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افتتاح دندانپزشكى

 فروش 
500 دستگاه 
قشقايي، كمتر 
از يك ساعت

تندر
 پارس خودرو

 روى سكوى 
صعود

در صفحات ديگر مى خوانيد:

44درخشش پارس خودرو در نمايشگاه تبريز

55 دندانپزشكى دندانپزشكىافتتاح افتتاح

55نهمين جلسه ارزيابى مديراننهمين جلسه ارزيابى مديران

1111

والدت
 حضرت امام رضا (ع)
مبارك

3322

ارگان داخلى شركت پارس خودرو

22

بازديد 
نمايندگان 
مجلس از 
پارس خودرو

برگزارى مسابقات طناب كشى

تعالى و بهره ورى
 بايد  متن كار روزمره ما باشد

زمان زيادى تا ارزيابى نهايى جايزه ملى تعالى و بهره ورى سازمانى باقى 
نمانده و تمامى تالش مديريت ارشد و كاركنان براى كسب امتيازى باالتر 

از سال گذشته متمركز شده است.
ــود دارد؛ اما زحمات و  ــن راه، چالش ها و موانعى نيز وج البته در اي
مساعى مديران وكاركنان، قطعاً در مسير دستيابى به اين جايزة ارزشمند 

راهگشا خواهد بود. 
ــده و  ــال جارى، تالش هاى انجام ش درخصوص فرايند جايزه در س
چالش هاى پيش رو، با مهندس حاجى ميرعرب، مشاور مديرعامل و مدير 
استراتژيك و توسعه مديريت كه مدير تعالى سازمان نيز هست، به گفت وگو 

نشستيم. حاصل اين گفت وگو را در صفحه 8 و 9 پى  مى گيريم.

44اولويت  اول؛  انجام تعهدات تندراولويت  اول؛  انجام تعهدات تندر

مهندس مير عرب :

فاز اول صــادرات خــودرو پيكاپ به 
كشور عراق انجام شد.

غالمحسين بهزادى، رئيس صادرات 
ــته  ــودرو گفت: اولين فاز از بس پارس خ
صادراتى خودرو پيكاپ به كشور عراق،  

تحويل نمايندگان اين كشور شد. 
ــى بازار عراق  وى افزود: پس از بررس
و مذاكره با خريدار عراقى در شمال اين 
كشور، طى قراردادى، يك هزار دستگاه 
ــور عرضه  ــه اين كش ــودرو پيكاپ ب خ

مى شود. 
ــت  ــده اس بهزادى ادامه داد: مقرر ش
ساليانه يك هزار دستگاه پيكاپ به كشور 
عراق صادر شود و اين تعداد قابل افزايش 

است. 
رئيس صادرات شركت پارس خودرو 
ــان  ــن فاز از خودروهاى نيس گفت: اولي
ــه تعداد 40  ــكاپ دوكابين صادراتى ب پي
دستگاه به ارزش 746 هزار دالر به كشور 

عراق صادرشد.
ــاخت: صادرات  ــان س  وى خاطر نش
ــر در حال  ــدى با حجم باالت محموله بع

آماده سازى است. 

پيكاپ عازم عراق شد



بازديد نمايندگان مجلس از پارس خودرو

مهندس رضايى، مدير ارتباطات خبر داد:

در كمتر از يك ساعت از آغاز پيش فروش 
خودرو قشقايي، 500 دستگاه از اين محصول 

به خريداران فروخته شد.
ــر ارتباطات  ــي رضايي مدي مهندس مجتب
شركت پارس خودرو، با بيان اين مطلب افزود: 
هم زمان با آخرين روز از سيزدهمين نمايشگاه 
ــز، پيش فروش450  ــودرو تبري بين المللي خ

ــه با توجه  ــقايي را آغاز كرديم ك خودرو قش
ــتريان در سراسر كشور و كمتر  به استقبال مش
ــتگاه از اين محصول  از يك ساعت، 500 دس

پيش فروش شد.
ــت: خودروهاي  ــه اظهار داش وي در ادام
قشقايي پيش فروش شده در اسفندماه امسال به 

خريداران واگذار خواهد شد.

ــودرو گفت:اين  مدير ارتباطات پارس خ
ــري از محصوالت به صورت «سي.بي.يو»  س

وارد كشور و عرضه مي شود.
ــه هم اكنون  ــي با بيان اين ك مهندس رضاي
سرمايه گذاري الزم براي توليد و مونتاژ خودرو 
ــده است،  ــقايي در پارس خودرو انجام ش قش
ــودرو ژاپني  ــط توليد اين خ تصريح كرد: خ
ــال 89 به صورت رسمي افتتاح و  در تيرماه س

راه اندازي خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزي هاي 
ــتگاه  صورت گرفته، بين چهار تا پنج هزار دس
خودرو قشقايي در سال آينده (1389) از سوي 

پارس خودرو توليد و عرضه خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: حدود قيمتي خودرو 
قشقايي با توجه به آپشن هاي مختلف آن بين 
ــور  ــون ريال براي بازار كش 430 تا 460 ميلي

پيش بيني مي شود.
ــقايي تحرك قابل  به طور حتم، خودرو قش
توجه اي را با حضور خود در بازار خودروهاي 
ــود  ــيل(اس.يو.ويSUV) موج دوديفرانس
ــور ايجاد خواهد كرد كه در نهايت به نفع  كش

مصرف كنندگان خواهد بود.
خودرو قشقايي از محصوالت سال 2007 
ــش از 400 هزار  ــا بي ــان، ب و پر تقاضاي نيس
ــال 2009 است كه  دستگاه توليد تا ابتداي س
پس از معرفي به عنوان يكي از پرفروش ترين 
ــا در اين كالس،  ــان در اروپ خودروهاي نيس
به زودي وارد بازار خودرو كشورمان مي شود. 

كمتر از يك ساعت
 500 دستگاه قشقايي پيش فروش شد
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پارس خودرو و تندر90
مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
از زمانى كه توليد تندر90 در دو 
ــازى كشور آغاز  شركت خودروس
ــرف و حديث هاى  ــد تاكنون ح ش
ــوص اين خودرو  مختلفى درخص
ــده و بحث هاى متعددى  مطرح ش

درگرفته است.
ــت  ــروز اهمي ــه ام ــا آن چ ام
ــراى پارس خودرو  فوق العاده اى ب
ــت كه طى  ــار مختلفى اس دارد اخب
ــوص اين  ــاى اخير درخص هفته ه
خودرو منتشر شده كه همگى نشان 
ــالش بى وقفه و  ــدى و ت از عزم ج
ــتگى ناپذير كاركنان و مديران  خس

شركت پارس خودرو دارد.
جهش كيفى تندر 90 پارس خودرو 
در حالى چندى پيش از سوى معاون 
محترم تضمين كيفيت شركت اعالم 
ــج آمارهاى  ــد كه چيزى جز نتاي ش
ــى و  ــف مجموعه هاى بازرس مختل
ــى هاى  ــت درخصوص بررس كيفي
مربوط به اين خودرونبود. اين همه در 
حالى بود كه اخيراً آمار ايدرو نشان از 
توليد سه برابرى تندر90 پارس خودرو 
ــت. در  ــبت به ايران خودرو داش نس
ــت هاى اعالم شده  آخرين نتايج تس
از سوى سازمان بهينه سازى مصرف 
ــوخت حتى به اين مورد هم اشاره  س
ــده كه تندرپارس خودرو اختالف  ش
در مصرف سوخت نسبت به همتاى 
ــود دارد. بدون  ــى خ ايران خودروي
ــه از مراجع  ــن همه اخبار ك ترديد اي
ديگر درخصوص يكى از محصوالت 
ــده افتخارى  پارس خودرو منتشر ش

است كه نصيب همه ماست.

اعضاى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى از پارس خودرو 
بازديد كردند.

بنابراين گزارش، مهندس نيكنام نائب رئيس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس و هيأت همراه روز شنبه 18 مهر از خط توليد تندر90 در شركت 

پارس خودرو بازديد به عمل آوردند.

ــن تقدير از  ــات، بازديدكنندگان ضم ــت ارتباط ــزارش مديري به گ
همراهى مسئوالن سالن توليد تندر90 به علت  ارائه توضيحات جامع و 
كامل درخصوص فرآيند توليد و پاسخ گويى مناسب به سؤاالت مطرح 
ــرفته و ربات هاى مدرن توليد تندر 90 در شركت  شده، تكنولوژى پيش

پارس خودرو را قابل توجه توصيف كردند.
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 براي اولين بار، رده سوم كيفي ترين خودرو 
كشور به تندر90 توليدي پارس خودرو تعلق 

گرفت.
 مهندس يونسيان معاون تضمين كيفيت 
ــب افزود:  ــان اين مطل ــودرو، با بي پارس خ
ــده توسط شركت  ــب ش با اعالم نتايج كس
ــتاندارد ايران، خودرو  بازرسي كيفيت و اس
ــه  ــيما با كمترين نمره منفي در مقايس ماكس
ــاخت داخل كشور،  با ساير خودروهاي س
ــن خودرو  ــا كيفيت تري ــه عنوان ب باز هم ب
كشور شناخته شد و خودرو تندر90 شركت 
پارس خودرو نيز رده سوم كيفي ترين خودرو 

كشور را از آن خود كرد. 
وي اظهار داشت: از سال گذشته روند 
ــدر90 پارس خودرو  ــد كيفي تن رو به رش
آغاز و به سرعت افزايش يافت، به نحوي 
ــتر ارزيابي هاي به عمل  كه همواره در بيش
ــي كيفيت و  ــركت بازرس آمده توسط ش
استاندارد ايران، تندر90 پارس خودرو در 
ــبت به توليد شركت هاي  رتبه باالتري نس

ديگر قرار داشته است.
ــركت  ش ــت  كيفي ــن  تضمي ــاون  مع
ــه داد: در پي عقد قرارداد  پارس خودرو ادام
توليد و تحويل تاكسي تندر90 دوگانه سوز با 

سازمان تاكسيراني كشور، توليد اين خودرو 
ــتگاه تاكسي  ــده و تاكنون 350 دس آغاز ش
دوگانه سوز تندر90 توليد و آماده واگذاري 

به مراجع مربوطه است.
مهندس يونسيان در پايان خاطرنشان كرد: 
شركت پارس خودرو به منظور طرح تكريم 
ــتريان و عمل به تعهدات خود به عنوان  مش
ــازي كشور، توليد و  قديمي ترين خودروس
ــدون تأخير محصوالت  عرضه با كيفيت و ب
ــد و امكان  ــاس ظرفيت تولي خود را بر اس
ــي ادامه  ــنجي هاي خاص توليدي و كيف س

خواهد داد.

تندر90 پارس خودرو
 روى سكوى صعود كيفيت
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اختالف در مصرف سوخت تندر اختالف در مصرف سوخت تندر 
پارس خودرو و ايران خودروپارس خودرو و ايران خودرو

ستادبهينه سازى مصرف سوخت خبرداد:

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت در حالي 
جدول ميزان مصرف بنزين خودروهاي موجود 
در كشور را اعالم كرده كه طي آن، تندر90 
ايران خودروبا همتاي پارس خودرويي خود 

داراى اختالف در مصرف سوخت است.
بنا براين گزارش اين تفاوت در شرايطي 
است كه تندرهاي توليدي ايران خودرو 
و پارس خودرو هر دو از موتوري 1600 
سي.سي و كامًال يكسان بهره مي برد و بالطبع 
بايد ميزان سوخت مصرفي آنها در هر 100 

كيلومتر عددي يكسان باشد.
ــازمان  ــل س ــي، مديرعام ــاس كاظم عب
ــخ به اين ابهام مي گويد:  بهينه سازي در پاس
ــوخت  جدولي كه ما براي ميزان مصرف س

ــق اعالم مركز  ــه داده ايم، طب خودروها ارائ
تست ايران است.

ــازان سيستم  به اعتقاد كاظمي، خودروس
ــوخت  ecu را كه مديريت كنترل مصرف س
ــورت دقيق نصب و  ــده دارد، به ص را بر عه
ــوع منجر به  ــم نمي كنند و همين موض تنظي
افزايش مصرف بنزين بيشتري در خودروها 

مي شود.
ــده از سوي  البته ابهامات جدول ارائه ش
سازمان بهينه سازي، فقط به تندر90 مربوط 

نبوده و موارد ديگري را نيز در بر مي گيرد.
ــوخت  ــال ميزان مصرف س به عنوان مث
ــمند با وجود آن كه از موتوري مشابه پژو  س
ــنگين تر  405 بهره مي برد و حتي بدنه آن س

ــاب مي آيد، كمتر از پژو 405 اعالم  به حس
شده است.

ــل و مصرف  ــتاد مديريت حمل و نق س
ــهميه  ــوخت به تازگي اعالم كرده كه س س
ــرف بيش از  ــاي با مص ــوخت خودروه س
هشت ليتر در 100 كيلومتر را در آينده قطع 

خواهد كرد.
ــازمان بهينه سازي،  به گفته مديرعامل س
ــن زمينه،  ــتاد در اي ــاي تصميم گيري س مبن
ــوي همين سازمان  ــده از س جدول ارائه ش
ــت و بنابراين، تندر90 ايران خودرو در  اس
ــه اي محروم، اما همتاي  آينده از بنزين ياران
پارس خودرويي اش همچنان از سهميه بنزين 

برخوردار خواهد بود.

انتصابات
طى احكام جداگانه اى از طرف مهندس 
رزاقى، معاون منابع انسانى و ادارى، آقايان 
محمد مؤمنى و محمود زائرى به ترتيب به 
ــى و نهايى مونتاژ  سمت رئيس خط شاس
ــوط اصلى  ــوالت رنو و رئيس خط محص
ــوالت رنو  ــاخت بدنه محص و جانبى س

منصوب شدند.

برگزارى 
مراسم عزادارى شهادت 

امام جعفر صادق(ع)
به گزارش اداره اطالع  رسانى مديريت 
ارتباطات به مناسبت شهادت حضرت امام 
جعفر صادق عليه السالم، مراسم عزادارى 

و مداحى در شركت برگزار شد. 
ــم در كليه  بنا براين گزارش، اين مراس
سالن هاى شركت در روز سه شنبه 21 مهر 

برگزار شد.
ــد: در نمازخانه  ــزارش مى افزاي اين گ
ــر و با  ــاز ظهر و عص ــد از نم مركزى بع
ــتاد مدعو حجت االسالم  ــخنرانى اس س
فرازى،سالن بدنه متمركز از ساعت 10 الى 
10:15،سالن بدنه ال 90 از ساعت 10 الى 
ــيما از ساعت 10 الى  10:15،سالن ماكس
10:15،سالن 35 دستگاه بعد از نماز ظهر 
ــالن رنگ متمركز بعد از نماز  و عصر،س
ظهر و عصر، و در سالن رنگ متمركز بعد 
ــا، اين مراسم معنوى  از نماز مغرب و عش

برگزار شد.
حضور دانش آموزان 

مدرسه فرانسوى تهران 
در پارس خودرو

ــه  ــوزان مدرس ــى از دانش آم گروه
ــت شركت  ــوى تهران، به درخواس فرانس
ــنبه 21 مهر از خط  ــارس، روز سه ش رنوپ

توليد تندر 90 بازديد به عمل آوردند.
هدف از اين بازديد، آشنايى دانش آموزان 

با واحدهاى صنعتى عنوان شد.
ــد از  ــول بازدي ــدگان در ط بازديدكنن
سالن هاى توليدى با دقت و اشتياق فراوان 
درخصوص فرآيند توليد خودرو و نحوه 
ــؤاالت زيادى مطرح  عملكرد ربات ها، س
ــالن ها  ــئوالن مربوطه در س كردند كه مس

به طور كامل به اين پرسش ها پاسخ دادند.
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شركت پارس خودرو در سيزدهمين نمايشگاه 
صنعت خودرو و قطعات يدكى تبريز حضور 

يافت.
بنابراين گزارش محصوالت پارس خودرو در 
اين نمايشگاه كه از 23 تا 27 مهرماه ادامه داشت 

با استقبال گسترده بازديدكنندگان روبرو شد.

ــودرو با  ــزارش مى افزايد: پارس خ ــن گ اي
محصوالتى همچون تندر90، ماكسيما، نيسان 
ــيزدهمين نمايشگاه  تينا، قشقايي و مگان در س
بين المللي خودرو، قطعات يدكي، حمل و نقل 
و صنايع وابسته استان آذربايجان شرقي در شهر 

تبريز شركت كرد. 

ــاس اين گزارش، گروه خودروسازي  بر اس
سايپا در اين نمايشگاه با مشاركت پارس خودرو، 
سايپا ديزل، سايپا يدك و رايان سايپا در فضايي 
بالغ بر سه هزار و 300 مترمربع محصوالت خود 

را در معرض نمايش قرار داد.
ــر توليدات  ــايپا عالوه ب ــن گروه س همچني

پارس خودرو، محصوالتي همچون نيو.سي5، 
ــايپا 132 و  ــك، مرواريد، س ــده اتوماتي ريو دن
مينياتور از شركت سايپا و محصوالت تجاري 
ــنده جفت  ــون ميكس و كاميون كش چون كامي
محور، شوكا، ميني بوس آذر و ون و ... از شركت 
ــان، كشنده  زامياد و ميدي باس، ميدالم، آذر س
ــايپا ديزل را در معرض  البرز و ... از شركت س
ديد عالقه مندان در نمايشگاه خودرو تبريز قرار 

داده است. 
گفتنى است سيزدهمين نمايشگاه بين المللي 
ــل و نقل و صنايع  خودرو، قطعات يدكي، حم
ــرقي در شهر تبريز  وابسته استان آذربايجان ش
ــگاهي اين شهر در  در سالن اختصاصي نمايش
ــع و با حضور  ــر 30 هزار مترمرب فضايي بالغ ب
ــركت از كشورهاي تركيه و چين  بيش از 50 ش
ــتقيم يا نمايندگي كشورهاي ژاپن،  به طور مس
كره، اسپانيا، آلمان، انگلستان، تايوان، بالروس 
در زمينه هاي انواع خودروهاي سبك و سنگين، 
قطعات يدكي خودرو و دستگاه هاي تعميرگاهي 
ــي و لوكس  ــراك و لوازم جانب انواع تاير، ليفت
خودرو ماشين آالت راه سازي و معدني فوالدي 

و آلياژي برگزار شد. 

خبرخبر

مهم ترين اولويت پارس خودرو، انجام تعهدات تندر90  است
قائم مقام فروش شركت پارس خودرو: 

همايش آشنايي با مســئوليت هاي اجتماعي 
شركت ها توسط مديريت استراتژيك و توسعه 
مديريت، روز سه  شنبه، 21مهر در سالن رمضان 

برگزار شد. 
ــور، ويژه  ــزارش، همايش مذك ــن گ بنا بر اي
ــركت در نظر  ــهيل گران ش معاونان، مديران و تس

گرفته شده بود.
ــه مباني  ــس از ارائ ــزارش مى افزايد: پ اين گ
ــط مهندس ميرعرب،  ــركت توس استراتژيك ش
ــتراتژيك و توسعه  مشاور مدير عامل و مدير اس
مديريت، مهندس اميدوار مدرس و مشاور دوره به 
ارائه و تشريح مواردى همچون آشنايي با مفاهيم و 
الگوها، آشنايي با ابزارها، مرور و بررسي نمونه هاي 
كاربردي (case study)، ارتباط CSR با توسعه بازار 
و چگونگي هدفمند كردن و يكپارچگي فعاليت ها 

در اين حوزه پرداخت.
الزم به توضيح است اين برنامه با حضور113 
ــد و طي  ــزار ش ــركت برگ ــكاران ش ــر از هم نف
ــطح رضايتمندي از  ــده، س ــنجي انجام ش نظر س

همايش 70 درصد اعالم شد.

قائم مقام فروش شركت پارس خودرو گفت: 
خودرو تندر90 را تحت هر شرايطى به موقع به 

متقاضيان تحويل خواهيم داد. 
حسين كاظمى افزود: اعتماد مردم، باالترين 
ــركت پارس خودرو به  ــت كه ش سرمايه اى اس
عنوان قديمى ترين خودروساز كشور در طى 54 
سال فعاليت، به دست آورده و روند رو به رشد 
توليد و عمل به تعهدات اين شركت، بيانگر عزم 
ــه پارس خودرو  جدى در تثبيت اعتماد مردم ب

است. 
ــكالت خاصى  ــه به مش ــت: با توج وى گف

ــركت  ــد تندر90 وجود دارد، ش كه در راه تولي
پارس خودرو خود را ملزم به توليد و تحويل به 
موقع اين خودرو دانسته و انجام تعهدات خود 
ــاس برنامه زمان بندى شده به مشتريان  را بر اس

محترم ادامه خواهد داد. 
قائم مقام فروش شركت پارس خودرو اضافه 
كرد: با توجه به اين كه به دليل تأخيرات به وجود 
ــب رنوپارس،  ــل قطعات از جان آمده در تحوي
شركت پارس خودرو در توليد خودرو تندر90، 
29 درصد با برنامه توليد خود فاصله دارد ولى با 
برنامه ريزى هاي زيربنايى شكل گرفته، تحويل 

ــر و به روز در حال  خودرو تندر90 بدون تأخي
ــكالت موجود در راه  ــت و حتى مش انجام اس
توليد اين خودرو از جمله عدم همكارى مناسب 
ــته است  رنوپارس در تأمين  قطعات نيز نتوانس

تحويل اين خودرو را دچار مشكل كند. 
كاظمى در پايان افزود: اقدامات مؤثر ى درباره 
خدمات پس از فروش كليه محصوالت شركت 
ــدر90 انجام گرفته و  پارس خودرو از جمله تن
ــد حائز اهميت رضايتمندى  به زودى شاهد رش
ــتريان از فروش، تحويل و خدمات پس از  مش

فروش شركت پارس خودرو خواهيم بود. 

برگزاري همايش مسئوليت اجتماعي شركت ها

درخشش پارس خودرو در نمايشگاه تبريز



واحد دندانپزشكى با يونيت هاى جديد راه اندازى شد.
بنابراين گزارش افتتاح مجدد واحد دندانپزشكى، تغييراتى 
شامل تعويض دو دستگاه يونيت صندلى دندانپزشكى، كابينت، 

تعويض سنگ كف اتاق دندانپزشكى را دربر مى گيرد.
اين گزارش مى افزايد: اين تغييرات در جهت افزايش سطح 
بهداشت و كيفيت خدمات دندانپزشكى و هم چنين استفاده از 

لوازم يك بار مصرف خواهد بود.

براساس اين گزارش، با توجه به امكانات موجود و تعداد 
ــكى، اقداماتى همچون «بررسى  متقاضيان خدمات دندانپزش
هزينه هاى دندانپزشكى و ويزيت متقاضيان، معاينات دوره اى 
بدو استخدام، مشاوره هاى دندانپزشكى، اقدامات اوليه درمانى 
ــى كه نياز به  ــيدگى دندان هاي در موارد اورژانس، ترميم پوس
ــيدن دندان و جرم گيرى و  درمان ريشه و روكش ندارند، كش

آموزش بهداشت» انجام مى شود.

افتتاح واحد دندانپزشكى
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نهمين جلسه ارزيابي مديران و بازبيني سبك رهبري برگزار شدنهمين جلسه ارزيابي مديران و بازبيني سبك رهبري برگزار شد
با حضور مدير عامل

نهمين جلسه ارزيابى مديران و بازبينى سبك رهبرى حوزه 
معاونت مالي و اقتصادي، روز 20مهر در سالن رمضان، با حضور 

مدير عامل و اعضاى شوراى معاونان برگزار شد.

در اين جلسه كه سه ساعت طول كشيد حوزه معاونت مالي 
و اقتصادي، گزارش سبك رهبرى خود را در حضور مديريت 
عامل و اعضاى شوراى معاونان ارائه كرد. در پي برگزاري اين 

جلسه، مهندس تفرشى  ارائه و جمع بندي مطالب تدوين شده را 
در نوع خود در حوزه اي مانند مالي و اقتصادي بي نظير بر شمرده 

و آن را زمينه ساز ورود به شفاف سازي مباحث مالي برشمرد.

سمينار
آشنايى با مبانى 
مديريت ديدارى 
سمينار آشنايى با مبانى مديريت ديدارى، روز 12مهر با حضور قائم مقام 

مدير عامل، معاونان و مديران در سالن رمضان برگزار شد. 
در اين سمينار، ابتدا مهندس محمود مهرگانفر، مدير پروژه استقرار مديريت 
ديدارى به بيان اصول مبانى و جايگاه مديريت ديدارى در كارخانجات صنعتى 
ــفى  پرداخت و پس از نمايش فيلم مديريت ديدارى براى حضار، مهندس يوس
ــركت پارس خودرو را  فعاليت هاى انجام گرفته در زمينه مديريت ديدارى در ش

به اطالع ميهمانان رساند. 

با حضور قائم مقام مدير عامل و مديران ارشد شركت برگزار شد

ــارس، همكاري هاي الزم  ــازان گفت: چنان چه رنو پ دبير انجمن قطعه س
ــال 90 ، تمام قطعات خودرو تندر90 داخلي سازي  را انجام دهد، تا اوايل س

خواهد شد.
محمدرضا نجفي منش، با بيان اين مطلب افزود: به عكس انتقادهايي 
كه از صنعت قطعه سازي داخلي مي شود، قطعه سازان ما از توانايي بااليي 
برخوردارند و رسيدن به رقم 60 درصد داخلي سازي در تندر90، نشان از 

همين موضوع دارد.
ــم  ــازان و ه ــم خودروس ــر، ه ــال حاض ــت: در ح ــار داش وي اظه
رنوپارس(تأمين كننده قطعات تندر) هر دو از وضع فعلي توليد تندر90، 
ــده اند و به اعتقاد من يكي از راه هاي برون رفت از اين اوضاع،  متضرر ش

افزايش داخلي سازي قطعات است.
دبير انجمن قطعه سازان تأكيد كرد: داخلي سازي قطعات از دو جنبه منجر 
به كاهش قيمت تمام شده تندر90 مي شود؛ به نحوي كه نه فقط با افزايش 
درصد ساخت داخل، به طور طبيعي هزينه كمتري صرف تعرفه واردات 
قطعه خواهد شد، بلكه بنا به قانون گمرك هر چه داخلي سازي افزايش يابد، 
ــبتي معين، از تخفيف گمركي واردات قطعه  شركت خودروسازي با نس

برخوردار مي شود.
ــيدن عدد داخلي سازي  به گفته نجفي منش، چنان چه رنوپارس با رس
قطعات تندر90 به 65 درصد طي سال جاري موافقت كند، خودروسازان 
از تخفيف 6 درصدي در پرداخت عوارض گمركي در اين زمينه برخوردار 

خواهند شد.

دبير انجمن قطعه سازان خبر داد:

داخلي سازي
 تمام قطعات تندر 
تا سال 90
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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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امين
 سليمى

محيا
 سالمتى

آرش
 نظرى

نگار
شريفى

شايان
شيرايى

محمد حسين 
ملكى زندى

زهره
رضا مندى

زينب
 اصغرى

آروين
 درى

نازنين
رضايى

درسا
بروجردى فرد

فائزه
تاجدينى

سوگند
 رضى زاده

فاطمه
صادقى

فاطمه 
نوروز زاده

ممتازهاممتازها

پريسا
 تهران جاه
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نسيم
 ضابطى

متاز
د م

اگر
ش

سعيد نيك خصالاحسان شهابىايمان زينعلى
دوم ابتدايى

محمدرضا 
هوشمندى پور

فائزه عبداللهى
پنجم ابتدايى

ايمان زينعلى

متاز
د م

اگر
ش

احسان شهابى
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د م

اگر
ش
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د م
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ش

محمدرضا 
هوشمندى پور
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د م
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فائزه عبداللهى
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فرشاد 
جوكار

مريم
 حبيبى

فاطمه
عبدل نژاد

محمد عرفان
 علوى

فاطمه
 عالقه

محمد حسين
 محبى فر

فاطمه
 نامدارپور

فاطمه
 حيدرى

عسل 
حسين زاده

حميد
 شريفى

گلنوش 
محسنى

هانيه 
قليچ پور

محسن
روزبهانى

حسن
خيرى

پرهام 
مظفرى

محمد 
قدرتى پردستى

ياسين
 ميرزازاده
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زهره
 اسكناسى

مهديه 
عباسى

مائده 
عباسى

زينب
 اسكناسى

مائده
نجف زاده
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ــر رانندگى  ــادف جزو جدايى ناپذي گرچه تص
ــت ، اما گاهى اوقات راننده ها مقصر اول  ناايمن اس
تصادفات نيستند. بعضى وقت ها عواملى غير از خود 
ما سرنوشت مان را رقم مي زنند؛ مثل باران كه عامل 

اصلى تصادفات فصل پاييز محسوب مي شود. 
ــى در فصل  ــزارش خطرات رانندگ  در اين گ
پاييز ليست شده اند. اميدواريم حداقل گوشه اى از 
خطرات پيش بينى شده اين فصل زرد با توصيه هاى 
ــاني  و رعايت آن از طرف شما  ــازمان آتش نش س

كاهش پيدا  كند. 
 طبق آمار، تصادفات در فصول مختلف افزايش 
ــت  يا كاهش پيدا مي كنند. جالب تر يا البته بهتر اس
ــوع حوادث  ــف برانگيزتر اين كه، ن ــم تأس بگويي
ــرايط جوى و جغرافيايى در فصول  ــبت ش به نس
مختلف كامًالً متفاوت و البته شناخته  شده است.  با 
اين وجود هر سال  به رغم توصيه ها و راهنمايى هاى 
ــازمان هاى مرتبط، حوادثى مشابه  ــئوالن و س مس
ــهر پايتخت  ــه اى از كشور و كالن ش در هر گوش

رخ مي دهد.
نكته بهداشتى روز، درباره رانندگى 

سالمندان 
ــه هاى  ــده، شيش ــس و لغزن ــاى خي   جاده ه
بخار گرفته، شاخه هاى شكسته شده و توفان هاى 
بى امان به همراه فصل پاييز وارد خيابان هاى شهر 
مي شود و قربانيان خود را از ميان مردمي  كه كمتر 
ــاى پليس و  ــا و راهنمايى ه توجهى به توصيه ه
سازمان آتش نشاني  ندارند، مي گيرد.  گرچه مي توان 
ــى را مربوط  ــوادث رانندگ بخش عمده اى از ح
ــت، اما قطعًاً  به راه ها و نقص  فنى خودروها دانس
رعايت توصيه هاى ايمنى نيز بخشى از تصادفات 
ــما  ــاك را كاهش خواهد  داد.  بنابراين از ش خطرن
دعوت مي كنيم كه سهم خودتان را در پيشگيرى از 

وقوع تصادفات به صددرصد برسانيد. 
باران حوادث بر سر جاده هاى نا امن 

ــر خودروها و  ــزو جدايى ناپذي ــادف، ج تص
خيابان هاست،  اما نوع تصادفات با تغيير فصل هاى 
مختلف سال تغيير مي كند.  گرچه آب و هواى فصل 
بهار هواى تفريح و سفر را با خود به همراه مي آورد، 
اما فصل تابستان به خاطر تعطيلى مدارس و مراكز 
ــب ترى براى سفر كردن  ــى فرصت مناس آموزش
ــت.  قطعًاً هر جا كه اتومبيل هم باشد متأسفانه  اس

تصادف و خسارت هم است. 
ــهر  ــهرى به داخل ش ــفرهاى بين ش   هجوم س
ــهروندان در خيابان هاى  ــاى ش و تردد خودروه
ــات را از  ــهر براى انجام امور روزمره، تصادف ش
ــهر كشانده است،  جاده ها به خيابان هاى داخل ش
اما بخشى از تفاوت تصادفات فصل بهار و تابستان 
با پاييز و زمستان به شرايط جوى اين دو نيمه سال 
برمي گردد. آغاز كاهش دماى هوا و نياز به استفاده 
ــى، بارندگى و به تبع آن لغزنده  از وسايل گرمايش
ــتن شاخه ها و فرود  بودن جاده ها، توفان و شكس
ــت،  ــا و مواردى از اين دس آن بر روى اتومبيل ه
خطرات رانندگى در فصل پاييز است.   اغلب اين 
سوانح و تصادفات نيز مأموران سازمان آتش نشاني  
ــاند.  ــى را به صحنه حادثه مي كش و خدمات ايمن
 بنابراين مأموران دلسوز آتش نشاني  بهترين بلدهاى  

راه در اين فصل براى رانندگان مي توانند باشند. 
مواظب باشيم ُسر نخوريم! 

لغزندگى خيابان ها، يكى از اصلى ترين خطراتى 
است كه بر اثر بارندگى، ايمنى اتومبيل ها را به خطر 
ــتفاده از الستيك هاى  مي اندازد.  به همين خاطر اس
نو و عاج دار يكى ديگر از ضرورت هايى است كه 
اتومبيل شما را از لغزندگى جاده ها در امان خواهد 
داشت؛  چراكه بارندگى بر روى آسفالت خيابان هايى 
كه سرشار از چربى و دود اگزوز است، سطحى كامًالً 

لغزنده و ناايمن را براى اتومبيل ها ايجاد مي كند.
ادامه درصفحه روبه رو
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نامه پارسنامه پارس

نامه پارس گفت و گوگفت و گو
انندگ
بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

مهندس مير عرب :

ــى جايزه ملى  ــادى تا ارزيابى نهاي زمان زي
تعالى و بهره ورى سازمانى باقى نمانده و تمامى 
تالش مديريت ارشــد و كاركنان براى كسب 
ــته متمركز شــده  ــال گذش امتيازى باالتر از س

است.
البته در اين راه چالش ها و موانعى نيز وجود 
دارد؛ اما زحمات و مساعى مديران وكاركنان، 
ــتيابى به اين جايزه ارزشمند  قطعًا در مسير دس

راهگشا، خواهد بود.
ــال جارى،  درخصوص فرايند جايزه در س
تالش هاى انجام شــده و چالش هاى پيش رو، 
با مهندس حاجى ميرعرب، مشــاور مديرعامل 
ــتراتژيك و توسعه مديريت كه مدير  و مدير اس
تعالى سازمان نيز هست، به گفت وگو نشستيم. 
حاصل اين گفت وگو را در ادامه مى خوانيد:

به عنوان اولين سؤال، بفرماييد براى دستيابى به 
سطح مناسبى در جايزه تعالى و بهره ورى سازمانى، 

امسال چه اقداماتى انجام شده است؟
ــما را در دو بخش پاسخ دهم.  مايلم سؤال ش
يك بخش مربوط به تعالى و بخش ديگر مبحث 

بهره ورى. 
ــته پارس خودرو دو حركت مهم  ــال گذش س
ــت: يكى حضور در جايزه ملى تعالى كه با  داش
ــب امتياز 360 ، تقديرنامه 3 ستاره را كسب  كس
ــركت بود. حركت دوم،  كرد و افتخارى براى ش
ــايپا  ــب لوح تقدير در جايزه تعالى گروه س كس
بود. نكته قابل توجه اين كه ما سال قبل در جمع 
53شركت گروه سايپا در معيار نهم (نتايج كليدى 
عملكرد) رتبه نخست را داشتيم.اين مسأله نشان 
مى دهد پارس خودرو در سال هاى گذشته توان و 
ظرفيت خوبى در بخش توانمندسازها مصروف 
ــال 87 چنين  ــه آن در ارزيابى س ــه نتيج كرده ك

موفقيت هايى بوده است.
ــى نظام مندتر،  ــراى حركت ــال ب ما اوايل امس
ــن كرده و  ــازمانى را تدوي طرح جامع تعالى س
فروردين ماه به مديرعامل محترم ارائه و مصوب 
ــعه و توانمندسازى  شد. محور اين برنامه، توس
ــت و اين موضوع،  ــهيل  گران شركت اس تيم تس
ــرار گرفت؛  ــال 88 ق ــازمانى س ــه تعالى س پاي
ــل تدوين اظهارنامه،  اگرچه فازهاى ديگرى مث
ــاى مصوب 12  ــى، پيگيرى پروژه ه خودارزياب
گانه تعالى و حضور در دو جايزه سايپا و جايزه 
ــت.  ملى هم از فازهاى ديگر اين برنامه بوده اس
عضويت در بنياد كيفيت اروپايى EFQM نيز در 

همين راستا صورت گرفت. 
ــازى تسهيل گران  منظور از توسعه و توانمندس

تعالى چيست؟
ــه تعالى،  ــازمان در مقول ــتيم س مااعتقاد داش
ــر اين كه باور  ــن نخواهد كرد مگ حركت بنيادي
بدنه سازمانى به سمت تعالى معطوف شود. تيم 

ــازمان يك بار ديگر شناسايى،  ــهيل گران س تس
گريدبندى و 58 نفر در قالب تيم هاى تسهيل گر 
ــدند.  ــازماندهى مجدد ش ــور س ــازده مح در ي
برنامه هايى كه براى توانمندسازى اين تيم داشتيم 
عمدتًا شامل دو برنامه آموزشى و بازديد بود كه 
تسهيل گران ارشد و گريدA به منظور الگوبردارى، 
بازآموزى و توسعه توانمندى هايشان به آلمان و 

ژاپن اعزام شدند.
ــعه و توانمندسازى  محوردوم در زمينه توس
ــران را با  ــه فاصله مدي ــهيل گران اين بود ك تس
ــهيل گران با اجراى برنامه آموزشى مشترك  تس
ــتيم  ــراى مثال، چندين برنامه داش كمتر كنيم. ب
ــهيل گران  كه مدعوين ما مديران و معاونان و تس
بودند و اين فاصله با كنارهم نشستن كم و كمتر 

مى شد.
برگزارى كارگاه اظهارنامه نويسى در مرداد88 
و سمينار مسئوليت هاى اجتماعى در همين سال 
ــهيل گران بودند، از  كه مدعوين ما مديران و تس
ــازى  ــعه و توانمندس ديگر برنامه هاى مهم توس
تسهيل گران بود كه با همان هدف نزديك شدن 

تيم تسهيل گران و مديران ارشد انجام شد.
هدفگذارى پارس خودرو براى جايزه ملى تعالى 

سازمانى و بهره ورى چيست؟
طبق نقشه راه سال90، هدف ما اين است كه 
هر ساله 50 امتياز به امتيازات پارس خودرو اضافه 
ــاس، هدف ما امسال دستيابى به  شود. بر اين اس
ــال  ــت. امس نمره باالى 400 درزمينه تعالى اس
ــراى همين منظور به  اظهارنامه صدصفحه اى ب
ــتاده ايم كه  ــى و بهره ورى فرس جايزه ملى تعال
ــطح تنديس نوشته  اين نوع اظهارنامه ها براى س
ــيدن به امتياز باالى 450 در سال  مى شود. با رس

آينده ما به سطح جايزه تنديس خواهيم رسيد. 
براى رسيدن به اين هدف چه برنامه هايى داريد؟
مهم ترين برنامه ها در مسير دستيابى به امتياز 
ــازى تيم تسهيل گران  450، توسعه و توانمندس

است كه توضيح دادم؛ دوم، تمركز و ساماندهى 
ــت.  ــازمانى اس اجراى12پروژه بهبود تعالى س
سوم، تدوين اظهارنامه جديد سال88 با افزودن 
ــركت، اقدام بعدى،پيش  رويكردهاى جديد ش
ــال و قبل از  ــز امس ــه روزه در پايي ــى س ارزياب
ــدود 150  ــوزش فراگير ح ــى جايزه، آم ارزياب
ــت  ــركت اس ــطح ش نفر از همكاران كليدى س
ــال در قالب دو تيم 70 نفره انجام  كه پاييز امس

خواهد شد.
با انجام اين اقدامات اميدواريم كه در سال 90 
پارس خودرو بتواند تنديس بلورين جايزه ملى 

بهره ورى و تعالى سازمانى را اخذ كند.
ــما به عنوان مدير تعالى از سازمان  انتظارات ش

چيست؟
مهم ترين انتظار از مديران ارشد شركت اين 
است كه براى موضوع تعالى وقت بگذارند. اگر 
ــته  ــازمانى متعالى و بهره ور داش مى خواهيم س
ــيم بايد روى موضوع تعالى و بهره ورى هم  باش
فكر كنيم و هم قواى عملياتى و برنامه ريزى خود 
ــدن صرف  را روى اينها متمركز كنيم. درگير ش
ــدون نگاه به مبانى  در كارهاى جارى روزمره ب
ــد كه  ــدل تعالى، مى تواند دامى باش و مفاهيم م

سازمان ها را هيچ گاه به سرمنزل تعالى نرساند. 
مديران ارشد نبايد فعاليت هاى جارى روزمره 
ــره ورى و تعالى تصور  خود را جدا از مقوله به

كنند.
 تعالى و بهره ورى بايد در متن كار روزمره آنها 
وارد شده و هر كارى را كه انجام مى دهند، با نگاه 
به مفاهيم و رويكردهاى تعالى و بهره ورى، منطق 

رادار و چرخه PDCA باشد.
از بدنه سازمانى هم قبل از هرچيز مى خواهم 
تشكر كنم زيرا هر دستاوردى كه سازمان كسب 
ــد وارث آن افتخارات  ــد و مديريت ارش مى كن
مى شود، مرهون تفكرات و زحمات بدنه سازمان 
ــازمان باور كنند كه  ــت. انتظار داريم بدنه س اس
ــازمان ما مى تواند به متعالى ترين شركت در  س
صنعت خودرو و ساير صنايع تبديل شود. ايجاد 
ــاز حركت آنها خواهد بود. ما  اين باور، زمينه س
ــان را در مسير تعالى  مى خواهيم موانع ذهنى ش
پاك كنند و بدانند هر كارى، بهتر از آن چه انجام 

مى شود، مى تواند صورت پذيرد.

ــر رانندگى  پذي
نده ها مقصر اول 
واملى غير از خود 
ل باران كه عامل 

ب مي شود.
ــى در فصل  دگ
داقل گوشه اى از 
رد با توصيه هاى 
آن از طرف شما 

 مختلف افزايش 
ــت  لبته بهتر اس
ــوع حوادث  ، ن
فيايى در فصول 
خته  شده است.  با 
 و راهنمايى هاى 

ــى جايزه ملى  ــادى تا ارزيابى نهاي زمان زي
تعالى و بهره ورى سازمانى باقى نمانده و تمامى 

ك ا ا ك كا ا ال

تعالى و بهره ورىتعالى و بهره ورى
 بايد  متن كار روزمره  بايد  متن كار روزمره 
ما باشدما باشد



ادامه ازصفحه قبل
ــه در فصل پاييز مأموران   اغلب تصادفاتى ك
ــه فرا مي خواند،  ــاني  را به صحنه حادث آتش نش
ــتيك هاى مناسب و ناتوانى  عدم استفاده از الس
ــطح لغزنده  راننده در كنترل اتومبيل بر روى س
ــت.  در اين رابطه، كارشناسان سازمان  جاده  اس
ــهروندان تهرانى را دعوت به  ــاني، ش آتش نش
كاهش سرعت و حتى المقدور عدم رانندگى در 
هواى بارانى كرده و رانندگى را تنها در صورت 

رعايت توصيه هاى ايمنى صحيح مي دانند. 
ــاى خودرو،  ــردن لنت ه ــى چك ك  از طرف
استفاده از الستيك هاى عاج دار و در صورت نياز 
زنجير چرخ، تنظيم بخارى هاى اتومبيل براى از 
ــل اتومبيل، عدم حضور در  بين بردن بخار داخ
فضاهاى باز و ايستادن در زير درختان از ديگر 
توصيه هاى مؤكد سازمان آتش نشاني  و خدمات 
ــهردارى تهران به شهروندان تهرانى و  ايمنى ش
ديگر هموطنان مان براى رانندگى ايمن در فصل 

پاييز است. 
برف پاك كن اتومبيل تان سالم است؟

ــى از نعمت هاى خدادادى  بارش باران، يك
است كه سال هاست كمتر ميهمان تهرانى هاست. 
ــه تهران آن قدر  ــهر غبارگرفت  گاهى باران در ش
ــم  ــينان رس ــود كه پايتخت نش طوالنى مي ش
ــد و به آداب  ميهمان نوازى را فراموش مي كنن
روزهاى آفتابى از هيچ چترى براى در امان ماندن 

از خطرات احتمالى استفاده نمي كنند.
ــدادادى  ــن نعمت خ ــرات اي  يكى از خط
ــايل نقليه را مي گيرد.  به گفته يكى از  دامن وس
كارشناسان سازمان آتش نشاني ، بيشترين بخش 
تصادفات فصل پاييز در زمان بارندگى ها اتفاق 
ــود، ديد  مي افتد.  زمانى كه بارندگى آغاز مي ش
راننده به جاده كمتر مي شود. بنابراين رانندگان 
بايد با آغاز فصل پاييز برف پاك كن هاى خود را 

آماده كنند.
 تنظيم تيغه هاى برف پاك كن و سالم بودن آن 
بايد قبل از فصل باران مورد  بررسى قرار بگيرد. 
 از طرفى نور اتومبيل كمك زيادى به ديد راننده 
ــب  ــتن ديدى مناس مي كند، بنابراين براى داش
ــان را تنظيم كرده و در  بايد چراغ هاى اتومبيل ت
وضعيت ايده آل قرار دهيد.   عالوه بر نور اتومبيل، 
ــه عقب خودرو كمك  گرم كن هاى برقى شيش
زيادى به از بين بردن بخار شيشه مي كند.  بنابراين 

حتماً گرم كن اتومبيل خود را آماده كنيد. 
خطر صاعقه را جدي بگيريد

صاعقه، خطرى است كه كمتر باعث ايجاد 
ــود، اما با اين حال  سانحه در فصول سرد مي ش
ــازمان آتش نشاني  را جدى  بد نيست توصيه س
بگيريد و در صورتى كه هنگام صاعقه در فضاى 
باز مثل كوير و دشت و صحرا رانندگى مي كنيد، 
ــد تا از  ــان را جمع كني ــن راديوى اتومبيل ت آنت
ــان بمانيد.  وزش باد  خطر اصابت صاعقه در ام
ــاخه هاى درختان نيز  ــتن درختان و ش و شكس
ــت كه در  ــر از خطرات اين فصل اس يكى ديگ
اين باره كارشناسان آتش نشاني  توصيه مي كنند 
حتى االمكان از توقف يا پارك كردن اتومبيل تان 
در زير درختان خوددارى كنيد.  برخى ديگر از 
توصيه هاى مأموران سرخ پوش آتش نشاني  نيز 

تمام فصول و دوران را در بر مي گيرد. 
ــا مأموران  ــرعت، باره ــال كاهش س  به طور مث
ــرش هيدروليك  ــتگاه هاى ب ــاني  را با دس آتش نش
ــت تا راننده عجول و  ــانده اس به صحنه حادثه كش
بى احتياط را از پاره هاى آهن جدا كرده و راهى تخت 
اورژانس كنند.  هم چنين نشتى بنزين و خروج بنزين 
و گازوييل به دليل واژگونى اتومبيل از ديگر مواردى 
است كه كارشناسان سازمان آتش نشاني توصيه به 
ــالمت اتومبيل پيش از  رانندگى ايمن و بررسى س
اقدام به رانندگي دارند.  اميدواريم پاييز سال 1388 

هيچ اتومبيلى بر سطح خيس خيابان نلغزد. 
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ــازمان، حضور و  ــار ما از بدنه س دومين انتظ
ــازمانى  ــر در برنامه هاى تعالى س همراهى مؤث
است. اگرچه مديريت تعالى سازمانى به عنوان 
جزئى از نظام مديريت تعالى شركت، سياستگذار 
ــت ولى اجرا و ثمر دادن  و برنامه ريز اين راه اس
تعالى، يك امر همگانى است و متعلق به تك تك 
كاركنان كه نتايج آن نشأت گرفته از رويكردها و 

اقدامات واحدهاى مختلف است. 
ــما با سازمان در مقوله  مكانيزم هاى ارتباطى ش

تعالى كدام است؟
ــار  ــق راديوپارس، انتش ــا از طري ــه م اگرچ
ــطح  ــال، تابلوهاى مديريتى س نامه پارس، پرت
ــهيل گرانـ  كه خود زمينه ساز  شركت و تيم تس
ــام داده ايم ولى  ــانى اندـ اقداماتى انج اطالع رس
ــال، با  ــت. اميدواريم در نيمه دوم س كافى نيس
ــعه اين كانال هاى ارتباطى، بتوانيم مفاهيم  توس

تعالى را كامًال «كف كارگاهى» كنيم.
بزرگ ترين چالش ها و ريســك هاى شما براى 
ــان باقى مانده  ــه زم ــا توجه ب ــيدن به هدف، ب رس

چيست؟
ــركت را در دو  ما بايد تيم مديريت ارشد ش
ــخ گويى در  ــه ماه آينده، براى ارائه ها و پاس س
ــق رادار و ارزيابى ها آماده كنيم.  چارچوب منط
ــا ارزيابى نهايى، اگر  بايد در فرصت باقيمانده ت
ــار اركان  ــير اشاعه و انتش ــتى هايى در مس كاس
جهت ساز شركت شامل چشم انداز، مأموريت، 
ــتراتژيك داريم،  ترميم و  ارزش ها و اهداف اس

اطالع رسانى را تكميل كنيم. 
چالش بعدى اين است كه بايد 12 پروژه تعالى 
سازمانى را كه برگرفته از ارزيابى هاى قبلى است 
ــد به عنوان حاميان  جدى بگيريم و مديران ارش

اين پروژه ها، مسير اجراى آنها را تسهيل كنند.
ــا تعالى زندگى  ــان ما بايد ب مديران و كاركن
ــت كه يك ارزيابى دى ماه  كنند. تعالى اين نيس
اتفاق بيفتد و بعد، پرونده تعالى را ببنديم و كنار 
بگذاريم؛ مديران و كاركنان ما بايد باوركنند كه 
ــتمر و دائمى است و هر روز  تعالى، يك امر مس

اتفاق مى افتد. 
مى رسيم به مقوله بهره ورى؛ وضعيت بهره ورى 
ــازمانى در پارس خودرو  ــاط آن با تعالى س و ارتب

چگونه است؟
آمارها و شاخص ها در سال 87 نشان مى دهد 

كه در پارس خودرو مسير بهره ورى خوب شكل 
گرفته و ادامه يافته و در شاخص بهره ورى كل، 
بهره ورى نيروى كار، بهره ورى انرژى و سرانه 

توليد رشد داشته ايم.
اخذ چند عنوان جايزه ملى در زمينه بهره ورى 
مانند: تنديس زرين و لوح سپاس واحد نمونه و 
كارآمد صنايع نيرومحركه از شبكه خانه صنعت و 
معدن، تقديرنامه نخستين جايزه بهره ورى 1404 
ــال و همچنين ديپلم سطح پيشرو  در تيرماه امس
از نخستين جشنواره ملى بهره ورى ايرانيان  در 
خرداد امسال، مؤيد اين ادعا است. به طور كلى 
در همه جاى دنيا مقوله بهره ورى جدا از تعالى 
نيست؛ در واقع اينها، دو روى يك سكه اند. اگر 
سازمانى بهره ور شود، متعالى است و اگر متعالى 
شود، در حقيقت بهره ور است. اگر بهره ورى را 
ــتانده به داده در نظر گرفته و داده ها را  نسبت س
ــا در پنج معيار اول  معادل برنامه ها و رويكرده
ــه در چهار معيار  ــى فرض كنيم، آن چ نظام تعال
ــت خواهد آمد،  بعدى تحت عنوان نتايج به دس
ــير از بهره ورى،  ستانده خواهد بود. با اين تفس
ــتماتيك بين دو  ــًال منطقى و سيس ارتباطى كام

مقوله تعالى و بهره ورى مشاهده مى شود.
ــال جارى  ــاى افزايش بهره ورى در س برنامه ه
چيســت و چه اقداماتى انجام شــده يا در دســت 

انجام است؟
ــد مديريت محترم عامل،  ما برابر نظر و تأكي
ــيم  ــره ورى پارس خودرو را ترس ــه راه به نقش
ــه شاخص  ــه راه، براى س كرده ايم. در اين نقش
ــرمايه  ــره ورى س ــروى كار، به ــره ورى ني به
ــند  ــل توليد، هم نوا با س ــره ورى كل عوام و به
چشم انداز 1404كشور، به ترتيب رشدهاى 3,5،  

يك و 2,5 درصد تا سال 90 درنظر گرفته ايم. 
بر اساس چرخه بهره ورى، از آنجا كه سنجش 
ــاس  ــرى وضعيت بهره ورى بر اس و اندازه گي
ــه  ــت، س ــاخص هاى مربوطه، اولين گام اس ش
ــى از وضعيت و  ــع تحليل ــوان گزارش جام عن
روند بهره ورى پارس خودرو تهيه و در شوراى 

معاونان شركت ارائه شده است. 
ــام جامع  ــوان نظ ــروژه اى با عن ــن پ همچني
بهره ورى پارس خودرو تعريف و در شش ماهه 
اول سال از طريق مشاوره با شركت هاى معتبر در 

حال شكل گيرى است. هم اكنون سلسله مقاالتى 
ــاده در نشريه «نامه  با عنوان بهره ورى به زبان س

پارس» توسط اين مديريت درج مى شود. 
ــه از اوايل  ــم اينجا عرض كنم ك يك خبر ه
ــترش و نوسازى  ــال، سازمان گس تابستان امس
ــوى مصرف  ــه اصالح الگ ــع ايران، كميت صناي
ــزى بهره ورى در  ــش و برنامه ري را با هدف پاي
ــش ايجاد كرده  ــركت هاى تحت پوش سطح ش
كه چهارمين جلسه آن روز 14 مهرماه با حضور 
ده ها نفر از مديران صنايع كشور در پارس خودرو 
ــد كه مطالب ارائه شده و نتايج بازديد  برگزار ش
ــره ورى توليد  ــد و اقدامات به ــوط تولي از خط
(كايزن) در پارس خودرو، مورد توجه و قدردانى 
ــرار گرفت كه الزم مى دانم از  تيم بازديدكننده ق
همكاران حوزه توليد كه ارائه دهنده اين مطلب 

بودند تشكر كنم. 
تفاوت پروژه هاى بهره ورى با تعالى چيست؟

ــازمانى بعد از هر نوبت  پروژه هاى تعالى س
ارزيابى تعالى و بر اساس گزارش هاى بازخورد 
ارزيابان تعريف مى شود و هدف از تعريف اين 
ــركت در  پروژه ها، از بين بردن نقاط ضعف ش
زمينه هاى مورد اشاره ارزيابان براى ارزيابى هاى 
ــره ورى، پس از  ــت. اما پروژه هاى به بعدى اس
ــنجش و تحليل هر عنوان شاخص بهره ورى  س
در سطح شركت، با تشخيص عوامل تأثيرگذار 
براى افزايش سطح بهره ورى در قالب پروژه ها يا 

برنامه هاى بهره ورى خود را نشان خواهند داد.
ــكاران داريد  ــراى هم ــر مطلبى ب در پايان اگ

بفرماييد؟
ــو از تعاليم تعالى  ــى ما ممل آموخته هاى دين
ــتيم كه  ــت و ما پيرو مكتبى هس و بهره ورى اس
ــد و پيرو  ــاوى دو روز را زيانكارى مى دان تس
ــه و باالترين  ــتيم كه كمترين هزين پيامبرى هس
ــلك و مرام زندگى او بود. با اين  بهره ورى، مس
توضيح، گاهى نگاه به سازمان هاى برتر و پيشرو 
جهانى در زمينه تعالى و بهره ورى در عرصه هاى 
مختلف صنعت و بازرگانى و خدمات و مقايسه 
آن با برخى سازمان هاى داخلى، جاى تأمل دارد. 
ما مى توانيم و بايد بهتر از اين باشيم. در حقيقت، 
ــدم موفقيت  ــال موفقيت يا ع تك تك ما در قب

سازمان هايمان مسئول هستيم.
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پارس خودرو 
در توليد و تحويل خودرو معلوالن مصمم است 

آقاى ُمغنى،  از چه زمانى اقدامات جدى در جهت 
طراحى و ساخت تجهيزات خودرو جانبازان و 

معلوالن در كشور شروع شده است ؟
در تاريخ 12 آذرماه سال 1386 هم زمان با روز 
جهاني معلوالن توافقنامه اى بين سازمان بهزيستي 
كشور و گروه خودروسازى سايپا منعقد شد كه بر 
اساس آن شركت پارس خودرو مأموريت پيدا كرد 
طى پروژه اى،  طراحى و ساخت تجهيزات مورد 
نياز براى خودرو معلوالن و جانبازان را بر عهده 
ــش از آن در دهه هفتاد،  برخى  بگيرد. هر چند پي
ــركت هاى همكار فعاليت هايى را در زمينه  از ش
واردات و ارائه تجهيزات به معلوالن كشور آغاز 
ــت  كردند ولى به داليلى اين فعاليت ها با شكس

مواجه شد .
ــى اقدامات قبلى با شكســت روبه  به چه داليل

رو شد ؟ 
چون در آن سال ها تنها واردات تجهيزات 
ــورد نظر بود،   ــازان و معلوالن م خودرو جانب
قيمت تمام شده بسيار بااليى داشت كه با توجه 
ــازان و معلوالن  به وضعيت خاص اكثر جانب
ــر از اين  ــراى بيش از90 نف ــه آن ب امكان تهي
عزيزان وجود نداشت. نصب و هماهنگ سازى 
قطعات خارجى با خودروهاى موجود به دليل 
عدم وجود دانش فنى و مهندسى بسيار دشوار 
ــه تغييرى،  اين  بود و به وجود آوردن هر گون
تجهيزات را دچار مشكالت جدى مى كرد. در 
زمينه خدمات پس از فروش نيز به دليل عدم 
ــى الزم و همچنين  ــش فنى مهندس وجود دان
عدم امكان ارجاع به كشور توليد كننده جهت 
تعميرات به دليل هزينه هاى باال فعاليت مثبتى 
ــركت پارس خودرو از  ــد. اما ش انجام نمى ش
ــود محورى به  ــروژه هيچ گونه نگاه س آغاز پ

خودرو معلوالن نداشته و عالوه بر اين كه تنها 
ــاخت داخل دريافت  هزينه هاى تجهيزات س
شده است،  هزينه هاى نه چندان اندك توليد،  
ــانى،  فضا،  دانش مهندسى  اعم از نيروى انس
ــد در جهت هميارى با  و احداث خطوط تولي
ــده و  ــور دريافت نش جانبازان و معلوالن كش

نخواهد شد.
شركت پارس خودرو در اين پروژه چند نوع 
معلوليت و چه خودروهايى را در نظر گرفته است 

و داليل انتخاب اين خودروها چيست ؟ 
در كل شركت پارس خودرو 5 نوع معلوليت 
ــترين طيف معلوالن و  ــى كه بيش عمده و اساس
ــود در نظر گرفته است  جانبازان را شامل  مى ش
ــگان،  تندر90،   ــدل خودرو: م و با توجه به 4 م
ــده در  پرايد GTX و پرايد 141 در نظر گرفته ش
ــت را در بر مى گيرد.  ــرح،  20 نوع معلولي اين ط
مهم ترين دليل تنوع  در نوع خودروهاى معرفى 
شده،  ارائه حق انتخاب به مشتريان است. بدين 
منظور كه خودروهايى با قيمت كم،  متوسط و باال 
ــان و متقاضيان  براى اين طرح در اختيار مراجع

قرارگرفته است. 
در خبرها آمده بود كه بيش از 12هزار نفر در ثبت 
ــازمان بهزيستى شركت  نام اوليه و فراخوان س
ــى تنها 2هزار نفر از آنها به شــركت  كرده اند ول
پارس خودرو معرفى شده اند. دليل كاهش افراد 

معرفى شده چيست ؟ 
سازمان بهزيستى در ثبت نام اوليه و ثانويه از 
متقاضيان، دچار اشتباهاتى شده بود؛ به اين معنى 
ــركت پارس خودرو سعى  كه با وجود اين كه ش
ــت ولى باز  ــش كليه معلوليت ها را داش در پوش
ــوع و تعداد تجهيزات  هم محدوديت هايى در ن
ــام اوليه بدون  ــت كه ثبت ن توليدى وجود داش

ــود. الزم بود  ــده ب توجه به اين موضوع انجام ش
ــدودى ثبت نام و به اين  كه در فاز اول تعداد مح
شركت معرفى شوند تا با توليد و ارائه محصوالت 
به آنها بتوان مشكالت موجود را شناسايى و رفع 
كرد. در اين راستا سازمان بهزيستى تعداد 2هزار 
نفر از واجدين شرايط را به صورت دو فاز 1000 
نفرى به اين شركت معرفى كرد كه پس از دريافت 
اطالعات،  دعوتنامه هاى آنها براى تكميل وجه 
ارسال شد كه تنها 700 نفر از اين عزيزان اقدام به 
تكميل وجه كردند و خودرو نزديك به 600 نفر از 

آنها به طور كامل تحويل شده است.  
يكى از اصلى ترين سؤاالت و گاليه هاى معلوالن 
و جانبازان كشور،  تأخير در تحويل خودروهاى 

ثبت نامى است. داليل اين تأخير ها چيست ؟ 
پروژه ساخت تجهيزات ويژه معلوالن و جانبازان 
ــت كه در ايران به مرحله توليد  براى اولين بار اس
ــت. در راه به ثمر نشستن  ــيده اس كارخانه اى رس
پروژه هاى اين چنينى بى شك مشكالت پيش بينى 
ــده اى وجود دارد كه مصمم به حل آن هستيم.  نش
ــان و تأمين  ــوى متقاضي ــه از س عدم تكميل وج
ــرر،  طراحى نمونه هاى  اعتبارات الزم در زمان مق
تجهيزات بر اساس مدل هاى خارجى موجود براى 
اولين بار در ايران،  انجام آزمايشات فنى و ايمنى،  
ــدىـ  ايمنى،   ــف تولي ــت مجوزهاى مختل درياف
ــوزش اپراتورها،  نصب  ايجاد خطوط توليد و آم
ــا،  آموزش متقاضيان  تجهيزات بر روى خودروه
و نمايندگى هاى خدمات پس از فروش و بسيارى 
ديگر از داليل كوچك و بزرگ از جمله داليل مهم 
ــت؛ اما با  ــد توليد اين خودروها اس تأخير در رون
توجه به عزم جدى اين شركت در راه توليد ادامه دار 
اين خودروها،  اين مشكالت، يكى پس از ديگرى 

در حال رفع است. 
ــف دقيقًا  ــما از اخذ مجوزهاى مختل منظور ش
ــا اين حد از  چيســت ؟ و آيا اخذ اين مجوزها ب

اتالف زمان تأثير مثبتى دارد ؟  
ــودروى داراى  ــى با خ پيش از اين اگر كس
ــرد در صورت  تجهيزات خاص تصادف مى ك
ــيب ديدن خودرو،  سرنشينان  و افراد ثالث،   آس
ــدى در قبال اين خودرو ها و  بيمه هيچ گونه تعه
افراد نداشت چون هيچ گونه استانداردى براى 
ــت. در صورتى  ــاص وجود نداش تجهيزات خ
ــركت پارس خودرو براى اولين بار با اخذ  كه ش
تأييديه هاى مختلف از سازمان استاندارد ايران،  
ناجا و پليس راهنمايى و رانندگى امكان استفاده 
ــودرو معلوالن  ــن و مطمئن از تجهيزات خ ايم
ــت. يكى ديگر از  و جانبازان را فراهم كرده اس
ــذ گواهينامه هاى  ــوط به اخ اين تأييديه ها مرب
رانندگى اين عزيزان است. پيش از اين در اكثر 
ــه گواهينامه رانندگى براى  موارد،  اخذ هر گون
ــوط به تهيه خودروهايى  جانبازان و معلوالن من

ــه پايين ترين هزينه  با گيربكس اتوماتيك بود ك
ــور در  خودروهاى گيربكس اتوماتيك در كش
حدود 200ميليون ريال است، حال آن كه در حال 
ــيارى  حاضر اخذ گواهينامه رانندگى براى بس
ــزات كم هزينه اى  از معلوليت ها با نصب تجهي
 (AMT) همچون سيستم تعويض دنده اتوماتيك
و يا كالچ اتوماتيك با هزينه هاى بسيار پايين و 

كاربردهاى بسيار بيشتر امكان پذير است. 
با توجه به انبوه مشــكالت مورد اشاره،  رسيدن 
به آمار منتشــره توســط پارس خودرو مبنى بر 
ــال با  توليد  و عرضه 10هزار خودرو تا پايان س
تجهيزات خاص جانبازان و معلوالن كمى دور 

از ذهن نيست؟ 
به هيچ عنوان. پارس خودرو مصمم است توليد 
تجهيزات خاص خودرو جانبازان و معلوالن را 
ــرعت و جديت ادامه دهد و عالوه بر انجام  با س
ــبى به كليه نيازهاى  تعهدات فعلى،  پاسخ مناس
موجود جامعه معلوالن و جانبازان كشور ارائه كند. 
كليه متقاضيان بايد در نظر داشته باشند قطعى بودن 
ثبت نام از نظر پارس خودرو،  تكميل وجه است نه 
ثبت نام در سايت بهزيستى. شركت پارس خودرو 
ــى توليدى،  فنى  با توجه به پروژه هاى تخصص
ــتيبانى،  كيفى و خدماتى تعريف  مهندسى،  پش
شده،  از همه توان خود براى به ثمر رسيدن پروژه 
ساخت تجهيزات خودرو معلوالن استفاده مى كند 
ــت كه حداقل تأخير در تحويل  و سعى بر آن اس

خودروها صورت پذيرد .
يكى از اصلى ترين سؤاالت مطرح شده توسط 
ــدم ارائه خودرو با  معلوالن و جانبازان بحث ع
گيربكس اتوماتيك توسط شركت پارس خودرو 
اســت. دليل عدم ارائه خودروهاى با گيربكس 

اتوماتيك به جانبازان چيست ؟ 
در طول اين پروژه هيچ يك از مسئوالن شركت 
پارس خودرو و گروه خودروسازى سايپا صحبتى 
ــس اتوماتيك  ــودرو با گيربك ــورد ارائه خ در م
نكرده اند و بى شك مطرح شدن اين مبحث تنها 
تالش عده اى در جهت تحريف اذهان مردم بوده 
است. تحويل خودرو با گيربكس اتوماتيك كار 
ــه صورت يك  ــت كه بتوان به آن ب جديدى نيس
ــر اين تحميل  ــى نگاه كرد و عالوه ب پروژه داخل
هزينه اى بين 2 تا 3 ميليون تومان به يك فرد جانباز 
ــك گزينه از تجهيزات،  كار  يا معلول براى تنها ي
پسنديده اى نيست. شركت پارس خودرو در اين 
زمينه درباره دو گزينه از گزينه هاى ارائه شده به 
 (AMT ) نام هاى سيستم تعويض دنده اتوماتيك
ــتم كالچ برقى كه هر دو از دستاوردهاى  و سيس
مهندسين داخلى است،  فعاليت هاى گسترده اى 
را انجام داده است كه نصب آنها بسيار ارزان تر و 
مقرون به صرفه تر و كاربردى تر از نصب گيربكس 

اتوماتيك است.  

شركت پارس خودرو، اولين خودروساز كشور است كه پس از انقالب اسالمى و 
جنگ تحميلى عراق عليه ايران،  و پيامدهاى روحى و جسمى وجود آمده، در جهت 
عمل به يكى از مهم ترين مسئوليت هاى اجتماعى خود اقدام به طراحى و توليد 
تجهيزات ويژه خودرو معلوالن كرده اسـت. هر چند در دهـه هفتاد فعاليت هاى 
ناتمام و بى سـرانجامى در جهـت واردات و عرضه تجهيزات خـودرو معلوالن 
توسط برخى شركت هاى خودروساز صورت گرفته بود،  اما احساس مسئوليت 
مديران تصميم گيرنده گروه خودروسـازى سايپا و شركت پارس خودرو نسبت 
به مشكالت جسمى ونيز مشكالت معيشـتى و روحى جانبازان و معلوالن كشور 
كه بسيارى از آنان را خانه نشين و به دور از هر گونه فعاليت اجتماعى و حضور در 

عرصه هاى جدى زندگى كرده بود باعث شد تا در سال 1386 طى توافقنامه اى 
بين سازمان بهزيسـتى كشور و گروه خودروسازى سـايپا،  مأموريت طراحى و 
ساخت تجهيزات خودروهاى ويژه معلوالن و جانبازان به شركت پارس خودرو 

به عنوان قديمى ترين خودروساز كشور محول شود.
 چگونگى مراحل طراحى،  سـاخت،  اخذ مجوزها،  فـروش و خدمات پس از 
فروش خودروهاى داراى تجهيزات ويـژه جانبازان و معلوالن بهانه اى شـد تا 
روند پيشرفت اين پروژه مهم را در گفت و گويى با مهندس حيدر ُمغنى،  نماينده 
ويژه مدير عامل پارس خودرو در امور معلوالن و جانبازان بشنويم كه متن آن در 

پى مى آيد.

چ پ



بازديد جمعي از مديران صنعت، از نظام بهره وري
 شركت پارس خودرو 

تور بهره وري پارس خودرو با حضور 26 
نفر از مديران صنايع كشور برگزارشد.

بنا بر اين گزارش، اين مراسم روز سه شنبه 
ــركت  ــك مديريت ش ــالن ي ــر در س 14مه
ــط مديريت استراتژيك  پارس خودرو، توس
ــعه مديريت و با حضور مديران ارشد  و توس
ــاوران سازمان  پارس خودرو و مديران و مش

گسترش و نوسازي صنايع ايران بر پا شد. 
ــازمان  ــه با هماهنگي س ــن برنامه ك در اي
ــازي صنايع ايران و به عنوان  گسترش و نوس
ــوي مصرف  ــه اصالح الگ ــن جلس چهارمي

ــعه  ــتراتژيك و توس ــد، مدير اس برگزار ش
ــول و نتايج  ــي مباني، اص ــت به معرف مديري
بهره وري در پارس خودرو پرداخت. در ادامه، 
ــط توليد L90 با  مدعوين ضمن بازديد از خ
نظام هاي بهره وري و كايزن در مجموعه توليد 

پارس خودرو آشنا شدند. 
ــاس اين گزارش مهندس ميرعرب،    براس
هدف برگزاري اين تور را تبادل تجربيات در 
ــور و بهره گيري از  سطح مديران صنعت كش
تجارب كاربردي در زمينه الگو ها و نتايج نظام 

بهره وري برشمرد. 

ــادي مدير صنايع  همچنين مهندس اعتم
ــاورزي سازمان  زيربنايي و ماشين آالت كش
ــت كتبي از  ــراز رضاي ــن اب ــترش، ضم گس
ــكر  ــم اين برنامه تش ــزاري دقيق و منظ برگ
خود را از اقدامات بهره وري انجام گرفته در 

پارس خودرو ابراز كرد.
ــد: تيم مدعو ضمن   اين گزارش مى افزاي
ــده در  ــندي از اقدامات انجام ش ابراز خرس
زمينه بهره وري پارس خودرو، خواستار ارائه 
ــاوره ها در اين زمينه توسط  آموزش ها و مش

پارس خودرو شدند.

شركت رنوپارس اعالم كرد كه از سال 2006 ميالدي تاكنون 100 هزار دستگاه خودرو با برند رنو به 
مشتريان ايراني عرضه كرده است.

اين اتفاق با تالش رنو و شركاي ايراني آن يعني ايران خودرو، پارس خودرو و سازمان گسترش 
ــال 1383 همكاري مشترك خود را با  و نوسازي صنايع ايران كه در قالب شركت رنوپارس از س

پروژه ال90 در ايران آغاز كرده اند، حاصل شده است.
ــتگاه رنومگان و 312 دستگاه  تاكنون 90 هزار و 726 دستگاه تندر90، هشت هزار و 962 دس

تندر90 ون(R90) تحت برند رنو به مشتريان ايراني عرضه شده است.

100 هزارمين
 خورو با برند رنو
 به مشتري ايراني
 عرضه شد
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مسابقات تنيس روى ميز
 و مچ اندازى در آستانه 

برپايى
تربيت بدنى پارس خودرو در نظر دارد 
ــته هاى ورزشى  ــابقه در رش يك دوره مس
ــدازى برگزار كند.  تنيس روى ميز و مچ ان
اين مجموعه، از عالقه مندان به اين رشته ها 
ــا تلفن هاى  ــت ثبت نام ب دعوت كرد، جه
داخلى 4090 (مجموعه ورزشى) و 3285 
ــخ 88/8/14  ــى) تا تاري (دفتر تربيت بدن

تماس حاصل كنند.
برگزارى ورزش همگانى 

پانكريشن
ورزش همگانى پانكريشن در پارس خودرو 

برگزار مى شود. 
ــى  ــت بدن ــزارش، تربي ــن گ ــا براي بن
ــه در نظر دارد  ــودرو اعالم كرد ك پارس خ
ورزش همگانى پانكريشن را برگزار كنند. 
ــته  ــد، از عالقه مندان به اين رش ــن واح اي
دعوت كرد جهت شركت در اين ورزش از 
اول آبان در روزهاى سه شنبه ساعت 17:30 
لغايت 18:30 به مجموعه ورزشى مراجعه 
ــات كامل  ــود توضيح كنند. يادآور مى ش
ــته ورزشى در پورتال  درخصوص اين رش

تربيت بدنى آمده است.

تربيت بدنى پارس خودرو مســابقات طناب كشى 
برگزار مى كند.

ــاى عالقه مند به  ــزارش نامه پارس، واحده به گ
شركت در اين رشته مى توانند تا روز 14 آبان جهت 

ثبت نام به نمايندگان ورزشى قسمت ها مراجعه كنند.
بنا براين گزارش تعداد نفرات هر تيم، 8 نفر است 
كه پنج نفر، نفرات اصلى تيم را تشكيل مى دهند و سه 

نفر ذخيره خواهند بود. 
ــابقه، وسايل  اين گزارش مى افزايد: در حين مس

ورزشى (پيراهن، شلوار و كفش ورزشى) الزامى است. 
ــاس اين گزارش، تربيت بدنى پارس خودرو از  براس
پرسنلى كه دچار مشكل قلب و عروق هستند خواسته 

است از شركت در اين مسابقه خوددارى كنند. 
ــزارش وزن پنج نفر اصلى  ــا براين گ همچنين بن
شركت كننده در هر مسابقه نبايد بيش از 460 كيلوگرم 

باشد.
يادآور مى شود اين مسابقه در سالن چند منظوره 

ورزشى پارس خودرو  برگزار مى شود.

مسابقات طناب كشى برگزار مى شود

ــي به مراكز  ــل بيماران اورژانس حمل ونق
ــكي از  ــه خدمات پزش ــي جهت ارائ درمان
مشكالت ديرباز در زندگي بشر بوده است. 

در افسانه هاى روم باستان آمده است كه 
براي حمل بيماران از گردونه هاى جنگي 
استفاده مي شده است و بدين وسيله آنان را 
از صحنه هاى نبرد دور مي كردند و به درمان 

آنان مي پرداختند.
در دوران باستان، مراكز درماني به طور 
مجزا و مشخص وجود نداشتند. در يونان 
ــان بيماران  ــد، محل درم ــتان نيز معاب باس
ــايد اولين مراكز درماني مستقل،  بودند. ش
ــال هاي  ــروزي در س ــري النكاي ام در س
ــيح  حدود 430 قبل از ميالد حضرت مس

شكل گرفته باشد.
ــل از ميالد،  ــرن اول قب پس از آن در ق
ــز  ــا مرك ــتان ي ــي بيمارس ــا نوع رومي ه
ــات درماني به  ــه خدم ــي براي ارائ درمان
ــهرها ايجاد  ــاي زخمي در ش گالدياتوره

كردند و نام Valetudinaria بر آن نهادند.
ــأله  ــكل گرفتن مراكز درماني، مس با ش
انتقال بيماران به اين مراكز نقش جدي تري 
به خود گرفت و اقوام مختلف، روش هاى 

مختلفي براي اين مسأله برگزيدند. 
ــت از نوعي سورتمه،  قبايل سرخپوس
ــتر  ــوار بر ش ــاى س ــان از كجاوه ه مصري
(pannier) و ساير ملل از روش هاى ديگر 

براي حمل بيمار استفاده كردند.
در قرن 15 ميالدي، پادشاه اسپانيا، شاه 
ــه ايزابل نوعي  ــرش ملك فرديناند و همس
بيمارستان سيار به نام ambulancia طراحي 
كردند كه در صحنه نبرد به كمك سربازان 

زخمي مي شتافت. 
در سال 1793 ميالدي، دكتر دومينيك 
ژان الري (Dominique-jean Larrey) پزشك 
ــپاه ناپلئون طي جنگ فرانسه و  ــد س ارش
ــه نام  ــيار ب ــتان س ــروس نوعي بيمارس پ
ambulance volante را طراحي كرد كه به 
قصد انجام اقدامات اوليه و انتقال مجروحان 

به پشت خط مقدم به كار مي رفت.
ــي ــا وي، بارون پـــرس ــان ب هــم زم

 (Baron F.P.Percy) نوعي درشكه با قابليت 
حمل تعداد زيادي مجروح از خط مقدم به 
mobile نواحي امن تر طراحي كرد و نام آن را
 emergency room گذاشت. طي جنگ هاى 
داخلي اياالت متحده با تدبير جاناتان لترمن
 (Jonathan letterman) نوعي درشكه براي 
حمل مجروحان به كار گرفته شد كه به آن ها 

Rucker wagon گفته مي شد.
استفاده از اين گونه وسايل نقليه در سال 
1832 براي جابه جايي بيماران در اپيدمي 

وبا در لندن نيز رواج پيدا كرد. 
ــتم  ــال 1865 اولين سيس باالخره در س
خدمات پيش بيمارستاني بر پايه بيمارستان 
(hospital based) در سين سيناتي آمريكا 

طراحي شد. 
ــي در  ــال 1869 آمبوالنس هاي در س
ــه داراي  ــدند ك نيويورك به كار گرفته ش
ــايل امدادي از جمله آتل و... و  برخي وس

داروهايي مثل مرفين بودند.
ــوردار  ــاى موت ــن آمبوالنس ه  اولي
ــيكاگو  ــال 1899 در ش ــل) در س (اتومبي

طراحي شدند.

دوردستدوردست
آشنايي با تاريخچه
 پيدايش آمبوالنس
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

همايش بررسى نتايج مميزى GK فرصتى شد تا 
در خصوص اهداف و علت برپاى آن با مهندس 
گيلى مدير راه توليد گفت و گويى انجام دهيم. 
آنچه در پى مى آيد مشروح اين گفت و گواست.

هدف از برگزارى همايش «بررسى نتايج 
مميزي GK» چه بوده است؟

ــزاري اين همايش  ــا از برگ به طور كلي م
ــه  ــتيم ك ــر داش ــددى را مدنظ ــداف متع اه

عمده ترين آنها عبارتند از:
1ـ تبيين نقش و جايگاه مديريت و مميزي 

كف كارگاه (GK) در توسعه سيستم توليد؛
2ـ حركت از مميزي GK به سمت رقابت 

و مسابقه GK؛
ــير تحول مميزي GK در  3ـ آشنايي با س

پارس خودرو؛
ــت هاي  ــنايي با محتواي چك ليس 4ـ آش

جديد مميزي؛
ــزي GK در فصل  ــج ممي ــالم نتاي 5ـ اع

تابستان؛
6ـ معرفي برگزيدگان (رشد يابنده ترين و 

برترين سالن و نفرات برگزيده).
GK به چه معنايي است؟ 

ــارت Gemba Kanri و ــف عب GK مخف
ــف كـــارگــاه ــت ك ــي مديري  بـــه معن

ــه در  ــت ك  (shop floor management) اس
ــژه اي برخوردار  ــتم توليد از اهميت وي سيس
ــت. مديريت كف كارگاه به عنوان سطح  اس
ــوب  ــتم توليد محس پايه اي و زيربنايي سيس
ــتم توليد بدون بلوغ اين  مي شود و بلوغ سيس

سطح امكان پذير نيست.
به طور كلي براي ارزيابي ميزان بلوغ سطوح 
ــاخص  ــتم ابزارهايي وجود دارد كه ش سيس
ــركت نيسان) به  ــتاندارد ش مميزي GK (اس
عنوان مهم ترين ابزار براي اندازه گيري ميزان 
ــتفاده مي شود.  بلوغ مديريت كف كارگاه اس
ــت براي ارزيابي سطوح  البته الزم به ذكر اس
ــطوح، روش ها و ابزارهاي  ــاير س بهبود و س
ديگري نيز وجود دارد كه در اين فرصت جاي 

بحث آن وجود ندارد.
اين مميزي توسط كدام حوزه انجام مي شود؟

اين مميزي به دو صورت داخلي و خارجي 
ــط  ــود كه مميزي خارجي توس انجام مي ش
ــان و مميزي داخلي  كارشناسان شركت نيس

توسط مديريت راه توليد انجام مي شود. 
ــده براي  ــكالت پيش آم ــه به مش با توج
ــان اين مميزي فعًال به صورت  ــركت نيس ش

داخلي انجام مي شود. 
در حال حاضر اين شاخص 4 بار در سال 
پايش مي شود و توانمندي انجام آن به صورت 
داخلي در شركت پارس خودرو وجود دارد. 

ــامل چه مواردي  اهداف مميزي GK ش
است؟

مميزي GK مي تواند موارد ذيل را براي ما 
مشخص كند:

1ـ ميزان پياده سازي سيستم را اندازه گيري 
مي كند؛

ــل اثرگذار  ــرد عوام ــى عملك 2ـ اثربخش
ــازي  ــتان و ...) در پياده س (مديران، سرپرس

سيستم را تعيين مي كند؛
ــا همان  ــه PDCA نقش C ي 3-در چرخ

(Check) را انجام مي دهد؛
ــان دهنده ميزان دستيابي به اهداف  4- نش

كالن شركت است؛
ــاخص و معيار توسط  5- به عنوان يك ش
شركت هاي صاحب تكنولوژي براي واگذاري 

دانش فني استفاده مي شود.
آيا روش مميزي توسط شركت نيسان مورد 

بازنگري هم قرار مي گيرد؟
همان طور كه در ابتدا هم عرض كردم چك 
ليست هاي اين مميزي دچار تغيير شده است 
كه مراحل ترجمه و تدوين چك ليست هاي 
جديد توسط پرسنل توانمند مديريت راه توليد 
انجام شده است و ما موفق شديم اين دوره از 
مميزي GK را با چك ليست هاي جديد انجام 
ــه جديد بودن چك  ــه البته با توجه ب دهيم ك
ليست ها، ما شاهد رشد چشمگيري در نتايج 
مميزي نسبت به دوره هاي قبلي نبوديم كه اين 

موضوع نيز كامًال طبيعي است. 
هر چند ما در ابتداي مميزي سعي كرديم 
آموزش هاي الزم را به حوزه هاي مرتبط ارائه 
دهيم؛ اما همكاران حوزه معاونت توليد نسبت 

به ساير حوزه ها، عالقه مندي بيشتري نسبت 
ــان دادند كه در همين جا از  به مميزي GK نش
توجه معاون محترم توليد، قائم مقام ايشان و 
كليه مديران و همكاران اين معاونت تشكر و 

قدرداني مي كنم. 
ــدم توجــه يكســان در حوزه هاي  دليل ع

اجرايي نسبت به مميزي GK چه مي باشد؟
ــت كه حوزه ها توجه به  البته اين گونه نيس
اين شاخص نمي كنند بلكه ميزان توجه آنها 

شدت و ضعف دارد. 
اساساً ما به لحاظ فرهنگي از اين كه مورد 
ارزيابي قرار بگيريم آزرده مي شويم و بعضًا 
مشاهده مي كنيم كه بعضي حوزه ها به جاي 
ــالح،  نتايج  ــمت تغيير و اص حركت به س
مميزي، آديتور، دانش متخصصان خودمان 
ــئوال مي برند. براي  و كل سيستم را زير س
 GK همين ما به دنبال اين هستيم كه مميزي
ــابقه GK تبديل كنيم تا به نوعي با  را به مس

اين عارضه برخورد اصولي داشته باشيم.
ــال برگزار  ــار در س ــد ب ــش چن اين هماي

مي شود؟
ــتور مديرعامل محترم  اين همايش به دس
شركت پارس خودرو، ان شااهللا سالي يك بار 
ــالم نتايج  ــالوه بر اع ــود كه ع برگزار مي ش
مميزي، افراد و سالن هاي برگزيده نيز معرفي 

مي شوند.
خروجي اين مميزي چگونه منجر به بهبود 

سيستم مديريت كف كارگاه مي شود؟
ــه در اين همايش به آن  يكي از مواردي ك
ــود حوزه هاي قابل بهبود است  اشاره مي ش
كه با اعالم به حوزه هاي مرتبط از آنها، برنامه 
ــده و در دوره  اقدام اصالحي درخواست ش
ــن مغايرت ها  ــااهللا رفع اي بعدي مميزي ان ش

پيگيري خواهد شد. 
ــه معرفي چك  ــزي با توجه ب در اين ممي
ــت  ــد و معرفي چك ليس ــت هاي جدي ليس
QA،  عمده مغايرت ها مربوط به  QA توليد 
ــته ايم  ــا از همكاران خواس ــت كه م بوده اس
ــراي رفع اين  ــان را ب ــاي خودش تا برنامه ه

مغايرت ها اعالم كنند.
ــج مميزي و  ــورد نتاي ــاي مهندس در م آق

ــاره اي  افراد برگزيده هم در صورت امكان اش
بفرماييد؟

ــتگاه با توجه به  ــالن مونتاژ 35 دس 1ـ س
نتايج دو دوره گذشته مميزي به عنوان رشد 

يابنده ترين سالن معرفي شد. 
2ـ سالن مونتاژ L90 با كسب نمره 4/5 از 
ــترين امتياز، به عنوان برترين  5 با كسب بيش

سالن معرفي شد. 
ــالن بدنه  ــين افتخاري از س 3ـ آقاي حس
L90، به عنوان تسهيل گر سيستم برتر معرفي 

شد. 
ــالن مونتاژ  ــعود شكري از س 4ـ آقاي مس

L90، به عنوان سرپرست برتر معرفي شد. 
ــه  ــالن بدن ــي از س ــر صيام ــاي امي 5ـ آق
ــناس برتر  ــوان كارش ــيل، به عن دوديفرانس

معرفي شد. 
ــرح ذيل اعالم  نتايج كلي مميزي هم به ش

شد: 
ــركاي تجاري  ــب ش ــرات GK بر حس نم

امتياز 
پرايد 2,11 
نيسان 3,14 

رنو 3,81 
ــود هدايايي به  ــم يادب ــه در پايان به رس ك
ــه در همين جا از  ــد ك ــدگان تقديم ش برگزي
ــت ارتباطات و  ــه مديري ــكاري صميمان هم
ــاني كه در برگزاري  معاونت محترم منابع انس

اين همايش ما را ياري كردند تشكر مي كنم.
 در خاتمه اگر صحبتي داريد بفرماييد؟

ــفافيت در ارائه  فكر مي كنم منافعي كه ش
ــتم ارمغان  نتايج كليدي عملكرد، براي سيس
ــتر از معايب آن است و تا  مي آورد بسيار بيش
سيستم شفاف نباشد نمي توانيم تدبير درستي 

براي حل مشكالت بينديشيم. 
ما در پياده سازي 5S نيز مي خواهيم محيط 
منظم و پاكيزه اي داشته باشيم تا مشكالت را 
بهتر ببينيم در حالي كه ممكن است بعضًا طور 

ديگري انديشيده شود. 
ما با ارائه نتايج ساختگي، نه تنها به سيستم 
كمك نكرده ايم بلكه فرصت پيشرفت را نيز از 

آن مي گيريم.  

در گفت وگو با مهندس گيلى، مدير راه توليد

 GK اهداف برگزارى همايش بررسى نتايج مميزي
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ISIS تشريح پروژه هاى انجام شده و درحال اجراى مديريت تشريح پروژه هاى انجام شده و درحال اجراى مديريت
ــن مديريت براى  ــاى اي ــابقه فعاليت ه از س

خوانندگان ما بگوييد؟
ــته نگاه به اين حوزه در  در سال هاى گذش
حد ارائه خدمات سيستمى و كامپيوترى بود 
ــى سيستم و  اما، ما اين نگاه را به نگاه مهندس
ــبرد پروژه هاى  ــاله در جهت پيش تحليل مس
ــده، ارتقاء داديم. براى مثال، قبل از  طرح ش
ــد و فروش،  ــال 85 با توجه به تيراژ تولي س
ــتم فروش براى نمايندگى ها  نيازى به سيس
مطرح نبود. تيراژ فروش كه باالتر رفت، نياز 
پيدا شد كه فرايند و عمليات فروش از داخل 
سازمان به بيرون و نمايندگى ها برود. مديريت 
ــرانجام  IS اين طرح را با حوزه فروش به س
ــتم فروش تحت  ــاند و طرح كلى سيس رس
وب توسط همكاران اين مديريت طراحى و 
پياده سازى شد و در اختيار نمايندگان فروش 

قرار گرفت.
ــط نمايندگى هاى  ــاز كار فق ــه در آغ البت
ــتفاده  ــتم اس ــن سيس ــودرو از اي پارس خ
مى كردند اما حاال حدود 700 نمايندگى سايپا 

و پارس خودرو از اين سيستم بهره مى برند.
نكته اين كه با توجه به داخلى بودن طراحى 
ــم خودمان  ــد را ه ــتم، امكانات جدي سيس
طراحى و به سيستم اضافه مى كنيم و هزينه اى 

براى شركت ايجاد نمى شود. 
سيستم هاى مشــابه ديگرى هم طراحى و 

پياده سازى كرده ايد؟
ــتريان با  ــتم فروش اينترنتى مش بله؛ سيس
ــدن است.  همكارى مگفا در حال اجرايى ش
طرح ديگرى هم در حوزه فروش براى توليد 
ــترى در حال پيگيرى  بر اساس سفارش مش

است. اين طرح در مراحل اوليه است.
در حوزه توليد چطور؟

ــد (MES)در  ــى تولي ــتم هاى اجراي سيس
ــمتى از سالن  ــالن هاى تندر و مگان و قس س
ــت بهره بردارى  رنگ كامًال اجرايى و در دس
ــركت هاى  ــا همكارى ش ــت. اين طرح ب اس

داخلى و خارجى انجام گرفته است.
ــتم اجرايى  مهم ترين دستاوردهاى سيس
ــت از كاهش  ــالن L90 عبارتس ــد در س تولي
موجودى پاى خط، كاهش خطاى اپراتورها، 
بهبود نظام آراستگى و بهبود زنجيره تأمين  در 
ــت. تنوع توليد در  اين سيستم ديده شده اس
برخى از سالن هاـ  براى مثال تندر با تنوع مدل 
ـ به سادگى با اين سيستم قابليت توليد دارد. 
در ضمن، سيستم قابليت توليد خودروهاى 
ــار ما قرار  ــى را در آينده نيزدر اختي سفارش

مى دهد. 
ــتاوردهاى سيستم فوق  يكى ديگر از دس
قابليت داشبورد مديريتى آن است كه مديران 
ــدد مديريتى  ــد از آن در موارد متع مى توانن

استفاده كنند.
MES مفهومى است كه ماژول هاى متعدد 
ــازى  ــودرو، اولين خودروس دارد.پارس خ
است كه MES را راه اندازى كرده است. تغيير 
فرايندها يكى از ريسك هاى اين پروژه است. 
ــتم  ــالش همكاران ما در IS، اين سيس اما با ت
ــتاورد آن هم اين بود  ــد و دس پياده سازى ش
ــكاران اين  ــتم در اختيار هم كه دانش سيس
مديريت قرار مى گيرد تا از آن پشتيبانى كنند. 
در اين پروژه با همكاران مديريت نگهدارى و 

تعميرات (نت) همكارى تنگاتنگى داريم.
توسعه اين سيستم چگونه خواهد بود؟

MES را به سالن هاى توليد پرايد و نيسان 
هم خواهيم برد. اين سيستم براى توليد پرايد 
در سالن هاى رنگ و بدنه استقرار يافته و تا ماه 
ــاز اول آن آغاز به  آينده در مونتاژ پرايد هم ف

كار خواهد كرد.
سيستم CMMS هم براى كنترل و مديريت 
ــد با  ــوط تولي ــزات خط ــدارى تجهي و نگه
ــازى  ــكارى واحد نت طراحى و پياده س هم
و اجرا شده كه كارى نو در بين خودروسازان 

داخلى است.
 ،IS ــش مديريت اصــوال مى توان گفت نق
تسهيل گرى با استفاده از سيســتم هاى نوين 
مديريتى و فناورى هاى اطالعاتى است. اين 

طور نيست؟
ــت IS االن  ــت. مديري بله همين طور اس
ــقايى در بحث نرم افزارها  در پروژه تينا و قش
ــروژه خودروهاى ويژه  همكارى دارد. در پ
معلوالن به عنوان تسهيل گر و همكار با واحد 
ــتم  برنامه ريزى و توليد حضور داريم. سيس
تغذيه خطوط به روش كانبان را االن در برخى 
ايستگاه هاى ال90 راه اندازى كرده ايم. سيستم 
آدرس دهى شناور انبارهاى توليدى،  سيستم 
ارتباط الكترونيكى با تأمين كنندگان،  كدينگ 
اقالم غيرتوليدى و موارد ديگر براى افزايش 
ــد مديريت  ــال مورد تأكي بهره ورى كه امس
ارشد است، در دستور كار مديريت نرم افزار 
ــتم هاى اطالعاتى با معاونت  و توسعه سيس

برنامه ريزى قرار دارد.

IS در حوزه كيفيت هم فعال است؟
ــتم هاى  ــى هم سيس ــوزه كيف ــه؛ در ح بل
ــده است. در  ــازى ش كيفى طراحى و پياده س
ــاز طراحى و  ــتم مورد ني ــوزه اى سيس هر ح
پياده سازى شده است. حوزه پشتيبانى، مالى 
و منابع انسانى از حوزه هاى فعاليت IS است. 
ــناخت  البته در حوزه مالى فعًال در مرحله ش

اوليه هستيم. 
در مورد نيروى انسانى مديريت IS توضيح 

دهيد؟
در اين حوزه 22 نفرمشغولند كه 2 رييس 
ــتر  ــناس كه بيش ــئول ومابقى كارش و 7مس
ــتند. اين  تخصص نرم افزار دارند، فعال هس
ــى و تحليل گرى دارند و  افراد نگاه كارشناس
براى همه ما، توسعه فرايندهاى زنجيره ارزش 
افزوده سازمان مدنظر است.االن در شركت 
ــوراى راهبردى IT با رياست مديرعامل  ش
ــتگذارى هاى كالن را  تشكيل شده و سياس
انجام مى دهد. همكاران مديريت IS تمامى 
سيستم هايى را كه با فرايندهاى اصلى توليد، 
ــتيبانى  ــت، برنامه ريزى و پش فروش، كيفي
ــت مى كنند. جهت  ــروكار دارند، مديري س
تسريع در توسعه سيستم، سيستم هاى مالى 
ــپارى  و اقتصادى و همچنين ادارى، برون س
ــتيبانى اينها با  ــت، پش ــوند اما در نهاي مى ش

ــت. همكاران IS اس
ــه مرخصى و  ــذف برگ ــوص ح در خص
ــتمى كردن اين عمليات و  مأموريت و سيس

راه اندازى سيستم جديد زمان سنجى كاركنان 
ــنلى،  ــتوران با همكارى مديريت پرس و رس

پروژه اى در دست اقدام است.
در حال حاضر با سازه گستر، سايپاپرس، 
مگاموتور و سايپا، ارتباط الكترونيكى داريم 
كه به زودى گام و قالب هاى صنعتى را نيز به 
 VM اين شبكه متصل خواهيم كرد.در پروژه

Ware با مديريت IT همكارى داريم.
با مديريت حقوقى براى وصول مطالبات، 
سيستمى طراحى و پياده سازى كرده ايم كه به 
صورت خودكار به مشترى بدهكار و ضامن 
ــال پيامك در  ــتد. روى ارس وى پيام مى فرس
همين سيستم در حال كار هستيم. اين سيستم 
ــترى ارسال مى كرد كه حاال با  قبًال نامه به مش
پيام تلفنى، عمًال سرعت بيشتر و هزينه كمترى 

دارد و آورده بيشترى هم داريم.
برنامه هاى مهم در دست اجرا در مديريت 

IS كدام اند؟
يكى از مهم ترين برنامه ها، پروژه سيستم 
جامع پارس خودرو است كه  پيشرفت پروژه 
 KPI ــاخص كليدى عملكرد شركت جزو ش

محسوب مى شود.
كالم آخر. .. ؟

مى خواهم از همكاران مديريت IS و همين 
طور مديران ساير حوزه ها تشكر ويژه داشته 
ــم. بايد بگويم نگاه ما به همكاران، نگاه  باش
برنامه نويس صرف نبوده، بلكه نگاه مديريت 
پروژه اى بوده است. در پروژه ها، پيمانكاران 
متعدد حضور داشته اند كه همكاران ما اينها را 
مديريت كرده اند. اگرچه كمبود نيرو داشتيم 
اما همكاران ما هر كدام مثل يك مدير پروژه 
از صفر تا صد امور را انجام داده اند، از جمله 

هماهنگى جلسات و قرار با پيمانكار و ...
مديران ساير حوزه ها هم نسبت به كار ما 
حس خوبى داشتند و همكارى خوبى داشتيم 
كه كار در حد بضاعت سيستم انجام گرفت. 
واقعًا بعضى از پروژه ها، آرزوى  شركت هاى 
ــايپا و ايران خودرو بوده ولى ما  ديگر مثل س
اينجا به راحتى با تالش همكارانم و هماهنگى 
ــه جاى تقدير  ــاير مديران انجام داده ايم ك س

دارد. 

درگفت و گو با مهندس رضا فيروزى، مدير نرم افزار و توسعه سيستم هاى اطالعاتى

يكى از مديريت هاى معاونت طرح 
و برنامه كه به فناورى هاى اطالعاتى 
مى پـردازد، مديريـت نرم افـزار و 
توسعه سيستم هاى اطالعاتى است. 
اين مديريت، وظيفه طراحى و پياده 
سازى سيسـتم هاى كاربردى مورد 
نياز سازمان و نگهدارى آنها را دارد. 
مهندس رضا فيروزى مدير اين واحد 
براى «نامه پارس» از دسـتاوردها و 

برنامه هاى مديريتش مى گويد. 
با هم بخوانيم.
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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
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سخت
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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  ــي و خ ــن خودجوش ــن: حس فروردي
انگيختگي تان باعث مي شود كه حسابي سرگرم 
ــك يادگاري  ــا خريدن ي ــيد. در اين روزه باش
گران قيمت براي فردي كه عميقًا دوستش داريد 
ــت، ولي اطمينان پيدا كنيد كه  وسوسه كننده اس
در هنگام خريد دقت زيادي به خرج مي دهيد تا 
دقيقًا همان چيزي را پيدا كنيد كه در جستجويش 

هستيد. 
ارديبهشــت: در اين روزها زماني كه متوجه 
ــر يا عزيزتان مخفيانه در مسائل  مي شويد همس
مالي شما دخالت كرده حيرت مي كنيد و گرچه 
چيزي براي پنهان كردن نداريد ولي مايل نيستيد 
ــما  ــي عزيزترين فرد زندگي تان از اعتماد ش حت

سوءاستفاده كند. 
خرداد: تجربيات جديد خوب هستند به شرط 
ــا را امتحان كنيد.قصد انجام  آن كه با احتياط آنه
ــب احتياط را بهتر  ــى اقتصادى داريد جان فعاليت

است رعايت كنيد.
ــا حدي در  ــت از نظر مادي ت تير: ممكن اس
ــت  ــي آن بدين معنا نيس ــرار بگيريد ول تنگنا ق
ــان به تفريح و  ــر يا عزيزت كه نمي توانيد با همس
ــت و گذار برويد. رفتن به پيك نيك، پارك  گش
ــرگرمي را در  ــان تفريح و س يا كوهنوردي هم

اختيارتان مي گذارند كه نيازمندش هستيد.
مرداد: مايليد از روي محبت و با مهرباني سر 
به سر اطرافيانتان بگذاريد و با آنها شوخي كنيد، 
اگر تصور مي كنيد كه شخصي را با شوخي هاي 
بي غرض خود رنجانده و دلخور كرده ايد خيلي 

زود اقدام به عذر خواهي كنيد.
شهريور: همه چيز همان طور كه در ظاهر به 
ــتند، پس در اين زمان،  نظر مي رسند، جالب نيس
قبل از دست زدن به هر كاري، صبر و حوصله به 
خرج دهيد و به دقت حق انتخاب هاي متعددتان 

را سبك و سنگين كنيد.
ــر معمول به  ــردن عنصري غي مهر: اضافه ك
ــر  ــود كه همس زندگي عاطفي تان، باعث مي ش
ــرواز درآيد. مايليد  ــان روي ابرها به پ يا عزيزت
اطالعات بيشتري در مورد اطرافيان خود كسب 
كنيد، ولي اگر با خجالت و كمرويي آنها مواجه 
شديد، بهتر است صبر و حوصله به خرج دهيد 
ــاي حقايق بيشتر فرا  ــب براي افش تا زمان مناس

برسد.
آبان: در هنگام اتخاذ يك تصميم به تنهايي، 
ــش رو خواهيد  ــوار و بغرنج را در پي زماني دش
داشت. ولي با بهره گيري از عقل سليم و شعور، 
ــر  ــت س ــن دوره بالتكليفي را به راحتي پش اي

خواهيد گذاشت.
ــري مهارت هاي جديد   آذر: در حين يادگي
ــان جالب  ــام در كالس هايي كه برايت ــت ن يا ثب
ــي را در پيش رو  ــتند، اوقات خوب و خوش هس
ــت. در صورتي كه متأهل هستيد و  خواهيد داش
وقت خيلي زيادي را با همسرتان در خانه سپري 
ــالت و افسردگي بر  مي كنيد قطعًاً احساس كس
شما مستولي مي شود. پس، از خانه بيرون بزنيد، 

در سرگرمي هاي جمعي شركت كنيد. 
ــد و اندرزهاي  ــن از پن ــاي ممك ــا ج دي: ت
ــتفاده كنيد و به دنبال راه هاي ميانبر  دوستان اس
ــيد. در اين هنگام گشت و گذار با  و فرعي نباش
ــنايي با فردي جديد و ويژه  دوستان، فرصت آش

در اختيارتان قرار مي گيرد.
ــنايي با افرادي كه نقطه نظرات و  بهمن: آش
عقايدي مشابه شما دارند، امكان ترقي در آينده 
را در اختيارتان قرار مي دهد. ممكن است براي 
ــد كه تالش بيشتري به  اثبات خودتان، الزم باش

خرج دهيد.
اسفند: دوستان و آشناياني كه تا چندي پيش 
ــدت كمك  اعصابتان را به هم مى ريختند، به ش
ــرط آن كه مشتاقانه از  حالتان خواهند بود، به ش
ــانس و  ــاي كمك و همراهي كنيد. ش آنها تقاض
اقبالي در خانه تان را به صدا در مي آورد، به هيچ 

وجه آن را از دست ندهيد و پذيراي آن باشيد.

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
4723مونتاژ پرايد 35 دستگاهــاحمدياناحمد1
4058سى و پنج دستگاه21845توحيدلواكبر2
3997بدنه 21062141جهان تيغمسلم3
4256مهندسى توليد20131ضابطىحسين4
4005مونتاژ 35 دستگاه23024جهانگيرىجواد5
3856خدمات عمومىــخرجىمحمدكريم6
3826معاونت برنامه ريزى20774عمادزادهعليرضا7



با توجه به مشكالت ناشى از كارت هاى سايپا كارت در روزهاى پرداخت، لطفًا اگر امكان 
دارد از كارت هاى متعددى كه تقريبًا تمامى پرسنل دارند (ملت كارتـ  پاسارگاد كارتـ  كارت 
خريد پارسيان) به جاى كارت هاى فعلى مورد استفاده قرار گيرد و هم چنين از كارت هاى خريد 
ــتفاده و شارژ شود، از مكان هاى بيشترى جهت  پارسيان هم اگر به جاى بن كارت هاى فعل اس
ــارژ داخل شركت ندارند. (اعم از سايپا كارت  خريد مى توان استفاده كرد كه ديگر نيازى به ش
و بن كارت) اميدوارم كه به درخواست اينجانب كه مشكل اغلب پرسنل شركت است ترتيب 

ــود. اثر داده ش

ــتگاه خودپرداز  ــتحضريد داخل شركت يك دس  همان طور كه مس
ــتر اوقات نوشتة «با  ــفانه بيش ــت ولى متأس بانك ملت (ATM) هس

عرض پوزش دستگاه قادر به ارائه خدمات نيست» رويت مى شود 
و گاهى نيز كارت هاى غير از ملت كارت وقتى داخل دستگاه 

قرار مى دهيم جواب «پاسخى از مركز دريافت نشد» رؤيت 
مى شود. با توجه به توزيع كارت هاى شتاب جديد در داخل 
ــكل فوق را منعكس كنيد تا ان شاءاهللا  ــركت، لطفًا مش ش

ــود. مرتفع ش

 با تشكر از تهيه نشريه نامه پارس چند نكته را ذكر 
ــريه تقاضا دارم پيگيرى كنيد. مى كنم و از طريق نش

ــنامه يا  ــد؟ بخش 1ـ واگذارى خودرو به كاركنان چه ش
ــال  ــر پيدا كرد چرا 6 ماه از س ــال تغيي آيين نامه آن كه پارس

ــت. مى گذرد هنوز هيچ خبرى از آن نيس
ــد؟  ــوه اداره تحصيل كاركنان چه ش 2ـ اصالح آيين نامه نح

قرار بود افرادى كه قبل از پارس خودرو وارد دانشگاه شده بودند و 
بعد از ورود به پارس خودرو فارغ التحصيل شده اند در اصالح آيين نامه 

مورد توجه قرار گيرد و براى اين گونه از كاركنان هم ارتقاء در نظر گرفته شود.
ــد. ــرى كني ــاً پيگي لطف

ــنل  جمعى از پرس

ــيان، اگر ممكن است از نحوه استفاده و   با توجه به توزيع كارت هاى جديد خريد پارس
ــتند و يا نه توضيحاتى را بدهيد. چون  اينكه آيا اين كارت ها، به جاى بن كارت هاى فعلى هس

ــت. ــخص نيس ــنل هنوز هويت اصلى اين كارت هاى جديد مش براى تمامى پرس

 با توجه به اينكه اغلب كاركنان داراى ملت كارت و پاسارگاد كارت و اخيراً كارت خريد 

پارسيان هستند و با توجه به اين كه كارت هاى فوق عضو شتاب بوده و نياز به شارژ داخل شركت 
(مثل كارت هاى سايپا كارت و بن كارت) نيست و هم چنين قابل استفاده در مراكز خريد بيشترى 
در سطح شهر نسبت به كارت هاى فعلى هستند؛ در صورت امكان مبالغ دريافتى كاركنان اعم 
ــيان تمامى  از حقوق و... در يكى از كارت هاى فوق و مبالغ بن كارت نيز در كارت خريد پارس

ــئوالن التماس دعا داريم. ــايپا كارت، از تمامى مس ــود. در حل معضل س ــارژ ش كاركنان ش

ــيد خدمت همكاران عزيز در هفته نامه (نامه پارس) مى خواستم  ــته نباش  با سالم و خس
ــتند اجرا كنند. اگر ممكن  ــنهادى را مطرح كنم كه اگر مسئوالن صالح دانس پيش
ــال اضافه كارى كنيد و براى كاركنانى  باشد تمام پنج شنبه ها را در طول س
كه در سه شيفت كار مى كنند در شب كارى هر شب مبلغى را به عنوان 
پاداش در نظر گرفته شود. هم انگيزة كار باال مى رود و هم پاره اى 

ــود. ــنل حل مى ش ــكالت مالى پرس از مش
پرسنل سالن بدنه 141

ــتين  ــان پيمانكارى راس ــب از طرف كاركن  اينجان
ــبت به تبديل وضعيت  خدمات، از شما خواهشمندم نس
پرسنل پيمانكارى به قراردادى كه ديپلم خدمات دو سال 
هستند2 ماه زودتر از موعد، اسامى براى قراردادى شدن 
اعالم شود تا در عرض دو ماه، كارهاى مربوط به آزمايش 
ــال قرارداد شويم ولى در  را انجام بدهيم و در عرض 2 س
اكثر مواقع پنج يا شش ماه بيشتر از دو سال طول مى كشد تا 

ــويم. قراردادى ش
ــركت فعاليت مى كنيم ولى هنوز  در ضمن 21 ماه است در ش
تا اين لحظه به ما آكوردى تعلق نگرفته است. در صورت موافقت با 

ــود. آكورد ما پيمانكاران موافقت ش
ــتين خدمات از طرف همكاران پيمانكارى راس

 خواهشمند است در صورت امكان، با مديريت درمان (بهدارى) هماهنگى الزم صورت 
گيرد كه داروهاى مجاز اعم از سرماخوردگى، حساسيت، آنتى بيوتيك و... در اختيار كاركنان 
ــى خويش، داروهاى تجويز  ــاق مى افتد افرادى كه در دورة درمان مريض قرار بگيرد. چون اتف
ــتفاده از آن داروها را دارند و درمانگاه از دادن  ــكان را همراه نياورده اند و نياز به اس شدة پزش
ــكل دستورات الزم را مبذول  ــمند است در ارتباط با اين مش دارو ممانعت مى كند لذا خواهش

ــد. بفرمايي
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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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شماره پرسنلى نام و نام خانوادگى  
24847 جواد وردى  
25682 روح ا... محمدى  

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/7/421087آريامجتبى زحمتكش سرچشمه1
88/7/426975سيدمحمد امينسيد امراله ميرزكيئى2
88/6/2323069آرشحسن سبزه پرور3
88/6/2425553كاوهحميد صادقى4
88/6/1820647فاطمهحسن صوفيانى5
88/7/1121942ايليامحسن عرفانيان6
88/7/823176آرميتاحبيب برزگر دعويسرا7
88/7/824612شايانياسر صحرائى8
88/7/1124242اميرعلىداريوش حسين زاده9

88/6/1525573اميدغالمحسين ابراهيم دوست10
88/7/525141زهراروح اله قاسمى11
88/7/1123217مهرادعليرضا قياسى12
88/7/1621577سبحاناسماعيل جدى13
88/7/921488ملينارضا باجالن14
88/7/2024166على اصغرعليرضا نادرپور15
88/6/3122548آرتينافشار صادق نيا16

مديريت ارتباطات ضمن تبريك به 
همكاران ارجمندى كه اخيراً  سنت شريف 
ازدواج را به جا آورده اند  اسامى آنها را 

درج مى كند.

25977 حيدر مهديخوانى  
26332 محمدحسين منصورى 
26820 وحيد سالك تهران  



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.

VMAX
ــريه، پوسترهاى بزرگ و بسيار زيباى آن  ــيكلت هاى جديد پرقدرت و تيونينگ شده مى پردازد. نكته جالب اين نش اين نشريه به معرفى خودروها و موتوس
است كه عالقه مندان به ماشين و موتوسيكلت را به وجد مى آورد. اين نشريه در اروپاى شرقى  منتشر مى شود و به همين دليل زبان آن انگليسى نيست. اما كسانى 

كه زبان هاى مجارى واسالو مى دانند مى توانند بهره وافرى ببرند. 

Netcarshow.com
اگر دوست داريد عكس هاى آخرين مدل هاى 
ــايزهاى متنوع) و در  خودرو دنيا را ببينيد ( در س
ــته  مورد ويژگى هاى اين خودروها اطالعاتى داش
ــايت باال بزنيد. در اين سايت،  ــرى به س باشيد، س
ــازى دنيا و  ــام برندهاى خودروس محصوالت تم
 Mansory ــاى معروف مثل حتى برندهاى تيونره
ــده اند. در پايين جدول  به ترتيب الفبا قرار داده ش
ــازان هم  فهرستى از جديدترين  الفبايى خودروس
ــده كه اگر روى هر كدام  محصوالت قرار داده ش
ــل كنيد، در يك كادر  از عناوين اين خودروها تأم
ــودرو را خواهيد ديد تا به  كوچك تصويرى از خ
شرط نوازش چشمهايتان، بپسنديد و بازش كنيد. 

حتمًا به اين سايت سرى بزنيد. 

خودرو ستارگان

سايت خودرو
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لنز پارس

ستاره سابق تيم ملى آرژانتين و مربى فعلى اين تيم كه باالخره با وضع دراماتيكى 
ــى آفريقاى جنوبى كند، يك هامر اچ2 ســوار  توانســت آرژانتين را راهى جام جهان

مى شود. ( البته اين يكى از محبوبترين خودروهاى اوست)
 اين خودرو يك Sport Utility Truck  (SUT) غول لوكس است كه باك 120 ليترى آن فقط 
كفاف طى حدود 500 كيلومتر را مى دهد و مارادونا بايد پس از طى اين مسافت، دوباره سرى 
به پمپ بنزين بزند. اين خودرو 3هزار و 900 كيلو وزن دارد اما موتور 8 سيلندر 6,2 ليترى آن 
شتاب صفر تاصد ماشين را به 8,2 ثانيه مى رساند. امكانات اين خودرو هم در بين رقبا كم نظير 

است. تنظيم سه منطقه اى تهويه در ماشين، صندلى هاى گرم شونده با قابليت تنظيم در 8 جهت 
و داراى حافظه، سيستم ديد عقب ماشين، سيستم DVD و راهنماى GPS، فرمان هيدروليك 
با قابليت تنظيم كنترل راه دور برخى كاركردهاى ماشين، سانروف برقى، ايربگ براى كليه 
سرنشينان،  قطب نما و نشانگر دماى بيرون ماشين، از جمله امكانات ويژه صاحب خودرو 
است. البته قيمت مدل پايه هامر اچ2 پنجاه و سه هزار دالر است كه با آپشن هاى يادشده و 4 
درصد هم ماليات ( بابت لوكس، سنگين و پرمصرف بودن) سر به باالى 100 هزار دالر مى زند. 

به همين دليل هم جنرال موتورز برند هامر را تعطيل كرد و بعد به چينى ها فروخت! 

ديه گو آرماند مارادونا

41794179
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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


