگاه ها را افزايش دهند، چرا كه 
ــوان عملياتهاي گلوگاهي،  با افزايش مقدار ت
ــركت افزايش يافته و منجر به  قابليت كلى ش
ــد. اگر بدنبال افزايش  ــتر خواهد ش سود بيش
كارايي عملياتهاي غيرگلوگاهي باشيم خروجى 
ــت بدليل اينكه  ــد بهبود نخواهد ياف كلى تولي

هنوز گلوگاه ها وجود خواهند داشت.
ــب  ــداد كل توليدات ( بر حس ــول: تع فرم
ــاعات كارى عمليات  ــاعت ) را به ميزان س س

گلوگاه تقسيم كنيد.
    تعداد توليد ( بر حسب ساعت ) تقسيم بر  

ميزان ساعات كارى
ــوالت مختلفى با زمان  در صورتيكه محص
هاى فرآيند مختلفى از اين گلوگاهها عبور كند، 
ــتى بصورت جداگانه براى  اين شاخص بايس

ــود تا بتوان بهره ورى  هر محصول محاسبه ش
ــاخص  ــور دقيق تر تعيين نمود. روند ش را بط
بايستى پايش شود تا تغييرات سطح بهره ورى 

مشخص شود.
  Aboriginal paint work مثال: در شركت
همه سراميك هاى دستى از فرآيند كوره 
ــيفتها، يك  عبور مى كند كه براى همه ش
گلوگاه محسوب مى شود. مدير كارخانه 
ــهاى مستمر  مى خواهد بداند كه آيا تالش
ــاى راه اندازى، پخت  براى كاهش زمانه
ــش زياد كار اين  و بازيابى، منجر به افزاي
عمليات شده است يا نه؟ مدير، اطالعات 
سه ماهه شركت را كه شامل چندين روز 
تعطيل مى باشد، در جدول ذيل تهيه نموده 

است.
ــان مى دهد كه با افزايش تعداد  جدول نش

روزهاى كارى در طول پريود سه ماهه، كارايى 
كوره افزايش يافته است، هر چند سطح واقعى 
ــج در كل پريود كاهش يافته  بهره ورى، بتدري

است.
نكات: اين شاخص ممكن است نتايج گمراه 
كننده اى داشته باشد براى مثال ممكن است در 
مواقعى تركيبى از محصوالت را داشته باشيم 
كه حاشيه سود پايينى دارند ولى اين شاخص 

عدد بهره وري بااليي را نشان دهد يا در مقابل 
تركيبى از محصوالت را داشته باشيم كه حاشيه 
ــود بااليى دارند ولى اين شاخص عدد بهره  س
ــه در اين مواقع  ــان دهد ك ــى را نش وري پايين
بايستي تحليل درستي صورت پذيرد. در نتيجه 
محاسبه اين شاخص بايستى با بررسى حاشيه 
نا خالص كل عمليات گلوگاه، مورد استفاده و 

تحليل قرار گيرد.

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/4/1419624برديامحمد ابراهيمى1
88/5/2022248نازنين زهرااسالم هرج هريجانى2
88/5/623611ساميارعليرضا ميردار سلطانى3
88/5/1520976آيلينناصر نويد كرد كندى4
88/5/2023608پارسا/ پارساناسعيد طاهرى سره بند5
88/5/3025368آقا ايلياغالمرضا ظريفى6
88/5/2025431فرنياعلى على يارى7
88/5/2022433فرازفردين شايسته روح8
88/5/2424840ستايشمجتبى اكبرى9
88/5/1625229پوريايوسف جعفرزاده10
88/5/2425503مهدىرضا بهرامى11
88/5/2226388ثنااكبر افشار12
88/5/2824560زينبشاهين سليمانى13
88/6/123346بهرادمحمد مسرور فر14
88/5/1326865فاطمهحميد قربانى احمد روغنى15
88/5/1815305عارفهسيد محمدرضا فضلوى16
88/5/2923413مليناعلى خالقى17
88/4/3125851اميرعلىعلى اصغر رضايى كلوانى18
88/5/1725119طاهاعلى اسمعيلى ميرك محله19
88/5/2723877امير صدرابهرام جمشيدى اوانكى20
88/5/3123634محمدحسينحسن افشار21
88/6/125331فاطمهعلى زارعى22
88/5/1523075سيدعلىسيد حسن ميرمحمد ميگونى23
88/5/626386زهرااميرحسين عربى24
88/5/1522747اميرمهدىمرتضى نظرى25
88/3/2625211آوينداقاسم ملكى26

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
23207على عبايى1
23461على شامانى2
23782اصغر بداقى3
24278احمد سلگى4
24776محمد مهدى قمى5
25550اسماعيل ايمانى كلور6
26625يوسف دين محمدى7
26830شكرانه رضايى ابالو8

مديريت راه توليد

جدول                                            مى                                ژوئن                           جوالى
تعداد واحد توليد شده                      6400                              6552                          6688

تعداد روزهاى كارى                           20                                   21                               22
تعداد ساعات در دسترس                    160                                168                             176

ساعت/38 بهره ورى محدوديت                         ساعت/40             ساعت/39                 

مديريت ارتباطات
 ضمن تبريك به همكاران 
ارجمندى كه در مرداد ماه
 سنت شريف ازدواج را 

به جا آوردند، اسامى آنها را 
درج مى كند.

مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران عزيز  به خاطر قدم نورسيده شان، اسامى آنها  و عزيزان شان را منتشر مى كند.
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نامه پارسنامه پارس رويكردرويكرد

بهره ورى عمليات گلوگاهى



بابا
 تماس بگيريد تماس بگيريد

ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 

هر حرفى براى گفتن داريد ما آماده شنيدن 
ــتيم. كمبودها، موفقيت ها، پيشنهادها و  آن هس
انتقادها را با ما درميان بگذاريد. درد دل هايتان را 
مى شنويم. پيشنهادها و انتقادهايتان را تا جايى 
ــاظ خواهيم كرد.  ــده اش بربياييم لح كه از عه
برآنيم تا با شنيدن حرف هايتان آن را با مديران 
شركت مطرح كنيم و پاسخ آن را در شماره هاى 

بعدى منتشر كنيم. پس با ما باشيد.

Classic & Sport CarCCllassssic && SSppoorrt CCCaar
ــوند. براي اين دسته آدم هاى عالقه مند،  باالخره همه جاي دنيا آدم هاى عاشق خودروهاي قديمي و آنتيك پيدا مي ش
Car  Classic & Sport  معموالً مجالت خوبي هم منتشر مي شود. يكي از اين مجالت پرتيراژ و پرمخاطب، ماهنامه

است كه به زبان انگليسي منتشر مي شود. در اين ماهنامه مي توان به مطالبي در خصوص مدل هاى دهه 40، 50 و 60 ميالدي 
كه در دوره خود مشهور بودند، دست يافت. از جمله در آخرين شماره اين مجله مطالبي در خصوص فولكس واگن كارمان 

گيا، پورشه 911 قديمي و جگوار اي تايپ كالسيك منتشر شده است. حتمًا بخوانيد.

newcartestdrive.com
ــت به بازار  ــودروي جديدي كه قرار اس هر خ
جهاني عرضه شود حتما توسط عده اي كارشناس 
ــود و  ــت مي ش زبده در جاده هاى پيچ درپيچ تس
ــان (در واقع رانندگان متبحر  نظرات اين كارشناس
ــابقه) براي خريداران آينده خودرو، حكم  و با س

برهان قاطع دارد.
در سايت newcartestdrive هم مطالبي در 
خصوص تست جاده جديدترين خودروهاي ارائه 
شده به بازار وجود دارد كه عالقه مندان و خريداران 
خودروها مي توانند با مطالعه آن، براي خريد تصميم 
بگيرند. هم اكنون در اين سايت گزارش تست جاده 
خودروهاي فورد اكسپديشن 2009، ب.ام.و سري7 
مدل 2009، آكورا 2010 و كيا اوپتيما 2010 وجود 

دارد. مطالعه كنيد و لذت ببريد.

خودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي
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لنز پارس

كاپيتان تنومند تيم بارسلونا كه به تازگي هم جام قهرماني سوپر جام اروپا را 
با شكست دادن شاختاردونتسك باالي سر برده، بايد ماشيني داشته باشد كه هم 
سريع برود و هم به راحتي توي آن جا بشود. گاو خشمگين ايتاليايي يا همان 
المبورگيني گاياردو انتخاب كارلس پويول اسپانيايي است.اين خودرو كه بين 
180 تا 210 هزار دالر قيمت دارد، بيشترين تيراژ توليد را در بين ساير مدل هاى 

ــال اول توليد).موتور10  ــتگاه در سه س المبورگيني دارد (بيش از 5 هزار دس
سيلندر5200 سي سي اين خودرو داراي قدرتي معادل 560 اسب بخار است 
كه شتاب صفر تا صد 3/7 ثانيه اي را براي او به ارمغان مي آورد. حداكثر سرعت 
المبورگيني گاياردو 315 كيلومتر در ساعت است. البته بايد در نظر گرفت كه 

اين خودرو 26 ليتر در صدكيلومتر بنزين مي سوزاند.

كارلس پويول

41794179

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: 48914178

ستاد خبرى حراست آماده 
دريافت اخبار ،نظرات و 
پيشنهادات شما عزيزان 

مي باشد.
شماره صندوق صوتى 

 4402ـ4401 
شماره دريافت پيامك 

 2258002ـ0935 
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