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شهادت
 امام جعفر صادق (ع) را 
تسليت مى گوييم

2233

ارگان داخلى شركت پارس خودرو

55

توليد تندر؛
پارس خودرو 
3 برابر
 ايران خودرو  

اسامى برندگان مسابقه دفاع مقدس

پارس خودرو  همكار رنو
 و نيسان است نه مشترى

ــد پارس خودرو معتقد  حســن رضا حيدرى معاون جوان تولي
است، رعايت استانداردهاى توليد و تحوالت مثبت و رو به جلوى 
پارس خودرو، موجب شــده كه نگاه ها، نسبت به اين خودروساز 

تغيير كند. 
ــركت هايى مثل  ــان به ش ــته رنو و نيس ــه  وى اگر در گذش به گفت
پارس خودرو به عنوان يك بازار و مشترى صرف نگاه مى كردند، اما 
االن پارس خودرو را همكار و شريك توانمند خود مى دانند؛ چون هم 
نوع مديريت ها تغيير كرده و هم سطح كيفى محصوالت اين شركت 

افزايش يافته و هم چشم انداز توسعه اى درخشانى دارد.
با هم گفت وگو را در صفحات 8 و 9 پى  مى گيريم.

55تقدير مديرعامل  از  كاركنانتقدير مديرعامل  از  كاركنان

مهندس حيدرى،  معاون توليد:
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خودروى معلوالن؛
 مسئوليت اجتماعى پارس خودرو

مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
رويكرد جدى پارس خودرو براى 
ــب جانبازان و  ــد خودرويى مناس تولي
ــت دوچندانى فراتر از  معلوالن از اهمي
توليد يك مدل خودرو برخوردار است.
هدف پارس خودرو و توجه اش به اين 
ــريف و توليد چنين خودرويى  قشر ش
ــد خودروى  ــه تعبيرمدير پروژه تولي ب
ــئوليت  معلوالن چيزى جز ايفاى مس

اجتماعى نيست.
ــودرو پله  ــه كه پارس خ همان گون
نخست توليد محصوالت با كيفيت را 
ــانده و در تنوع  به نام خود به ثبت رس
ــت،  ــام اول را دارا اس محصول نيز مق
ــت كه در كشور  اين براى اولين بار اس
يك خودروساز توليد خودرويى ويژه 

جانبازان و معلوالن را تجربه مى كند.
ــن گام مهم نه  ــودرو در اي پارس  خ
ــاى وظيفه  ــه به ايف ــودآورى بلك به س
ــد و بر همين  اجتماعى خود مى انديش
ــازمان بهزيستى  اساس با همكارى س
طراحى و توليد اين نوع خودروها را در 
دستور كار خود قرار داد. خودروهايى 
ــه دانش فنى و  كه به علت نياز جدى ب
ــى مختص به خود، هزينه هاى  مهندس
بااليى را به خودروساز تحميل مى كند 
ــازان  و به همين دليل تاكنون خودروس

كشور به توليد آن رغبت نداشتند.
پارس خودرو بار ديگر به عنوان رشد 
يابنده ترين و بهره ورترين خودروساز 
كشور، تجربه اى نو از توليد خودرويى 
ويژه اقشار خاص را در دستور كار خود 
قرار داد تا ستاره اش در صنعت خودرو 
كشور همچنان درخششى بى نظير داشته 

باشد.
ــان  كاركن واالى  ــت  هم ــن  اي
پارس خودرو را ارج مى نهيم و به همه 
دست اندركاران توليد اين خودرو خسته 

نباشيد مى گوييم.

ــايپا گفت: از  ــازي س  مديرعامل گروه خودروس
ــه دليل بروز تشــنج ها و تنش هاي مختلف  آنجا كه ب
بسياري از توليدكنندگان با تغيير كاربري از توليد به 
سمت تجارت رويگردان شده اند الزم است بار ديگر 
با احياء هويت پيشــين زمينه هاي الزم براي اعتالي 

خودروسازي ايران را فراهم كنيم.
مهندس نعمت ا... پوستين دوز در همايش مديران 
ارشد گروه خودروسازي سايپا اظهار داشت:  گروه 
خودروسازي سايپا بهره مند از مزيت نيروي انساني 
با توانمندي باال است بدين سبب اين گروه توانسته 
است بسياري از موانع پيش رو را با تكيه بر نگرش 
ويژه مديران، تخصص و توانمندي آنها پشت سر 

گذاشته و مراحل ترقي را طي كند. 
وي ادامه داد:  نكته حائز اهميت در اين خصوص 
ــدا تا كنون  ــكيل اين گروه از ابت ــت كه تش اين اس
زمينه ساز تمام دست آوردهاي گروه در عرصه هاي 

بين المللي و ملي است. 
ــاره به اين موضوع كه هم اكنون  وي ضمن اش
ــتيم، افزود: گروه  در انتهاي برنامه سمت 90 هس
صنعتي خودروسازي سايپا توانسته است با اتكاء به 
توانمندي هاي مديران و دست اندركاران 52 درصد 
از بازار را به خود اختصاص دهد؛ براي اينكه بتوانيم 
در اين مسير موفق شويم الزم است با هم خواني و 

همدلي بيشتر در اين مسير گام برداريم. 
ــازي سايپا تصريح  مدير عامل گروه خودروس
ــاهد  كرد: براي اينكه بتوانيم در آينده اي نزديك ش
اعتالي خودروسازي سايپا و حضور موفق آن در 
ــت از طرح هاى جديد در اين  بازار باشيم الزم اس
مسير بهره  ببريم كه البته توجه به استاندارد هاي روز 
از عمده مباحث حائز اهميت در اين بخش است. 

وي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه با هر گروهي 
نوع نگرش در آن مجموعه تبيين و تعريف مي شود 
ــاي جديد در  ــل از تعريف طرح ه ــت قب الزم اس
ــرلوحه  اين حوزه، مديران، اهتمام و همدلي را س
ــرا هم اكنون  ــد؛ زي ــرار دهن ــاي خود ق فعاليت ه
بسياري از فعاالن در اين عرصه به داليل گوناگون 
ــوي  ــمت و س ــري داده و از توليد به س تغييركارب
تجارت گرايش پيدا كرده اند كه توجه به اين مطلب 
مي تواند اذهان را متوجه خطرهاي احتمالي در اين 

مسير بكند. 
وي متذكر شد: مديران بايد برنامه هاي خود را به 
گونه اي تعريف كنند كه توليدكنندگان با عالقه مندي 
ــير گام برداشته و بازار  و توان بيشتري در اين مس
توليد را به خاطر سود بيشتر و يا به هر دليل ديگر رها 
نكنند زيرا فاصله گرفتن صنعت گران از صنعت به 
منزله تضيعف بخش صنايع و خودروسازي كشور 

خواهد بود. 
مهندس پوستين دوز ضمن اشاره به اين موضوع 

كه ضريب مهندسي در بسياري از شركت ها كاهش 
ــت، تأكيد كرد: الزمه اصلي اين بخش در  يافته اس
شرايط فعلي طراحي هويت و ماهيت شركت هاي 
فني و مهندسي است چرا كه شركت هاي توانمند 
در اين زمينه استراتژي تعريف شده و رقابتي را در 
دستور كار خود دارند كه در صورت فاصله گرفتن 

از اين مقوله به حتم دچار مشكل خواهيم شد. 
ــن  ــي از كليدي تري ــروزه يك ــت: ام وي گف
راهكارهاي برون رفت از معضالت بخش صنعت 
توجه به خدمات پس از فروش و چگونگي عرضه 
كاال در بازار است چرا كه بايد ضمن عرضه وسيع 
ــرمايه را نيز مد نظر  توليدات در بازار بازگشت س

داشته باشيم. 
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا ضمن اشاره 
ــازي به عنوان يكي از اصول پايه اي  به استاندارد س
خودروسازي خاطرنشان كرد: زماني صنعت شرايط 
خود را بر محيط القاء مي كرد اما امروزه اين محيط 
ــرايط خود را بر صنعت تحكيم مي كند  است كه ش
بر اين اساس صنعت براي ارتقاء جايگاه خود بايد 

توجه ويژه اي به امر استانداردسازي داشته باشد. 
وي تصرح كرد:  الزم است بستر فني و مهندسي 
را فراتر از انديشه ها و برنامه ها تبيين و اجرا كنيم كه 
البته الزمه اين امر هماهنگي توأم با ديگر بخش ها بر 

اساس اهداف از پيش تعيين شده است. 
ــعي خواهيم داشت كه  ــتين دوز گفت:  س پوس
ــي مجموعه هاي  ــاي الزم، هم افزاي با همگامي ه
اقتصادي و اجتماعي را به گونه اي هدايت كنيم كه 
خودروسازي سايپا بتواند جايگاه خود را در صنعت 
ملي تثبيت كند؛ زيرا امروزه صنعت خودروسازي 

نقش كليدي در بروز مباحث اقتصادي و اجتماعي 
را به خود اختصاص داده است بر اين اساس الزم 
ــي نو و  ــا نيز با نگرش ــت به مبحث هلدينگ ه اس

واقع گرايانه تر توجه شود. 
وي متذكر شد: براي ترويج مديريت صحيح، 
ــت كه مديران فعال در اين عرصه به علوم  الزم اس
ــوند؛ چرا كه گروه  ــلط ش مرتبط از جمله IT مس
ــه توانمندي ها و  ــايپا با توجه ب ــازي س خودروس
ــش مي تواند جايگاه  ــيل  متمركز در اين بخ پتانس
خود در عرصه ملي را تثبيت و در راستاي صادرات 

گام بردارد. 
ــازي به عنوان اصل اول و نياز  وي از هويت س
پايه اي اين گروه نام برد و تأكيد كرد: شادي، احترام 
ــت كه  ــي در اين صنعت اس و اعتماد اصول اصل
ــاس الزم  بايد رويكرد عمومي پيدا كند، براين اس
است مديران با اعتماد به آنچه كه در قالب برنامه ها 
ــت به منظور اعتالي اين بخش  گنجانده شده اس
سرمايه هاي الزم را با هدف ارتقاء بهره وري، كيفيت 
و احياء بازار جذب و در اين خصوص نهايت سعي 

خود را مبذول دارند. 
ــت:  ــار داش ــتين دوز  اظه ــدس پوس مهن
خودروسازان بر اساس برنامه هاي از پيش طراحي 
ــتند 40 درصد فراتر از عرصه  ــده مؤظف هس ش
جغرافيايي خود را پوشش دهند، بدين سبب منابع 
انساني از اهميت ويژه اي در اين حوزه برخوردار 
مي شوند چرا كه كاستي  هاي صنعت را مي توان با 
اتكاء به ابزارها برطرف كرد اما نمي توان مديران 
ــتعد و با تجربه  را در اندك زماني تربيت و به  مس

مجموعه تزريق كرد.

براى موفقيت در بازار 

شركت پارس خودرو در  شــهريور ماه سال جارى، باالترين 
تعداد توليد خودرو خود از بدو  تأسيس را به ثبت رساند. 

به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو، اين 
ــال جارى با توليد 25هزار و349  شركت در شهريور ماه س
دستگاه خودرو سوارى، باالترين ميزان توليد ماهيانه خودرو 

را از بدو  تأسيس خود به ثبت رساند. 
اين گزارش حاكى است با توجه به برنامه ريزى هاى توليدى 
و تغذيه خطوط انجام شده در شركت پارس خودرو و توليد 
ــيما، پيكاپ، رونيز، تندر  خودروهايى همچون پرايد، ماكس
90 در سه تيپ و مگان در سه تيپ و همچنين تعامل با تأمين 
ــمارگان  كنندگان قطعات، باز هم منجر به توليد خودرو با ش

بيشتر و كيفيت باالتر در اين شركت شده است. 

ــودرو تا 19  ــركت پارس خ ــاس اين گزارش، ش بر اس
ــال جارى با مجموع 117هزار و 730 دستگاه  شهريورماه س
ــبت به مدت مشابه سال قبل 18/2  انواع خودرو سوارى نس

درصد رشد توليد را به ثبت رسانده است. 
در پايان اين گزارش آمده است پس از محقق شدن رشد 
31درصدى فروش از ابتداى سال جارى تاكنون نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 98/5 درصد از برنامه توليد خودرو 

به ثبت رسيده است. 
بنا بر اين گزارش، شركت پارس خودرو با توليد روزانه بيش 
ــتگاه خودرو، يكى از بزرگ ترين اهداف خود را  از هزار دس
محقق كرده و پيش بينى مى شود با ورود خودروهاى جديد تينا 

و قشقايى ميزان توليد خودرو در اين شركت افزايش يابد.
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ــال جاري، 10 هزار خودروي ويژه  تا پايان س
معلوالن در قالب 20 نوع خــودرو توليد خواهد 

شد. 
ــل  ــام مديرعام ــي، قائم مق ــدس مدن مهن
ــركت پارس خودرو در بازديد خبرنگاران  ش
از خط توليد خودروهاي ويژة معلوالن شركت 
ــب افزود: نبود  پارس خودرو، با بيان اين مطل
استانداردها و عدم همكاري بعضي شركت هاي 
ــازيـ  كه بايد تغييراتي در برندشان  خودروس
براي تجهيز خودرو به امكانات ويژه معلوالن 
ــكالت اجراي اين  ــودـ   از جمله مش انجام ش

پروژه بوده است. 
ــتانداردهاي  وي با بيان اينكه دانش فني و اس
ــژه معلوالن تاكنون در  مربوط به خودروهاي وي
ــت، خاطرنشان كرد: در  كشور وجود نداشته اس
حال مذاكره با رنو و نيسان براي تجهيز برخي از 
اين خودروها به تسهيالت ويژة معلوالن هستيم. 
مقنيـ   مدير پروژه توليد خودروي معلوالن 
ــال  ــركت پارس خودروـ   نيز گفت: س در ش

ــركت  86 پروژه خودروي ويژه معلوالن در ش
ــه ممانعت برخي  پارس خودرو كليد خورد ك
شركاي تجاري از ايجاد تغيير در خودروها از 

داليل عقب افتادن اين پروژه بوده است. 
ــاص بودن اين خودرو  وي با بيان اين كه خ
ــخت افزاري و  ــتم س ــه سيس ــت نياز ب به عل
ــب مجوزهاي قانوني  نرم افزاري خاص، كس
ــكالت گارانتي و  ــتانداردهاي الزم، مش و اس
ــروش و آموزش هاي الزم  ــس از ف خدمات پ
به معلوالن هزينه هاي توليد آن را افزايش داده 
است، تصريح كرد: تيراژ پايين و تنوع باالي اين 
ــكالت موجود به شمار  خودروها از ديگر مش

مي رود. 
وي ادامه داد: در هر صورت پارس خودرو 
به عنوان يك راهبرد اجتماعي در راستاي ايفاي 
ــا همكاري  ــي خود ب ــئوليت هاي اجتماع مس
سازمان بهزيستي پروژه توليد خودروهاي ويژه 

معلوالن را آغاز كرده است. 
ــركت،  وي افزود: ايفاي نقش اجتماعي ش

ــاخت تجهيزات  ورود به عرصه  طراحي و س
ــه بازار ويژه  خودروي ويژه معلوالن، ورود ب
معلوالن و ارتقاي برند پارس خودرو از اهداف 

اجراي اين پروژه است. 
ــش گرايش به  ــان كرد: افزاي وي خاطرنش
خريد محصوالت پارس خودرو، كاهش بخشي 
از مشكالت تردد قشر معلول، رضايت مشتريان 
و افزايش سهم بازار شركت از نتايج اين پروژه 

خواهد بود. 
ــر در فاز اول پروژه  مقني گفت: 12هزار نف
براي خريد خودرو پيش ثبت نام كرده بودند كه 
از آنها دو هزار نفر ثبت نام اوليه، 880 نفر ثبت 
نام قطعي و 600 نفر تكميل وجه كرده بودند كه 

تاكنون500 خودرو تحويل داده شده است. 
ــودروي معلوالن  ــد خ ــروژه تولي مدير پ
ــده  پارس خودرو درباره دليل تأخير ايجاد ش
در اجراي پروژه تصريح كرد: تفاهم نامه  توليد 
ــتي  ــن پارس خودرو و بهزيس اين خودرو بي
ــده بود كه تفاوت ديدگاه طرفين در  منعقد ش

خصوص برخي مسائل مانند نوع ثبت نام خريد 
محصوالت از داليل تأخير بوده است. 

وي ادامه داد: همچنين جديد بودن فرآيند 
توليد خودروي معلوالن در كشور و نبود مشابه 
داخلي، عدم تمايل شركاي تجاري به پروژه و 
تنوع معلوليت هاي مختلف و نبود ويلچرهاي 

استاندارد از ديگر داليل بوده است. 
ــان كرد: در حال مذاكره براي  وي خاطرنش
ــوالن روي خودروهاي  نصب تجهيزات معل
ــتيم ضمن آن كه درصدي از  رنو و نيسان هس

توليدات به عراق صادر خواهد شد. 
كاظميـ  قائم مقام فروش پارس خودروـ  
ــرح توليد خودروي ويژه  نيز اظهار كرد: در ط
ــرويس خودرو در محل مشتريان  معلوالن س

انجام خواهد شد. 
ــان كرد: با فراخواني از تمام  وي خاطرنش
مشتريان دعوت كرديم تا با حضور در يكي از 
نمايندگي هاي تهران، خودروهايشان را جهت 

چك در اختيار قرار دهند. 

گزارشگزارش

ــال جاري، 10 هزار خودروي ويژه  تا پايان س
20 نوع خــودرو توليد خواهد  معلوالن در قالب

شد

ــركت  86 پروژه خودروي ويژه معلوالن در ش
ــه ممانعت برخي  پارس خودرو كليد خورد ك

ا ا ا ا ا ا كا ش

ــاخت تجهيزات  ورود به عرصه  طراحي و س
ــه بازار ويژه  خودروي ويژه معلوالن، ورود ب
اف ا ا ا ن قا ا الن ل

خصوص برخي مسائل مانند نوع
محصوالت از داليل تأخير بوده
ع

ا ا ا

قائم مقام پارس خودرو: قائم مقام پارس خودرو: 
دانش فني پروژه دانش فني پروژه  در كشور وجود نداشت  در كشور وجود نداشت 

توليد 10 هزار خودروي ويژه معلوالن در سال جاري 
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8 /12درصد رشد كيفى در محصوالت نيسان، 11/4 درصد رشد 
كيفى در محصوالت رنو 

معاون تضمين كيفيت پارس خودرو خبر داد: 

شركت پارس خودرو در شهريور ماه سال جارى 
نسبت به ماه قبل در زمينه كيفيت محصوالت خانواده 
ــت محصوالت  رنو 12/8 درصــد و در زمينه كيفي
خانواده نيسان 11/4 درصد رشــد كيفى را به ثبت 

رسانده است.
مهندس يونسيان معاون تضمين كيفيت گفت: 
شركت پارس خودرو براى حفظ و ارتقاى عنوان 

كيفى ترين خودروساز ايران، مصمم است.
ــد كيفى محصوالت اين شركت حتى در   رش
روزهاى ماه مبارك رمضان نيز ادامه داشت و در 
ــركت در ماه  ــكنى بى سابقه اين ش پى ركورد ش
ــاخص هاى كيفى محصوالت  مبارك رمضان، ش
پارس خودرو در اين ماه نيز نشان گر رشد بسيار 

خوبى بوده است. 
ــه هدف گذارى هاى  ــا توجه ب وى افزود: ب
ــد شركت  ــط مديريت ارش ــده توس انجام ش
ــظ و ارتقاى كيفى  ــى بر حف پارس خودرو مبن
ــف پروژه هاى متعدد  كليه محصوالت، با تعري
ــعى در  ــى و توليدى س ــى، فن ــن، مهندس تأمي
ــركت  ــتمر كيفيت محصوالت ش ــاى مس ارتق

ــم.  ــودرو  داري پارس خ
معاون تضمين كيفيت شركت پارس خودرو 

در زمينه ورود خودرو مگان به جدول ارزشيابى 
كيفى خودروهاى ساخت داخل افزود: با توجه 
به استقبال متقاضيان از خودرو مگان و شناخته 
شدن اين خودرو به عنوان يكى از كيفى ترين و 
ايمن ترين خودروهاى دنيا، كليه مراحل توليد 
انبوه اين خودرو به اتمام رسيده و با آغاز توليد 
انبوه، اين خودرو به عنوان يكى از خودروهاى 
جديد شركت پارس خودرو در رده خودروهاى 

ــور قرار خواهد گرفت.  خيلى خوب كش
ــد كرد: با  ــان تأكي ــيان در پاي مهندس يونس
ــركت  توجه به اين كه در همكارى هاى ميان ش
ــى، همواره به  ــركاى خارج پارس خودرو و ش
جز مباحث مالى، حفظ و ارتقاى برند و كيفيت 
ــت، و  ــده اس در اولويت هاى كارى تعريف ش
ــاى به عمل آمده  همچنين با توجه به ارزيابى ه
ــركت،  ــوالت جديد اين ش ــه با محص در رابط
پيش بينى مى شود با ورود خودروهاى با كيفيت 
ــركت، به  ــقايى به چرخه توليد اين ش تينا و قش
ــاهد حضور كليه محصوالت شركت  زودى ش
پارس خودرو در رده بهترين خودروهاى ساخت 

داخل كشور باشيم. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدير فروش پارس خودرو اعالم كرد: 

   E1 90پيش فروش مدل جديد تندر
به زودي آغاز مي شود 

مدير فروش شــركت پارس خــودرو، از پيش فروش يك مدل 
جديد از خودرو تندرE1CP 90 در اين شركت خبر داد. 

ــين روان بد گفت: به زودي پيش فروش تندر90 مدل  حس
E1CP داراي ترمز ABS و بعضي امكانات ديگر را آغاز خواهيم 

كرد. 
ــه اين مدل از تندر90،  وي افزود: هدف ما از توليد و عرض
باال بردن ضريب اطمينان و ايمني در جهت افزايش كيفي اين 

خودروست. 
او همچنين با اشاره به رشد 32 درصدي فروش پارس خودرو 
اظهار كرد: هدف گذاري شركت در ابتداي امسال توليد روزانه 

ــتگاه خودرو بود كه با توجه به رشد مناسب توليد در  هزار دس
اين شركت و به همت كاركنان، اين تيراژ به مقدار قابل توجهي 

در حال افزايش است. 
ــركت پارس خودرو،  درباره تندر90 گفت:  مدير فروش ش
ــركت پارس خودرو به علت  با اين كه توليد اين خودرو در ش
عدم تأمين به موقع قطعات از طرف شركت رنوپارس از برنامه 
توليد خود عقب است، اما تحويل آن به خريداران طبق برنامه 

زمان بندي اعالم شده در حال انجام است. 
ــبد محصوالت اين شركت با  ــان كرد: س روانبد خاطرنش
ــرعت در حال افزايش است و بر  توجه به نياز مشتريان، به س

اين اساس بيش از 1200 دستگاه مگان 2000اتوماتيك ساخت 
داخل، توليد و پيش فروش شده و به زودي تحويل متقاضيان 

مي شود. 
وي درباره محصوالت جديد پارس خودرو نيز گفت: عالوه 
بر توليد و پيش فروش مگانE2 1600 (فول آپشن) با تجهيزات 
خاص و لوكس و پيش فروش خودرو مگان 2000 هفت دنده 
توليد داخل، مذاكراتي براي توليد و فروش محصوالت ديگر 
ــده و اميد است با توجه به استقبال مردم  خانواده مگان آغاز ش
ــاهد توليد خودروهاي جديدتري از اين  از خانواده مگان، ش

محصول با كيفيت باشيم.

كاركنانى كه داراى فرزندان دانش آموز و دانشــجو تحت تكفل 
ــتور مديرعامل مبنى بر افزايش مبالغ كمك هزينه  هستند، طبق دس
تحصيلى و لوازم التحرير به مناسبت شروع سال تحصيلى جديد، با 
رعايت ضوابط مشمول دريافت كمك هزينه سال تحصيلى 88ـ  87 

به شرح جدول ذيل خواهند بود.
بنابر گزارش مديريت خدمات عمومى ضوابط دريافت اين 

كمك هزينه بدين شرح است:

1ـ كليه كاركنان رسمى، قراردادى تمام وقت (پس از اتمام 
ــهيالت فوق الذكر استفاده  ــى) مى توانند از تس دوره آزمايش

كنند.
ــدان دانش آموز و  ــه تحصيلى فقط به فرزن 2ـ كمك هزين

دانشجوى كاركنان پرداخت مى شود.
3ـ به هر پرسنل تا سقف سه فرزند كمك هزينه تحصيلى 

پرداخت مى شود.

4ـ براساس اين گزارش گواهى ثبت نام در سال تحصيلى 
88ـ  87 كه الزم است ممهور به مهر محل تحصيل باشد، از 
ــمار  جمله مدارك الزم براى دريافت اين كمك هزينه به ش

مى رود.
ــال مدارك تا تاريخ 21مهر88  يادآور مى شود مهلت ارس
است كه الزم است از طريق نمايندگان قسمت ها به اداره تعاون 

و رفاه تحويل شود.

اعالم ضوابط دريافت كمك هزينه تحصيلى

مبالغ هزينه مقطع تحصيلى (به ريال)
دانشگاهدبيرستانراهنمايىابتدايى

774/4001/149/5001/529/0002/359/500
مبالغ هزينه لوازم التحرير

242/880394/680409/860288/420

از و د سخ پا كت ش وش ف مدي



تقدير و تشكر مديرعامل
 از كاركنان

انتصابات
ــى  ــوى مهندس تفرش ــكام جداگانه اى از س ــى اح ط
ــعبانى،  ــان عبداهللا رزاقى، حيدر مغنى، ش مديرعامل، آقاي
ــه ترتيب به  ــيد اميد ميرغضنفرى ب مجيد وزيرى راد و س
عنوان سرپرست مديريت حراست (با حفظ سمت) ، قائم 
مقام توسعه مهندسى معاونت مهندسى، قائم مقام مديريت 
مونتاژ پرايد، قائم مقام پشتيبانى مهندسى معاونت مهندسى 

و مشاور مديرعامل در امور منابع انسانى منصوب شدند.

پيش فروش خودرو تندر90 شركت پارس خودرو در مدل هاى 
مختلف آغاز شد. 

به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو، با توجه 
به رشد بى سابقه توليد در اين شركت و توافقات به عمل آمده 
ــمارگان توليد تندر90 در شركت  با تأمين كنندگان قطعات، ش
ــن خودرو آغاز  ــش يافته و پيش فروش اي پارس خودرو افزاي

شده است. 
اين گزارش حاكى است در دور جديد پيش فروش خودرو 
تندر90 شركت پارس خودرو، مدل هاى E1 ،E0AC آپشن دار 
ــان تحويل  ــته و زم ــت واگذارى قرار داش و E2 LP در اولوي
مدل هاى E1 ،E0 و E2 به ترتيب بهمن، اسفند و آذر 88 تعيين 

شده است. 
ــاخت هاى  ــاس اين گزارش با توجه به وجود زيرس بر اس
ــت توليد  ــركت پارس خودرو در جه ــب در ش توليدى مناس

ــمارگان و كيفيت  خودروهاى مختلف از جمله تندر90، با ش
بسيار باال، اين شركت توانايى فنى و مالى توليد و عرضه ساليانه 
ــه طبق آمارهاى  ــتگاه خودرو تندر90 را دارد ك 185 هزار دس
موجود 22درصد بيشتر از ساير توليدكنندگان اين خودرو در 

ايران است. 
همچنين شركت پارس خودرو اعالم كرد: تحويل تعهدات 
قبلى خودرو تندر90 اين شركت به صورت منظم در حال انجام 
ــتمر افزايش توليد خودرو  ــت و با توجه به برنامه هاى مس اس
تندر90، پيش بينى مى شود در ماههاى آتى تحويل اين خودرو، 

پيش از موعد اعالم شده انجام پذيرد. 
در پايان اين گزارش آمده است متقاضيان محترم مى توانند 
جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر به نمايندگى هاى مجاز 
فروش شركت هاى پارس خودرو و سايپا در سراسر كشور و يا 

سايتwww.parskhodro.ir  مراجعه كنند. 

با توجه به افزايش توليد در پارس خودرو: 
آغاز دور جديد پيش فروش تندر90 پارس خودرو

اطالعيه اداره حمل و نقل
نظر به بهبود روند اياب و ذهاب و ارائه خدمات مطلوب 
توسط پيمانكاران شركت، از كليه كاركنان استفاده كننده از 
سرويس ها تقاضا مى شود در زمان جمع آورى اطالعات و 
تكميل فرم هاى مربوطه، كمال دقت و همكارى الزم را با 

مسئوالن ذى ربط به عمل آورند.
 الزم به ذكر است هر گونه نقض اطالعات ارائه شده در 

تصميمات اتخاذى مؤثر بوده و به عهده فرد مى باشد.

بازديد 4 نفر از پرسنل 
شركت سايپا از پارس خودرو 
ــنبه 5 مهريك گروه 4 نفره از شركت سايپا از  روز يكش
قسمت label Peeling سالن رنگ پارس خودرو بازديد به 

عمل آوردند.
هدف از اين بازديد تبادل نظر و انتقال تجربيات بين دو 

شركت خودروسازى عنوان شده است. 
ــر از همراهى و  ــدگان ضمن تقدي ــان، بازديدكنن در پاي
همكارى صميمانه مديريت ارتباطات، امكانات و تكنولوژى 

سالن رنگ را بسيار پيشرفته و قابل توجه توصيف كردند.

 سيمون لى مدير فروش شركت Jac Motors كشور چين و هيأت 
همراه، روز يكشنبه 26 شهريور از سالن مونتاژ رنو بازديد به عمل 

آوردند. 
ــده  ــدف از اين بازديد تبادل نظر و انتقال تجربيات عنوان ش ه

است. 
ــت از همراهى و  ــدگان ضمن ابراز رضاي ــان، بازديدكنن در پاي
هماهنگى مديريت ارتباطات در طول بازديد، تكنولوژى پيشرفته 
ــدرن و مطابق با  ــركت پارس خودرو را م ــد خودرو در ش تولي

استانداردهاى جهانى توصيف كردند.

بازديد نمايندگان شركت Jac Motors  از سالن مونتاژ رنو 
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر

پارس خودرو پارس خودرو 33 برابر ايران خودرو برابر ايران خودرو
توليد تندر در 6  ماهه نخست سال

در نيمه نخست امسال در شركت پارس 
خودور8 هزار و 85 دستگاه تندر توليد شد.

بنابر آمار اعالم شده از سوي مديريت 
صنايع خودرو ايدرو،اين در حالى است كه 
در همين مدت در ايران خودرو تنها3 هزار 

و 160 دستگاه تندر توليد شده است.
ــر توليد  ــزارش، عالوه ب ــر اين گ بنا ب
قريب به 3 برابرى تندر در پارس خودرو 
نسبت به ايران خودرو، گروه سايپا باز هم 

صدر نشين توليد در 6 ماهه نخست سال 
به شمار مى رود.

ــد: توليد انواع  ــزارش مى افزاي  اين گ
خودرو (سواري ، وانت و تجاري) در نيمه 
نخست امسال در شركت هاي خودروساز 
تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران (گروه ايران خودرو و سايپا) 
در مجموع 578 هزار و 408 دستگاه بوده 
ــته 6 درصد  ــه با سال گذش كه در مقايس

افزايش داشته است. 
ــايپا در اين مدت 299 هزار   گروه س
ــودرو تجاري  ــتگاه انواع خ و 204 دس
ــى كه  ــرد  در حال ــد ك ــواري تولي و س
ــتگاه  ايران خودرو 279 هزار و 204 دس
انواع سواري و تجاري را به توليد رساند. 
در كل سهم سايپا از توليد انواع خودرو 
ــودرو 48 درصد  ــد و ايران خ 52 درص

بوده است. 

ن ر ز

ــانى مديريت ارتباطات و به  به گزارش اداره اطالع رس
نقل از دبيرخانه مركزى نظام پيشنهادها، 613 نفر از كاركنان 
ــهريور ماه 1388 با مساعدت  شركت براى اولين بار در ش

مديرعامل مورد تشويق قرار گرفتند.
ــاعدت مهندس تفرشى  ــاس اين گزارش، با مس براس
تعدادى از كاركنان شركت كه پيشنهادهاى آنان تصويب و 

اجرا شده است مورد تشويق مادى و معنوى قرار گرفتند.
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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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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

از 3 شـماره قبـل توسـط مديريـت 
اسـتراتژيك و توسـعه مديريت شـركت 
تدويـن مطالبـى در خصوص بهـره ورى و 
اصالح الگـوى مصرف آغاز شـد، و پس از 
درج 3 شماره گذشته، از اين شماره مفاهيم 
پايه اى موضوع بهره ورى و نقش و اهميت 
از زواياى مختلف بررسى و تحليل شده و در 
اختيار همكاران شركت قرار مى گيرد. سعى 
مديريت استراتژيك و توسعه مديريت در 
تدوين اين مطالب، سـاده گويى و انتشـار 
مفاهيم كليـدى و پايه اسـت. اميد اسـت 

مطالب مفيد فايده باشد.
كارايى (Efficiency): كارايى (راندمان) 
ناظر است بر اين كه داده هاى مختلف چگونه با 
هم تركيب مى شوند و يا اين كه كار چگونه پيش 
مى رود. كارايى توانايى به دست آوردن محصول 

يا ستانده بيشتر از حداقل داده ها است.
ـ كارايى به اين معناست كه حجم معينى از 
محصول با كيفيت عالى در كمترين زمان و با 

كمترين ضايعات و... به دست آيد.
ـ اين واژه را معادل واژه «Efficiency» به 
معناى « انجام خوب كار» يا «انجام صحيح 
كار» است. در اين معنا به ماهيت و كيفيت 
« روش كار» توجه نمى شود (يا كمتر توجه 
مى شود) بلكه بيشتر تأكيد و توجه بر انجام 

صحيح كار تعيين شده است.
اثر بخشى(Effectiveness): اثر بخشى 
ناظر است بر اينكه آيا نتايج به دست آمده يا 
ستانده ها منطبق با هدف هاى مورد انتظار 

است يا خير.
ــى  انگليس ــادل  ــن واژه را مع اي ـ 
«Effectiveness» آورده اند و به معناى «انجام 
كار خوب» و يا « انجام كار صحيح» است. 
در اين معنا به روش كار و ماهيت و كيفيت 
و اثر بخشى آن توجه مى شود و به اين نكته 
كه آيا كارى كه انجام مى شود و يا روشى كه 
تدوين شده است مى تواند اثربخش باشد، 

توجه و تأكيد مى شود.
ــره ورى(Productivity): تعريف  به
سازمان بين المللى كار (ILO): محصوالت 
ــار عامل اصلى توليد  مختلف با ادغام چه
ــل عبارتند از:  ــار عام ــوند. اين چه مى ش
زمينـ  سرمايهـ  كار و سازماندهى. نسبت 
تركيب اين عوامل بر محصوالت، معيارى 

براى سنجش بهره ورى است.
ـ تعريـف آژانس بهـره ورى اروپا 
ــتفاده مؤثر از هر  (EPA): بهره ورى، درجه اس

يك از عوامل توليد است.
ــك ديدگاه  ــره ورى در درجه اول، ي ـ به
فكرى است كه همواره سعى دارد آنچه را كه در 
حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره ورى 
ــت كه انسان مى تواند  مبتنى بر اين عقيده اس
كارها و وظايفش را هر روز بهتر و يا با اخذ نتايج 

برتر از روز پيش، به انجام رساند.
ــت از توانايى توليد  ــارت اس ـ بهره ورى عب
ــى از  ــه معين ــتفاده از مجموع ــا اس ــتانده ب س
ــتيابى به ــره ورى باالتر يعنى دس نهاده ها. به
ادامه در صفحه رو به رو

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
ــر در عرصــه توليد  ــا مهم ترين خب ــن روزه اي
پارس خــودرو، بحث توليد مگان 2000 اســت كه 
به زودى روانه بازار مى شود. لطفًا بفرماييد توليد اين 

خودرودر چه مرحله اى است؟
توليد مگان 2000 در جريان است و ما در حال 
توليد آن هستيم. هر وقت هم حوزه فروش صالح 
ــد. تمام مراحل  ــازار عرضه خواهد ش بداند به ب
ــده و  ــپرى ش توليد اين خودرو، براى عرضه س
آماده فروش و رسيدن به بازار است. ضمن آن كه 

تست هاى الزم هم انجام شده است.
روزى چند دستگاه مگان 2000 توليد مى كنيد؟

در حال حاضر حدود 20 دستگاه مگان 2000 
ــش آن هم وجود  ــكان افزاي توليد مى كنيم و ام

دارد.
معموًال چه معيارهايى منجر به اين مى شــود كه 
ــل مگان داخلى به  يك خودروى توليدى جديد مث
بازار عرضه شود يعنى مى خواهم بدانم چند دستگاه 
بايد آماده باشــد و به چه حدى از توليد بايد برسيد 

تا عرضه شود؟
ــازار، توليد به تنهايى  معموالً براى عرضه به ب
مالك نيست، بلكه مراحل مختلف كيفى هم مد 
ــت هاى مربوطه را  نظر است كه اين خودرو تس

پاس كرده و آماده تحويل به بازار است.
خودروى مگانى كه در داخل توليد مى شود چه 
تفاوتى با نوع وارداتى آن دارد؟ آيا از نظر كيفيت اين 

دو با هم متفاوتند؟
ــطح كيفى  ــازى يك س ــد، هر خودروس ببيني
مشخصى دارد و وقتى به آن سطح كيفى مى رسد 
مشترى هم به آن اعتماد پيدا مى كند. پارس خودرو 
در طول سال هاى گذشته به سبب همكارى با رنو 
ــان و تالش همه همكاران به سطح كيفى  و نيس
بسيار مناسبى رسيده و نه تنها با خودروى مگان 
ــا باالتر  ــت كه چه بس ــى قابل رقابت اس واردات
ــد. از اين جهت مطمئنم كه اين اطمينان  هم باش
ــودرو وجود دارد.  ــتريان پارس خ خاطر در مش
ــه در  ضمن آن كه ما در نمره هاى كيفى هم هميش
رده هاى اول هستيم. سطح كيفى ما سطح خوبى 
است و در بين شركت هايى كه در سطح دنيا زير 
پوشش رنو فرانسه در حال توليد خودرو هستند 
ــبز را داريم.  ما از لحاظ وضع كيفى وضعيت س
ــه با روسيه، برزيل  بنابراين به راحتى قابل مقايس

و تركيه هستيم.
ــال 88 گذشته و به نظر  آقاى مهندس 6 ماه از س
زمان مناسبى اســت براى اين كه وضعيت توليد در 
ــرد. االن توليد در  ــال 88 مورد ارزيابى قرار گي س
ــش رفته و به  چه وضعيتى اســت آيا طبق برنامه پي

چشم  انداز خواهيد رسيد؟
خوشبختانه وضعيت مناسبى از جهت توليد 
ــه ماهه  داريم. ما برنامه هاى توليد را به 4 دوره س
ــيم كرديم و به لطف خدا االن كه در مرحله  تقس
ــتيم طبق برنامه در حال  پايانى سه ماهه دوم هس
پيش رفتن هستيم. به نسبت سال گذشته نزديك 
به 20 درصد افزايش توليد داشتيم. قطعًا به برنامه 
ــال است  ــتگاه تا پايان س توليد كه 300 هزار دس
خواهيم رسيد. چون پروژه هايى كه تعريف شده 
ــده  و آمادگى هايى كه در پارس خودرو ايجاد ش
نشان مى دهد كه مثل سال گذشته به برنامه تعيين 

شده دست خواهيم يافت.
درخصوص تندر چطور؟

ــش توليد  ــوص ال 90 مقدارى كاه درخص
ــتيم كه آن هم به خاطر بحث تأمين قطعات  داش
ــت. البته با تدابيرى كه انديشيده  اين خودرو اس
شده و هماهنگى هايى كه با رنو شده، رنو پارس با 
همكارى هاى بيشتر در شش ماهه دوم اين كاهش 
ــرد و به برنامه توليد در  توليد را جبران خواهد ك

شش ماه دوم خواهيم رسيد.
ــه پارس خودرو،  ــا ورود خودروهاى جديد ب ب
بحث توليد ساير خودروها كه در حال حاضر توليد 
مى شوند چه مى شــود آيا هيچ يك از خودروهاى 

فعلى از گردونه توليد حذف مى شوند؟

پارس خودرو همكار  رنو
مهندس حيدرى

ــاى جديد  ــوط به خودروه ــاى مرب پروژه ه
ــادى از طرف  ــا تالش زي ــقايى ب مثل تينا و قش
ــت. براى  ــركت در جريان اس مجموعه هاى ش
اين كه تا آخر سال بتوانيم توليد را به ثمر برسانيم 
ــد اما  ــا همين جا توليد خواهند ش اين خودروه
ــاى قديمى چه  ــت توليد خودروه اينكه وضعي
ــذف توليد هيچ  ــه ما ح ــود بايد بگويم ك مى ش
خودرويى را در برنامه نداريم. ما با انتقال پيكاپ 
ــيما را  ــايت بروجرد، توليد ماكس و رونيز به س
ــف نخواهيم كرد.  هم ادامه خواهيم داد و متوق
متناسب با وضعيت بازار و شرايطى كه توليد تينا 
و قشقايى خواهد داشت، توليد ماكسيما هم ادامه 
خواهد داشت كه البته در يك زمانى هم ماكسيما 
را از خط كنار خواهيم گذاشت اما اين كه هم زمان 
با ورود خودروى جديد، توليد يك محصول را 
ــت و اين كار را  كنار بگذاريم، چنين چيزى نيس

انجام نخواهيم داد.
فكر مى كنيد ماكسيما تا كى ميهمان پارس خودرو 

خواهد بود؟
قطعًا ما در سال 89 هم توليد ماكسيما را ادامه 

خواهيم داد.
شاخص ترين برنامه شركت از نظر شما در حال 

حاضر چه برنامه اى است؟
ــركت بحث  ــم ش ــاى مه ــى از برنامه ه يك
نرم افزارى در حوزه مديريت است. كارى كه در 
پارس خودرو از اواخر سال گذشته شروع شده و 
با سرعت خوبى در جريان است همين بحث هاى 
ــتم هاى مديريت شركت است.  مربوط به سيس
ــركت، از طريق تغيير  ــتم هاى مديريت ش سيس
ــبك رهبرى مديران در حال بهبود است.  در س
ــركت با هدايت  اين كار در كل مجموعه هاى ش
مديرعامل در حال انجام است و مسئله بسيارى 
مهمى است. همه مجموعه ها در حوزه هاى شان 
ــتند تا  ــبك رهبرى در تالش هس با تغيير در س
ــان را بهبود دهند و به  ــتم هاى مديريتى ش سيس
ــتر حركت كنند.  ــمت بهره ورى و تعالى بيش س
ــكه و الزم و  ــى و بهره ورى دو روى يك س تعال
ــتند. با اين اقدام به سمت و  ملزوم يكديگر هس
سوى بسيار مثبت و مهمى گام خواهيم برداشت. 
انشاءاهللا با اين اقدامات، پارس خودرو همچون 
ــته چابك ترين و بهره ورترين  ــال هاى گذش س

حسن رضا حيدرى معاون جوان توليد پارس خ
ــتانداردهاى توليد و تح معتقد است، رعايت اس
ــ ــه جلوى پارس خودرو، موجب ش مثبت و رو ب

نگاه ها، نسبت به اين خودروساز تغيير كند. 
به گفته  وى اگر در گذشته رنو و نيسان به شركت

مثل پارس خودرو به عنوان يك بازار و مشترى
نگاه مى كردند اما االن پارس خودرو را همكار وش
ــم نوع مديريت ه توانمند خود مى دانند؛ چون ه
كرده و هم سطح كيفى محصوالت اين شركت اف
يافته و هم چشم انداز توسعه اى درخشانى دارد.

با هم گفت وگو را پى  مى گيريم.

خودروساز كشور معرفى خواهد شد. با كاربست 
ــان تر  ــًا پارس خودرو درخش ــن برنامه ها قطع اي
ــازان داخلى و نحوه  ــته در بين خودروس از گذش
همكارى با خودروسازان خارجى ظاهر خواهد 
ــك  در حوزه توليد شاهد تحوالت  شد. بدون ش

خوبى خواهيم بود.
ــاره  ــازان جهانى اش ــا خودروس ــكارى ب به هم
كرديد؟ با ورود تينا و قشقايى به پارس خودرو سطح 
همكارى هاى شما با نيسان قطعاً گسترده تر خواهد شد؛ 

لطفاً نوع همكارى را توضيح دهيد؟
ــان به  ــايد نوع نگاه رنو و نيس ــته ش در گذش
ــه عنوان يك  ــركت هايى مثل پارس خوردو، ب ش
ــه پارس خودرو به  ــترى بود اما االن ب بازار و مش
عنوان يك همكار توانمند نگريسته مى شود. نوع 
نگاه و ديدگاه رنو و نيسان نسبت به ما تغيير كرده 
ــطح كيفى توليدات پارس خودرو  است. چون س
بهبود پيدا كرده و افزايش يافته است.ضمن آن كه 
نگاه رنو و نيسان به نوع مديريت شركت هايى مثل 
پارس خودرو تغيير كرده است و االن رنو و نيسان 
به عنوان يك شريك توانمند به پارس خودرو نگاه 
ــم انداز خوبى در  مى كنند چون اين شركت چش
ــعه دارد. امروز، چه در حوزه توليد و مونتاژ  توس
خودرو چه در حوزه توسعه تحقيقات، نگاه ها به 

پارس خودرو عوض شده است.
پارس خودرو اخيراً اعالم كرده در سه سال اخير 
ــته خودرو توليد كرده است.  دو برابر 50 سال گذش
ــد؛ آيا نيروى  ــد چگونه اين اتفاق مى افت فكر مى كني
انسانى افزايش مى يابد و يا ظرفيت سازى ها منجر به 

اين موفقيت مى شود؟

مفاهيم
 پايه اى بهره ورى
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نامه پارسنامه پارس كليككليكگفت و گوگفت و گو

و و نيسان است نه مشترى
  معاون توليد:

ــت. فكر مى كنم  ــيار خوبى اس ــؤال بس س
ــته  ــال هاى گذش ــه در س ــاخص هايى ك ش
ــده،  ــر ش ــودرو منتش ــوص پارس خ درخص
ــان مى دهد كه پارس خودرو بهره ورترين  نش
ــت. مخصوصًا در  خودروساز كشور بوده اس
سال گذشته و امسال تأكيد بيشترى درخصوص 
ــت. عالوه  ــده اس بهبود بهره ورى و تعالى ش
ــبك مديريت و رهبرى مجموعه از  بر اين، س
ــت و  طرف همه معاونت ها تغيير پيدا كرده اس
همكارى بين واحدى افزايش يافته است. چند 
ــركت هاى خودروسازى يا  وجه تمايز بين ش
پارس خودرو وجود دارد كه خيلى مهم است. 
ــعه  ــه پروژه هاى زيادى براى توس يكى اين ك
ــه فقط يك  ــده ك در پارس خودرو تعريف ش
واحد آن را انجام نمى دهد بلكه اين پروژه در 
ــود و از توان همه  بين معاونت ها تقسيم مى ش
معاونت ها استفاده مى شود. به طور هم زمان اين 
مسئله باعث مى شود توان مديريت پروژه هاى 
توسعه باالتر باشد. ضمن آن كه هم زمان، نفرات 
بيشترى درگير مى شوند و از توان همه استفاده 

مى شود. 
ــيار زيادى پروژه  به همين خاطر تعداد بس
توسعه از سال گذشته و امسال تعريف و انجام 

شده است. 
من به عنوان معاون توليد، چند پروژه را بر 
عهده گرفتم و معاونت هاى ديگر هم همين طور. 
ــرعت پارس خودرو  ــود س اين ها باعث مى ش
ــترى به خود بگيرد. فكر مى كنم  ــتاب بيش ش

ظرفيت دست پيدا كرديم. تا اين كه توانستيم آن را به 
45 دستگاه ظرفيت اسمى برسانيم كه در نوع خود 
بى نظير است. معموالً خودروسازان اين پروژه ها را 
به ساير شركت ها كه كارشان مديريت پروژه است 
مى سپرند ولى ما در پارس خودرو از طريق تيم هاى 
ــعه، برنامه ريزى،  داخلى تمام مراحل اعم از توس
ــام و ظرفيت رنگ  طراحى و اجرا را خودمان انج
ــالن رنگ پارس خودرو  را بهبود داديم. به نظرم س
ــان و رباتيك بودن آن  به دليل تجربه باالى كاركن
ــالن رنگ ايران است؛ چرا كه ما  با كيفيت ترين س
بيشترين تعداد ربات را در سالن رنگ مان استفاده 
مى كنيم. پاشش پيوسته و باكيفيتى است و از لحاظ 
كيفى هم نمره خوبى در بين خودروسازان داريم. 
اما با توجه به اين كه ما فقط يك سالن رنگ داريم 
ــبت  و در حوزه بدنه و مونتاژ ظرفيت باالترى نس
به اين يك سالن رنگ داريم، كمبود ظرفيت رنگ 
ــكاران داخلى از جمله  ــتفاده از توان پيمان را با اس
كرمان خودرو، زاگرس خودرو، بهمن و سايپا ديزل 

برطرف مى كنيم.
توليد پيكاپ و رونيز در بروجرد، چه موقع استارت 

مى خورد؟
فكر مى  كنم ظرف ماه آينده توليد اين دو محصول 

در سايت بروجرد شروع خواهد شد.
ــكاران  ــاغل در آنجــا هم هم نيروى انســانى ش

پارس خودرو خواهند بود؟
نيروى انسانى ما تا زمانى كه آنجا به سطح كيفى 
مناسبى برسد در آنجا حضور خواهند داشت. االن 
ــتند و در حال رفت و  ــايت بروجرد هس هم در س
ــوزش كاملى داديم و  آمدند. ما به كاركنان آنجا آم
ــى هم كمك كرديم. تا  درخصوص مهارت هاى فن
راه اندازى خط و رسيدن به مراحل مختلف كيفى، 
نيروهاى ما آنجا حضور دارند. پس از آن به كاركنان 
زاگرس خودرو كه توسط ما آموزش ديدند تحويل 
مى دهيم. البته اين كار با نظارت نيسان در حال انجام 
ــت. يعنى از لحاظ كيفى در خودروى پيكاپ و  اس
رونيز مشكلى نخواهيم داشت. چون هم نيروهاى 
ما آنجا حضور دارند و هم نيروهاى شركت نيسان 

نظارت مى كنند.
ــاهد افزايش توليد در آينده  پس مى توان گفت ش

خواهيم بود؟
ــايت بروجرد امكان افزايش توليد  قطعًا. در س
وجود دارد. بدون ترديد متناسب با وضعيت بازار 

در صورت لزوم اين كار را خواهيم كرد.
تينا و قشــقايى چطور؟ اين دو خودرو چه موقعى 

وارد بازار مى شوند؟
ــاى مهندس  ــقايى آق ــا و قش ــروژه تين مدير پ
ــتم،  ــتند آن گونه كه من در جريان هس جابرى هس
ــودرو به خصوص معاونت  مجموعه هاى پارس خ
ــدازى خطوط  ــى تالش زيادى براى راه ان مهندس
ــاهد توليد آن  ــاءاهللا تا آخر سال ش آن دارند و انش

خواهيم بود.
آيا اين دو خودرو هم داخلى سازى خواهند شد؟

ــب با توان داخلى قطعه سازان اين امكان  متناس
ــه توافقاتى دارد  ــتگى ب وجود دارد. البته اين ها بس
ــت. در هر  ــان خواهد داش كه پارس خودرو با نيس
ــازان كشور براى  حال بايد گفت كه توان قطعه س
ــت و مى توان از آن ها  توليد برخى قطعات باال اس

استفاده كرد.
و سخن آخر...

ــه  ــودرو ب ــت پارس خ ــا دارد از مديري ج
ــال  ــول س ــان در ط خاطرجهت دهى  هاى ش
ــكر كنم. هم چنين از همه  ــال تش ــته و امس گذش
معاونت ها كه در حوزه توليد به ما كمك مى كنند 
ــگزارم. پيش بينى مى كنم با اين روندى كه  سپاس
درخصوص بهبود سيستم هاى مديريتى در شركت 
پارس خودرو اتفاق مى افتد پارس خودرو به زودى 
ــر در مديريت صنعتى  ــبى براى تغيي الگوى مناس
ــتم هاى  از جهت نرم افزارى و نيز تحول در سيس

مديريتى خواهد بود.

خودرو 
حوالت 
ــده كه 

ت هايى 
 صرف 
 شريك 
ها تغيير 
فزايش 

 

ــعه پارس خودرو اين امر عامل  درخصوص توس
مهمى بود. وجه تمايز ديگر پارس خودرو با ساير 
ــازماندهى شناور  شركت ها اين است كه ما با س
ــالن هاى توليدى از طريق جابه جايى نيروها،  س
متناسب با برنامه 3 ماه شركت، توانستيم بهره ورى 
را در محصوالت مختلف باال ببريم. به طور مثال 
ــول پيش بينى   در زمان  هايى كه توليد يك محص
ــريعًا سازماندهى  شده، كاهش پيدا مى كند ما س
نيروهايمان را تغيير مى دهيم و آن ها را به جاهاى 
جديد منتقل مى كنيم. نيروهايى با اسم كاله سبزها 
ــت كه در  ــان اين اس تربيت كرديم. اين ها كارش
سالن هاى مختلف كارهاى مشابه را انجام دهند. 
ــنلى مونتاژكار مربوط به خودروى  مثًال اگر پرس
ــت به طور هم زمان آموزش مى بينند تا  ال 90 اس
ــان را داشته باشند.  توان كار در خودروهاى نيس
بنابراين هر موقع احساس كرديم به داليلى توليد 
ــت كم شود بالفاصله از  در يك محصول قرار اس
ــناور، نيروها را در سالن ها  طريق سازماندهى ش
ــود هم به  ــتقر مى كنيم. اين امر موجب مى ش مس
برنامه برسيم و هم بهره ورى نيروها را باال ببريم. 
فكر مى كنم در شركت هاى خودروسازى ايران، 
سازماندهى شناور به اين شكل اتفاق نمى افتد. به 

نظرم اين امر، وجه تمايز بسيار مهمى است.
ــى از وجه تمايز دوم  وجه تمايز بعدى كه ناش
است بحث تنوع توليد در پارس خودرو است اگر 
چه تنوع توليد كار بسيار سخت و انرژى بر است 
اما با باالنس كردن توليدات مختلف، يك شركت 
ــت پيدا كند و عقب  مى تواند به برنامه هايش دس
ــركت را  نيفتد. هر چند اين امر واحدهاى زياد ش
درگير مى سازد اما تاكنون توانستند وظيفه خود را 
به نحو احسن انجام دهند و به همين خاطر منجر 
به اين شد كه توانستيم طى سه سال در مقابل 50 

سال گذشته توليد بيشترى داشته باشيم.
سالن هاى رنگ با اين حجم افزايش تيراژ توليد، 

پاسخ گو هستند؟
ــا هم از لحاظ  ــبختانه در حوزه رنگ، م خوش
ــيار بااليى  ــطح بس كيفيت و هم بهره ورى در س
هستيم و نسبت به ساير خودروسازان بهره ورى 
ــتگاه  ــالن رنگ ما براى 35 دس بااليى داريم. س
اسمى طراحى شده بود اما با پروژه هايى كه توسط 
ــد به افزايش  كاركنان پارس خودرو مديريت ش

ادامه از صفحه قبل
ــتر با همان مقدار يا مقدار كمترى  ستانده بيش

از نهاده.
ـ بهره ورى عبارتست از نسبت توليد كاالها 
ــه اى از كاالها و خدمات  و خدمات، يا مجموع
(خروجى)؛ به يك يا چند داده (ورودى) مؤثر در 

توليد آن كاال و خدمات. 
ــام دادن كار  ــت انج ـ بهره ورى يعنى درس
درست. درست انجام دادن كار را كارايى و كار 

درست انجام دادن را اثربخشى مى گويند.
ــتانده  ــك مقياس توليد يا س ـ بهره ورى ي
توليد شده نيست، بلكه مقياسى براى تشخيص 
اين مطلب است كه منابع تا چه حد به خوبى با 
ــده و مورد بهره بردارى قرار  يكديگر تركيب ش
گرفته اند تا نتايج خاص و مطلوبى به دست آيد.

ــًا به  ــر محصول صرف ــول حداكث حص
ــت، بلكه  معناى افزايش حجم توليد نيس
ــت يعنى  ــادى آن مد نظر اس مفهوم اقتص
ــان، محصولى با كيفيت  مثًال با هزينه يكس
ــود يا با هزينه يكسان، مقدار  بهتر توليد ش
ــت قبلى توليد  ــترى محصول با كيفي بيش
شود. در مورد صنايع خدماتى، اين موضوع 
به شكل ارائه خدمات با كيفيت بهتر براى 

مشتريان تجلى مى يابد. 
هدف از محاسبه بهره ورى

ــه از طريق  ــت ك ــره ورى هدفى اس به
ــتمر تجهيزات مادى و منابع  بهسازى مس
انسانى قابل حصول است. هدف بهره ورى 
ــت از به حداكثر رسانيدن استفاده  عبارتس
ــهيالت و... به طريق  ــانى، تس از منابع انس
ــاى توليد،  ــش هزينه ه ــا كاه ــى و ب عمل
ــتغال، افزايش  گسترش بازار، افزايش اش
ــود معيارهاى  ــتمزدهاى واقعى و بهب دس
زندگى آن گونه كه به نفع كاركنان، مديران 

ــد. و مصرف كنندگان باش
بهره ورى مى تواند در سطوح مختلفى 
تعريف شود. در سطح فردى، موضوع آن 
ــت كه چگونه مى توان بهره ورى فرد  اس
ــروه، منظور  ــطح گ را افزايش داد. در س
ــازمان  ــى از س ــره ورى گروه يا بخش به
ــطح سازمان يا  مطرح است؛ ليكن در س
ــت كه بحث بهره ورى  رشته تجارى اس
ــود و حداكثر ضوابط  بيشتر مطرح مى ش
مربوط به بهره ورى را داراست. در يك 
ــت بحرانىـ   ــازمانـ  البته در وضعي س
ــت برخى مشاغل  بعضى اوقات الزم اس
را حتى به فرض كارايى شاغالن آنها فدا 
ــت چند سازمان  كرد. همچنين الزم اس
ــند براى  ــه كارآمد هم بوده باش را ولو ك
ــت تجارى  ــته فعالي پا برجايى يك رش
فدا كرد. رشته هاى تجارى و بخش هاى 
ــراى اين كه اقتصاد ملى  اقتصادى را نيز ب
پا برجا بماند مى توان در هم ادغام كرد. 
ــب براى افزايش بهره ورى  به همين ترتي
ــود و  ــف عمل مى ش ــطوح مختل در س
برنامه ريزان اقتصادى و سياست گذاران 
به آن توجه مى كنند. به عنوان مثال مصالح 
ــد كه به  ــه ايجاب مى كن ــى جامع عموم
خاطر احداث يك شاهراه، چند خانه كه 
ــوند خراب شود؛يا  در طرح واقع مى ش
ــد به هنگام  ــاب مى كن ــح ملى ايج مصال
ــه كاالهاى خانگى  جنگ، كارخانه اى ك
مى سازد، به ساخت جنگ افزار بپردازد.
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مسابقات شطرنج به مناسبت ماه مبارك رمضان با حضور 56 نفر در پارس خودرو برگزارشد.
اين مسابقات از تاريخ 22 شهريور ماه در محل رستوران مركزى پارس خودرو آغاز شد و تا تاريخ 

26 شهريور ماه ادامه داشت.
ــى برگزار شد، 5 نفر به عنوان نفرات  بنابر اين گزارش در پايان 7 دوره مسابقه كه به روش سويس
برتر مسابقات انتخاب شدند كه آماده رويارويى با تيم اصلى شطرنج پارس خودرو در تاريخ 22 مهر 

ماه مى شوند. 
رده بندى نهايى مسابقات شطرنج به شرح زير است :

نفر اول: سعيد كاكاوند با 6 امتياز و پوئن شكنى 24
نفر دوم: عباس اسفنديارى با 6 امتياز و پوئن شكنى 23
نفر سوم: محمد فكورى با 5,5 امتياز و پوئن شكنى 29
نفر چهارم: حامد غالمى با 5,5 امتياز و پوئن شكنى 28
نفر پنجم: اسماعيل نوذرى با 5 امتياز و پوئن شكنى 26

نفر ششم: رحيم دلير با 5 امتياز و پوئن شكنى 25
نفر هفتم: يعقوب پناهى با 5 امتياز و پوئن شكنى 24
نفر هشتم: عادل عظيمى با 5 امتياز و پوئن شكنى 23
نفر نهم: على حاجى زاده با 5 امتياز و پوئن شكنى 22

نفر دهم: يوسف بخشى با 4,5 امتياز و پوئن شكنى 29

مسابقات شطرنج برگزار شد

ــى تيم شــركت  ــام قهرمان ــى  كســب مق در پ
ــى كشــور  پارس خــودرو در مســابقات قهرمان
ــال جارى و با  ــان ) در مرداد ماه س ( قهرمان قهرمان
توجه به ارسال دعوتنامه اى از كشور آذربايجان به 
فدراسيون جمهورى اسالمى جهت حضور تيم ايران 
ــت بين المللى كه در شــهر باكو پايتخت  در تورنمن
ــهميه به تيم كيك  آن كشــور برگزار مى شد اين س

بوكسينگ پارس خودرو تعلق گرفت. 
ــئوالن  به دنبال اين دعوتنامه و حمايت مس
ــد اين تيم جهت حضور در اين  و مديران ارش
ــت و  ــت، 9 نفر بازيكن و يك سرپرس تورنمن
يك مربى آماده اعزام شد كه نفرات اعزامى به 
شرح ذيل است. اين اعزام در شرايطى صورت 

ــاه در اردوى  ــم به مدت 2 م گرفت كه اين تي
ــازى و تمرينات  ــه بدنس ــركت ب خارج از ش
ــرايطى كه  ــيد. در ش ــتمر خود دوام بخش مس
ــرد در تاريخ  ــر مى ب تيم در آمادگى كامل به س
ــور  3 مهرماه از طريق مرز زمينى به طرف كش
ــرد و درروز 4 مهرماه به  آذربايجان حركت ك

ــيدند.  ــهر باكو  رس ش
ــى به  ــر همان روز جهت وزن كش بعد از ظه
سالن بوكس آن كشور حركت و بعد از وزن كشى 
ــب را استراحت  ــنايى با حريفان خود، ش و آش
كرده و فرداى آن روز آماده حضور در مسابقات 

شدند.

شايان ذكر است كشور هاى شركت كننده در 
اين دوره از مسابقات عبارت بودند از :

ايران، آذربايجان، گرجستان، چچن، داغستان، 
روسيه، تركيه و ازبكستان.

در همين حال طبق برنامه ريزى هاى انجام شده 
مسابقات در 2 رده آقايان و بانوان برگزار شد كه 
ــدى و تمامى بازى هاى  روز اول تا مرحله رده بن

فينال در روز دوم برگزار شد.
غيرت و تعصب تيم ايران در شرايطى كه جو 
ــور ميزان رقم خورده بود قابل  ــالن به نفع كش س
ــود پيدا كرد  ــتايش بود اين زمانى نم تقدير و س
ــالمى ايران و  ــتند پرچم جمهورى اس كه توانس

پارس خودرو را به احتزاز درآورده و با دست پر به 
كشور عزيزمان برگردند.

ــابقات تيم هاى برتر به قرار ذيل  در پايان مس
معرفى شدند:

مقام اول تيم ايران 
 ( شركت پارس خودرو با 5 طال و 1 نقره و 3 برنز )

مقام دوم تيم آذربايجان  
( 1 طال، 4 نقره و 2 برنز )

مقام سوم تيم گرجستان   
( 2 طال، 2 نقره و 1 برنز )
مقام چهارم تيم تركيه  

( 1 طال، 2 نقره و 3 برنز ).

عنواننام و نام خانوادگىرديف
سرپرستمحسن محمدى1
مربىحميد شهسوارى2
بازيكنداود جانمحمدى3
بازيكنجواد وردى4
بازيكنمحمدرضا برادران5
بازيكنمحرم ابوالحسنى6
بازيكنمصطفى قنبرى7
بازيكنرضا اسدى8
بازيكنشهرام جهانبخشى9

بازيكنبهرام سيفى10
بازيكنحسين صورى11

گزارشى از مسابقات بين المللى كيك بوكسينگ آذربايجان 2009 

ــابقه بالغ بر  گروه كوهنوردى در شــركت پارس خودرو با س
15سال و پس از دو سال فعاليت جدى و حرفه اى در قالب گروه 
كوهنوردى با سرپرستى اسبق محمد حسن مرادىـ  كه در ابتداى 
سال جارى به علت فرا رسيدن ايام بازنشستگى سرپرستى گروه را 
به آقاى بيژن اميرى از پيشكسوتان ورزش، به خصوص كوهنوردى 
در عرصه كارگرى سپردندـ  موفق به برگزارى صعودهاى زيادى 

در مناطق البرز مركزى و منطقه زاگرس شده است.
ــركت  ــه همكاران ش ــى از كلي ــه نمايندگ ــروه  ب ــن گ اي
ــركت را بر فراز قله هاى مرتفع و زيباى  پارس خودرو نماد ش
ــتا با تالش  مهين عزيزمان به اهتزاز درآوردند. در همين راس
مستمر و رسيدن به مرز آمادگى هاى الزم در سال جارى آقاى 

ــتاق آتا در كشور چين  جعفر ناصرى موفق به صعود قله موس
شد.

ــركت پارس خودرو  در ادامه از آنجائى كه گروه كوهنوردى ش
همواره كسب دانش كوهنوردى را به عنوان يكى از اهداف اصلى 
گروه پيگيرى كرده است، از اين رو كالس هاى گوناگون در زمينه 
ــى با همكارى هيئت  ــته هاى كوهنوردى و صعودهاى ورزش رش
ــامل: دو دوره كارآموزى كوهپيمايى  ــتان تهران ش كوهنوردى اس
ــه خوانى و كار با قطب نما  ــتان و نقش و يك دوره پزشكى كوهس
ــت كه در تقويم كارى گروه تا پايان سال جارى  برگزارى شده اس
 GPS ساير كالس هاى كارآموزى سنگ و يخ و برف و كار با دستگاه

نيز در دستوركار قرار دارد.

ــتم  باتوجه به راه اندازى پورتال گروه كوهنوردى در سيس
پورتال شركت، كليه همكاران مى توانند گزارشات و تصاوير 

درج شده و مقاالت كوهنوردى را مطالعه و مشاهده كنند.
همچنين گروه كوهنوردى آمادگى برگزارى صعودهاى مشترك 
با ساير گروه هاى كوهنوردى و سطوح كارگرى را دارا هستند و به 
همين منظور، پيرو دعوت سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
ــركت پارس خودرو، گروه 5 نفره به نمايندگى از  از كوهنوردان ش
گروه كوهنوردى پارس خودرو شامل آقايان: مهدى الياسىـ  جعفر 
ناصرىـ   بهنام جمشيدىـ  فرزاد جوكار و على نظيفى جهت شركت 
ــبالن مورخ 17و18  ــرى كارگران به قله 4851 س در صعود سراس

مهرماه اعزام مى شوند. 

كوهنوردى و پارس خودرو
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تغذيه فرزندانتان را جدى بگيريد
تغذية خوب عامل بسيار مهمى در پيشرفت 
انســان در اجتماع اســت. امروزه سرمايه  هاى 
يك كشور را ديگر تنها نفت، گاز و منابع طبيعى 
تشكيل نمى دهد، بلكه نيروهاى انسانى كارآمد 
ــرمايه هاى باارزش هستند.  بخش عمده اين س
اين نيروها در طول زندگى شان در محيط هايى 
ــدارس يكى از  ــد كه محيط م پرورش مى يابن

آن ها است.
ــاه اجتماعى،  ــاخصه هاى رف  يكى از ش
ــت و نبود  وضعيت تغذيه و رفاه جامعه اس
ــبب كاهش رشد  تغذيه و عدم بهداشت س
كودكان و نوجوانان، شيوع بيمارى، كاهش 
ــردگى و ...  ــرى، افس ــمى و فك توان جس
ــتاى سياست هاى  مى شود. بنابراين در راس
راهبردى و تربيت نيروهاى انسانى كارآمد، 
وضعيت تغذية كودكان و نوجوانان در زمان 
تحصيل از اهميت ويژه اى براى دولت ها و 
ــت؛ زيرا آموزش  خانواده ها برخوردار اس
ــق مدارس و  ــه از طري ــوة صحيح تغذي نح
ــى در بهبود وضعيت  خانواده ها نقش مهم
ــه دارد. تغذيه در  ــت جامع تغذيه و بهداش
ــه بايد متنوع و حاوى انرژى  ــنين مدرس س
ــد و نياز  ــد تا نيازهاى دوران رش الزم باش
ــى مانند درس  ــراى فعاليت هاي به انرژى ب
خواندن، بازى، فعاليت جمعى و ورزش را 
تأمين كند. براى بررسى بهتر، دانش آموزان 
ــتانى  ــتانى و پس از دبس را به دو دورة دبس

تقسيم مى كنيم:
دورة دبستان

ــتان آرام و  ــو در دورة دبس ــد و نم رش
ــدى ناگهانى  يكنواخت و بدون جهش رش
ــت. كودكان در اين سنين وابستگى خود  اس
ــراى تأمين نيازهاى تغذيه اى  را به خانواده ب
ــت نداده اند و معلمان، مربيان و  كامًال از دس
دوستان جديد مدرسه اثرات چشمگيرى در 
تغيير عادت هاى غذايى آن ها دارند. صبحانه 
نقش اساسى را در فعاليت هاى روزانه كودك 
ــه اين نكته  ــد. بنابراين مادران ب بازى مى كن
توجه كنند و صبحانه اى مقوى براى كودك 
خود آماده كنند. استفاده از پنير، تخم مرغ و 
پوره هاى مقوى بسيار مناسب است. عالوه 
بر آن كودكان به ميان وعده هاى صبح وعصر 
نياز مبرم دارند. بايد تا آن جا كه ممكن است، 

آنان را از مصرف تنقالت برحذر داشت. 
ــة كافى  ــى كه صبحان ــورد كودكان در م
ــاندويچ هايى با  نمى خورند بهتر است از س
ــان و پنير و گردو،  ارزش غذايى باال مانند ن

ــتفاده كرد.  ــم مرغ اس ــاندويچ مرغ يا تخ س
مصرف ميوه ها به ويژه ميوه هايى كه حاوى 
ــدة صبح  ــتند در ميان وع ــن C هس ويتأمي
ــيرينى و مواد  ــت. خوردن ش مناسب تر اس
غذايى حاوى قندهاى ساده (قند ، شكر، آب 
ــيدگى دندان و  نبات، شكالت) سبب پوس

كاهش اشتهاى كودكان مى شود. 
آموختن اصول بهداشت فردى و استفاده 
ــالم و نگهدارى غذاى  ــاميدنى س از آب آش
ــتى از موارد مهم و  كودك در شرايط بهداش

ضرورى است.
ــانى كه بدغذا  ــن درباره كس نقش والدي
هستند، بسيار مؤثر است. برخورد ماليم با 
ــتر آماده  كودك او را براى غذا خوردن بيش
ــاد  و تنبيه اثرى  ــوالً داد و فري مى كند. معم
ــروف غذا و  ــت تغيير ظ ندارد. ممكن اس
ــتن آن يا اضافه كردن موادى ديگر به  آراس
ــه غذا خوردن  ــبب ترغيب كودك ب غذا س
ــيارى از موارد غذا نخوردن  ــود. در بس ش
ــت.  ــتقالل اس كودك براى اثبات حس اس
شناخت اين حالت به بهبود وضعيت تغذية 
كودك كمك مى كند. بسيارى از خانواده ها 
صبح با شتاب آماده مى شوند و حتى شايد 
ــد. اين  ــه را فراموش كنن ــوردن صبحان خ
نگرانى و شتاب به كودك نيز منتقل و سبب 
كاهش اشتهاى وى براى صبحانه مى شود. 
محيط خانه را براى كودك آرام كنيد، چون 
كودكانى كه در خانواده هاى پرتنش زندگى 
مى كنند مجالى براى بروز احساسات خود 
ــر از كودكان ديگر  نمى يابند و معموالً كمت

غذا مى خورند.
ــودك به غذا  ــراى ترغيب ك ــچ گاه ب هي
خوردن برايش جايزه تعيين نكنيد. بسيارى 
از والدين كودك خود را از خوردن پفك منع 
مى كنند اما براى تشويق كردن وى مى گويند 
اگر اين غذا را بخورى به تو پفك مى دهيم! 
در واقع يك مادة غذايى بد به عنوان پاداش به 
كودك داده مى شود و اين سبب سردرگمى او 

مى شود كه آيا پفك چيز خوبى است يا نه؟
ــفره و تهية غذا  ــدن س ــودك را در چي ك
مشاركت دهيد و از خرابكارى هاى احتمالى 
ــت كودكانى  ــيد، تجربه نشان داده اس نترس
كه در آماده كردن غذا به والدين خود كمك 

مى كنند، اشتهاى بهترى دارند.
ــه كودك تحميل نكنيد  غذاهاى خود را ب
زيرا او نيز براى خود ذائقه اى دارد. بهتر است 
ــودك را به مصرف  با راهنمايى هاى خود ك
غذاهاى مناسب تشويق كنيد. مصرف روزانه 
دو تا سه ليوان از گروه لبنيات ، 120ـ  60 گرم 
ــت (90ـ  60 گرم براى كودكان 7 تا 9  گوش
سال، 120ـ  90 گرم براى كودكان 10 تا 12 
سال) چهار عدد ميوه (حداقل يك نوع آن از 
ميوه هاى حاوى ويتأمين C فراوان باشد) و 
ــبزى، نان، و غالت در اين  مقدار مناسب س

سنين مناسب خواهد بود.
پس از دبستان

ــد و نمو سريع خود  نوجوانان دوران رش
ــه زيادى به ظاهر  را مى گذرانند. آن ها توج
خود از نظر قد، قوى بودن عضالت، قدرت، 
ــتر ميل دارند  پوست لطيف و... دارند. بيش

ــذا بخورند. نوجوانى زمان  خارج از خانه غ
ــد تغيير عادت هاى غذايى است. توجه  رش
كافى به تأمين مواد مغذى و كالرى مورد نياز 
ــد سريع آن ها  روزانه با توجه به دوران رش

ضرورى است.
والدين بايد دقت كنند تا همة گروه هاى 
ــان  غذايى الزم را در رژيم غذايى فرزندانش
بگنجانند، مصرف روزانه سه تا چهار ليوان 
شير و نيز مصرف سبزى و ميوة بيشتر براى 
ــت و مصرف كمتر چربى ها  ــادابى پوس ش

ضرورى است.
ــفانه كمبود آهن در ميان پسران و  متأس
ــايع است. دختران  دختران به يك اندازه ش
ــد و بايد دقت  ــژه اى نياز دارن به توجه وي
 A و C ــت تا از نظر آهن ويتأمين هاى داش
ــته باشند. خوردن  و كلسيم كمبودى نداش
 (A ــز ويتأمين ــى از آهن (و ني غذاهاى غن
ــت قرمز و  ــر، قلوه و گوش ــد دل، جگ مانن
ــاى حاوى ويتأمين  مصرف همزمان ميوه ه
C براى جذب بهتر آهن ضرورى است. در 
ــن اوليا و مربيان و  پايان بايد به نقش انجم
ارتباط مستمر والدين با اولياى مدرسه اشاره 
ــن دو نهاد (خانواده و  كرد. همكارى بين اي
مدرسه) و نظارت آن ها بر كيفيت بوفه هاى 
مدرسه و تالش در جهت تشكيل بوفه هاى 
ــاميدنى و در  ــالمت و بهداشتى، آب آش س
ــة دانش آموزان  نظر گرفتن وضعيت تغذي
ــته اى در بهبود سطح سالمت  نقش برجس
و تغذية فرزندان و شكوفايى استعدادهاى 

ــت. آن ها خواهد داش

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
20589محمدعلى شريفى1
22705بهنام حبيبى ممقانى2
22948محمدعلى خالقى3
23102حسين سيرنگ قاجانى4
24118امير ناعمى5
24124مهدى حجازى6

مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران ارجمندى كه در شهريور،  سنت شريف ازدواج را به جا آورده اند  اسامى آنها را درج مى كند.
24708حمزه يارى هشجين7
24753محمد عبدى زرنق8
24875هادى زارعى9

26568حسن منكولى10
26633رحيم مقدم11
26708حميده جعفرپور12
27059حسين نعمت پور13



امروزه تجارت الكترونيك تنها به فرآيند 
خريد و فروش محصوالت محدود نمى شود 
بلكه ارائه خدمات و سرويس  به مشتريان از 
ــن حوزه  ــاى عمده در اي ــه فعاليت ه جمل

محسوب مى شود.
ــور مباحث  ــايد بتوان تاريخچه ظه ش
 (CRM) مرتبط با مديريت ارتباط با مشتريان

را در سه دوره زير خالصه كرد:
الف) دوره انقالب صنعتى (توليد دستى 
ــركت فورد در  تا توليد انبوه): ابتكارات ش
به كارگيرى روش توليد انبوه به جاى روش 
توليد دستى، يكى از مهم ترين شاخص هاى 
اين دوره است. هر چند تغيير شيوه توليد 
ــد كه محدوده انتخاب مشتريان  باعث ش
ــول كاهش  ــخصه هاى محص ــر مش از نظ
ــتى)  ــبت به توليدات صنايع دس يابد (نس
ــه روش جديد  ــده ب اما محصول توليد ش
ــده پايين ترى برخوردار  از قيمت تمام ش

شدند.
ب ) دوره انقالب كيفيت (توليد انبوه تا 
ــتمر): اين دوره همزمان با ابتكار  بهبود مس
ــتمر  ــركت هاى ژاپنى مبنى بر بهبود مس ش
ــد. اين امر به نوبه خود به  فرآيندها آغاز ش
توليد كم هزينه تر و باكيفيت تر محصوالت 
ــد. با مطرح شدن روش هاى نوين  منجر ش
ــد TQM اين دوره به  مديريت كيفيت مانن

اوج خود رسيد.
ج ) دوره انقالب مشترى (بهبود مستمر 
تا سفارش سازى انبوه): در اين دوره با توجه 
ــتريان، توليدكنندگان  به افزايش توقع مش
ملزم شدند محصوالت خود را با هزينه كم، 
كيفيت باال و تنوع زياد توليد كنند به معناى 
ــور بودند توجه  ديگر، توليدكنندگان مجب
خود را از توليد صرف يافتن راه هايى براى 
رضايت مشتريان سابق خود معطوف كنند.

مديريت ارتباط با مشتريان:
ــا و فناورى هايى گفته  به همه فرآينده
مى شود كه در شركت ها و سازمان ها براى 
ــترش حفظ و ارائه  شناسايى، ترغيب، گس

خدمت به مشتريان به كار مى رود.
ــترده از فناورى اطالعات،  استفاده گس
سازمان ها را قادر مى سازد تا براى افزايش 
ــا و احتياجات  ــه نيازه ــبت ب ــى نس آگاه
ــا، از دانش فنى  ــتريان و درك بهتر آنه مش
همراه با مهارت ها و تخصص الزم بهره مند 

شوند. در طول دهه 90، فرآيندهاى تعاملى 
مديريت مشترى مبتنى بر فناورى اطالعات، 
كه در انتهاى فرآيند كسب و كار در ارتباط 
ــى مجدد شد. كه  ــترى است، مهندس با مش
ــروزه تحت عنوان مديريت  اين موضوع ام
ــترى (CRM) شناخته مى شود.  ارتباط با مش
يك فرآيند شامل مجموعه فعاليت هاى قابل 
 (CHAIN VALUE) ذكر است كه زنجيره ارزش

سازمان را بهبود مى بخشد. 
ــده مجموعه  ــره ارزش دربرگيرن زنجي
ــيت،  ــرعت، حساس ــت، س ــه، كيفي هزين
ــارت، ويژگى و قابليت  انعطاف پذيرى، مه
پايدارى و دوام است كه يك سازمان براى 
منتفع ساختن مشتريانش از آن بهره مى گيرد 
يك گام جلوتر با داشتن ايده اى نو (نسبت 
به ايده قبلى)، (مديريت ارتباط با مشترى) 
مطرح است كه شامل مجموعه فرآيندهاى 
ــت كه از ديدگاه و منظر  ــب و كار اس كس
ــيت و  ــترى در جهت افزايش حساس مش
ــد بر كنترل و كاهش  بهبود كيفيت و با تأكي
هزينه هاى زنجيره ارزش را تقويت مى كند. 
ــت ها و روش هاى ادارى، شركت را  سياس

براى مشتريان شفاف مى سازد.
اگر مديريت ارتباط با مشترى به درستى 
اجرا شود مى تواند نتايج زير را دربر داشته 

باشد:
ـ به كارگيرى داده ها و اطالعات مشترك 
به برترى در مديريت دانش منجر مى شود.

ــازمان ها از طريق بهبود  ـ منتفع شدن س
نگهدارى اطالعات، تقويت آنها در جهت 

تخصيص آسان.
ــا  ــن راه حل ه ــن بهتري ــع و يافت ـ مناب
ــا نيازهاى  ــريع آنها ب ــازى س و متناسب س

مشتريان.
ــعه و به كارگيرى يك چارچوب  ـ توس
ــتم  ــب و يك سيس (مديريت دانش) مناس
مديريت مؤثر براى به دست آوردن سرمايه 

فكرى براى سازمان و اعمال نفوذ بر آن.
ـ افزايش كار تيمى، كاهش بار كارى و 

بهبود و اثربخش به طرز چشمگير.
مزاياى مديريت ارتباط با مشترى براى 

مشتريان:
مبناى مديريت ارتباط با مشترى ارزشى 
است كه به مشترى ارائه شود و اين ارزش 
ــترى درك مثبتى از آن  چيزى است كه مش

ــوردى كه به مزاياى  دارد. در يك مطالعه م
حفظ ارتباط با مشترى توجيه شده، مزاياى 
ــه طبقه به  ــتريان از ايجاد ارتباط در س مش

شرح ذيل ارائه شده است.
ـ اطمينان: كاهش سردرگمى، اطمينان 
ــى آكنده  به ارائه دهنده خدمات و احساس

از اعتماد به او.
ــز كردن  ــى: با متماي ــاى اجتماع ـ مزاي
ــتريان با كاركنان و  ــتريان، آشنايى مش مش

توسعه روابط دوستانه با مشتريان.
ـ بهره مندى از خدمات بيشتر: خدمات 
ــاى ويژه و اولويت باالتر  اضافى ، قيمت ه

نسبت به ديگر مشتريان.
مزاياى مديريت ارتباط با مشترى براى 

سازمان ها:
ــت ارتباط با  ــرار دادن مديري مد نظر ق
ــترى مى تواند مزاياى بى شمارى براى  مش
سازمان ها فراهم كند كه در ادامه به برخى از 

آنها اشاره مى شود:
ـ از آنجا كه يكى از مهم ترين دارايى يك 
ــتند، با استفاده از  سازمان مشتريان آن هس
اين رويكرد، حفظ مشتريان فعلى و ترغيب 
ــاز بقاى  آنان به خريدهاى مجدد، زمينه س
سازمان است كه هدف اصلى هر سازمانى 

است.
ــا ورود فناورى به  ــه ديگر، ب ـ از جنب
اطالعات به سازمان ها زير چتر مديريت 
ارتباط با مشترى ، زمينه اى فراهم مى شود 
ــازمان هاى  ــمت س ــازمان ها به س ــا س ت
هوشمند و دانش محور حركت كنند و با 
به كارگيرى نرم افزارهاى مديريت ارتباط 
با مشترى، هزينه هاى پردازش اطالعات 
ــتريان در  را كاهش دهند و ارتباط با مش
ــرعت بيشترى صورت  زمان كمتر و با س
گيرد كه نتيجه نهايى آن، افزايش قدرت 
ــط پرتالطم  ــازمان در محي ــى س رضايت

ــت. امروزى اس
ــه مديريت  ــت ك ـ مزيت ديگر اين اس
ارتباط با مشترى، با جمع آورى اطالعات 
ــتريان در يك پايگاه داده، امكان  كامل مش
ــتريان را براساس راهبردها  طبقه بندى مش
ــازمان فراهم مى سازد، كه  و معيارهاى س
اين مى تواند در رسيدن به هدف مديريت 
ــذف، كاهش  ــترى يعنى (ح ارتباط با مش
ــتريان غيرسودآور) را  و عدم ترغيب مش

تسهيل كنند.
ــاى مديريت ارتباط با  انواع فناورى ه

(CRM) مشتريان
(Operational CRM) عملياتى CRM

توسط OCRM تمام داده هاى مشتريان از 
طريق نقاط تماس با آنها مانند مراكز تماس، 
سيستم هاى مديريت تماس، پست، فكس، 
ــروش، وب و... جمع آورى  ــاى ف نيروه

مى شود.
(Analytical CRM) تحليلى CRM

داده هاى ذخيره شده در بانك اطالعاتى 
ــط OCRM به وسيله ابزارهاى  ميانى توس
آناليز مورد تجزيه تحليل قرار گرفته و در 
نتيجه پروفايل هاى مشترى توليد مى شود.
(collalorative CRM) مشاركتى CRM

مشاركتى سيستم هاى CRM هستند كه 
ــازمانى يكپارچه  ــتم هاى بزرگ س با سيس
ــخ دهى باالترى را به  شده اند تا امكان پاس
مشترى در طول زنجيره تأمين فراهم كنند.

ــل به كارگيرى سيســتم مديريت  دالئ
ارتباط با مشتريان:

ــا  ــدار ب ــه پاي ــك رابط ــرارى ي 1ـ برق
مشتريان؛

2ـ جذب و حفظ مشتريان؛
3ـ مشخص شدن روال ها؛

4ـ پاسخ گويى به نيازها؛
5ـ ايجاد و اجراى يك راهبرد فعال؛

ــات بروكراتيك و كاغذ  6ـ حذف نظام
بازى ها؛

7ـ ارائه ارزش به مشترى؛
8ـ سرعت بال هاى خدمت رسانى؛

9ـ تكريم مشترى.
مزاياى به كارگيرى سيســتم مديريت 

ارتباط با مشتريان:
ــازمانى از طريق  1ـ افزايش كارآيى س

اتوماسيون؛
2ـ پاسخ گويى عميق تر مشترى؛

3ـ شناخت عميق تر مشترى؛
4ـ دريافت بازخورد از مشترى؛

5ـ حساس سازى درون سازمانى؛
ــايل  ــرى مؤثر و كارا از وس 6ـ بهره گي

ارتباطى؛
7ـ افزايش ميزان اعتماد به سازمان؛

ــازى  ــرايط مدل س 8ـ فراهم كردن ش
رفتارى مشترى.

مديريت ارتباط با مشتريان
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به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم باشكوهى روز سه شنبه 7 
مهر در پارس خودرو برگزار شد.

ــل و جمعى از  ــم مديرعام ــزارش در اين مراس بنابراين گ
ــهدا، ايثارگران و  ــران و خانواده هاى معظم ش معاونان و مدي
ــتند.اين گزارش مى افزايد در اين برنامه  بسيجيان حضور داش

ــهداى پارس خودرو برپا شد ميهمانانى  معنوى كه در سالن ش
از بسيج مركز كارخانجات از جمله سرهنگ نجفى، سرهنگ 

سادات كيايى و سرهنگ اسكندرى شركت كردند.
ــاس اين گزارش پس از تالوت قرآن و اجراى سرود  براس
توسط گروه سرود بسيج سايپا، حجت االسالم پرپنجى استاد 

و مربى سياسى سپاه ناحيه غرب به سخنرانى پرداخت و ياد و 
خاطره سرافرازان هشت سال دفاع مقدس را گرامى داشت.

يادآور مى شود در اين مراسم عالوه بر ذكر خاطرات از سوى 
ايثارگران و جانبازان هدايايى به صورت نمادين به سه خانواده 

معظم شهدا اهدا شد.

گرامى داشت هفته دفاع مقدس  در پارس خودرو

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3263نت ماشين آالت21577جدىاسماعيل1
4213تغذيه بدنه ال 2654390شيرىمحمدعلى2
4245برنامه ريزى26250باغبانىفرهاد3
4159معاونت برنامه ريزى24150فالحىمحمدرضا4
4214انبار رنو24988بذرافشان سيگارودىاسماعيل5
3430سفارشات22011رحمانىفرزاد6
3492مهندسى19226احسانى رادسيدامير7
3943آستر25643حيدرقلىمجيد8
3938رنگ متمركز27028خوشخوهادى9

3417نت ماشين  آالت19857ناصرمسعود10

مسابقه خاطرات هشت سال دفاع مقدس كه در شماره قبلى نامه پارس منتشر شده بود با استقبال گسترده همكاران روبه رو شد. پس از بررسى پاسخ ها، اغلب همكاران به سؤاالت مسابقه پاسخ صحيح 
دادند كه با انجام قرعه كشى به 10 نفر از آنان هدايايى تعلق مى گيرد. همكاران براى دريافت جوايزشان به خانم نصرى در مديريت ارتباطات مراجعه كنند.

اسامى برندگان مسابقه خاطرات هشت سال دفاع مقدس
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف

88/6/1522373فاطمهكوروش سبزوارى1

88/5/3124008آيلينرضا فيروزى2

88/6/1024068اميرعلىصفات شايسته3

88/6/1020658اميرمحمدجمال رضازاده4

88/6/322577هلنرضاميرمحمدى صدرآبادى5

88/6/2023193رهااصغر روحى خشه حيران6

88/6/1721839اميرعلىعليرضا مجيرى طهرانى7

88/6/1725436اميرعلىربى اصالنى8

88/6/2423575رهامعباس بليال9

88/6/526050بنيامينداود طالعى10

88/6/2124658ثمينحميدرضا عامريان11

88/6/2824300علىامير حيدرى12

88/6/1525081اميراشكانحسن منظمى تقدمى13

88/6/2024791ثنايوسف فتحعلى14

88/6/2821569پارساآرش مريدى15

88/6/1823090سامسيامك يوسفى16

88/6/327287ابوالفضلعباس كريمى17

88/6/1726767حلماوحيد جوادى گلين قشالنى18

88/6/3023162انسهاحمد طبرستان19

88/6/2524240پارسامحمد احترام20

88/7/524439ثنااميد خدرى21

88/6/3122548آرمينافشار صادق نيا22

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



تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3657ارزشيابى26448ميرزابيگىمحمدصادق1
3984بدنه 23894141رهگشاقاسمعلى2
3938رنگ متمركز24790پورزاهدجواد3
3938رنگ متمركز20680وارستهاميرحسين4
3865راننده ادارى26017عبادىمهدى5
19718C.N.G4134گليجداراب6
3331پرس20979اسالمىعلى اصغر7
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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
سو

همكاران محترم پس از حل جدول، پاسخ آن را به همراه مشخصات خود تا 10 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
ــود را بيهوده گرفتار  فروردين: اين روزها خ
كار اقتصادى كرده ايد كه خيلى برايتان سودآور 
نيست. شما به شدت و سريع تحت تأثير ديگران 
ــتاب زده اى  ــد و تصميم هاى ش قرار مى گيري
ــت براى اصالح اين خلق و  مى گيريد. بهتر اس

خوى خود مصمم شويد.
ارديبهشت:گاهى خيلى زودرنج مى شويد و 
سر هر مسأله كوچكى جنجال به راه مى اندازيد. 
آرامش خود را بيشتر حفظ كنيد و بيهود موجب 
ناراحتى خود و خانواده يا دوستانتان نشويد. تا 

اواسط فصل پاييز خبر خوشى خواهيد شنيد.
خرداد: از مواجه شدن با مشكالت نهراسيد 
و زود جا نزنيد. براى رسيدن به آرزوهايتان بايد 
با ناماليمات بجنگيد و براى حل هر مسأله اى 
دنبال راه حل علمى و درست آن بگرديد. كمى 

بيشتر منطقى باشيد.
تير: شما به شدت دوستدار مسافرتيد و روى 
هم رفته آدم شادابى هستيد؛ حال آن كه شريك 
ــرف و انزواطلب  ــخصيتى كم ح زندگى تان ش
ــيد تا براى رسيدن به  ــت. هر دو بايد بكوش اس

تفاهم به تعادل رفتارى برسيد.
ــان پرهيز كنيد  مرداد: از عجله در كارهايت
ــاب و كتاب دقيق  ــيد با متانت و حس و بكوش
ــان بپردازيد. عجله زياد،  به انجام امور روزانه ت
ــت. به زودى سفرى  ــه به نفع شما نيس هميش

كوتاه، اما پربار در پيش خواهيد داشت.
ــهريور:كار زياد و تفريح و سرگرمى كم،  ش
ــته و آزرده خاطر كرده است. براى  شما را خس
خودتان استراحتى كوتاه در نظر بگيريد. همراه 
خانواده چند روزى را به سفر برويد و اگر امكان 
ــفر نداريد، از خنكاى هواى پاييزى استفاده  س

كنيد و هر روز صبح كمى پياده روى كنيد.
ــه زندگى  ــخت نگيريد ك مهر: اين قدر س
هم به شما سخت خواهد گرفت. چرا براى هر 
مسأله اى از كوره درمى رويد و زندگى را به كام 
ــد؟ نگاه مثبت را در  خود و ديگران تلخ مى كني

خود تقويت كنيد تا از آن انرژى بگيريد.
ــاداب، گاهى افسرده، گاهى  آبان:گاهى ش
اهل تعامل، گاهى سختگير و خشن! اطرافيان 
ــما چه گناهى كرده اند كه با فردى غيرقابل  ش
ــى متعادل تر  ــار آيند؟ كم ــى بايد كن پيش بين
ــعادت و خوشبختى شما  رفتار كنيد كه كليد س

ميانه روى است.
ــرت و صميمى  آذر:شما انسانى اهل معاش
هستيد، اما گاهى به دليل خوش باورى آسيب 
مى بينيد، به همه كس به راحتى اعتماد نكنيد 
و مراقب فرصت طلبانى كه در كسوت دوست 
ــفرى نيز به  ــوند باشيد. احتماًال س ظاهر مى ش

زودى در پيش خواهيد داشت.
ــام يك كار مهم  دى: نمى توانيد براى انج
تصميم بگيريد. مشورت با بزرگ ترها مى تواند 
ــأله كمك كند، ترديد و  به شما در حل اين مس
دودلى را از خود دور كنيد و تصميم قطعى خود را 

بگيريد، البته جوانب كار را به خوبى بسنجيد.
بهمن:هميشه فكر مى كنيد ديگران شما را 
درك نمى كنند و حتى موجب آزارتان مى شوند. 
براى افكار و عقايد ديگران احترام قائل شويد. 
ــت با  ــت صحيح در خانه الزم اس براى مديري
همسر خود تعامل بيشترى داشته باشيد و بيشتر 

او را درك كنيد.
ــغله پيش رو داريد از  اسفند:هفته اى بر مش
ــتفاده را ببريد.  فرصت هاى موجود حداكثر اس
به زودى خبرى خواهيد شنيد. براى انجام امور 

روزمره آرامش خود را تقويت كنيد.



ــما همكاران ارجمند. گرچه در يكى دو   با آرزوى توفيق روزافزون براى ش
ــده، اما در اين نامه بر آن  شماره اخير نامه هاى انتقادى كمترى در نشريه چاپ ش
شدم كه يكى از مشكالت عديده كاركنان شركت كه به صورت شيفتى كار مى كنند 
را بازگو كنم. اميدوارم در انعكاس مطالب فوق رعايت وجدان كارى و اخالقى را 
ــاعات طوالنى كارى در شيفت شب اشاره شده  داشته باشيد.  بارها به مضرات س
است. به دليل كاهش ساعت استراحت، عمًال ساعت كارى نسبت به شيفت هاى 
ــت.اميدوارم  ــالمت نيس ــش مى يابد و نتيجه آن چيزى جز لطمه به س ديگر افزاي
ــند و در اين مسأله منافع و  ــركت رعايت عدل و انصاف را داشته باش مسئوالن ش

رضايت اكثريت كاركنان شركت را در نظر بگيرند.
يكى از پرسنل شيفتى شركت

 اينجانب به عنوان نماينده پرسنل يك خواهشى داشتم كه در صورت امكان، 
اميدوارم مرتفع شود: همان طور كه مستحضريد تمامى كاركنان داراى ملت كارت 
ــتند و با توجه به اين كه استفاده از سايپا كارت  و تعدادى هم پاسارگاد كارت هس
ملزم به شارژ و برداشت از داخل شركت است، لطفاً در صورت امكان ترتيبى اتخاذ 
ــايپا كارت ريخته شود در يكى از  فرماييد كه حقوق و آكورد به جاى اين كه در س
كارت هاى فوق ريخته شود تا حتى االمكان ما بتوانيم در بيرون از شركت و توسط 
خودپردازهاى كليه بانك هاى سطح شهر مبالغ مورد نياز خود را برداشت كنيم كه 

هم راحت تر و در زمان نيز صرفه جويى مى شود.
ــمت رنگ انجام وظيفه  ــركت پارس خودرو در قس  ما جمعى از كاركنان ش
مى كنيم. از آن مقام مسئول تقاضا دارم در رابطه با موضوع حواله خودرو كه چند 

ــد و ما را بسيار  ــت كه در پيك قبلى چاپ ش ماهى اس
خوشحال كردـ رسيدگى كنند. ولى متأسفانه 

ــى مى گذرد ولى  ــخ چند ماه از آن تاري
هيچ خبرى و ابالغى از طرف جناب 

آقاى مهندس تفرشى به ما نرسيد 
ــت كه چشم به  و ما مدتى اس

ــى حواله خودرو  راه ابالغ
ــه  ــدوارم ك ــتيم. امي هس
جناب مهندس تفرشى 
ــم به  ــا را از اين چش م
راهى دربياورند و همه 
كاركنان را شاد كنند.ما 
كاركنان پارس خودرو 
ــمـنـديم مـا  خواهش
ــن بالتكليفى  را از اي

دربياوريد و ما را از دعا 
خويش بهره مند سازيد.

 حواله خودرو تقريبًا حدود 
ــان 300/000  ــال پيش هم 8 س

ــتر از پايه حقوق  ــوده كه بيش تومان ب
همان سال ها بوده كه در اين فاصله تاكنون 

ــت پيشنهاد  پايه حقوق باالتر از حواله خودرو اس
ــق پايه حقوق  ــت كه حواله خودرو طب اينجانبان اين اس

ــد ضرر نكنند  ــين بگيرن ــن بابت كه نمى توانند ماش ــود تا كارگران در اي قانونى اضافه ش
خواهشمند است اين مسئله را در جلسات مطرح كنند و اقدامات مقتضى را مبذول فرمايند.
از طرف پرسنل
L90 انبار تريم 

ــيد خدمت كليه كاركنان ارجمند واحد ارتباطات  ــته نباش  ضمن عرض سالم و خس
ــتم بدين وسيله از شما خواهش  شركت پارس خودرو و جناب آقاى مهندس رضايى خواس
ــريه  « نامه پارس» مى گذرد و اقدامى راجع به  ــتن نامه بنده به نش كنم حاال مدتى از نوش
بلندگوهاى داخل سالنـ  كه در رابطه با برنامه هاى صبح گروه سايپا و پارس خودرو كه بسيار 
جالب و مدنظر كاركنان استـ  نشده است تا از برنامه هاى دو شركت آگاه شوند. در صورت 
امكان اگر مورد قبول آن واحد شد سيم يكى از بلندگوهاى نزديك به سالن 35 دستگاه را 
ــيله فقط يك بلندگو تعبيه فرماييد تا از آن طريق اخبار روز و غيره را به  به نمازخانه به وس
گوش كاركنان شريف و زحمتكش برسانيم و اين عمل را  در سالن هاى ديگر هم مى شود 
انجام داد با  هزينه بسيار كم. در صورت امكان و قبول پيشنهاد به نظام پيشنهادات شركت 

ارائه بفرماييد. والسالم.
يكى از پرسنل 35 دستگاه
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 از پايه حقوق 
 اين فاصله تاكنون 

ــت پيشنهاد ه خودرو اس
حقوق پايه ق طب خودرو حواله

ــكر از زحمات هفته نامه «نامه پارس» كه صداى كارگران زحمتكش را به    با تش
گوش مسئوالن امر مى رساند. مطلبى در مورد سرويس هاى اياب و ذهاب شركت را به 
اطالع شما مى رسانم. وضع نابسامانى از جهات مختلف دارند از قبيل نداشتن نظافت 
ــه بايد يك وجب خاك روى دستگيره ها و  صندلى ها، شيشه ها، پرده ها و ... كه هميش
شيشه ها نشسته باشد. و مطلب بعدى نداشتن وسيله سرمايش در تابستان و گرمايش در 
زمستان اين وسيله هاست.از سر و وضع راننده ها هم كه بگذريم اين سؤال را از مسئوالن 
و مديران و معاونان شركت دارم آيا خودشان حاضرند كه روزى با اين سرويس كه از 

وضع شان برايتان نقل قول كرديم رفت و آمد كنند.
ــه، تمامى پيمانكاران قراردادى مى شوند ولى متأسفانه خبرى    گفته اند تا برج س

نشده است. لطفًا پيگيرى كنيد.
  تبديل وضعيت كاركنان پيمانكارى راستين خدمات كه در كارگاه شركت 
پارس خودرو اشتغال دارند، حسب دستور مدير عامل محترم گروه و مدير عامل 
محترم شركت در حال انجام اســت، لذا با توجه به اين كه فرآيند تبديل وضعيت 
زمان بر است، هر ماهه تعدادى از اين عزيزان با توجه به اولويت هاى موجود تبديل 

وضعيت مى شوند.
مجيد هراتى
مدير پرسنلى
 با سالم. راجع به هماهنگى حقوق گروه سايپا كه قرار بود «حقوق ها يكى بشه» 

ولى هنوز خبرى نشده و دليلش هم نمى دونم چيه؟
 همكار گرامى! همان گونه كه اطالع داريد تعيين و پرداخت حقوق و مزايا در 
شركت هاى داراى نظام طبقه بندى مشاغل، برگرفته شده از ضوابط اجرايى مصوب 
وزارت كار بوده كه با توجه به نوع فعاليت، توليدات، نيروى انســانى متخصص 
موجود در بازار كار و... و با در نظر گرفتن عوامل مورد ارزيابى نظير تحصيالت، 
سوابق كارى، عنوان پســت سازمانى و... است.بديهى اســت الزامات قانونى در 
ــدى و ايجاد  ــر از آن نيز جهت رضايت من پرداخت ها رعايت شــده و بعضًا فرات
ــتورالعمل  ها و آيين نامه هاى مصوب اقدام مى شود  انگيزه در كاركنان حسب دس
ضمن آن كه افزايش مزد و مزاياى كاركنان خارج و مصوبات شوراى عالى كار و 

بخشنامه هاى وزارت كار تكليف قانونى كارفرما نيست.
مجيد هراتى
مدير پرسنلى

ــت در صورت امكان، ترتيبى اتخاذ   از مديريت محترم پرسنلى خواهشمند اس
كنند كه كاركنان شيفت 3 در شب جمعه بتوانند از اضافه كارى روز جمعه استفاده كنند 
چون خيلى ها نياز به اضافه كارى دارند و عمًال امكان اين مسئله وجود ندارد چون كه 
در سالن PK شيفت 2 از نظر حق شيفت و مزايا با شيفت 3  مساوى است و حتى تمام 
جمعه ها را اضافه كار مى گيرند و از اضافه كارى پنج شنبه ها هم استفاده مى كنند. از شما 
مديريت محترم پرسنلى خواهشمند است در صورت امكان اين مشكل را حل كنيد تا 

مساوات رعايت شود.
ــى هستند  ــيفت هاى چرخش ــاغلى كه به صورت ش  همان طور كه مى دانيد مش
بيشترين آسيب را به صاحبان آن مشاغل وارد مى كنند و در اين ميان ساعات طوالنى 
ــؤال من به عنوان يكى از كاركنان  ــب اين مضرات را دو چندان مى كند. س شيفت ش
شركت كه همانند بسيارى ديگر به صورت شيفتى كار مى كند اين است: چرا توليد در 
شيفت شب بيشتر از دو شيفت ديگر است؟ چرا ساعات كارى آن نه تنها كمتر نيست 
بلكه به واسطه كمتر بودن ساعت صرف صبحانه (نيم ساعت) در مقايسه با نهار و شام 

(كه 45دقيقه است) بيشتر و در نتيجه توليد شيفت شب بيشتر است.
 با عرض سالم و خسته نباشيد به دست اندركاران زحمتكش «نامة پارس» غرض 
ــال و اندى از قراردادى شدن ما مى گذرد ولى هنوز  از مزاحمت اين بود كه مدت 3 س

موفق به دريافت حواله خودرو نشده ايم نمى دانم علت از چيست؟
 از عزيزان تقاضا دارم كه اين موضوع را بررسى و اعالم كنند.

پرسنل معاونت برنامه ريزى
ــت دستگاه كارت  زنى را دم درب شركت   با سالم و خسته نباشيد اگه ممكن اس
بگذارند. چرا كه ما پارس خودروهايى  ها وقتى از سرويس پياده مى  شويم بايد بدويم 

تا به موقع بتونيم كارت بزنيم و تأخير نخوريم.
 طبق رويه موجود با توجه به بعد مسافت در سطح شركت، ساعت  هايى نصب 

شده است كه پرسنل هر سالن بايد در محل خدمت خود كارت پانچ كنند.
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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.

اتورى استورر
ــتورر يكى از نشريات خوب براى آنتيك دوستان  براى آنها كه به خودروهاى قديمى عالقه مندند يك نشريه جذاب ديگر معرفى مى كنيم. نشريه اتو رى اس
خودروباز است. اين نشريه انگليسى زبان درآخرين شماره خود يادى از شورولت مونزا مدل 1956 دارد ( تصوير جلد آخرين شماره). نحوه نگهدارى تريم داخلى 

ماشين، نحوه سوار كردن ترمز خودرو، نحوه تعويض صندل ها و يادى از يك تاكسى مدل 1948 از ديگر مطالب شماره اخير اين مجله است. حتما ببينيد.

ــايت خودرويى مربوط  ــار نوبت يك س اين ب
ــيارى از دارندگان  به تيونينگ خودرو است. بس
خودرو عالقه مندند تا به ظاهر ماشين خود برسند 
و آن را با اضافه كردن قطعاتى زيباتر يا اسپرت تر 
ــتكارى در  ــه دارند با دس ــى نيز عالق كنند. برخ
ــتاب تر  ــور، آن را قدرتمندتر و پر ش اجزاى موت
سازند. سايت اتوفورتيونينگ سايتى جذاب براى 
عالقه مندان تيونينگ خودرو است تا در آن، آخرين 
خودروهاى تيون شده را ( چه تيونينگ استايل و 
ــا تكنولوژى ها و  چه عملكرد خودرو) ببينند و ب
ــوند. حتمًا سرى به  طراحى هاى خالقانه آشنا ش
ــايت جذاب بزنيد و عكس هاو فيلم هاى  اسن س

بى نظير آن را ببينيد.

خودرو ستارگان

سايت خودرو
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لنز پارس

ــيدن شماره 13  ــى از پوش كاپيتان  برومند تيم ملى آلمان به هيچ وجه ترس
ــتان آمده و در جمع  ــى احتمالى آن ندارد. او كه مدتى است به انگلس و نحس
ستاره هاى چلسى سكنى گزيده، با اين حال، هنوز يك آلمانى متعصب است 
و مرسدس بنز سوار مى شود. البته مرسدس باالك يك كمى تيونينگ شده ! آن 

هم توسط «برابوس» يكى از بزرگان تيونينگ دنيا.
ــوب ــك SUV فوق العاده محس ــدل GLK كه ي ــدس بنز برابوس م مرس
ــت. باالك كه سفير مقابله با   مى شود، خودرو مورد عالقه ميشاييل باالك اس

ايدز سازمان ملل است، حتماً به چنين خودرويى براى رفت و آمد به جاده هاى 
ناهموار نياز دارد؛ البته اگر آن را با هواپيما به قاره هاى مختلف حمل كند! 

ــيلندر GLK برابوس باالك 3200 سى سى است كه البته  حجم موتور 6 س
ــتر دارد كه در نتيجه شتاب صفر  ــب بخار قدرت بيش تيونينگ شده و 48 اس
ــت كه براى SUV بسيار  ــانده اس تاصد آن را به رقم باورنكردنى 6,1 ثانيه رس
خوب است. حداكثر سرعت اين خودرو 228 كيلومتر در ساعت بوده و داراى 

استاندارد آاليندگى يورو5 است.

ميشاييل باالك

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

auto4tuning. com


