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خودروهاي ويژة جانبازان تا پايان سال تحويل مي شود
ــژة جانبازان و  ــال جاري، تمام خودروهاي وي تا پايان س

معلوالن به متقاضيان تحويل مي شود.
ــاور مديرعامل پارس خودرو، با اعالم اين خبر گفت:  مش
ــتگاه خودرو ويژه  ــال گذشته تاكنون 600 دس از اسفند ماه س
ــركت پارس خودرو توليد شده كه  جانبازان و معلوالن در ش
از اين تعداد بيش از 450 دستگاه تحويل متقاضيان شده است.
مهندس مجتبي رضايي با بيان اين كه خودروى ويژة جانبازان 
و معلوالن براي نخستين بار در كشور در شركت پارس خودرو 
توليد شده است، افزود: اين خودروها با 17 امكان براي معلوالن 
يك دست، يك پا، دو پا قطع و جانبازان قطع نخاعي و ويلچري 

در اين شركت طراحي و توليد شده است.
صفحه 4

22نظارت شركت هاى مادر  بر محصوالت پارس خودرونظارت شركت هاى مادر  بر محصوالت پارس خودرو

مراسم توديع مديرعامل سابق گروه خودروسازي 
سايپا و معارفه مديرعامل جديد اين گروه، پنجشنبه 
ــالن اجتماعات سازمان مديريت  26 شهريور در س

صنعتي برگزار شد.
ــئوالني همچون  ــم كه  با حضور مس در اين مراس
ــازمان گسترش و نوسازي  احمد قلعه باني (رييس س
ــتاد حمل و  صنايع ايران)، محمد رويانيان (رييس س
ــوخت)، جواد نجم الدين  نقل و مديريت مصرف س
(مديرعامل ايران خودرو) و ميشل كربل (مديرعامل 
ــد، در  ــزار ش ــارس) برگ ــركت رنوپ ــوي ش فرانس
ابتدامهندس نعمت اهللا پوستين دوز به عنوان مديرعامل 
ــاره به پيشينه صنعت  ــايپا در سخنانى  با اش جديد س
ــازي در ايران گفت: صنعت خودروسازي  خودروس
ايران داراي سه دوره قطعه سازي، توليد و خدمات پس 
ــت  از فروش بوده و اميدواريم در دوره كنوني سياس
توسعه محصول در سايپا با قوت بيشتري ادامه يابد. وي 
همچنين با بيان اين كه مديرعامل كنوني ايران خودرو از 
دوستان قديمي وي است، خاطرنشان كرد: اميدواريم 
كه سايپا و ايران خودرو بتوانند در حوزه مشترك سازي 

همكاري هاي بهتري با يكديگر داشته باشند.
مهندس پوستين دوز افزود: ايران خودرو و سايپا با 
ــتفاده از توانمندي هاي فني يكديگر، براي كاهش  اس
هزينه ها و ارتقاى كيفيت خودروهاي توليدي حركت 

خواهند كرد.
صفحه 3

مشاور مديرعامل  خبر داد:



هشتمين جلسه ارزيابى مديران
 و  بازبينى سبك رهبرى برگزار شد

معاون تضمين كيفيت: 

محصوالت پارس خودرو
 تحت نظارت مستقيم شركت هاي مادر است 

با حضور مهندس تفرشى 

تاريخ ارائهعنوان حوزهرديف جلسات

دوشنبه 88/06/30معاونت بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش1

دوشنبه 88/07/06معاونت مالي و اقتصادي2

3
مديريت ارتباطات

دوشنبه 88/07/13
مديريت حراست

دوشنبه 88/07/27همايش اختتاميه دور اول جلسات « ارزيابي مديران و بازبيني سبك رهبري» و معرفي حوزه برتر4

زمان بندي جلسات نهايى ارزيابي مديران و بازبيني سبك رهبري حوزه هاى تحت بازبينى  (برابر دستورالعمل)

محصــوالت پارس خــودرو تحــت 
ــادر  ــارت مســتقيم شــركت هاي م نظ
ــاز داخلي و خارجــي توليد  خودروس

مي شود. 
مهندس مهدي يونسيان،  معاون تضمين 
ــان اين مطلب  كيفيت پارس خودرو، با بي
ــن كارخانه تحت  ــوالت اي افزود: محص
ــان، رنو و سايپا  ــركت هاي نيس نظارت ش

توليد مي شود. 
ــركت ژاپني نيسان در  وي ادامه داد: ش
زمينه توليد خودروهايي همچون پيكاپ، 
رونيز و ماكسيما، در صورت عدم رعايت 
الزامات فني و كيفي الزم، اجازه توليد را به 

هيچ شركتي نمي دهد. 
او با بيان اين كه در حال حاضر شركت 
نيسان به طور ماهانه محصوالت توليدي در 
پارس خودرو را تحت نظارت كيفي دارد و 
هر ساله نيز در آذر ماه جلسات مشتركي با 
ــود، خاطرنشان كرد: در  آنها برگزار مي ش
جلسات مشترك ساالنه، گزارش عملكرد 
سال قبل و برنامه هاي سال آتي مورد بحث 

و توافق قرار مي گيرد. 
ــيان ادامه داد: در خصوص مگان  يونس
ــته و  و تندر90 نيز همين روند وجود داش
ــان  اين خودروها تحت نظارت كارشناس
ــود.  ــركت رنو توليد مي ش ــوي ش فرانس
ــركت  ــد نيز قطعات را از ش در زمينه پراي

ــتر دريافت كرده و پس از توليد  سازه گس
خودرو و تأييد كيفي آن توسط نمايندگان 

سايپا، خودرو را تحويل مي دهيم. 
ــت پارس خودرو،  معاون تضمين كيفي
ــوع توليدات  ــركت را با توجه به تن اين ش
پارس خودرو در زمينه خودروهاي لوكس 
ــازهاي  و4WD جزو كيفي ترين خودروس

ــيابي  ــمرد و گفت: طبق ارزش ــران برش اي
شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، 
ــيما و  ــدر90، مگان، ماكس محصوالت تن
رونيز در رده  كيفي خيلي خوب قرار داشته 
و پيكاپ نيز تنها خودرو وانت توليد داخل 
ــت كه از دهه 80 تاكنون در رده  خيلي  اس

خوب قرار دارد. 
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جوانان
 و  صنعت خودرو

مجتبى رضايى
مدير ارتباطات

ــور با  ــازى كش صنعت خودروس
حضور مهندس بذرپاش و تكيه وى بر 
عالى ترين كرسى گروه سايپا، حكايت 
از فصل نوينى مى داد كه در انتظار اين 
ــت. توجه جدى دولت به  صنعت اس
ــى هاى ارشد  ــپردن كرس جوانان و س
ــد  ــت آنان موجب ش ــت به دس صنع
ــور به طور عام و صنعت  صنعت كش
خودرو به طور خاص تجربه جديدى 
از تحوالت را پشت سر گذارد. ورود 
جوانان تحصيلكرده و نخبگان جوان 
ــه از آينده  ــور به اين عرص علمى كش
درخشانى خبر مى داد، آينده اى كه بدون 
ترديد هر جا كه جوانان حضور يافتند 
ــه مجموعه هاى  ــره آن نصيب هم ثم
ــان  ــاد و اطمين ــد. اعتم ــور ش كش
رئيس جمهور محترم به جوانان و تأكيد 
هميشگى ايشان بر به كارگيرى اين قشر 
ــاى مختلف، منجر  عظيم در حوزه ه
ــيارى از  ــد كه امروزه بار بس به اين ش
ــعه، پژوهش و  چرخ هاى توليد، توس
ــپرده شده  پيشرفت به دوش آن ها س
است. مهندس بذرپاش در حالى افتخار 
توليد خودروى ملى را از آن خود كرد 
ــيارى از جوانان  و با دخالت دادن بس
ــاى مهمى  ــور، گام ه خوش فكر كش
ــايپا برداشت كه  براى توسعه گروه س
ــان چارچوب و  ــبختانه در هم خوش
براساس سياست هاى اصولى رياست 
محترم جمهور، كليد ارزشمند و هميشه 
جاودان سايپا به جوانى ديگر از جنس و 
تبار صنعت خودرو سپرده شد. مهندس 
ــتين دوز بدون ترديد با ايده ها و  پوس
برنامه هاى نوينى كه از فكر هنرمندانه 
ــن ديار برخواهد  و خالقانه جوانان اي
ــدى را براى  ــل جدي ــت، فص خواس
صنعت خودرو به ارمغان خواهد آورد. 
اگر با ورود مهندس بذرپاش و تكية وى 
بر يكى از مهم ترين كرسى هاى صنعت 
ــراى حضور  ــا ب ــازى، فض خودروس
پررنگ تر جوانان در تصميم گيرى هاى 
كالن اين صنعت باز شد، بدون شك با 
حضور مهندس پوستين دوز به عنوان 
جوانى ديگر از اهالى اين صنعت، اين 
ــرش جوانان و دخالت  فضا براى پذي
ــان در تصميم گيرى ها تثبيت  دادن آن
ــد. ضمن تبريك و سالمى  خواهد ش
دوباره به مهندس پوستين دوز به عنوان 
ــايپا و  ــوادة  بزرگ س عضوى از خان
ــان و همه  ــت براى ايش آرزوى موفقي
جوانان اين عرصه، به مهندس بذرپاش 
ــا و زحماتى كه  به خاطر همه تالش ه
براى اين صنعت كشيد خسته نباشيد 
مى گوييم و برايشان در مسئوليت جديد 

آرزوى توفيق داريم.

هشــتمين جلســه ارزيابى مديران و بازبينى 
ــتراتژيك و  ســبك رهبرى، 2 حوزه مديريت اس
توسعه مديريت و مديريت راه توليد، 16شهريور 
با حضور مدير عامل و اعضاى شوراى معاونان 

برگزار شد.
ــالن رمضان  ــه در محل س ــه ك در اين جلس
ــيد، هر يك از  ــه ساعت طول كش و به مدت س
ــود را در  ــبك رهبرى خ ــا، گزارش س حوزه ه
ــوراى معاونان  حضور مديرعامل و اعضاى ش
ــش و پاسخ حاضرين،  ارائه كردند. پس از پرس

نكات و رهنمود هاى مديرعامل ارائه شد.
ــر ادامه دور  ــى ضمن تأكيد ب مهندس تفرش
ــوه ارائه و  ــات در ماه آتى، از نح اول اين جلس

شكل ساختار گزارش حوزه هاى فكرى شركت 
پارس خودرو ابراز خرسندى كرده و مقرر شد 
حوزه هاى ديگر از جمله حوزه هاى فروش، مالى 
و اقتصادى از اين ساختار براى ارائه گزارش هاى 

سبك رهبرى خود الگوبردارى كنند.
در پى اين جلسه، مدير استراتژيك و توسعه 
مديريت برنامه زمانبندى حوزه هاي باقى مانده 

را مطابق جدول ذيل اعالم كرد:
برابر دستورالعمل مصوب در پايان هر دور 
ــات، يك همايش اختتاميه با هدف ارائه  جلس
نتايج و تحليل براى بهبود كارها در دوره بعدى 
برگزار خواهد شد كه اهم اهداف اين همايش به 

شرح ذيل است:

معرفى و تجليل از حوزه هاى برتر سازمان؛
مرور و بررسى اهداف تحقق يافته دور اول 

مطابق با نقشه راه مصوب؛
ــات  ــى جلس تجزيه و تحليل ميزان اثربخش

دور اول؛ 
ارائه و تعيين راهكارهاى بهبود براى برگزارى 

دور دوم جلسات سبك رهبرى؛
ــات قابل  ــق مصوب ــى وضعيت تحق بررس
پيگيرى دور اول به تفكيك هر يك از حوزه هاى 

تحت بازبينى؛
ــد برگزارى دور  ــريح اهداف آتى و رون تش
ــات ارزيابى مديران و بازبينى سبك  دوم جلس

رهبرى.
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مهندس پوستين دوز مديرعامل سايپا شدمهندس پوستين دوز مديرعامل سايپا شد
با توديع مهندس بذرپاش

ــابق گروه  مراســم توديع مديرعامل س
ــايپا و معارفه مديرعامل  ــازي س خودروس
جديد اين گروه، پنجشــنبه 26 شهريور در 
ــازمان مديريت صنعتي  سالن اجتماعات س

برگزار شد.
ــئوالني  ــه  با حضور مس ــم ك در اين مراس
ــازمان  ــد قلعه باني (رييس س ــون احم همچ
ــازي صنايع ايران)، محمد  ــترش و نوس گس
رويانيان (رييس ستاد حمل و نقل و مديريت 
مصرف سوخت)، جواد نجم الدين (مديرعامل 
ــل (مديرعامل  ــل كرب ــران خودرو) و ميش اي
ــركت رنوپارس) برگزار شد، در  فرانسوي ش
ــتين دوز به عنوان  ابتدا مهندس نعمت اهللا پوس
مديرعامل جديد سايپا در سخنانى  با اشاره به 
ــينه صنعت خودروسازي در ايران گفت:  پيش
ــازي ايران داراي سه دوره  صنعت خودروس
ــازي، توليد و خدمات پس از فروش  قطعه س
ــت  ــوده و اميدواريم در دوره كنوني، سياس ب
ــايپا با قوت بيشتري  ــعه محصول در س توس

ادامه يابد.
ــه مديرعامل  ــان اين ك ــن با بي وي همچني
ــتان قديمي وي  كنوني ايران خودرو از دوس
است، خاطرنشان كرد: اميدواريم كه سايپا و 
ايران خودرو بتوانند در حوزه مشترك سازي، 
همكاري هاي بهتري با يكديگر داشته باشند.

مهندس پوستين دوز افزود: ايران خودرو 
ــتفاده از توانمندي هاي فني  ــا اس ــايپا ب و س
ــا و ارتقاء  ــش هزينه ه ــراي كاه يكديگر، ب
كيفيت خودروهاي توليدي حركت خواهند 

كرد.
ــم اكنون  ــايپا تأكيد كرد: ه ــل س مديرعام
ــس در صنعت  ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــه ب باتوج
خودروسازي كشور و تكميل زيرساخت هاي 
ــن صنعت وارد  ــاز، بايد بگويم كه اي مورد ني
مرحله جديدي شده است و ساخت داخل در 

اولويت فعاليت هاي آن قرار دارد.
وي با اشاره به جايگاه صنعت خودرو در 
توسعه ديگر بخش هاي صنعت كشور، اظهار 
داشت: پس از پايان جنگ تحميلي و با توجه 
ــوالت و خودروهاي  به نياز جامعه به محص
جديد، ظرفيت خودروسازي كشور وارد فاز 

جديدي شده است.
ــايپا  ــازي س ــل گروه خودروس مديرعام
تصريح كرد: خوشبختانه با توليد خودروهاي 
مناسب در دهه 80، صنعت خودرو در زمينه 

ــازي، توليد و خدمات پس از فروش  قطعه س
ــته و گروه  ــت سر گذاش الگوي خوبي را پش
ــايپا نيز در اين بخش نقش  ــازي س خودرو س

مهمي ايفا كرده است. 
مهندس پوستين دوز با اشاره به زحمات و 
فعاليت هاي مهندس بذرپاش در اين شركت، 
ــت: راه اندازى پروژة مينياتور در  اذعان داش
ــان و افزايش ظرفيت توليد اين محصول  كاش
ــور  ــدى در صنعت خودروى كش باب جدي
ــران قبلى و  ايجاد كرد كه حاصل تالش مدي
ابتكار و شجاعت مهندس بذرپاش بوده است. 
ــده و  اين پروژه در آينده اى نزديك افتتاح ش
سايپا را به عنوان يك خودروساز داراى برند 

معرفى خواهد كرد.
ــات تيم  ــاره به زحم ــا اش ــه ب وى در ادام
ــايپا گفت: يكى از نكات  مديريتى گذشته س
ــران خوب و  ــود مدي ــايپا، وج ــته س برجس
ــمت هاى مختلف  توانمندى است كه در قس
اين شركت مشغول به فعاليت هستند و همين 
امر موجب افزايش توان رقابتى در اين بخش 

از حوزه صنعت شده است. 
ــا و افزايش  ــان، كاهش هزينه ه وي در پاي
ــاي آتي گروه  ــد را از برنامه ه ــت تولي ظرفي
ــت و خاطر نشان  ــايپا دانس خودروسازي س
كرد: اميدواريم با مجموعه تيم مديريت سايپا 
ــروه صنعتي ايران  و با همكاري مديرعامل گ
ــور  ــرفت صنعت خودرو كش خودرو به پيش

كمك كنيم.
سخنران بعدي اين مراسم  مهندس مهرداد 
بذرپاش مديرعامل سابق گروه خودروسازي 
ــس جمهور و رييس  ــايپا، معاون فعلي ريي س

ــازمان ملي جوانان بود. س
ــم توديع خود  ــاش در مراس مهرداد بذرپ
گفت: نعمت اهللا پوستين دوز مديرعامل جديد 
ــازى  اين گروه از خانواده صنعت خودروس
است كه مى تواند مسير توسعه اى سايپا را بهتر 

از گذشته ادامه دهد.
مديرعامل سابق گروه خودروسازي سايپا 
ــه: «در دوران مديريتى خود ادغام  با بيان اينك
ــازان را به هيچ عنوان ول نكردم»،  خودروس
ــران خودرو  ــربرگ اي افزود: امروز هم با س
مطالب خودم را نوشته ام تا بگويم سربرگ هاى 

ــازى را ادغام كرده ام. اين دو گروه خودروس
ــه مديرعامل  ــاش خطاب ب مهندس بذرپ
جديد گروه خودروسازى ساپيا گفت: ادغام 

ــازان را پيگيرى كنيد. خودروس
ــاره به عملكرد خود در  وى در ادامه با اش
ــت:  ــايپا، اظهارداش ــازى س گروه خودروس
توليد برند ملى براى اين گروه خودروسازى 
ــب واجب تر بود كه خوشبختانه با  از نان ش
ــابق و فعلى اين كار با  تالش مديريت هاى س
توليد اولين خودروى ايرانى با نام «مينياتور» 

عملياتى شد.
مديرعامل سابق گروه خودروسازى سايپا 
تصريح كرد: اگر اين كار صورت نمى گرفت، 
ــاير شركت هاى  ــال آينده از س ــايپا تا 4 س س

خودروسازى عقب مى افتاد.
ــبت به  ــه با ابراز اميدوارى نس وى در ادام
ارائه محصوالت جديدتر در دوران مديريت 
ــتين دوز، گفت: بنده معتقدم تا  مهندس پوس
چند سال آينده مى تواند خانواده محصوالت 

سايپا گسترده تر شود.
ــد 15 درصدى  ــاش از رش مهندس بذرپ
ــدى ارزش فروش،  توليد خودرو، 18 درص
ــركت هاى  ــود در بين ش ــب باالترين س كس
ــازى، بازده 17/5درصدى در بازار  خودروس
ــال 87  ــره ورى در س ــرمايه و افزايش به س
ــش 11 درصدى  ــاره به افزاي خبرداد و با اش
ــزود: فاز اول تغيير خط  كيفيت توليد پرايد اف
ــود.  ــا 9 ماه آينده اجرايى مى ش توليد پرايد ت
ــازى  وى در عين حال گفت: گروه خودروس
سايپا مى تواند 4 برند ملى داشته باشد كه اين 

شدنى است.
ــازى  ــروه خودروس ــابق گ مديرعامل س
ــادرات،  ــد 41/7 درصدى ص ــايپا از رش س
ــود  ــدى توليد و 3/1 درصدى س 10/7 درص
عملياتى سايپا در سال 87 خبر داد و اعالم كرد 
صادرات اين گروه خودروسازى در پنج ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

ــان مى دهد. 50 درصد افزايش نش
سخنران سوم و پاياني مراسم  نيزمهندس 
ــاون وزير صنايع و معادن  احمد قلعه باني، مع
ــترش و  ــازمان گس ــس هيأت عامل س و ريي

ــازي صنايع ايران بود.  نوس
وي در ابتدا با اشاره به اين كه پس از تغيير 
و تحوالت در وزارت صنايع و معادن و آمدن 
مهندس محرابيان به اين وزارتخانه، تغييرات 
ــور آغاز شده  ــازي كش در صنعت خودروس
است، عنوان كرد:  بايد اذعان كرد كه سايپا طي 
ــت كم از نگاه سهامداران  چند سال اخير دس

ــرده و مهرداد  ــودرو كار ك ــران خ بهتر از اي
ــايپا  بذر پاش هم در پارس خودرو و هم در س
عملكرد خوبي داشت و يكي از هماهنگ ترين 
ــترش و نوسازي صنايع  مديران سازمان گس

ــمار مي رفت. ايران به ش
ــازي  ــترش و نوس ــازمان گس ــس س ريي
ــركت بزرگ  صنايع ايران با بيان اين كه دو ش
ــد  ــران جدي ــا مدي ــور ب ــازي كش خودروس
ــت خواهند كرد،  ــد حرك و رويكردي جدي
ــد از توان و  ــايپا باي افزود: ايران خودرو و س
ظرفيت هاي موجود استفاده كنند تا در جهت 
ــرمايه و نيروي كار، حداكثر  بهره گيري از س

بهره وري را داشته باشند.
ــه صنعت  ــا بيان اين ك ــئول ب اين مقام مس
ــازي ايران بايد توليد خودروهاي  خودروس
ــتور كار خود قرار دهد،  كم مصرف را در دس
ــازي  تصريح كرد: همچنين صنعت خودروس
كشور بايد در سال جاري كاهش حداقل 15 
ــود را محقق  ــربار خ درصدي هزينه هاي س

ــد. كن
ــرمايه گذاري هاي  وي با تأكيد بر اين كه س
صنعت خودروسازي كشور بايد داراي توجيه 
اقتصادي باشند، اذعان كرد: به دو خودروساز 
بزرگ كشور پيشنهاد مي كنم كه هرچه زودتر 
ــازي زيرمجموعه هاي  ــركت هاي قطعه س ش
خود را به بخش خصوصي واگذار كنند تا از 
محل درآمد حاصل از واگذاري اين شركت ها 

ــرمايه گذاري كنند. روي توسعه محصول س
ــادن همچنين با  ــر صنايع ومع معاون وزي
اشاره به نهايي شدن تدوين استراتژي صنعت 
خودروسازي كشور توضيح داد: اين استراتژي 
ــد نهايي به وزارت صنايع  هم اكنون براي تأيي
و معادن ارسال شده تا در صورت لزوم وزير 

صنايع و معادن در مورد آن نظر دهد.
به گفته رييس هيأت عامل سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، صنعت خودروسازي 
ــال 1404 بايد حداقل 40 درصد  كشور تا س
از توليد خود را صادر كرده و تعرفه واردات 
خودرو به كشور نيز تا آن سال بايد به حدود 

ــد. 20 درصد برس
يادآور مى شود مهندس پوستين دوز، پيش 
از اين رياست هيأت مديره شركت سايپا يدك 
ــت. وى داراى فوق ليسانس  را برعهده داش
مديريت بوده و هم اكنون دانشجوى دكتراى 

مديريت است.



شــركت پارس خودرو در پى اظهار خود و بررســى مســتندات 
 (EFQM) مربوطه، موفق به عضويت در بنياد مديريت كيفيت اروپا

شد. 
مهندس ميرعرب، مشاور مديرعامل و مدير تعالى سازمانى 
ــرح ذيل  ــن عضويت را به ش ــر، مزاياى اي ــن خب با اعالم اي

برشمرد:
ــربرگ و  دريافت مجوز درج لوگوى بنياد EFQM روى س

ساير موارد تبليغاتى؛
ــرآمد  ــازمان هاى س ــد از س ــكان بازدي ــدن ام ــم ش فراه
ــر و الگوبردارى  ــارب برت ــتفاده از تج ــا هدف اس اروپايى ب

(Benchmarking)؛ 
تسهيل الگوبردارى با دسترسى به بانك اطالعاتى EFQM؛

امكان تبادل تجربيات با مديران ارشد سازمان هاى سرآمد 
دنيا در جلسات Executive Round Table ؛

ــازمان هاى  ــاوران و مديران تراز اول س امكان حضور مش
ــو در موضوعات:  ــازمان هاى عض كالس جهانى در محل س
ــتراتژيك، مديريت منابع  ــبك رهبرى، مديريت اس توسعه س

انسانى، مديريت مالى و مديريت زنجيره تأمين. 
ــال بهره ورى  وى ابراز اميدوارى كرد پارس خودرو در س

خود، اين مسير را هم چنان با شتاب بيشترى طى كند. 

شركت پارس خودرو تا پايان سال جاري آمادگي تجاري سازي 
خودروهاي هيبريدي را دارد.

مدير پروژة خودروهاي هيبريدي شركت پارس خودرو، با 
بيان اين مطلب اظهار داشت: هدف گذاري بازارهاي صادراتي 
ــورهاي آفريقايي، كشورهاي دوست  پارس خودرو شامل كش
ــت و با توجه به مزاياي اين خودروها  ــايگان اس عربي و همس

جهش صادراتي بزرگي براي شركت ايجاد مي شود.
دكتر رسول اسداللهي با اشاره به اين كه دولت آن چنان كه به 
طور جدي وارد قضيه CNG شد به قضيه هيبريد با توجه به مزايا 
و ويژگي هاي اين خودروها نپرداخته است، بيان كرد: دليل اين 
ــت كه ضرورت توليد خودروهاي هيبريدي به طور  امر اين اس

شايسته براي دولت تبيين نشده است.
وي بيان كرد: هم اكنون يك ستاد هيبريدي در وزارت صنايع 
و معادن تشكيل شده و نمايندگان شركت هاي خودروسازي در 
ــركت دارند و با كمكي كه دولت تاكنون داشته بعيد است  آن ش

مشكلي ايجاد شود.
ــركت پارس خودرو  ــروژة خودروهاي هيبريدي ش مدير پ
افزود: هم چنين از چهار ماه پيش يك كار مطالعاتي در اين زمينه 
ــتفاده از اين خودروها در  ــده تا هم زيرساخت هاي اس آغاز ش
ــود و هم اطالعات مناسبي براي تصميم گيري  جامعه فراهم ش

هيأت دولت جمع آوري شود.
ــتراتژي  وي با بيان اين كه وزرات صنايع در حال تدوين اس
ــرد: در فاز  ــت، تصريح ك ــروژه اس ــم انداز براي اين پ و چش
ــايد ظرف 3 ماه آينده 50 هزار دستگاه تاكسي  عملياتي اول ش
ــركت سايپا  ــط ش ميكروهيبريد(پايين ترين نوع هيبريد) توس
ــودرو نيز به عنوان  ــود و پارس خ و ايران خودرو وارد بازار ش

كمك كننده اين فاز فعاليت مي كند.
وي در مورد واردات اين خودروها به كشور گفت: واردات 
خودروهاي هيبريدي به كشور ما منطقي نيست؛ چرا كه بحث 
اساسي در موضوع خودروهاي هيبريدي، خدمات پس از فروش 
است. در واقع خدمات پس از فروش اين خودروها حساسيت 
ــبت به فروش دارد و بايد به آن به عنوان يك عامل  بيشتري نس

اساسي و اصلي توجه كرد.
ــركت پارس خودرو با  مدير پروژة خودروهاي هيبريدي ش
اشاره به اين كه چون با يك صنعت جوان و نوزاد روبرو هستيم 

بايد موضوع آگاه سازي و فرهنگ سازي را آرام آرام پيش ببريم، 
گفت: با وجود اين كه در كشور خودروي هيبريدي توليد شده 
ــت كه اين خودرو وارد بازار نشود بلكه  ــت بر اين اس اما سياس
ــه جامعه معرفي  ــا قوي ترين وجه ممكن ب مي خواهيم آن را ب

كنيم.
ــاي 45 درصد كاهش  ــه داد: كلمه هيبريد كه به معن وي ادام
مصرف سوخت، آالينده نبودن و سر و صدا نداشتن است بايد 
در جامعه به درستي جا بيفتد اما خودروهاي ميكروهيبريد توان 
انجام چنين ويژگي هايي را ندارند و با وارد شدن به بازار، ممكن 

است نام هيبريد خراب شود.
دكتر اسداللهي با بيان اين كه در صورتي كه توقع مردم از نام 
هيبريد برآورده نشود، خودروهاي هيبريد نيز به سختي بين مردم 
جا باز مي كنند، بيان كرد: اگر حمايت دولت از پروژه خودروهاي 
هيبريدي نباشد اين پروژه به سختي به نتيجه مي رسد به همين 

خاطر دست كمك به سوي دولت دراز كرده ايم.
وي افزود: دولت هزينه سنگيني براي پروژه CNG پرداخت 
كرده است و ما به دنبال اين هستيم تا با يك كار مطالعاتي بررسي 
كنيم با اين سرمايه گذاري، واقعًا چه ميزان در مصرف سوخت 
ــه با خودروهاي هيبريدي چه  ــده و در مقايس صرفه جويي ش
وضعي خواهيم داشت و با ميزان خاصي سرمايه گذاري به چه 

ميزان صرفه جويي مي رسيم.
ــركت پارس خودرو،  ــروژة خودروهاي هيبريدي ش مدير پ
پرداخت يارانه به اين گونه خودروها را سرمايه گذاري دانست 
نه هزينه، عنوان كرد: صرفه جويي در مصرف سوخت، كاهش 
گازهاي آالينده و كاهش آلودگي صوتي از جمله مزاياي توليد و 

استفاده از اين خودروهاست. 

پارس خودرو
 عضو بنياد
 مديريت كيفيت اروپا 
(EFQM) شد 
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نامه پارس خبرخبر

خودروهاي ويژه جانبازان تا پايان سال تحويل مي شود
مشاور مديرعامل پارس خودرو:

ــام خودروهاي  ــال جــاري تم ــان س ــا پاي ت
ــه متقاضيان تحويل ــازان و معلوالن ب ويژة جانب

 مي شود.
ــركت پارس خودرو با  مشاور مديرعامل ش
اعالم اين خبر گفت: از اسفند ماه سال گذشته 
ــتگاه خودرو ويژة جانبازان و  تاكنون 600 دس
ــركت پارس خودرو توليد شده  معلوالن در ش
ــتگاه تحويل  كه از اين تعداد، بيش از 450 دس

متقاضيان شده است.
ــان اين كه  ــي   با بي ــدس مجتبي رضاي مهن
ــوالن براي  ــازان و معل ــودروى ويژة جانب خ
نخستين بار در كشور در شركت پارس خودرو 
ــت، افزود: اين خودروها با 17  توليد شده اس
ــت، يك پا، دو پا  امكان براي معلوالن يك دس
قطع و جانبازان قطع نخاعي و ويلچري در اين 

شركت طراحي و توليد شده است.
مدير ارتباطات پارس خودروتصريح كرد: 
ــته 12 هزار نفر از طربق اينترنت  ــال گذش س
براي خودروهاي ويژه جانبازان و معلوالن در 
شركت يادشده ثبت نام كرده اند كه با پرداخت 

وجه كامل اين خودروها به تدريج به متقاضيان 
تحويل مي شود.

ــركت پارس خودرو  ــت: ش وي اظهار داش
ــود  ــب س براي توليد اين نوع خودرو نگاه كس
ــتاي  ندارد و هدف از توليد اين خودرو در راس
مسئوليت هاي اجتماعي اين شركت و به منظور 
ارايه خدمت بيشتر به جانبازان و معلوالن است.

ــركت پارس خودرو با  مدير ارتباطات ش
بيان اين كه توليد خودروى ويژة جانبازان و 
معلوالن، يكي از پروژه هاي مهم اين شركت 
ــركت با مناسب سازي  ــت، افزود: اين ش اس
ــگان با وضعيت  ــد، تندر و م 3 خودرو پراي
ــماني اين عزيزان، خودروهاي يادشده  جس
را با حداقل قيمت به خريداران و متقاضيان 

تحويل مي دهد.
ــات پس از  ــي بر ارايه خدم مهندس رضاي
فروش به تمام خودروهاي توليد ويژه جانبازان 
و معلوالن در شركت پارس خودرو تأكيد كرد و 
گفت: اين شركت در تالش است خدمات پس 

از فروش مطلوبي را به خريداران ارايه دهد.
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مدير پروژة خودروهاي هيبريدي پارس خودرو:

آمادگي تجاري سازي خودروهاي هيبريدي وجود دارد



شــركت پارس خودرو روز يكشنبه 26 شهريور 
ميزبان مهندس رجال رئيس انجمن قطعه سازان بود.

ــى مديرعامل  اين ديدار به دعوت مهندس تفرش
پارس خودرو، به منظور بازديد از خطوط توليد شركت 
و صرف مراسم افطارى رئيس انجمن قطعه سازان و 
هيأت همراه برگزار شد. هم چنين جلسه اى در سالن 
كنفرانس مديريت با حضور مهندس تفرشى،مهندس 
مدنى قائم مقام مدير عامل و تعدادى از مديران شركت 
ــد و بازديدكنندگان ضمن  و هيأت مذكور برگزار ش
ــاى بازديد، در  ــت از هماهنگى برنامه ه ابراز رضاي
خصوص ارتباطات بيشتر قطعه سازان و شركت هاى 

خودروسازى گفت وگو و مذاكره كردند.

همچنين آقايان حميدرضا بختيارى و محمد مؤمنى، طى احكام جداگانه اى از طرف مهندس رزاقى معاون ادارى، به ترتيب به 
عنوان رئيس هماهنگى دفتر مديرعامل و رئيس خط شاسى و نهايى مونتاژ محصوالت رنو منصوب شدند.

سمتنام و نام خانوادگىرديف
مدير تأمين منابع مالى و پروژه هامهدى معدنى1
مدير خدمات فنى و عمرانمازيار منطقيان2
مدير حسابدارى خريدفرهمند3
مدير ساخت بدنه پرايد GTXمهرداد قيدر4
سرپرست مديريت حسابرسى داخلىحسين صمصامى فرد5
سرپرست مديريت برنامه ريزى تأمين و توليدفرشاد فياض6
سرپرست مديريت ساخت بدنهيحيى ذاكر صالحى7
مشاور مديرعامل در امور خودكفايىمحمدرضا مالآرايى8
مدير حسابدارى مالى و عمومىفريبا نائينى9

انتصابات جديد در شركت 
ــتان جديدى براى برخى واحدها تعيين و منصوب كرد. در جدول زير  مهندس تفرشى طى احكام جداگانه اى مديران و سرپرس

اسامى و سمت همكاران در مشاغل جديد ذكر شده است.

هديه عيد فطربازديد رييس انجمن قطعه سازان از پارس خودرو
ــا صدور  ــاون و رفاه ب ــات عمومى، تع ــت خدم مديري
اطالعيه اى ضمن آرزوى قبولى طاعات و عبادات همكاران 
ــعيد فطر اعالم كرد: با تصويب مديرعامل  و تبريك عيد س
ــبت اين عيد فرخنده،  به هر يك از عزيزان همكار به مناس
5 كيلو گوشت گوساله و1 بطرى روغن مايع اهدا مى شود. 
ــايپا كارت شارژ  عاله بر اين مبلغ 250 هزار ريال نيز در س

خواهد شد.
اين مديريت هم چنين اعالم كرد اين بن ها، فقط تا تاريخ 

درج شده در آن اعتبار دارد.

خدمات آژانس 
جهت سرويس دهى داخل شركت

ــرويس دهى  طرح راه اندازى خدمات آژانس، جهت س
داخل شركت به مرحله بهره بردارى رسيد. 

به گزارش مديريت خدمات عمومى، هدف از ايجاد طرح 
مذكور، سهولت دسترسى همكاران به تمامى نقاط شركت، 
ــدگان و جمع آورى و  ارائه خدمات مطلوب به مراجعه كنن

استفاده بهينه از خودروهاى پالك داخل مى باشد.
ــور، از ترافيك در  ــا اجرائى كردن طرح مذك  همچنين ب
داخل شركت و بروز برخى خطرات و مشكالت جلوگيرى 
ــد و ضمن كاهش هزينه استهالك و جمع آورى  خواهد ش
خودروهاى متفرقه داخلى مى توان فضاى مناسبى در جهت 
ــركت ايجاد كرد كه  تردد خودروهاى صنعتى و خدماتى ش
اين مورد باعث صرف وقت كمتر و سرعت بيشتر در انجام 

امور روزانه است.
سرويس دهى در مسير هاى تعيين شده ذيل برنامه ريزى 

شده است: 
خط يك: از ميدان ادارىـ  مديريتـ  آتش نشانىـ  سالن 

رنگـ  درب جنوبىـ  تراكـ  خدمات فنىـ  نمازخانه؛ 
خط دو: ميدان ادارىـ  مديريت ابتداى زيرگذرـ  مونتاژ 

نيسان ساختمان سازه گستر؛
ــانىـ  درب جنوبى تراكـ   برگشت: مديريتـ  آتش نش
ورزشگاهـ  پمپ بنزينـ  دفترخدمات فنىـ  سالن پى كىـ  

نمازخانه. 
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در پنج ماه نخست امسال ســهم پارس خودرو از 
بازار خودرو كشور نزديك به 21 درصد رسيد.

ــال  ــور در س ــاس حجم بازار خودرو كش براين اس
ــاب توليد داخل و واردات، به رقم 493  جاري با احتس

هزار و 407 دستگاه رسيد كه سهم واردات در اين بازار 
ــهم شركت هاي  ــيد، در حالي كه س به 2/1 درصد رس
ــازي متعلق به بخش خصوصي كشور در آن  خودروس

كمتر از 1/1 درصد بود.

خبر

پارس خودرو ، بيش از پارس خودرو ، بيش از 2020 درصد درصد
نگاهى به سهم خودروسازان از بازار داخلى در 5 ماه نخست سال

با افزودن سهم شركت پارس خودرو به سهم سايپا 
ــت امسال  كه به رقم 20/8 درصد در پنج ماهه نخس
ــايپا از بازار خودرو كشور در  رسيد ، سهم شركت س
ــيد و به اين ترتيب  مجموع 49/3 درصد خواهد رس
سايپا در پنج ماهه نخست امسال بيشترين سهم را در 

بازار خودرو كشور به خود اختصاص داده است.
ــركت ايران خودرو با احتساب  همچنين سهم ش
ــزل در بازار  ــودرو و ايران خودرو دي توليد ايران خ
ــور به رقم 44/4 درصد رسيد، كه به رتبه  خودرو كش

دوم توليد دست يافت.
ــهم گروه بهمن از بازار خودرو كشور  همچنين س

بالغ بر 2/4 درصد شد.
ضمن اين كه ساير شركت هاي خودروسازي كشور 
نيز در پنج ماهه سال جاري سهمي1/7 درصدي را از 

بازار خودرو كشور به خود اختصاص دادند.
وضعيت توليد و واردات 
خودرو كشور در پنج ماه

از سوى ديگر در پنج ماه نخست امسال توليد انواع 
ــتگاه  ــور به رقم 483 هزار و 196 دس خودرو در كش
رسيد. همچنين در مدت زمان يادشده 10 هزار و 211 

دستگاه انواع خودرو وارد كشور شد.
در بين شركت هاي خودروسازي كشور نيز توليد 
ــد  ــتگاه ش ــايپا  بالغ بر 243 هزار و 610 دس گروه س
ــه پارس خودرو  ــتگاه آن ب ــه 102 هزار و 451 دس ك
اختصاص داشت درحالى كه توليد در ايران خودرو به 
219 هزار و 192 دستگاه رسيد. توليد گروه بهمن نيز به 

11 هزار و 782 دستگاه رسيد.
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فرزندان برگزيده كاركنان پارس خودرو 
در مقاطع تحصيلى مختلف

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

محيا
 درمانلو

سيده زهرا 
موسوى

سهيال سادات
عباس زاده

امير حسين
عبدالمالكى

مريم 
اسمعيلى

كبرى
پورنقدى

ميالد
 امينى فر
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سقط فروش
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

ــا از امكانات موجود  * آقاي مهندس! لطف
سالن پرس بگوييد.

ابتدا مي خواهم عيد سعيد فطر و نيز فرارسيدن 
هفته دفاع مقدس را خدمت شما و همه همكاران 
ــالن پرس بايد  تبريك عرض كنم. در مورد س
ــعت  ــالن 21 هزار مترمربع وس ــم اين س بگوي
ــيار خوب و  ــتگاه ها و تجهيزات بس دارد و دس
ــده  بعضاً منحصربه  فردي در آن به كار گرفته ش
است. از جمله مي توان به انواع پرس هاي سبك 
ــتگاه پرس 300 تا 1800  و سنگين شامل 6 دس
تن، پرس سبك از 45 تا 150 تن، برك پرس از 
45 تا 200 تن، 4 دستگاه نيبلر و 4 دستگاه قيچي 

اشاره كرد.
ــتگاه دوآل فرم و يك دستگاه پرس  يك دس
ــد قطعات  ــن كه براي تولي هيدروليك 300 ت
ــود، از ديگر تجهيزات  ــتفاده مي ش كششي اس

سالن پرس است.
ــتگاه ها از قبل از انقالب اسالمي تا  اين دس
ــي خودروهاي بيوك،  ــال 64، قطعات پرس س
شورولت، پاترول و كاديالك را توليد مي كردند. 
اين سالن به گونه اي تجهيز شده كه بتوانند انواع 
ــع توليد لوازم  ــي مورد نياز صناي قطعات پرس
ــازي و حتي صنايع هوايي  خانگي، خودروس

را تأمين كند.
در اين سالن دستگاه ليزري داريم كه قابليت 

ــر در چند  ــا ضخامت 10 ميلي مت برش ورق ت
ــه خدمات اين  ــبه هزين وجه دارد. نحوه محاس
ــزار تومان  ــه اي 10 تا 15 ه ــزري دقيق برش لي
است. محصوالت اين دستگاه از كيفيت بااليي 

برخوردارند.
ــالن  * چرا توليد قطعات پرســي در اين س

كاهش يافت؟
ــد محصوالت آمريكايي  به اين دليل كه تولي
ــول پاترول  ــن محص ــودرو و همچني پارس خ
قطع شد. از طرفي پارس خودرو به گروه سايپا 
پيوست و محصوالت اين گروه را توليد كرد كه 
اغلب قطعات آن از سايپاپرس تأمين مي شوند. 
البته برخي قطعات پرايد و ال90 و زانتيا به طور 
محدود در اين سالن توليد و تحويل شده، اما به 
دليل برونسپاري قطعات مجدداً توليد آن قطع 

شده است.
سالن پرس پارس خودرو پتانسيل و سرمايه 
عظيمي است كه قابليت هاي آن هنوز از سوي 
گروه سايپا مورد شناسايي كامل و بهره برداري 
ــب قرار نگرفته و اميدواريم اين اتفاق هر  مناس
ــالن به روزهاي اوج توليد  چه زودتر بيفتد و س

بازگردد.
ــالن  * چه قطعاتي قابليت توليد در اين س

را دارد؟
در اين سالن توان بالقوه و بالفعل براي توليد 

مهندس  موليات ر

خط توليد قطعات پرسي پارس خودرو در سال
با هدف ساخت و توليد قطعات بدنه جيپ (آهو، س
شهباز) با استفاده از دستگاه هاي آمريكايي راه  انداز
اين خط در سال  هاي مياني دهه 60 اوج فعاليت كار
ــال  هاي دهه 70 با ركود را تجربه كرد ليكن طي س
ــدم توليد ــز با توجه به ع ــد. از دهه 80 ني مواجه ش
محصوالت پارس خودرو نظير PK و توليد چند مح
ــايپا نظير پرايد كه قطعات آن از سايپاپرس گروه س
ف ــالن پرس با پايين ترين ظرفيت ادامه مي  شــد، س

داده است.
مهندس موليات رييس سالن پرس براي افزايش

سالن، تالش زيادي دارد. او راهكارهاي متعددي همچ
از بيرون شــركت را براي افزايش ظرفيت توليد پيش
خصوص بيشتر بدانيم. مهندس موليات 14 سال است
متعددي در بخش اداري، ستاد پروژه سپند، خط گير
پرايد معمولي و CNG در پارس خودرو داشته است

گام به گام تا تعويض 
الستيك

اكثر مواقع پنچر شدن باعث كاهش فشار هواى 
ــده و آنها را از رينگ جدا مى كند.  داخل تايرها ش
ــتيك ها معموال 96هزار كيلومتر  ميانگين عمر الس
ــش مى يابد:  ــرايط زير كاه ــت، ولى تحت ش اس
ترمزهاى شديد، رانندگى در هواى گرم، رانندگى 
با سرعت هاى زياد، باشتاب زياد شروع به حركت 

كردن، رانندگى در راه هاى با شرايط بد.
ــر را تا موقعى كه كامًال  هرگز زمان تعويض تاي
سائيده و سطح آنها صاف شده و يا رويه آنها ترك 
خورده باشد به تعويق نيندازيد.همواره با كنترل فشار 
هواى داخل الستيك ها، باالنس كردن الستيك ها و 
ــتيك ها را  ــان مى توان عمر الس ــردن فرم ميزان ك

افزايش داده و از پنچر شدن آنها جلوگيرى كرد.
ــتفاده  ــتيك از روش زير اس براى تعويض الس

كنيد:
ــت،  ــما دنده اتوماتيك اس 1ـ اگر خودروى ش
دنده را در حالت پارك قرار دهيد و اگر سيستم دنده 
دستى است،آن را در وضعيت دنده عقب قرار دهيد.
فالشر هاي عقب را روشن كرده و ترمز دستى را نيز 
بكشيد.مطمئن شويد كه همه سرنشينان از خودرو 
پياده شده اند.پس از آن در پشت خودرو مثلث خطر 
و يا اشياء منعكس كننده نور قرار دهيد به طورى كه 

حداقل از 45 مترى قابل روئيت باشد.
2ـ  براى آن كه مطمئن شويد ماشين سر نخورده 
يا از روى جك نخواهد غلطيد،يك تكه آجر، سنگ 
ــوان مانع در جلو يا  يا چوب يا چوب چرخ به عن
ــرار دهيد. ــين به صورت مورب ق عقب تاير ماش

گذاشتن مانع براى جلوگيرى از حركت در شيب 
است.در سطح صاف تفاوتى ندارد ولى بهتر است 
اگر چرخ عقب نياز به تعويض دارد زير چرخ جلو 
و اگر چرخ جلو نياز به تعويض دارد زير چرخ عقب 

گذاشته شود.
3ـ  جك را در محل مناسب خود كه در راهنما 
خودرو مشخص كرده ، در زير ماشين قرار دهيد.به 
آرامى جك بزنيد تا ماشين بلند شود. مطمئن شويد 
كه جك به خوبى با ماشين در گير شده است . جك 
زدن را تا جايى ادامه دهيد كه ماشين به اندازه كافى 
ــود و بتوان پيچ هاى الستيك را كه  از زمين بلند ش
ــت باز كرد. مراقب باشيد در  در تماس با زمين اس
چنين وضعيتى هيچ قسمتى از بدن شما زير خودرو 

قرار نگيرد.
4ـ اگر رينگ داراى قالپاق است براى دسترسى 
ــل كنيد ولى  به پيچ ها آن  را برداريد. همة پيچ ها را ش
به طور كامل در نياوريد.اگر پيچ ها مدت زيادى است 
كه باز نشده اند ممكن است باز كردن آنها مشكل باشد. 
اگر روغن ترمز همراه خود داريد كمى از آن را در روى 
پيچ ها (محل رزوه)بريزيد و چند دقيقه صبر كنيد.حتى 
اگر الزم باشد مى توان از فشار بدن و پاها نيز براى باز 
كردن پيچ ها و يا لوله اى به اندازه نيم متر كه بتوان آن را 
ــته آچار چرخ وارد كرد و استفاده كرد. در داخل دس

پيچ ها را به صورت متقاطع و دايره اى باز كنيد.
5ـ جك زدن را ادامه دهيد تا چرخ به طور كامل 
ــود. مهره ها را از روى پيچ ها  از روى زمين بلند ش
باز كنيد. الستيك را به طور كامل از محل خود  در 
آوريد و در محل امنى قرار دهيد كه در صورت در 
ــين نرسد. سوراخ هاى  رفتن جك، آسيبى به ماش
رينگ زاپاس را در امتداد پيچ ها قرار داده و با كمى 
فشار و به آرامى الستيك را جا بزنيد. پس از جا زدن 
الستيك ها مهره ها را ابتدا چند رزوه با دست ببنديد 
و به صورت يكى در ميان و ضربدرى با استفاده از 

آچار سفت كنيد.
6- براى سفت كردن مهره ها، اهرم جك را در 
جهت مخالف پيچانده و خودرو را پايين بياوريد. 
مطمئن شويد كه خودرو به طور كامل روى زمين 
قرار گرفته است. الستيك پنچر را در پوشش زاپاس 
ــيائى را كه محض  قرار دهيد. پس از اتمام كار، اش
ــرار داده ايد،  ــب خودرو ق ــان در جلويا عق اطمين

برداريد.

تع تا گام گامبه
بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

توان توليد قطعات ال90

ــوالت خودرويي وجود  انواع قطعات محص
ــي در دوره اي براي ايران خودرو  دارد. ما حت
ــد مي كرديم. اين  ــتري پيكان تولي قطعه آس
سالن روزانه 40 هزار ضرب توليد را تجربه 
كرده است. قطعات ال90، زانتيا فيس ليفت، 
ــي قطعات  ــت، پرايد و حت ــس ليف ال90 في
غيرخودرويي در اين سالن با باالترين كيفيت 
ــه قابل توليد  ــه صرفه ترين هزين و مقرون ب

است.
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را با بهترين كيفيت داريم
رييس سالن پرس

از كارواش
 تا كارواش 

زماني كه در كارواش هاي شهر مان به شسته 
شدن خودروي خود نظاره گريم، حواس مان به 

محيط زيست شهرمان نيست كه نيست. 
خودروهاي شخصي ما عالوه بر مصرف 
ــاي صوتي،  ــوخت باال، ايجاد آلودگي ه س
ــه و آلودگي هوا،  ــش آالينده هاي ثانوي افزاي
ــات و ... حتي  ــار، تصادف ــك نابه هنج ترافي
ــو مي شوند نيز  هنگامي كه تميز و شست وش
ــي به همراه دارند ؛ اين  با خود حادثه و آلودگ

شامل همه ماست.
1. بر اساس نمونه بردارى ها ى انجام شده، 
پساب كارواش ها ى استان تهران آلوده بوده 
ــا ى زيرزمينى و  ــى وارد آب ه و اين آلودگ

سطحى مي شود. 
پساب گاراژهاي ها ي شست وشوي ماشين 
در شهر تهران، آلوده به مواد شوينده، بيودي 
و حتي روغن و بنزين است كه ميزان اين مواد 
از حد استاندارد بيشتر بوده و آلودگي بسيار 
زيادي در محيط زيست تهران ايجاد مي كنند.

ــا فراتر از حد  ــرف آب كارواش ه 2.  مص
ــت. اين امر از يك سو باعث  ــتاندارد اس اس
ــده و از سوي  به هدر رفتن و اسراف آب ش
ــاب توليدي آن ها  ديگر موجب افزايش پس
ــود كه نتيجه آن افزايش بيش از پيش  مي ش

آلودگي منابع آبي است.
ــتان  3.  حدود 200 واحد كارواش در اس
ــده اند كه برخي از اين  ــايي ش تهران شناس
كارواش ها  غير مجاز بوده و از آب شرب براي 
ــتفاده مي كنند.  ــوي خودروها اس شست وش
ــيار باال بوده و  ــرب بس هزينه تصفيه آب ش
ــهر تهران در زمينه تأمين آب شرب  كالن ش
ــال با مشكل  ــهروندان در اكثر اوقات س ش

روبه روست.
ــاي كارواش  ــي كه واحده 4.  در صورت
سيستم ها ي مديريت پساب را به دقت اعمال 
كرده و بتوانند از پساب ها ي توليدي مجدداً و 
پس از تصفيه، براي شست وشوي خودروها 
ــتفاده كنند، بيش از 50 درصد در مصرف  اس
آب صرفه جويي شده و تا 90درصد از ميزان 
ــي از پساب ها ي اين  آلودگي ايجادشده ناش

واحدها كاسته خواهد شد.
ــا  ب ــازگار  س كارواش  ــتين  5.  نخس
ــاي آب از يخ   ــت كه در آن به ج محيط زيس
خشك استفاده مي شود، در تهران راه اندازي 
ــه مديرعامل  ــد. اين خبري بود ك خواهد ش
ــتاد مركزى معاينه فنى خودروهاى تهران  س
ــال 1387 اعالم كرد. كارواشي  در اواخر س
سازگار با محيط زيست كه از يخ خشك براى 
ــتفاده مى كند و باعث  ــتن خودروها اس شس
ــرف آب، جلوگيري از  صرفه جويي در مص
آلودگي محيط زيست و افزايش عمر رنگ و 

بدنه خودروها خواهد شد.
ــتن حق انتخاب  6.  فرآيند زيستن و داش
ــات جديد  ــا تصميم ــگي و همراه ب هميش
ــتي اگر بدانيم كه كارواش  بوده است. به راس
ــتان،  ــهرمان، دوس ــه هنگفتي بر ش ها هزين
ــنايان مان تحميل مي كند،  ــهريان و  آش همش
ــتم تصفيه آب در آن  اقدام به ايجاد يك سيس

نخواهيم كرد؟ 
ــي و غيرقانوني  ــور پنهان ــم به ط آيا باز ه
ــرب گران بها را براي شستن خودرو  آب ش
به هدر خواهيم داد؟ آيا به عنوان يك شهروند 
حاضريم براي تميزي خودروي خود، بهايي 
به سنگيني بي آبي و آلودگي محيط زندگي و 

شهرمان بپردازيم؟ 

ل 1347 
سيمرغ و 
زي شد. 
ري خود 
د كاري 
د برخي 
حصول 
س تأمين 
 فعاليت 

 فعاليت 
چون توليد قطعات محصوالت ال90 تا اخذ سفارش 
شنهاد مي  كند. پاي صحبت هاي او نشستيم تا در اين 
ت در پارس خودرو مشغول به كار است و سمت هاي 
ربكس جيپ صحرا، خط مونتاژ PK و همچنين خط 

ت. ماحصل گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

ــمت صنعتي  ــه اي كليدي در قس ما در نقط
ــم و مي توانيم از  صنايع  غرب تهران قرارداري
ــفارش قطعه بگيريم و به موقع  استان تهران س
ــم. حتي پرس  ــن كيفيت تحويل دهي با باالتري
ــي و  ــراي امور مهندس ــالن ب دوآل فرم اين س
ــي و  ــرد دارد و مراكز مهندس ــي كارب تحقيقات
ــا بازديد و  ــي مي توانند از امكانات م پژوهش
ــركت ها و  بهره برداري كنند. به اين ترتيب ش
صنايع استان تهران بدون نياز به سرمايه گذاري 

ــرس، مي توانند  هنگفت براي ايجاد خطوط پ
ــالن  از امكانات ما بهره بگيرند. هم جواري س
ــكان ديگري را  پرس و بخش قالب و ابزار، ام
ــتريان ما فراهم مى كند كه از امكانات  براي مش
مهندسي به طور هم زمان بهره مند شوند. ما حتي 
ــاي توليد قطعات  ــم كاركنان بخش ه مي تواني
پرسي شركت هاي ديگر را در اين فضاي وسيع 
و با امكانات و كيفيت باال و نيروهاي متخصص 

و مجرب آموزش دهيم.
* ممكن است برخي بگويند اين دستگاه ها 
قديمي شــده اند؟ براي اين مســأله پاســخي 

داريد؟
ــت؛ دستگاه ها و پرس ها  اصًال اين طور نيس
در بهترين حالت خود هستند كه قادرند قطعاتي 
ــن قول مي دهم  ــيار با كيفيت توليد كنند. م بس
حتي بتوانيم قطعات ال90 را كه به لحاظ كيفي 
ــتند با بهترين كيفيت توليد  بسيار حساس هس
ــت اين قطعات توسط  كنيم و اصًال نيازي نيس

شركت هاي قطعه ساز بيروني توليد شود.
ــد 21 هزارمترمربع  ــما فقط درنظر بگيري ش
سالن در جاده مخصوص كرج با امكانات آب 
و برق و . . . چقدر ارزشي دارد و چه سرمايه اي 
ــود. به جرأت مي توان گفت  ــوب مي ش محس
راه اندازي سالن مشابهي امروز در همين نقطه از 
شهر 1000 ميليارد ريال سرمايه مي خواهد. ما 

چنين سرمايه اي را داريم و كافي است از آن به 
درستي استفاده كنيم.

ــن خطوط و  ــه اي ــه اين ك ــه قابل توج نكت
ــدي كه تا  ــرمايه خود را با تولي ــتگاه ها س دس
كنون داشته اند، پس داده اند و االن در موقعيت 
ــت آنها را با  ــتند. فقط كافي اس سودآوري هس

سفارش هاي جديد راه بيندازيم.
* و نكته آخر . . . ؟

ــت بگويم پرس هاي خط اول اين  الزم اس
سالن را اريب چيده اند؛ براي اين كه كارگران 
ــبي  ــي در وضعيت مناس ــاظ ارگونوم به لح
باشند. خط دوم پرس ها براي توليد انبوه انواع 
ــاال چيدمان  ــت و بهره وري ب قطعات با كيفي
شده و سيستم انتقال ضايعات با كانواير در آن 
تعبيه شده است. در بخش تعمير و نگهداري، 
ــتم  ــتفاده از سيس ــا با اس ــوي قالب ه شستش
غوطه وري و مخزني انجام مي گيرد كه باعث 
شستشوي كامل محفظه ها و حفره هاي قالب ها 
ــود.  ــش كيفيت و راندمان توليد مي ش و افزاي
جرثقيل هاي سقفي دومنظوره 40 تن و 50 تن 
و . . . را در كنار بهره برداري از كاركنان مجرب 
ــرمايه اي در اختيار  ــد چه س بگذاريد تا بداني
پارس خودرو است. خوب است اين سرمايه را 
براي افزايش توليد و سودآوري به بهترين وجه 

مورد استفاده قرار دهيم.

كليككليك
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مسابقة 
خاطرات هشت سال
 دفاع مقدس

ــى  و با چه رمزى آغاز  1ـ عمليات فتح المبين در چه تاريخ
شد؟

الف) ارديبهشت 1362ـ  يا على ابن ابى طالب(ع)
ب ) فروردين 1361ـ  يا زهرا(س)

ج ) خرداد 1361ـ  يا على ابن ابى طالب(ع)
د ) خرداد 1363ـ   يا زهرا (س)

ــبتى نام گذارى شده  2ـ روز مقاومت و پيروزى به چه مناس
است؟

الف) فتح خرمشهر
ب) دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى

ج ) آغاز هفته دفاع مقدس
د ) پيروزى حزب اهللا لبنان

ــتم  ــت؟ «ما مظلوميت خويش و س ــخن از كيس 3ـ اين س
متجاوزان را در جنگ ثابت كرده ايم»
الف ) حضرت آيت اهللا خامنه اى

ب ) امام خمينى (ره)
ج ) شهيد بهشتى
د ) شهيد چمران

ــه كدام مورد  ــتاوردهاى دفاع مقدس ب 4ـ از مهم ترين دس
مى توان اشاره كرد؟

الف) حفظ استقالل و آزادى
ب ) توسعة انديشة واليت فقيه

ج ) حفظ سرزمين
د ) همة موارد

ــنگر به كدام گروه از رزمندگان گفته  ــازان بى س 5ـ سنگرس
مى شود؟

الف) بسيجيان خط مقدم
ب ) گروه تفحص

ج ) جهادگران
د ) گروه پاك سازى ميادين مين

ــوراى امنيت در چه تاريخى از سوى  6ـ قطعنامه ى 598 ش
ايران پذيرفته شد؟

الف) 27 تير 1367
ب ) 27 تير 1365
ج ) 27 تير 1366
د) 27 تير 1368

7ـ عمليات طريق القدس در چه تاريخى و با چه رمزى آغاز 
شد؟

الف) اسفند 1360ـ  يا زهرا (س)
ب ) آذر 1360ـ  يا حسين(ع)
ج ) آبان 1361ـ  يا زهرا (س)
د ) آذر 1361ـ  يا حسين (ع)

ــه تاريخى و در كدام  ــهيد دكتر مصطفى چمران در چ 8ـ ش
منطقة عملياتى به درجة رفيع شهادت نايل آمد؟

الف ) خرداد 1361ـ  دزفول
ب ) خرداد 1360ـ  طالئيه

ج ) خرداد 1361ـ  سوسنگرد
د ) خرداد 1360ـ  دهالويه

ــان  ــوارد ذيل جزو اهداف جامعة مهندس 9ـ كدام يك از م

همكاران محترم پس از پاسخ به سؤاالت زير پاسخنامه مربوطه را به خانم نصرى در دفتر 
مديريت ارتباطات تحويل دهند. 

به 10 نفر از كسانى كه به سؤاالت پاسخ صحيح داده باشند به قيد قرعه جوايزى اهداء 
خواهد شد.لطفا حداكثر تا روز 12 مهر پاسخنامه ها را تحويل دهيد.

دجبالفرديفدجبالفرديف
110
211
312
413
514
615
716
817
918

نام و نام خانوادگى:......................................................  شماره پرسنلى.........................  محل كار:.........................................
تلفن داخلى:.................................................

بسيجى است؟
الف ) تشكيل مهندسان متعهد و بسيجى

ب ) حفظ و بهره بردارى از تجربيات مهندسى دفاع مقدس
ــالمى و ترويج تفكر  ــعة فرهنگ و ارزش هاى اس ج ) توس

بسيجى در عموم فعاليت هاى مهندسى
د ) همة موارد

10ـ در عمليات والفجر 10 چه شهرى آزاد شد؟
الف ) فاو 

ب ) حلبچه
ج ) خرمشهر
د ) سوسنگرد

11ـ عمليات مرصاد در چه تاريخى و با چه رمزى و در كجا 
آغاز شد؟

الف ) مرداد 1367ـ  يا زهرا (س)ـ  جنوب
ب ) مرداد 1368ـ  يا على(ع)ـ  غرب
ج ) مرداد 1367ـ  يا على (ع)ـ  غرب

د ) مرداد 1368ـ  يا زهرا (س)ـ  جنوب
ــازى تپه هاى اهللا اكبر كه به نام حضرت  12ـ عمليات آزادس
مهدى (عج) بود در چه تاريخى و به فرماندهى چه كسى انجام 

شد؟
الف) خرداد 1361ـ  شهيد جهان آرا

ب ) ارديبهشت 1360ـ  شهيد چمران
ج ) خرداد 1361ـ  شهيد همت

د ) ارديبهشت 1360ـ  شهيد باكرى
ــى نام گذارى  ــى ارتش در چه تاريخ 13ـ روز نيروى درياي

شد؟
الف) 29 مرداد 

ب ) 9 ارديبهشت
ج ) 29 فروردين 

د ) 7 آذر

ــخ و در چه عملياتى  ــت حصر آبادان در چه تاري 14ـ شكس
انجام پذيرفت؟

الف ) 3 خرداد 1360ـ  بيت المقدس
ب ) 5 مهر 1360ـ  ثامن االئمه
ج ) 3 خرداد 1360ـ  عاشورا

د ) 5 مهر 1360ـ  طريق القدس
ــاى نيروى  ــل از اهداف اردوه ــك از موارد ذي 15ـ  كدام ي

مقاومت بسيج نيست؟
الف) ايجاد زمينه هاى تحرك و نشاط و شكوفايى استعدادها

ب ) ارتقاى روحية تفاهم و همكارى و همدلى
ج ) ارتقاى سطح اعتقادى و فرهنگى و سياسى

د ) پر كردن اوقات فراعت
ــهر فاو در كدام عمليات و در چه سالى  ــازى ش 16ـ آزادس

انجام شد؟
الف ) والفجر 10ـ  سال 1365

ب ) والفجر 8ـ  سال 1364
ج ) كربالى 5ـ  سال 1367
د ) والفجر 1ـ  سال 1361

17ـ آية شريفة «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه» بر آرم كدام 
نهاد منقوش شده است؟

الف) سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران
ب ) ارتش جمهورى اسالمى ايران

ج ) نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران
د ) جهاد سازندگى

ــهيد در روز عيد قربان سال 1366 در يك  18ـ اين خلبان ش
عمليات برون مرزى به درجة رفيع شهادت نايل آمد.

الف ) شهيد فكورى
ب ) شهيد كشورى

ج ) شهيد بابايى
د ) شهيد ستارى
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آغاز سال تحصيلى، حركت به سوى آموختن علم و دانش، 
خارج شدن از محيط خانواده به سوى اجتماع و آشنا شدن با 
معلمان و دانش آموزان اسـت.  نقش ارزنده اى كه والدين در 
ترغيب و تشويق فرزندان خود، نسـبت به فراگيرى دروس 
دارند، بر كسـى پوشـيده نيسـت و در اين بين، پـدر و مادر 

مى توانند يار و مددكارى براى آموزگاران باشند. 
ــبت به مدرسه، بيشتر شبيه والدين  نگرش دانش آموزان نس
آن ها است. زمانى كه پدر و مادر ديدگاه مثبتى به مدرسه داشته 
ــتقيم به فرزند خود كمك كرده اند، تا  ــند، به طور غيرمس باش

احساس خوبى نسبت به مدرسه داشته باشد.
ــتند،  ــتيبان او هس نوجوانى كه فكر مى كند والدينش پش
كارهاى مربوط به خود را بهتر انجام مى دهد، تا كسى كه فكر 
ــه او و كارش نمى دهند. بايد اطمينان  كند والدينش اهميتى ب
ــما و اهميتى كه به كار  حاصل كنيد كه فرزندتان، از توجه ش
او مى دهيد آگاه است. بگذاريد پسر يا دختر نوجوانتان مطمئن 
باشد كه شما پشتيبان او هستيد و اين را نه فقط با گفتار، بلكه با 
عمل و با عالقه مندى و كمك كردن به او، ثابت كنيد. در اين 
ــته كننده جلوه  صورت، كار و تحصيل براى او، طوالنى و خس

نكرده و مدرسه برايش زيبا و جالب خواهد شد. 
ــويق به حل مشكالت  والدينى كه فرزندان خويش را تش
ــعى مى كنند به آنان يارى دهند، شرايطى را در  خود كرده و س
اختيار فرزندان خويش مى گذارند كه تمام مراحل يادگيرى را، 
به راحتى پشت سر گذاشته و از امتحانات مختلف سربلند بيرون 
آيند. دانشجويان و دانش  آموزان موفق، به اين امر معترفند كه 
كمك و تشويق والدين، مهم ترين عامل موفقيت آن ها است. 
كافى است فرزندانتان بدانند كه آموزش و يادگيرى در نظر 
ــخن آن كه وقتى يادگيرى،  شما بسيار اهميت دارد. كوتاه س

مورد تأييد شما باشد، فرزندانتان نيز به آن اهميت مى دهند.
ــما مؤثر  توجه به نكات ذيل مى تواند در موفقيت فرزندان ش

باشد.
1ـ احساس خوشايند خود را نسبت به مدرسه آشكار سازيد؛ 
ــيرين دوران تحصيل، براى فرزندان  بازگو كردن خاطرات ش

مى تواند مدرسه را به محيطى امن و جذاب تبديل كند.
2ـ رفتن به مدرسه، خود، يك كار است و فرزندان شما براى 

انجام اين كار، نياز به تشويق شما دارند.
3ـ به خاطر داشته باشيد ايجاد فضايى مناسب جهت يادگيرى 
و آموزش، بستگى به نحوة نگرش اعضاى خانواده دارد، نه به 

ثروت و دارايى.
4ـ خواب مناسب و كافى و تغذية سالم، تأثير قابل توجهى در 

يادگيرى و تقويت حافظه دارد.
ــة فرزندانتان با يكديگر و با ساير همساالنشان  5ـ از مقايس

خوددارى كنيد.
6ـ روزانه براى هر فرزند، به طور جداگانه وقت بگذاريد و با 

او صحبت كنيد.
7ـ به فرزندتان آموزش دهيد كه با آموزگار و اولياى مدرسه، 

همكارى داشته باشد.
8ـ فرزندان شما احتياج به درك موقعيت و تأييد شما دارند. با 

اين كار، باعث تقويت اعتماد به نفس آن ها خواهيد شد.
ــق در زمينه هاى ديگر را به  9ـ موفقيت در يك زمينه، توفي
دنبال دارد. به فرزندتان كمك كنيد كه اين نكته را بداند و براى 

رسيدن به موفقيت تالش كند.
ــراى آن ها انجام ندهيد و كمك  10ـ تكليف فرزندانتان را ب
ــى را خود به تنهايى و با  كنيد تا آنان، عادت كنند تكاليف درس

دقت انجام دهند.
ــايى كرده و درصدد  11ـ موانع موجود در يادگيرى را شناس

برطرف كردن آن برآييد.
12ـ كمك كنيد تا فرزندان شما عادت كنند براى انجام هر 

كارى تمركز حواس داشته باشند.
ــه صداقت،  ــه كنيد ك ــواره توصي ــه فرزندانتان هم 13ـ ب
راستگويى و مهربانى را خصوصًا در مدرسه و در ارتباط با معلم و 

دانش آموزان، پيشة خود سازند.
14ـ به آن ها بياموزيد كه به جاى حسادت در كالس، رقابت 
ــه كنند تا همة دانش آموزان، با هم به سوى علم و  سالم را پيش

دانش حركت كرده و شتاب گيرند.
15ـ به فرزندان خود بياموزيد كه دوران شيرين با هم بودن 
ــود و لحظات جدايى فرا  در كالس ها، به سرعت سپرى مى ش

مى رسد. پس بايد قدر يكديگر را بدانيم.

مى توانيد
 آموزگار فرزندتان باشيد

نقش والدين  در موفقيت تحصيلى فرزندان
چگونه آثار خستگي را

 رفع كنيم؟ 
خـسـتـگي مداوم پديده اي است كه از زندگي مدرن 
ناشي شــده اســت و در جوامع پيشــرفته امروزي، افراد 
مختلفي دچار  آن مي شوند. با رعايت توصيه هاي بهداشتي 
ــن عارضه  ــد، مي توانيم از اي ــاده اي كه در زير مي آي س
پيشگيري كنيم.  آنچه بين پزشكان به بيماري حومه نشينان 

شهرت پيدا كرده چيست؟ 
در اينجا منظور از حومه نشين شخصي است كه در حومه 
شهر سكني گزيده ولي در مركز شهر كار مي كند. او  مجموعًا 
حداقل دو تا سه ساعت براي رفت و برگشت صرف مي كند؛ 
به عالوه معموالً گرفتار راهبندان هم مي  شود و از اين طريق 
ــبت به همكاران خود يك  اعصابش ناراحت مي شود. او نس
ــود و يك ساعت ديرتر  ــاعت زودتر از منزل خارج مي ش س
ــت كه به آن  ــد. بنابراين دچار خستگي مداومي اس مي رس
بيماري حومه نشينان گفته مي شود. اين خستگي مي تواند در 
درازمدت منجر به حمله قلبي يا زخم معده شود. اهميت آن 
ــت.  براي برطرف كردن اين خستگي  نيز به همين جهت  اس
بايد از يك برنامه روزانه منظم تر پيروي كرد. اين كار، ساده تر 
ــه دچار چنين  ــت. فردي  ك ــتفاده از دارو اس و مؤثرتر از اس
ــتر برود تا حداقل  ــب زودتر به بس عارضه اي است بايد ش
هشت ساعت بخوابد و تا حدي  انـرژي از دسـت رفته خود 

را جـبـران كند.
ــه گونه اي تنظيم كند كه   همچنين برنامه غذايي خود را ب
ــبك و در عين حال  ــل  و مقوي، ناهاري س صبحانه اي مفص
انرژي زا در محل كار و شامي مغذي ميل كند. صبحانه مقوي 
پيشاپيش،  جبران كالري هايي را مي كند كه فرد در آخر روز، 
ــوزاند. ناهار سبك براي اين  هنگامي كه خسته است، مي س
است  كه فرد بتواند پس از صرف آن به كار خود ادامه دهد و 
احساس سنگيني نكند و شام مغذي از اين جهت است كه  فرد 
ــت كه وقت كافي براي خوردن  تنها در آن ساعت از روز اس

غذا دارد و در جويدن عجله نمي كند.
آيا استفاده از  مواد انرژي زا توصيه مي شود؟  

مواد طبيعي انرژي زايي وجود دارند كه در دسترس همه 
ــتند و عموماً از داروها ارزان تر هم هستند. ضمن اين كه  هس
استفاده مداوم از داروهاي انرژي زا به هيچ وجه صالح نيست. 
بنابراين ضمن رعايت برنامه غذايي فوق  الذكر و تنظيم وقت 
خواب براي داشتن حداقل هشت ساعت خواب، فرد خسته 

مي تواند از مواد غذايي چون شير و  آب ميوه استفاده كند. 
90 درصد خانواده  هاى ايرانى 

كمبود كلسيم دارند
بررســى ها نشــان مى دهد كه تا 90 درصد خانواده هاى 
ايرانى، به خاطر مصرف كم لبنيات، كمتر از حد استاندارد 
كلســيم دريافت مى كنند. اين در حالى است كه تحقيقات 
نشــان داده افرادى كه به اندازه كافى از لبنيات و كلســيم 
استفاده نمى كنند در سنين جوانى در معرض پوكى استخوان 

قرار مى گيرند.
دكتر حميد مظاهرى، متخصص تغذيه گفت: سرانه مصرف 
شير در ايران 91 كيلوگرم در سال است، در حالى كه اين سرانه 

در اروپا 300 كيلوگرم برآورد مى  شود.
ــرف لبنيات به ازاى هر نفر  وى با عنوان اين مطلب كه مص
ــير  ــت كه فقط 38 گرم از اين ميزان را ش روزانه 139 گرم اس
تشكيل مى  دهد، افزود: اين در حالى است كه مصرف مطلوب 

لبنيات هر فرد بايد روزانه 225 تا 240 گرم باشد.
ــدود 5 درصد  ــاره به اين كه ح اين متخصص تغذيه با اش
جمعيت 20 تا 70 سال ايران به پوكى استخوان در ستون فقرات 
مبتال هستند، ادامه داد: اين بيمارى بدون هيچ عالمتى موجب 
پوكى استخوان ها مى شود و وقتى عالئم درد و شكستگى بروز 
ــرفته قرار دارد.مظاهرى  پيدا مى كند كه بيمارى در مرحله پيش
ــفانه 47 درصد زنان و 44 درصد مردان باالى 50  افزود: متاس

سال در كشورمان دچار كمبود تراكم استخوان هستند.
وى گفت: روند بيمارى پوكى استخوان از 35 سالگى آغاز 
مى شود و حدود نيمى از زنان مسن تر از 45 سال و 90 درصد 
ــال، به پوكى استخوان مبتال مى شوند. به  زنان مسن تر از 75 س
ــه زن، يك نفر و از هر 12مرد يك نفر به  طور تقريبى از هر س
ــود و اين امر در سال منجر به ده ها  پوكى استخوان مبتال مى ش

هزار شكستگـى ناتـوان كننده در مبتاليان مى شود.



سايپا دو برنامه براي آينده پرايد دارد.
ــن مطلب گفت:  ــايپا، با بيان اي قائم مقام س
ــتانداردهاي اجباري  اولين برنامه ما كسب اس
ــت، به نحوي كه پرايد  ــتاندارد اس سازمان اس
توليدي سايپا از سال آينده، در شرايطي به بازار 

مي آيد كه تست تصادف را پاس خواهد كرد.
ــني مقدم افزود: از ابتداي سال آينده،   روش
ــتانداردها مانند تصادف از بغل  يك سري اس
ــي اجباري  ــازان داخل و جلو براي خودروس
مي شود و ما نيز از يكي دو سال قبل به فكر اين 

ــاره به اين كه پرايد  موضوع بوده ايم.وي با اش
جديد در مراكز معتبر دنيا تست شده و جواب 
ــكل ظاهري پرايد  ــت تأكيد كرد: ش گرفته اس
ــط وزن آن افزايش يافته و  تغييري نكرده و فق

بدنه اش محكم تر شده است.
ــت آاليندگي يورو 3  وي به پاس كردن تس
ــال آينده نيز اشاره كرد و  ــط پرايد طي س توس
گفت: ما آمادگي الزم را براي توليد پرايد يورو 
ــرايطي آغاز  3 داريم اما توليد انبوه آن را در ش
ــق قانون، بنزين  ــه، وزارت نفت طب مي كنيم ك

استاندارد را متناسب با توليد عرضه كند.
قائم مقام سايپا درباره برنامه دوم اين شركت 
ــر داخلي و  ــت: تغيير ظاه براي پرايد نيز گف
ــازار، برنامه  ــب با نياز ب خارجي پرايد متناس
ــت، كه اين كار را به واسطه  دوم ما براي آن اس
اعمال تغييراتي در پلت فرم اين محصول انجام 

خواهيم داد.
روشني مقدم تأكيد كرد: تقريبًا هيچ شباهتي 
ــي از لحاظ بدنه و  ــن پرايد با پرايد فعل ميان اي

ظاهر وجود نخواهد داشت.

يك ليتر
 در هر 100 كيلومتر! 

فولكس واگن رؤياي توليد خودرو فوق كم مصرف 
را محقق كرد. 

يك ليتر در هر 100 كيلومتر! شايد تصورش براي 
شما هم مشكل باشد، اما شركت فولكس واگن در 
نمايشگاه امسال خودرو فرانكفورت،  خودرويي را 
به نمايش گذاشته كه قادر است تنها با يك ليتر بنزين 

100 كيلومتر مسافت معادل 62 مايل را طي كند. 
ــابق  ــچ، مديرعامل س ــه فرديناند پي ــي ك  زمان
ــأت مديره اين  ــس كنوني هي فولكس واگن و ريي
ــال 2002 از قصد اين شركت براي  ــركت در س ش
ــوق كم مصرف خبر  ــاخت و توليد خودرويي ف س
ــت و  داد، تقريبا هيچ كس نفهميد منظور وي چيس
برخي از كارشناسان حتي وي را به تمسخر گرفتند. 
با اين وجود به نظر مي رسد رؤياهاي پيچ به حقيقت 
پيوسته و امسال فولكس واگن در نمايشگاه بين المللي 
خودرو فرانكفورت از خودرو ال 1 مفهومي و فوق 

كم مصرف خود رونمايي كرده است. 
بنا بر اعالم مسئوالن فولكس واگن نمونه اوليه اين 
خودرو بسيار به مرحله توليد انبوه نزديك شده است. 
به گفته مهندسان فولكس واگن ساخت اين خودرو 
بايد 3 مرحله حساس كاهش شديد مصرف سوخت، 
آئروديناميك فوق العاده و مهندسي سبك سازي را 
طي كرده تا به مرحله توليد نهايي برسد. مدل جديد 
فولكس واگن داراي دو موتور توربو ديزلي 39 اسب 

بخاري و موتور الكتريكي 14 اسب بخاري است. 
اين خودرو قادر است به سرعت 100 مايل در 
ــوخت آن در هر 100  ساعت رسيده و مصرف س

كيلومتر رقم عجيب 1/38 ليتر اعالم شده است. 
ــده و  ــاخته ش بدنه اين خودرو از فيبر كربن س

مجموع وزن آن به حدود 838 پوند مي رسد. 
ــال 2013  ــود اين خودرو تا س پيش بيني مي ش

ميالدي روانه بازارهاي جهاني شود. 
آب هندوانه سوخت جديدي براي 

خودروها
ــا  ــدند ب ــق ش ــي موف ــگران آمريكاي پژوهش
ــكل  ــم و ش ــه طع ــي ك ــتفاده از هندوانه هاي اس
ــتي توليد كنند. ــوخت زيس ــبي ندارند، س مناس
ــوان بهترين  ــا به عن ــاط دني ــه در تمام نق هندوان
ــود.  ــناخته مي ش ــتان ش ــل تابس ــوه فص مي
ــكل و طعم  ــه دليل ش ــا ب ــياري از هندوانه ه بس
ــند. ــروش نمي رس ــه ف ــازار ب ــب در ب نامناس

ــوار مركز  ــان البرات ــي از محقق ــه تازگي گروه ب
ــا  ــوب در اوكالهام ــاورزي جن ــات كش تحقيق
ــن هندوانه هاي  ــتفاده از اي ــا اس ــدند ب ــق ش موف
ــد. ــد كنن ــول تولي ــه، اتان ــروش نرفت ــه ف ب
اين محققان موفق شدند فرايندي را ارائه كنند كه 
ــان و  ــاورزي كه انس مي تواند از بازمانده هاي كش
حيوان به عنوان مواد غذايي از آنها استفاده نمي كنند، 

سوخت زيستي به دست آورند.
ــدود 20 درصد از  ــكا ح ــاله در آمري ــه س هم
هندوانه هايي كه وارد بازار مي شود به دليل نامناسب 

بودن فروخته نمي شود.
ــال 2007 در حدود 360  به همين منظور در س
هزار تن هندوانه به صورت زباله از بين رفت. اين 
در حالي است كه شيره اين ميوه مي تواند به عنوان 

يك منبع مهم اتانول زيستي مد نظر قرار گيرد.
ــت  ــد از هندوانه مغز غني از قند اس 60 درص
ــا 10 درصد  ــوه از 7 ت ــز اين مي ــوري كه مغ به ط
ــكيل شده است. گلوكز، فروكتوز و ساكاروز تش
اين محققان موفق شدند 220 ليتر اتانول از هر هكتار 

زمين زير كشت هندوانه به دست آورند.
ــاس گزارش رويترز، اين محققان در اين  براس
خصوص اظهار داشتند: شيره هندوانه يك ماده قابل 
تخمير است كه قبل از غليظ شدن بيشتر مي تواند 
به راحتي با مواد ديگر تركيب شود. ساير مواد قابل 
تخمير مثل شهد و نيشكر بايد قبل از تخمير شدن 
رقيق شوند. اين درحالي است كه تحقيقات ما نشان 

داد كه شيره هندوانه نيازي به رقيق شدن ندارد.

سايپا دو برنامه براي آينده پرايد دارد.
گفت طل ا ان ا ا ا قا قائ

ــاره به اي موضوع بوده ايم.وي با اش
شد ت ت ا ن ت اك د د

س واگن در 
خودرويي را 
ك ليتر بنزين 

 طي كند. 
ــابق  مل س
ت مديره اين 
شركت براي 
صرف خبر 

پرايدي جديد و متفاوت پرايدي جديد و متفاوت 
به بازار مي دهيم به بازار مي دهيم 

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/5/2024095متينمحمدنقى رياحى1
88/5/2524864ياسينمالك طهماسب پور2
88/5/2923764سبحانسعيد افتخارى3
88/5/2224845كيميااسماعيل محمددوست لشكامى4
88/6/225200ديانابهرام روستايى5
88/6/424450النازمحسن محمد خونانى6
88/6/626903سيد بردياسيد محمود آقا سيد رضا7
88/6/525619سيداميرحسينسيد محمود موسوى8
88/6/1024697مهدى يارعلى سهرابى9

88/6/224707سروشمحمد باقر نژاد قصاب سرائى10
88/6/820541ايلياآيت اله صفرپور11
88/6/1120139حسينسعدون خردمند12
88/6/926606محمد پارسامهدى قليچ خانى13
88/6/727018معصومهمحسن مرادى14
88/6/522350آرميتاغفار رحمانى زاده15
88/6/123251محمد طهحسن بابائى16
88/6/1526587ديناعباس مهرانى17
88/5/2024479متينمحمد طلوعى18
88/5/1319688غزلمحمد صفرى19
88/6/1824193اميرمجيد عابدينى نيا20
88/6/1426514آيسلحسن سيفى21

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 پارس خبرخبر

با 40 درصد تخفيف
نمايشگاه كتاب

 و لوازم التحرير 
برگزار شد

ــت ارتباطات،  ــاني مديري ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــگاه بزرگ عرضه و فروش كتاب و لوازم التحرير به  نمايش
مناسبت ماه مبارك رمضان و آغاز ماه مهر، فصل بازگشايي 
ــت ارتباطات برپا  مدارس، به همت واحد فرهنگي مديري

شد.
شايان ذكر است كه با عنايت مدير عامل، محصوالت اين 
نمايشگاه از تخفيف ويژه 40درصد برخوردار بود. كاركنان 
ــتند به صورت نقد و اقساط از اين نمايشگاه  شركت توانس

خريد كنند.

قائم مقام سايپا خبر داد:



شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
22838مجتبى يارمحمدى1
23092عليرضا حيدرى صدرآبادى2
23316عليرضا راموز3
24266حامد فهيمى4
24308محمدمحمدى5
24314سيد مصطفى رفعتى كلور6
25770مرتضى حصارى7
25066حسين شفقت8
26305اميرعلى موسى لى9

22321عبداهللا صفرپور ملك رودى10
23275رضا قاسم زاده11
23477سيدمهدى موسوى12
23573حسين نصيرى13
23892ناصر رفعت خواه مياندهى14
24757مهدى مراد زاده15
24836فرهاد احمديه16
25304امير سيد پور ارضى17
25664مهدى راستاك18
26454مجيد جاللى19
26913حامد رزاقى20
26963كوهيار نصيرى21
25833محسن هاشمى جهزدانى22
20863محمد عبدى زرنق23
25011حسن قطبى جشوقانى24
26779مهدى پرويزى25
26944اميرباقرى قراجه قبه26

نرم افزار  CMMS چه قابليت هايى دارد؟
ــك، در اصل كليه فعاليت هاى  نرم افزار CMMS دينامي
ــين آالت را  ــمت نگهدارى و تعميرات ماش مربوط به قس
ــين تا سطح سالن  در جنبه ها و اهداف حياتى از رده ماش

كنترل مى  كند.
اين نرم افزار براى اولين بار در ايران به صورت ديناميك 
ــازمان ها و  ــردارى از س ــه به الگوب ــود با توج ارائه مى ش
شركت هاى موفق خارجى و داخلى و سپس محلى سازى 
ــركت مديريت تجهيزات،  آن مطابق با نيازهاى داخلى ش
ــره ورى نيروى  ــا، هزينه ها، عملكرد و به قطعات، انباره
ــردى را به عهده  ــاخص هاى كليدى عملك ــانى و ش انس

مى گيرد.
چرا اين نرم افزار از بيرون تهيه نشــد و به طراحى آن اقدام 

كرديد؟
قبًال تصميم بر اين بود كه نرم افزارى از بيرون براى واحد 
نت تهيه شود. در اين خصوص استعالمى از شركت هاى 
ــاده، معايب  ــن نرم افزارهاى آم ــد كه اي مختلف گرفته ش

فراوانى داشتند از جمله:
1ـ حجم نرم افزار و شاخ و برگ آن بسيار زياد بوده و از 

حوصله كاربر فراتر بودند.
ــا قرار نمى گرفت  ــزار در اختيار م 2ـ Data base نرم اف
ــا را تهيه كنيم  ــتيم Data base آنه و اگر چنانچه مى خواس

هزينه هاى بسيار گرانى مى بايست پرداخت مى كرديم.
ــط در اختيار ما قرار  ــورت ايزوله فق 3ـ نرم افزار به ص
ــركت نبود و ما با هيچ كدام از  مى گرفت و تحت شبكه ش

قسمت هاى شركت ارتباطى نداشتيم.
اما با تدوين اين نرم افزار توسط مديريت نت و برنامه 
ــنل توانمند مديريت نرم افزار و توسعه  ــى و پرس نويس
سيستم ها، اين نرم افزار با قابليت هاى بسيار جديد و مفيد 
ــن نرم افزار عالوه بر  در اختيار كاربران قرار مى گيرد. اي
ــيار آسان، مى تواند اطالعات بسيار  سادگى و استفاده بس
ارزشمند و مفيدى را در اختيار متخصصان تجهيزات قرار 
 Data base دهد و تمام توقعات ما را برآورده سازد چون
اطالعات در اختيار مديريت نرم افزار و توسعه سيستم ها  
ــت لذا مى توان اين نرم افزار را هر زمان بر حسب نياز  اس

تغيير داده و يا به روز كرد و به مدد اين كه نرم افزار تحت 
سيستم Oracle است، اطالعات مورد نياز جهت پردازش 
از اطالعات سيستم هاى ديگر شركت گرفته شده و به اين 

ــد. صورت قابليت دستكارى اطالعات به حداقل مى رس
چقدر كاهش هزينه داشته است؟

ــركت هاى معتبر گرفته شده  طبق استعالم هايى كه از ش
است مى بايد هزينه قابل توجهى در اين خصوص پرداخت 
مى شد مضافاً بر اين كه خدمات پس از فروش آن نيز پس از 
 Data base مدتى به عهده خود شركت بود و اگر چنان چه
نرم افزار در اختيار شركت قرار مى گرفت هزينه بسيار بااليى 
را به خود اختصاص مى داد كه اصًال مقرون به صرفه شركت 
نبود اما در حال حاضر با صرف كمترين هزينه توانسته ايم 
نرم افزارى تهيه كنيم كه نه تنها جوابگوى احتياجات ما در 
ــانى و تعامل با  تمام جوانب است، بلكه قابليت به روز رس
ديگر قسمت هاى شركت را نيز دارد، چيزى كه شما كمتر در 

شركت هاى ديگر مشاهده مى كنيد
چه افرادى در اين پروژه فعال بوده اند؟

تيم هاى PM تيم انبار، تيم شاخص ها، تيم كدينگ، تيم 
برنامه ريزى، تيم ادارات اجرايى و تيم عملكرد و بهره ورى 
ــكل از اكثريت كاركنان نت است  ــانى كه متش نيروى انس
ــنل زحمتكش نگهدارى  كه ما سعى كرده ايم تمامى پرس
و تعميرات ومديريت نرم افزار و توسعه سيستم ها را در 
اين پروژه مهم مشاركت دهيم. الزم است در همين جا از 
همكارى و زحمات بى شائبه و دلسوزانه مهندس فيروزى 
ــتم ها، مهندس  ــعه سيس مديريت محترم نرم افزار و توس
ــرم طرح و برنامه و  وروانى از زير مجموعه معاونت محت

همچنين خانم مهندس ناظرى قدردانى و تشكر  كنم.
آيا اين نرم افزار توسعه پيدا مى كند؟

قاعدتاً هدف ما همين خواهد بود كه طبق گانت چارت، 
اين نرم افزار تقريبًا ظرف مدت دو سال آينده كامل شده و 
اطالعات مورد نياز آن به صورت كامل در آن وارد خواهد 
شد اما ما هدف را بر اين گذاشته ايم كه براساس نيازهاى آن 
زمان نرم افزار را به روز كرده و ان شاءاهللا به مرحله اى برسيم 
ــازى در ايران  كه اين نرم افزار برترين نرم افزار خودروس

باشد و مطمئن هستم كه آن روز دور نيست.

حسن گودرزى مدير نت از مزاياى طراحى يك نرم افزار در پارس خودرو مى گويد:

كاهش هزينه، قابليت به روز شدن 
ساده و بدون پيچيدگى

حسـن گودرزى مدير نگهـدارى و تعميرات ماشـين آالت (نت) بـه تازگى در 
مجموعه تحت مديريتـش و با تالش همـكاران اين مجموعه موفـق به طراحى 

نرم افزارى شده كه براى اولين بار در كشور به صورت ديناميك ارائه مى شود. 
وى با 18 سال سابقه كارى نت در شركت هاي خودرو سازى، هم اكنون در حلقه 

مديران پارس خودرو جا دارد.
آنچه پيش روى شما است حاصل گفت و گوى اين مدير با «نامه پارس» است.

همكاري مشترك
 TNT رنو و 

TNT به عنوان بخشي از برنامه هاي زيست محيطي خود به نام 
(Planet Me) با هدف كاهش ميزان انتشار گاز CO2 در نظر دارد از 
خودروهاي الكتريكي رنو به منظور برآورده كردن نيازهاي مرتبط 

با فعاليت هاي خود در هلند استفاده كند. 
اين خودروها كه طراحي و توسعه آنان از هم اكنون آغاز مي شود 

تا سال 2011 ميالدي در دسترس قرار خواهند گرفت.
ــارات خودروهاي خود در  شركت TNT  با كاهش ميزان انتش
سطح جهاني، قدم مهمي را در راستاي تحقق هدف خود به منظور 
مبدل شدن به اولين شركت بدون آاليندگي در زمينه خدمات پستي 

در دنيا برمي دارد.
ــش و اجراي  ــي تحقيق، آزماي ــت اساس ــركت به اهمي اين ش
ــروه ممكن از  ــد بهترين گ ــدف تولي ــاي نوين با ه تكنولوژي ه
خودروها در آينده پي برده است. براي TNT خودروهاي الكتريكي 

راه حل مناسبي براي توزيع فعاليت هاي شهري آن است. 
ــر اجرايي TNT گفت:  ــتراتژي و مدي روبن ون دووم مدير اس
«فعاليت مشترك ما با رنو در زمينه توسعه خودروهاي الكتريكي 
ــار گاز CO2 همسو  كامًال با هدف ما به منظور كاهش ميزان انتش
ــبك تجاري الكتريكي رنو براي پست  است. ما از خودروهاي س
TNT در بخش توزيع در كشور هلند استفاده خواهيم كرد. حضور 
ــن خودروها را  ــاي الكتريكي، پذيرش اي رنو در بازار خودروه
تسريع خواهد بخشيد و اين نوع وسيله حمل و نقل را از نظر مالي 

جذاب تر خواهد كرد.»
ــاط با خودروهاي  ــتراتژي جديد خود در ارتب رنو اخيراً از اس
الكتريكي پرده برداري كرد. اتحاد رنوـ نيسان بر اين باور است كه 
خودروهاي الكتريكي پيشرفت تكنولوژيكي محسوب مي شوند 
كه ميزان انتشار گاز CO2 را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهند 

داد و ردة كاملي از آنها از سال 2011 در دسترس خواهند بود.

مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران ارجمندى كه 
در شهريور،  سنت شريف ازدواج را به جا آورده اند

 اسامى آنها را درج مى كند.

درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا

نامه پارس

نامه پارس

درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا

درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
19

ره 
شما

1 ـ 
38

ر 8
 مه

ول
ا

13

نامه پارس

اااااااااااااااااااررررررررررررررگگاااااااااااااااااررررررررررررگگ 3133
نامه پارسنامه پارس

در پارسخود پارس خودرو مى گور
گفت و گوگفت و گو



 

درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
19

ره 
شما

1 ـ 
38

ر 8
 مه

ول
ا

ااگااگ

نامه پارسنامه پارس

نامه پارس
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
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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  پرسنلى:           تلفن :  

محل كار:             

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

سرگرمىسرگرمى
ــته نگهباني را  ــه نقش فرش فروردين: اين هفت
ــته اي مراقبت  ــت كه بايد از دل شكس خواهيد داش
ــما عقالني رفتار نمي كند.  كند ! اين شخص مثل ش
ــعي كنيد از او  به جاي قضاوت كردن براي وي، س
محافظت كنيد. اواسط هفته بال هاي پرواز را خواهد 
ــويد روحيه تازه به او بدهيد. ــت. موفق مي ش داش

 ارديبهشــت:اين هفته به جمع دوستانه اي دعوت 
ــد. افرادي كه عالقه مند به پيشرفت شما  خواهيد ش
هستند. بايد شنونده خوبي براي عقايد ايشان باشيد. 
براي اينكه جالب باشيد، بايد كاري كنيد كه ديگران 
ــوند. مردم دوست دارند بيشتر  به شما عالقه مند ش
ــما سعي كنيد  ــان صحبت كنند! ش در مورد خودش
ــزرگ بگيريد. ــان درس هاي ب از موفقيت هاي ايش

ــان  ــوب كاري برايت ــيار خ ــت بس  خرداد:موقعي
ــه اهداف  ــيدن ب ــد. موقعيتي براي رس پيش مي آي
ــما خواهيد  ــما به وجود خواهد آمد. بله،ش مالي ش
ــت موقعيت كاري خوب و سرمايه در بانك  توانس
ــما عادت داريد در مقابل فردي  ــيد. ش ــته باش داش
ــما خوبي مي كند، خيلي متواضع شويد اما  كه به ش
ــعي كنيد براي هر كس قضاوت سطحي نكنيد. س

ــن خواهد شد.   تير: به زودى حقيقت برايتان روش
بايد افكارتان را صادقانه با همكارانتان شريك شويد 
و به ايشان اجازه موشكافي دهيد. هم روراست و هم  

مهربان باشيد!
مرداد:جذابيت شما اين هفته بيش از پيش خواهد 
ــمت خود جذب  ــد. مثل آهنربا ديگران را به س ش
خواهيد كرد. از قدرت خود به خوبي استفاده كنيد، 
بهتر است آشفتگي ها را سامان دهيد. ارتباط تجاري 
يا شراكت در اين زمان بهترين انتخاب خواهد بود. 
اگر ديگران با شما روراست و صادق هستند، شما هم 

مانند ايشان رفتار كنيد نه جور ديگر.  
ــت اميد و يا يك خواسته  ــهريور:ممكن اس ش
باشد، اما بهتر است متولدين اين ماه هميشه سرگرم 
خواسته ها و احتياجات آتي خود باشند. در بهترين 
موقعيت مالي خود در سال جاري هستيد. اما اين پول 
با بخشش ديگران به دست شما نخواهد رسيد . بلكه 
ــروي از قلب و  ــتعداد، توانايي، هوش، پي بايد از اس
روح خود استفاده كنيد تا اين پول برايتان فراهم شود. 
بايد مسئوليت ها و كارهاي خود را انجام دهيد. شما 
قدرتي داريد كه مي توانيد به ديگران كمك كنيد تا به 
آنچه كه مي خواهند برسند و به مسئوليت هاي خود 

بيشتر واقف باشند.
ــتيد، كلي  ــر از انرژي هس ــا پ   مهر:اين روزه
مشكالت و ناراحتي داريد كه بايد حلشان كنيد. بايد 
ــب بهره بگيريد. اما سعي كنيد  از فرصت هاي مناس
اشتباهي مرتكب نشويد. دست از كار نكشيد تا تمام 
مشكالت را سرو سامان نداده ايد.اگر پشتكار داشته 

باشيد، بهترين فرصت ها را در دست داريد.
 آبان:سعي  كنيد از پيچيدگي هاي روزمره نجات 
پيدا كنيد و يا در بعضي نقاط زندگي خود پرانرژي تر 
باشيد. به شرايط خوبى دست پيدا مى كنيد و به نبود 
چيزي ديگر فكر نخواهيدكرد. بيشتر مي توانيد زمان 
ــاي روحي خود را  ــد و توانايي ه خود را وقف كني

باال ببريد.
 آذر: بزرگ ترين درگيري شما ، ترس هايي است 
ــد. مادامي كه مانند  ــبت به موفقيت خود داري كه نس
ديگران رفتار مي كنيد و هرچه ايشان انجام مي دهند 
شما نيز انجام مي دهيد، شانسي براي موفقيت نخواهيد 
داشت. شما براي متفاوت بودن آفريده شده ايد، منحصر 
به فرد بودن خود را نشان دهيد. نمي توانيد به جايي كه 
مي خواهيد برويد؛ مگر يك راه درست انتخاب كنيد. 

 دى:بايد پلي به سوي موفقيت براي رسيدن به 
اهداف خود داشته باشيد. از استعدادها و توانايي هاي 
خود در امور مالي و براي رسيدن به خواسته هايتان 
اين پل را بسازيد. به اين منظور بايد در موقعيت هاي 

مطلوب تر قرار بگيريد.
  بهمن: اين هفته خيلي براي شما عجيب خواهد 
ــب دانش  ــراي يادگيري و كس ــرژي كافي ب بود. ان
خواهيد داشت. اين انرژي به شما قدرت مي دهد تا 
عميق تر بينديشيد و درك كنيد. در مورد هر چيزي اگر 

بدانيد در آن صورت يك متخصص خواهيد شد.
ــفند: مي توانيد پول زيادي به دست بياوريد  اس
ــيد. مشغول باشيد و در صحنه  و به آرزوهايتان برس
فعاليت شغلى جدى تر بمانيد. جهت درست انتخاب 
كردن، موفقيت و سرمايه را برايتان به ارمغان مي آورد.

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3665روتوش 23612P.Kعبدالكريمىمهدى1
3454هواى فشرده خدمات فنى20554خيامىهومن2
3938رنگ متمركز15320مونسانحسين3
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ــي ديگر از  ــم يك ــد داري ــماره قص در اين ش
شاخص هايي را  كه مي تواند براي پايش بهره وري 

استفاده شود معرفي كنيم. 
ــامل 1ـ  ــاخص بهره وري (ش ــه ش تا كنون س
شاخص بهره وري فضاي كاري در حوزه مهندسي، 
2ـ شاخص بهره وري قابل استفاده در كليه حوزه ها 
ــات گلوگاهي در  ــاخص بهره وري عملي و 3ـ ش
ــماره هاي قبلي «نامه پارس»  حوزه توليد) را در ش
معرفي كرديم كه اميدواريم حوزه هاي ذي ربط در 
راه عملياتي كردن اين شاخص ها قدم هاي الزم را 

طي كرده باشند. 
در اين شماره بنا داريم تا در حوزه برنامه ريزي و 
انبار، شاخص «درصد موجودي كه عمرشان از يك 

عدد تعيين شده بيشتر است»  را معرفي كنيم. 
ــت موجودي  ــركت ممكن اس ــك ش شرح: ي
ــد اما اين امكان وجود دارد كه  متروكه نداشته باش
موجودي كهنه اي داشته باشد و امكان متروك شدن 
آنها در آينده نيز محتمل باشد. با تعيين زمان قطعي 
ــتيك قادر  ثابت نگهداري موجودي، بخش لجس
ــايي اقالم براى عودت به تأمين كنندگان  به شناس
ــتفاده از اين  ــد. با اس يا حراج كردن آنها خواهد ش
ــما قادر خواهيد بود در فضا و پول  ــاخص، ش ش
ــورت كه با عودت و يا  صرفه جويي كنيد بدين ص
ــتفاده، فضاي اشغال  فروش موجودي هاي بال اس

ــط اين موجودي ها، آزاد شده و مي توان  شده توس
از اين فضا براي استفاده ساير موجودي هاي مورد 
نياز استفاده كرد و همچنين سرمايه راكد موجود در 
انبار را به جريان نقدي تبديل كرد. عالوه بر اين ها، 
هزينه هاي سربار نگهداري اين موجودي ها حذف 
خواهد شد كه نتيجه آن افزايش بهره وري در فضا و 

سرمايه خواهد شد.
ــودي بايد  ــداد روزهايي كه موج ــول: تع فرم
ــود و پس از آن تاريخ، تعيين تكليف  نگهداري ش
ــپس ارزش همه اقالمي  ــخص كند. س شود، مش
كه عمر آنها از اين روزها بيشتر است تعيين كنيد. 
ارزش كل به دست آمده را بر ارزش كل موجودي 

تقسيم كنيد.
اندازه گيري بايد همراه با يك گزارش باشد كه 
در آن جزئيات و محل هر قلم كاالي صورت كسر، 
فهرست شده باشد به طوري كه كاركنان لجستيك 

بتوانند آنها را با جزئيات ببينند. 
فرمول: ارزش موجودي كه عمرشان از تعداد 
ــت را بر كل ارزش  روزهاي تعيين شده بيشتر اس

موجودي تقسيم كنيد
 medieval ــنايي ــركت روش ــال: ش مث
شمع هايي توليد مي كند كه در مراسمات خاص 
استفاده مي شود. شمع هاي كريسمس اش از يك 
موم قرمز ساخته مي شود كه بعد از 120 روز تغيير 

معرفى يك شاخص جديد

شكل مي دهد و بايد پس از آن مدت آب شود و 
در يك شمع جديد استفاده شود. مدير بازاريابي 
گزارشي را مي خواهد كه در آن ارزش شمع هايي 
كه بيش از 60 روز در انبار است و فروش آنها تا 
ــيد، تعيين شده  60 روز ديگر طول خواهد كش
ــان مي دهد كه 12هزار و 500  ــد. نتايج نش باش
دالر از شمع ها داراي عمر 60 روزه هستند و كل 
موجودي شمع ها، به ارزش 320هزار دالر است. 
بنابراين درصد عمر موجودي شمع هاي بيش از 
60 روز، 3/9 درصد است ( نسبت 12هزار و500 

به 320هزار ). 
ــد ايده هايي در مورد  نكات: اين معيار مي توان
ــا بدهد اما نمي تواند  نقد كردن برخي موجودي ه
احتياجات مصرف مواد خام برنامه زمان بندي توليد 

ــت استفاده اين اقالم  را نشان دهد؛ زيرا ممكن اس
در توليد آتي مد نظر باشد. اين مورد فقط با مقايسه 
ــا گزارش  ــه ( قديمي ) ب ــت موجودي كهن فهرس
احتياجات توليد مشخص مي شود. استفاده از اين 
گزارش براي تعيين نسبت محصول نهايي قديمي، 
يك ايده بهتري را مي دهد. ايده اين است كه ممكن 
است محصوالت نياز به كاهش قيمت داشته باشد 
كه الزم است بدانيم چه موقعي از سال براي فروش 
محصوالت، فهرست مناسب است. به عنوان مثال، 
ــت چندين  يك محصولي كه كهنه بوده ممكن اس
ــپري كند تا فصل فروشش فرا  فصل را در انبار س
ــه آن محصول  ــن، خواهيد ديد ك ــد، بنا بر اي برس
ــي فروخته شود و  مي تواند با قيمت خرده فروش

كاهش قيمتي نداشته باشد.

ــيدگى كنيد. به خدا با اين حقوق هايى كه ما  ــتوران هم رس  تو رو خدا به كاركنان رس
مى گيريم زندگى نمى شه كرد. چرا به كاركنان رستوران اهدايى شركت تعلق نمى گيره ولى 

به كاركنان سيكو تعلق مى گيره مگر ما چه گناهى كرديم.
ــيدن ماه مبارك رمضان بن اقالم اهدايى شامل اين عزيزان نيز شده    با توجه به فرارس

است. هم چنين در اهدايى هاى بعد هم، بن دريافت خواهند كرد.
اداره تعاون و رفاه
  از سالن پرايد تماس مى گيرم. مى خواستم درخصوص اين بليط هاى استخر به عرض 
ــه كه خبرى از اين بليط ها نيست و اين حق پرسنل  برسانم كه االن حدود چند هفته اى ميش

شركت هستش كه تو اين هواى گرم از استخر استفاده كنند. لطفًا رسيدگى كنيد.
  با توجه به اتمام قرارداد شركت با استخر مورد نظر، از طرف اين واحد پيگير موضوع 

هستيم و نتيجه طى اطالعيه اعالم مى شود.
اداره تعاون و رفاه
 سالم. يك انتقاد داشتم درخصوص بليط هاى استخر لطفًا طورى با استخرها قرارداد 
ببنديد كه هر كسى بتونه از استخر محل خودش استفاده كنه. مثًال يك نفر كه تو كرج زندگى 

مى كنه بتونه از استخرهاى كرج استفاده كنه.
  نظر به وسعت و گستردگى تهران و كرج، اين موضوع امكان پذير نيست و ليكن با ارائه 

كارت هاى چند منظوره امكان استفاده از استخر در منطقه سكونت مهيا شده است.
اداره تعاون و رفاه
 دو تا موضوع را مى خواستم مطرح كنم، اول راجع به هماهنگى حقوق گروه سايپا بوده 
ــه ولى هنوز خبرى نشده و  كه جناب آقاى بذرپاش هم مطرح كردند كه حقوق ها يكى بش
دليلش هم نمى دونم چيه؟ دوم درخصوص پرداخت هزينه مسافرت به معاونان و مديران و 
رؤسا است كه دو سال پياپى اين هزينه براى اين رده ها پرداخت مى شود مى خواستم پيشنهاد 
ــركت هم تعلق بگيره چون پرسنل  ــافرت به پرسنل ش بدم كه در صورت امكان هزينه مس

شركت هم به مسافرت مى روند.
   الگوبردارى موضوع از گروه سايپا است و در صورت اقدام گروه خودروسازى سايپا، 

در پارس خودرو نيز امكان پذير است.
اداره تعاون و رفاه
  از پرسنل خدمات فنى مهندسى هستم. مى خواستم راجع به اين اطالعيه هايى كه تو 
بردها زدين انتقاد كنم. قراره كه تا سقف مبلغ 25 هزار تومان به فرزندان پرسنل بابت هزينه 
كالس هاى فرهنگى و ورزشى پرداخت بشه. به نظر من بهتره اول شما هزينه هاى بيرون از 
شركت را بررسى كنيد و بعد مبلغ رو تعيين كنيد چرا كه اين 25 هزار تومان پول سرويس و 

يا حتى كرايه ماشين و خوراكى بچه ها هم نميشه چرا بايد اين  چنين باشد.

ــايپا انجام  ــطح پرداخت ها در گروه س ــى و مطابق س ــق آيين نامه رفاه   موضوع طب
مى شود.

اداره تعاون و رفاه
ــانى كه 14 سال سابقه دارند و كارگر ساده    مى خواستم بگم كه اين چه قانونيه كه كس
هستند نبايد وام خودرو بگيرند در حالى كه كسانى هستند كه تازه استخدام شده اند و فوق 
ــتند مى توانند وام خودرو بگيرند. ولى به ما كارگرها هيچى به ما تعلق  ديپلم يا ليسانس هس

نمى گيره لطفًا بررسى كنيد.
  به اطالع مى رساند با عنايت به تدوين و تأييد آيين نامه واگذارى خودرو در مديريت 

فعلى، اين موضوع مرتفع شده و از پرسنل قديمى شروع شده است.
اداره تعاون و رفاه
  من يكى از پرسنل شركت هستم كه 18 سال سابقه دارم. مى خواستم در مورد اين وامى 
كه قراره به گروه هاى 12 به باال بدين بگم كه آيا اين انصافه. پس اون هايى كه گروهشان پايين 

12 است چه كار كنند؟ اين منصفانه است؟
  با توجه به اينكه پرداخت كليه وام ها برابر آيين نامه و دستورالعمل هاى جارى شركت 

صورت مى پذيرد لذا پرداخت وام خارج از چارچوب ضوابط امكان پذير نيست.
اداره تعاون و رفاه
  از پرسنل برنامه ريزى هستم ما دو سال تبديل وضعيت شديم ولى هنوز حواله خودرو 

دريافت نكرديم اگه ممكنه رسيدگى شود.
ــنل به  ــده و اينكه توزيع حواله خودرو به پرس ــه اولويت بندى تعريف ش   با عنايت ب
صورت سيستمى اقدام مى شود لذا پرسنل در زمان مقرر پس از تأييد حوزه مديريت حواله 

خودرو دريافت خواهند كرد.
اداره تعاون و رفاه
ــرايط اعزام به به مشهد    از قسمت خدمات تماس مى گيرم. مى خواستم بدونم كه ش
چگونه است؟ آيا براساس سابقه است؟ اون هايى كه با ما استخدام شدند بار دومشان هست 

كه مى رن مشهد و نوبت ما هنوز نشد.
  معروض مى دارد قبل از شروع مسافرت هاى تابستانى، ليست پرسنل حائز شرايط به 
واحدهاى مربوطه ارسال مى شود كه پس از بررسى و مشخص كردن نفرات از سوى مسئوالن 

ذى ربط، اسامى به اين واحد اعالم، سپس اقدامات الزم انجام مى شود.
اداره تعاون و رفاه
ــتم بدونم اين قضيه پرايدهايى كه قرار بود به   سالم. احمدى هستم از بدنه. مى خواس

پرسنل بدهند از چه قراره؟
  مرحله اول افراد حائز شرايط مشخص و در حال پيگيرى و اقدام است.

اداره تعاون و رفاه
ــتم بگم كه چون ما شيفتى هستيم بن ما هميشه    از بچه هاى خدماتى هستم مى خواس
ــه و موقعى كه به تعاونى مراجعه مى كنيم مى گن كه اعتبارش تموم  دير به دستمون مى رس

شده. لطفًا رسيدگى شود.
ــنل توليد است، و بعد از آن مابقى    در هنگام توزيع، اولويت تحويل بن اهدايى با پرس
پرسنل، كه با در نظر گرفتن سه شيفت، اعتبار بن ها به مدت 21 روز جهت گردش كامل شيفت 

در آن درج مى شود. ضمناً عرضه كاال تا زمان مقرر و بعضاً بعد از آن امكان پذير است.
اداره تعاون و رفاه
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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.

  MOTOR CARAVANMMOOTTORR CCARRAVVVAAN
براي كساني كه به خودروهاي كاروان عالقه مند هستند، يك مجله خوب انگليسي زبان منتشر مي شود. موتوركاروان، عالوه برآن كه جديدترين خودروهاي كاروان 
را معرفي مي كند، جاهاي ديدني و جذابي كه صاحبان اين خودروها مي توانند به آنجا بروند را نيز معرفي مي كند و همين امر، بر جذابيتش مي افزايد. عالقه مندان مي توانند 
گزارش تست جاده خودروهاي كاروان را هم در اين مجله بخوانند و براي خريد كاروان مورد عالقه و رفتن به كمپينگ ها و نقاط ديدني تصميم بگيرند، در خودروي 

كاروان خود تلويزيون تماشا كنند؛ غذا بپزند؛  استراحت كنند و از طبيعت لذت ببرند. طبيعت گردان مشتاق حتماً موتوركاروان را بخوانند. 

wiki.answers.com
ــد اعم از  ــه خودروها داري ــوالي راجع ب هر س
ــري  ــت س ــا فني و تخصصي، كافي اس عمومي ي
ــوال خود را به  ــرز بزنيد و س به سايت ويكي انس
انگليسي تايپ كنيد يا حتي برخي كلمات كليدي 

پرسش خود را درج كنيد. 
ــوالتان درج  ــما سريعًا در زير س پاسخ سوال ش
ــيد.  ــود. باور نمي كنيد؟ پس برويد و بپرس مي ش
ــور كار مي كنند؟  ــوز چط مثال موتورهاي درونس
اولين خودرو دنيا چه نام داشت؟ كارل بنز كه بود؟ 

مدل هاي 2009 رنو كدام اند و . . . 
ــود را هم  ــر خودرويي خ ــوال هاي غي البته س
ــيد و جواب بگيريد.  مي توانيد از اين سايت بپرس

مثال فاصله ماه با زمين چقدر است؟ امتحان كنيد.

خودرو ستارگان
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مردي كه23 سال سرمربي يك باشگاه تراز اول انگلستان و دنيا بوده و هنوز هم هست؛ ده ها 
قهرماني ليگ برتر و جام حذفي و سوپرجام انگليس، قهرماني يوفا، قهرماني باشگاه هاي اروپا 
و . . . را باالي سر برده و ده ها بازيكن درجه يك پرورانده و به دنياي فوتبال معرفي كرده، 

اسطوره اسكاتلندي فوتبال انگليس كسي نيست جز الكس فرگوسن. 
اين پيرمرد اسكاتلندي كه از سال 1986 منچستر يونايتد يا همان شياطين سرخ را هدايت 

مي كند، ركورددار سرمربي گري باشگاهي در دنيا است. 
البته او خودروهاي متعددي سوار مي شود (از جمله آئودي)؛ اما به حكم زندگي در جزيره 

بريتانيا، يك جگوار درست و حسابي هم دارد. ويژگي جگوار ايكس اف7 الكس فرگوسن، 
تزئينات و جاداربودن فوق العاده كابين و نيز ارگونومي و راحتي داخل آن است. اين خودرو 
براي روشن شدن نيازي به سوئيچ ندارد و كافي است كليد استارت را بزنيد؛ دريچه هاي تهويه 
مطبوع پس از روشن كردن دستگاه باز مي شوند؛ درها و دستگيره ها نوراني هستند و . . . 

ــيلندر و حجم آن 5000 سي سي است. قدرت 385  ــت س موتور جگوار ايكس اف7 هش
اسب بخار موتور جگوار چنان تواني به خودرو مي دهد كه بتواند با سرعت250 كيلومتر در 

ساعت در جاده به پرواز درآيد! اين ماشين 150 هزار دالر هم قيمت دارد.

الكس فرگوسن
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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


