
رشد 31درصدى توليد در پارس خودرو 

نامه پارسنامه پارس
16 آبان  1388ـ شماره 22

كمربند ايمنى 50 ساله شد

سطح
 كيفى؛
بسيار خوب

اينجا
 قلب
 پارس خودرو 
است

در صفحات ديگر مى خوانيد:

1111شكست ركورد انتقال و راه اندازى خط توليد
88 كمربند ايمنىكمربند ايمنى 5050 ساله شد ساله شد

22اختالف قيمت تندرهاى توليدى كشوراختالف قيمت تندرهاى توليدى كشور

1212

روز ملى كيفيت
 بر همه تالشگران صنعت
 مبارك

88 33

ارگان داخلى شركت پارس خودرو

22

12 روز 
كارى 
پاداش

چگونه كمتر سرما بخوريم

شركت پارس خودرو در مهرماه سال 
جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد توليدى معادل 31درصد را به ثبت 

رساند. 
ــانى  ــزارش اداره اطالع رس به گ
شركت پارس خودرو، اين شركت در 
مهر ماه سال جاري با توليد 26 هزار و 
500 دستگاه خودرو سواري، نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته، ضمن 
تثبيت 31درصد رشد توليد، باالترين 
ــود را از بدو  ــد ماهيانه خ ميزان تولي

تأسيس به ثبت رساند. 
صفحه 3

22رشد رشد 100100 درصدى توليد مگان درصدى توليد مگان

ــايپا براي ســومين بار موفق به كسب  ــازي س گروه خودروس
نشــان صادركننده نمونه در كشور شــد و در مراسمي با حضور 
دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان، از سايپا به 
عنوان صادر كننده نمونه تجليل شــد و مدير عامل سايپا از سوي 

رئيس جمهوري لوح تقدير دريافت كرد.
بنابراين گزارش ،مهندس نعمت اهللا پوستين دوز مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا، با بيان اين كه صادرات، عصاره انديشه ها و باورها 
ــتن و گفتن  ــت، گفت: همان طوري كه نوش و تفكرات يك ملت اس
ــان ها را از گفتارهايشان مي توان  عصاره توانمندي فرد است و انس
شناخت، صادرات نيز عصاره اتحاد، انسجام و توانمندي يك ملت و 

كاالي صادراتي همانند پرچم كشور و نماد هويت يك ملت است.
وي اظهار داشت: چنان چه اين كاالي صادراتي، متحرك و وسائط نقليه 
ــور مقصد قرار مي گيرد و اين پرچم با  باشد در كوچه ها و خيابان هاي كش
ــرايط عالي به اهتزاز در مي آيد و مردم اين كشور كه مصرف كننده اند و  ش
رقباي تجاري كه تعقيب كننده هستند، اين نماد را خواهند ديد. اين نماد براي 

ما به عنوان صادر كننده و مالك آن، عزت نفس و افتخار ايجاد مي كند.
مهندس پوستين دوز با اشاره به حضور محصوالت گروه سايپا در كشورهاي 
سوريه و عراق، تصريح كرد: اين يكي از بزرگ ترين مزيت ها است كه مردم ما اين 
عصاره و توانمندي را در كشورهاي ديگر ببينند و تعريف محصوالت ايراني در 
كشورهاي ديگر موجب ايجاد باور بيشتر در بين مردمان و ايجاد اميدواري بيشتر 

نسبت به برند سايپا و محصوالت گروه مي شود. 
صفحه 4

سايپا براي سومين بارصادر كننده نمونه 
كشور شد

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



با تصويب مديرعامل به مناسبت ركوردشكنى اخير صورت گرفت

12روز كارى پاداش

رشد 100 درصدى توليد مگان 

اختالف قيمت 
تندر ايران خودرو 

و پارس خودرو
تندر پارس خودرو هنوز هم گران تر از تندر ايران 
خودرو به فروش مي رسد، به نحوى كه اختالف 

قيمتى تا 400 هزار تومان ميان آنهاست.
ــاد، در حال  ــه دنياى اقتص به گزارش روزنام
حاضر تندر E2 پارس خودرو 15 ميليون و 300 هزار 
تومان قيمت دارد، اما همتاى ايران خودرويى آن اگر 
در بازار موجود باشد، با نرخ 14 ميليون و 900 هزار   

تومان به فروش مي رسد.
ــن اختالف قيمت  ــى افزايد :اي اين گزارش م
البته در بين دو مدل ديگر تندر نيز به چشم مي آيد. 
هم اكنون تندر E1 پارس خودرو با قيمت 12 ميليون 
و 500 هزار تومان به فروش مي رسد و تندر ايران 
ــون و 200 هزار  خودرو نيز قيمتى برابر با 12 ميلي

تومان دارد.
ــاس اين گزارش ،تندر E0 ايران خودرو  براس
ــرايطى با قيمت 11 ميليون تومان خريد  نيز در ش
و فروش مي شود كه E0 پارس خودرو 200 هزار 

تومان گران تر به فروش مي رسد.

از  نيمي  از  بيش  تصاحب  با  سايپا  گروه 
بازار خودروي كشور، صدرنشين صنعت 

خودروسازي كشور است. 
ــازار  ــرايطي كه ب ــايپا در ش ــروه س گ
ــي نسبي دست  خودروي كشور به آرامش
ــت،  ــان روبرو اس ــه و با كمترين نوس يافت
ــب 52 درصد از سهم كل  ــت با كس توانس
توليدات انواع خودرو در كشور در شش ماه 
نخست امسال عنوان برترين خودروساز را 
كسب كند. اين در حالي است كه اين گروه 
ــد  ــال با بيش از 9 درصد رش در 7 ماه امس
ــواري همراه  توليد در انواع خودروهاي س

بوده است. 
در اين ميان، شركت سايپا باالترين سهم 
ــاي پايين تر از 10 ميليون  در توليد خودروه
تومان در بازار خودروي كشور را كسب كرده 

و انواع پرايد گروه خودروسازي سايپا عنوان 
پرتيراژترين خودروي سواري را در كشور با 
11/8 درصد رشد توليد از ابتداي سال جاري 

تاكنون به خود اختصاص داده است. 
ــازار خودروهاي لوكس  همچنين در ب
ــايپا با توليد خودروي زانتيا و  ــركت س ش
ــد توليد  ــش بيش از 25 درصدي رش افزاي
ــال قبل، نگاه  ــابه س ــبت به مدت مش نس
ــز به خود جلب  متقاضيان اين حوزه را ني

كرده است. 
ــركت پارس  ــاس اين گزارش، ش براس
خودرو به عنوان سومين خودروساز كشور 
نيز با بيش از 18 درصد رشد توليد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از ابتداي سال تاكنون 
ــزايي در بازار خودروهاي لوكس  سهم بس

كشور داشته است. 

با توجه به افزايش تقاضاي بازار هدف، 
اين شركت همچنين توليد خودروي مگان 
را با 100 درصد رشد توليد نسبت به مدت 
ــال قبل به توليد انبوه رساند و در  مشابه س
ــكاپ نيز با  ــيما و پي توليد خودروي ماكس

رشد همراه بود. 
ــركت زامياد و شركت  براين اساس، ش
ــركت هاي زير  ــوان ش ــايپا ديزل به عن س
ــايپا در بخش خودروهاي تجاري  گروه س
ــد خودروهاي  ــش قابل توجه تولي با افزاي
ــي، ميني بوس و  ــون كمپرس ــان، كامي نيس
ــون FH و FM روبرو بوده اند  انواع كامي
كه كاميون كمپرسي و نيسان باالترين سهم 
ــدات خودروهاي  ــد مجموع كل تولي تولي
ــايپا را به خود اختصاص  تجاري گروه س

داده اند. 

٢٢-٣٢
 و وردوخ ناریا ردنت تمیق فالتخا

وردوخ سراپ
 زا رت نارگ مه زونه وردوخ سراپ ردنت

 هب ،دسر يم شورف هب وردوخ ناریا ردنت
 رازه ٣٠٠ ات یتمیق فالتخا هک یوحن

.تساهنآ نایم ناموت
 لاح رد ،داصتقا یایند شرازگ هب

 نويليم ١٥ وردوخ سراپ E٢ ردنت رضاح
 اما ،دراد تمیق ناموت رازه ٢٠٠ و
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گروه سايپا

آلبومى ازافتخارات
مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
ــان صادر كننده نمونه  كسب نش
ــروه خودرو  ــط گ ــور توس در كش
ــايپا آنهم براى سومين بار  سازى س
افتخارى است كه نصيب كل گروه 

شده است.
ــان در واقع  ــن نش با دريافت اي
برگى ديگر به آلبوم پر افتخار گروه 
ــد و بايد آن را به فال نيك  افزوده ش
گرفت.حضور گروه خودرو سازى 
ــدگان برتر  ــايپا در ميان صادركنن س
ــل از آن در حضور ــور و تجلي كش
 عالى ترين مقام اجرايى كشور را بايد 

قدر دانست .
ــا در واقع حاصل  اين پيروزى ه
تالش خستگى ناپذير همه كاركنان 
ــكاران ــت .از هم ــايپا اس گروه س
ــوط توليد گرفته تا   زحمت كش خط
كاركنان ستاد و مديران، همه در رسيدن 

به اين دستاورد عظيم سهيم هستند.
ــتين دوز  ــر مهندس پوس به تعبي
«كاالى صادراتى همانند پرچم كشور 
ــت » بر  و نماد هويت يك ملت اس
همين اساس هر پيروزى و افتخارى 
ــايپا از آن همه ماست و  در گروه س

بايد ازآن پاسدارى كنيم.
ــزرگ را به مهندس  اين افتخار ب
ــل محترم  ــر عام ــتين دوز مدي پوس
گروه و همه كاركنان اين گروه عظيم 
ــم و فردايى بهتر  ــى گويي تبريك م
ــان تر را براى گروه سايپا  و درخش

آرزومنديم.

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، بار ديگر با تالش كليه 
پرسنل، شركت پارس خودرو توانست افتخارى ديگر را در عرصه توليد به 

اجرا درآورد.
ــارى با ثبت  ــال ج ــركت پارس خودرو در مهرماه س بنابراين گزارش ش
ــتگاه خودرو، رشدى معادل 31 درصد را به  ركورد توليد 26هزار و542 دس

ثبت رساند.
براساس اين گزارش شركت پارس خودرو در ركوردشكنى اخير باالترين 

ميزان توليد ماهانه خود را از بدو تأسيس به ثبت رساند.
ــن افتخار را تبريك  ــى، با صدور پيامى اي بنابراين گزارش مهندس تفرش
گفت. متن كامل پيام بدين شرح است: ضمن عرض تبريك سالروز با سعادت 
هشتمين اختر تابناك آسمان امامت، حضرت على ابن موسى الرضا(ع)، بار 
ــنل و ثبت ركورد ماهانه 26هزار  ديگر شاهد به ثمر نشستن تالش كليه پرس

و542 دستگاه، در مهرماه هستيم.
اميد است با توكل به خداوند متعال، اتحاد، همبستگى و تالش كليه پرسنل، 

شاهد پيشرفت هاى روزافزون ديگرى باشيم. 
ــكر  در پايان بر خود الزم مى دانم از زحمات تمامى عزيزان، تقدير و تش

به عمل آورم.
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تندرتندر9090 پارس خودرو در سطح كيفى  پارس خودرو در سطح كيفى 
بسيار خوب قرار گرفتبسيار خوب قرار گرفت  

بر اساس آخرين آديتC شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران 

بر اساس آديتC شركت بازرسى كيفيت 
و استاندارد ايران تندر90 شركت پارس 
خودرو بدون ايراد مهم ايمنى و فنى در 

سطح بسيار خوب قرارگرفت. 
به گزارش اداره اطالع رسانى شركت 
ــراى دومين بار، تندر90  پارس خودرو، ب
ــركت در آديتC شركت بازرسى  اين ش
ــتاندارد ايران شركت كرد و  كيفيت و اس
ــت كليه مجوزهاى ايمنى و كيفى  توانس

الزم را به خوبى كسب نمايد. 
ــاس اين گزارش، آديت C يكى  بر اس
ــت هاى بلند مدت شركت بازرسى  از تس
كيفيت و استاندارد ايران است كه در آن، 

ــماره گذارى شده 20هزار  يك خودرو ش
ــرايطى متفاوت پيمايش  كيلومتر را در ش
كرده و توسط بازرسان اين شركت مورد 

ارزيابى هاى فنى و ايمنى قرار مى گيرد. 
ــيرهاى  ــت مس اين گزارش حاكى اس
ــت C به نحوى  ــده براى آدي انتخاب ش
طراحى و تعريف مى شود كه تمامى شرايط 
اقليمى، جغرافيايى و جاده اى ايران در آن 
ــد و خودروها در شرايط  لحاظ شده باش

متفاوت مورد ارزيابى قرار گيرند. 
ــالى از شركت  بر اساس گزارش ارس
بازرسى كيفيت و استاندارد ايران، دومين 
خودرو تندر90 شركت پارس خودرو كه 

در طرح آديتC، مورد ارزيابى ارزيابان 
ــه و كليه نمرات  ــركت قرار گرفت اين ش
ــا موفقيت اخذ كرده  كيفى مورد نظر را ب

است. 
در پايان اين گزارش آمده است: تندر90 
ــس از پيمايش  ــركت پارس خودرو پ ش
20هزار كيلومتر در شرايط مختلف جوى، 
ــاده اى، بدون  ــى و ج ــى، اقليم جغرافياي
ــتن ايرادات A، P وS و ايرادات مهم  داش
ــى، جزئى و ايرادات  ايمنى، كيفى، اساس
ــطح  ــه توقف، در س ــردى منجر ب عملك
ــوب توليد داخل  ــيار خ خودروهاى بس

كشور قرار گرفته است.  

انتصابات
 طى حكمى از سوى مهندس تفرشى 
ــين تمثال با حفظ سمت به عنوان  اميرحس
ــتيبانى و مهندسى  سرپرست مديريت پش

خريد منصوب شد.
ــوى  ــكام جداگانه اى از س ــى اح  ط
مهندس رزاقى معاون منابع انسانى و ادارى 
آقايان اكبر كسيلى، داود مالحسينى، قاسم 
طورى، رضا ملكى و محمدعباس بهار به 
ترتيب به عنوان رئيس برنامه ريزى تأمين 
ــى و پيگيرى  پرايد و نيسان، رئيس بررس
درخواست هاى مشتريان، رئيس ايمنى و 
حفاظت صنعتى، رئيس اقتصاد و سرمايه 
ــكال رنگ منصوب  گذارى و رئيس تكني

شدند.
تقدير ويژه همكاران از 

معاونت منابع انسانى و ادارى
به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت 
ــاغل در  ارتباطات، گروهى از همكاران ش
ــاس ها و مراجعات  پارس خودرو طى تم
ــبت به قبل  متعدد از بهبود كيفيت غذا نس

تقدير و تشكر كردند.
ــان اظهار  ــاس اين گزارش مراجع براس
داشتند: تغيير در پيمانكار غذا، باعث بهبود 
محسوس كيفيت غذا شده و رضايت بسيارى 
از همكاران را در پى داشته است و اين امر با 
انتخاب دقيق پيمانكار و عنايت ويژه معاونت 
ــانى و ادارى و مديريت  ــع انس محترم مناب

محترم خدمات عمومى ميسر شده است.
مديريت ارتباطات شركت پارس خودرو 
نيز ضمن تقدير و تشكر از معاونت محترم 
ــل تغيير در  ــانى به دلي ــع انس ادارى و مناب
روند كيفى موارد ذكر شده، موفقيت هاى 
روزافزون ايشان را از درگاه خداوند منان 
خواستار است. استمرار روند فعلى و بهبود 
هر چه بيشتر كيفيت، انتظار كليه همكاران 
ــانى است كه  از معاونت محترم منابع انس

اميدواريم اين امر تحقق يابد.

جشن والدت حضرت 
على بن موسى الرضا(ع) 
در تهرانسر برگزار شد

ــازمان فرهنگى هنرى  و  با همكارى س
ــركت پارس خودرو در  واحد فرهنگى ش
ــر مراسم  ــى ياس تهرانس مجموعه ورزش
جشن بزرگى با عنوان شاديانه نسيم رحمت 

روزپنجشنبه 7 آبان برگزار شد.
  شايان ذكر است در اين مراسم  جمعى 
از مديران و معاونان و نيز بيش از چهارصد 
نفر از پرسنل شركت  كه در منطقه تهرانسر 

زندگى مى كردند حضور داشتند.
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شركت پارس خودرو در مهرماه سال جارى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد توليدى معادل 31درصد را به ثبت رساند. 

به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو، اين شركت 
در مهر ماه سال جاري با توليد 26 هزار و 500 دستگاه خودرو سواري، 
ــته، ضمن تثبيت 31درصد رشد  نسبت به مدت مشابه در سال گذش
ــيس به ثبت  ــزان توليد ماهيانه خود را از بدو تأس توليد، باالترين مي

رساند. 
ــركت پارس خودرو در هفت  همچنين بر اساس اين گزارش ش
ــتگاه انواع خودرو  ــال جارى با توليد 180هزار دس ماهه نخست س
سوارى، رشد توليدى معادل 18درصد را نسبت به هفت ماهه ابتداى 

سال 87 به ثبت رسانده است. 

ــزي هاي توليدي  ــت با توجه به برنامه ري اين گزارش حاكي اس
ــودرو و توليد  ــركت پارس خ ــب خطوط توليد در ش و تغذيه مناس
خودروهايي مانند، ماكسيما، پيكاپ، رونيز، تندر 90، مگان و پرايد در 
سه تيپ و همچنين تعامل مناسب با تأمين كنندگان قطعات، عالوه بر 
ثبت پنج ركوردشكنى روزانه، هفتگى و ماهيانه از ابتداى سال جارى 
ــركت موفق به توليد خودروهاى خود با شمارگان و  تاكنون، اين ش

كيفيت بسيار خوبى شده است. 
ــركت پارس خودرو با توليد  در پايان اين گزارش آمده است: ش
روزانه بيش از هزار دستگاه خودرو، حفظ و ارتقاى كيفيت محصوالت 
توليدى و رسيدن به عنوان كيفى ترين خودروساز كشور را به عنوان 

يكى از مهمترين اهداف آتى خود در دستور كار قرار داده است. 

رشد 31درصدى توليد در پارس خودرو 



درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
22

ره 
شما

1 ـ 
38

ن 8
آبا

 16

4

درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا

ااااارگااااارگ 4

نامه پارسنامه پارس

نامه پارس گزارشگزارش

سايپا براي سومين بار
صادر كننده نمونه كشور شد

 گروه خودروسازي سايپا براي سومين 
بار موفق به كسب نشان صادركننده 
نمونه در كشور شد و در مراسمي با 
حضور دكتر محمود احمدي نژاد رئيس 
جمهوري كشورمان، از سايپا به عنوان 
صادر كننده نمونه تجليل شد و مدير 
عامل سايپا از سوي رئيس جمهوري لوح 

تقدير دريافت كرد.
ــدس نعمت اهللا  بنابراين گزارش ،مهن
پوستين دوز مديرعامل گروه خودروسازي 
سايپا، با بيان اين كه صادرات، عصاره انديشه 
ــت،  ــا و باورها و تفكرات يك ملت اس ه
ــتن و گفتن  ــوري كه نوش گفت: همان ط
عصاره توانمندي فرد است و انسان ها را 
از گفتارهايشان مي توان شناخت صادرات 
نيز عصاره اتحاد، انسجام و توانمندي يك 
ملت و كاالي صادراتي همانند پرچم كشور 

و نماد هويت يك ملت است.
وي اظهار داشت: چنان چه اين كاالي 
ــائط نقليه باشد  صادراتي، متحرك و وس
ــور مقصد  در كوچه ها و خيابان هاي كش
ــرايط عالي  قرار مي گيرد و اين پرچم با ش
ــور  ــي آيد و مردم اين كش به اهتزاز در م
ــد و رقباي تجاري كه  كه مصرف كننده ان
تعقيب كننده هستند، اين نماد را خواهند 
ديد. اين نماد براي ما به عنوان صادر كننده 
ــار ايجاد  ــك آن، عزت نفس و افتخ و مال

مي كند.
مهندس پوستين دوز با اشاره به حضور 
ــورهاي  ــايپا در كش محصوالت گروه س
ــرد: اين يكي  ــوريه و عراق، تصريح ك س
ــت كه مردم ما  از بزرگ ترين مزيت ها اس
ــورهاي  اين عصاره و توانمندي را در كش
ــف محصوالت ايراني  ديگر ببينند و تعري
ــب ايجاد باور  ــورهاي ديگر موج در كش
ــتر در بين مردمان و ايجاد اميدواري  بيش
ــايپا و محصوالت  بيشتر نسبت به برند س

گروه مي شود. 
وي صادرات را از اولويت هاي كاري 
ــت و افزود: دو موضوع «حوزه  خود دانس
محصول» به خصوص خودرو مينياتور كه 
ــت و بايد تالش كرد در اين  برند سايپا اس
حوزه با اقتدار حضور داشته باشيم و «نگاه 
ويژه به صادرات محصوالت»، در دستور 

كار گروه سايپا قرار گرفته است.
ــازي سايپا  مديرعامل گروه خودروس
ادامه داد: ما هم اكنون در اردوي تداركاتي 
ــر مي بريم و با  براي چند سال آينده به س
هدف گذاري انجام شده بايد آماده شويم 
تا بتوانيم در سال 1404، حداقل 40 درصد 
از محصوالت را صادر كنيم و قطعًا از اين 
ــتفاده خواهيم كرد.  فرصت ايجاد شده اس
ــازي سايپا طي شش ماهه  گروه خودروس
ــبت به مدت مشابه  ــال 88 نس نخست س
ــد صادرات  ــته، 45 درصد رش سال گذش
داشته است و عمده بازارهاي اين گروه در 
ــوريه، ليبي، ونزوئال،  كشورهاي عراق، س
الجزاير، آذربايجان و ارمنستان بوده است.

تمركز روي برند ايراني، صادرات همراه 
ــراه با روند  ــودآوري، صادرات هم با س
ــتوانه قوي خدمات پس از  افزايش و پش
ــت كه موجب  فروش چهار فاكتوري اس

شده تا سايپا به اين مهم دست يابد. 
ــن جوان، مدير  ــوى ديگر محس  از س
ــايپا تنها شركت  صادرات سايپا گفت: س
ــادرات در 6 ماهه ابتداي  ــد ص داراي رش
ــت و با وجود مواجهه با بحران  امسال اس
جهاني، گروه خودروسازي سايپا در بين 
شركت هاي زير مجموعه سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، تنها مجموعه اي 
ــش ماهه ابتداي سال جاري  بوده كه در ش
نسبت به سال قبل افزايش صادرات داشته 

است.
ــايپا،  ــركت س ــت: ش جوان اظهار داش

ــش از 50 ميليون  ــته بي ــال گذش ــي س ط
ــش ماهه  ــته، و در ش ــادرات داش دالر ص
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، از رشد 45 درصدي برخوردار 
ــال متوالي روند  ــراي چهارمين س بوده و ب
صعودي صادرات خود را حفظ كرده است.

ــا 90 اين  ــال 1385 ت وي افزود: از س
ــمت 90»  ــركت با پيروي از برنامه «س ش
ــدات خود،  ــم دارد 12 درصد تولي تصمي
ــامل سبد  ــتگاه، كه ش برابر با60 هزار دس
ــود را صادر  ــوالت مختلفي مي ش محص
ــا ورود خودروهاي جديد  كند و اين امر ب
ــايش بازارهاي  ــد، مينياتور و گش مرواري

جديد صادراتي محقق خواهد شد.
ــا تدوين  ــايپا ب ــا بيان اينكه س جوان ب
برنامه هاي پنج ساله، اهداف خود را براي 

صادرات مشخص كرده و طبق آنها پيش 
مي رود، تصريح كرد: مناطق داراي اولويت 
ــايپا به ترتيب  ــركت س براي صادرات ش
خاورميانه، آفريقا، كشورهاي آسياي ميانه 

و آمريكاي التين است.
ــتمر  وي اضافه كرد: روند صعودي مس
ــل ايجاد ــركت حاص ــن ش ــادرات اي ص

 مزيت هاي رقابتي براي محصوالت سايپا 
ــوخت  ــت رقابتي، مصرف س ــي قيم يعن
ــترده و  پايين، خدمات پس از فروش گس
لوازم يدكي فراوان و در دسترس و تالش 
مجموعه براي انطباق محصوالت خود با 

خواسته مشتريان است.
مدير صادرات سايپا با اشاره به اين كه از 
ديگر عوامل موفقيت گروه خودروسازي 
ــتمرار صادرات  تأكيد بر برند  سايپا در اس

ــودآوري در  ايراني و مدنظر قرار دادن س
ــت،  فعاليت هاي صادراتي خود بوده اس
ــت: يكي از داليل انتخاب سايپا  ابراز داش
به عنوان صادركننده نمونه نيز حفظ روند 
ــال متوالي،  صعودي صادرات در چند س
سودآوري در صادرات، صادرات با برند 
ايراني و خدمات پس از فروش گسترده در 

خارج از كشور بوده است.
ــركت با هدف  ــن ش ــه داد: اي وي ادام
ــه منظور  ــادرات و ب ــزان ص ــش مي افزاي
برخورداري از منافع پيمان هاي منطقه اي 
و تعرفه هاي ترجيحي بين كشورها، اقدام 
ــورهاي  ــيس دو خط توليد در كش به تأس
ــال 86 و ونزوئال در سال 85  سوريه در س

كرده است.
ــادرات قطعات  جوان با بيان اين كه ص

ــدازي خطوط  ــس از راه ان ــه كه پ منفصل
توليد صورت مي گيرد از ثبات و استمرار 
ــبت به صادرات خودروي  ــتري نس بيش
كامل برخوردار است، بيان كرد: به واسطه
 راه اندازي خطوط توليد، در كنار صادرات 
ــادرات خدمات فني  قطعات منفصله، ص
ــه متفاوتي در  ــي به عنوان مقول و مهندس
صادرات شكل مي گيرد كه زمينه جديدي 
از فعاليت هاي صادراتي را با ارزش افزوده 

فوق العاده باال مهيا مي كند.
ــوريه اولين بازار  ــور س وي افزود: كش
ــركت سايپا بوده است  بزرگ صادراتي ش
كه تا كنون بيش از 50 هزار دستگاه خودرو 
ــه  ــت. هم اكنون س ــده اس به آن صادر ش
ــايپا 141  ــايپا 132 و س خودروي صبا، س
در اين كشور توليد مي شود و خودروهاي 

مرواريد و مينياتور نيز در آينده نزديك در 
اين سايت، توليد خواهد شد.

ــازي  ــادرات گروه خودروس مدير ص
سايپا خاطر نشان كرد: ساير بازارهاي مهم 
ــايپا عبارتند از عراق،  صادراتي شركت س
الجزاير، مصر، ليبي، سودان، كامرون، غنا، 

ونزوئال، آذربايجان و ارمنستان.
ــوص كيفيت خودروهاي  وي در خص
صادراتي اين شركت عنوان كرد: هرچند 
كه كيفيت مقوله اي نسبي است اما با توجه 
ــركت و قيمت  ــه كالس خودروهاي ش ب
ــايپا  آنها، كيفيت محصوالت صادراتي س
ــود و عملكرد،  ــوب مي ش مطلوب محس
ــه با قيمت و قطعات يدكي  دوام در مقايس
سهل الوصول از جمله ويژگي هاي آنها به 

شمار مي آيد.



به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، دوره جامع مديريت پروژه از روز پنج شنبه 30 
مهر به مدت 6 هفته (50 ساعت) ويژه مديران ارشد شركت و مديران پروژه ها در مؤسسه مطالعات 

بهره ورى و منابع انسانى توسط مديريت استراتژيك و توسعه مديريت برگزار مى شود.
اين دوره در 2 گروه 20 نفره طراحى شده و به صورت كاربردى ضمن ارائه دانش مديريت پروژه 

به افزايش مهارت مديران پروژه هاى شركت كمك خواهد كرد.
برخى از سرفصل هاى اين دوره عبارتند از: 

1ـ دفتر مديريت پروژه PMO؛
2ـ مديريت ريسك Risk Management؛

3ـ مديريت ارتباطات Communication Management؛
4ـ مديريت منابع انسانى Human Resource Management؛

5ـ مديريت هزينه Cost Management؛
6ـ مديريت زمان پروژه Time Management؛
7ـ مديريت كيفيت Quality Management؛

.Procurement Management 8ـ مديريت قراردادها و تداركات
الزم به توضيح است، اين دوره به صورت ويژه و با هدف توانمندسازى و تعالى نظام مديريت 

پروژه شركت طراحى شده و اجرا مى شود.

برگزارى دوره جامع مديريت پروژه
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استرس استرس 
در محيط كاردر محيط كار

پارس خودرو طى سمينارى 
با حضوردكتر غالمعلى افروز بررسى كرد

سمينار بهداشت رواني(استرس در محيط كار)  در سالن رمضان 
برگزار شد.

ــطح دانش مديران و  بنا بر اين گزارش، به منظور باال بردن س
استفاده از دستاوردهاى روانشناختي در جهت كاهش و مديريت 
ــميناري با عنوان بهداشت رواني  ــغلي، س ــترس و تنش ش اس

(استرس در محيط كار) برپا شد. 
ــت و  ــت ايمنى و بهداش ــط مديري ــن برنامه كه توس در اي

ــت ارتباطات برگزار  هماهنگى هاى مديريت آموزش و مديري
شد، دكتر غالمعلى افروز، رئيس دانشكده روانشناسى دانشگاه 
ــاى بخش هاى مختلف  ــران و رؤس ــز معاونان، مدي تهران و ني

شركت حضور داشتند. 
در اين سمينار كه به مدت 2 ساعت به طول انجاميد مهندس 
ــدم به حضار،  ــت ضمن خير مق نيرومند مدير ايمنى و بهداش
ــده در پارس خودرو  ــى را از روند فعاليت هاى انجام ش گزارش

ارائه كرد.
ــكده  ــروز رئيس دانش ــر غالمعلى اف ــم دكت در ادامه مراس
ــازمان نظام روانشناسى و  روانشناسى دانشگاه تهران، رئيس س
ــالمي ايران و برنده جايزه ويژه «سندرم  مشاوره جمهوري اس
داون» سازمان بهداشت جهاني در سال 2008، و استاد برجسته 
ــريح استرس در  ــگاه تهران، طى سخنانى به بررسى و تش دانش

محيط كار و روانشناسى پيرامون آن پرداخت. 

ارزيابى جايزه تعالى
 منابع انسانى

 گروه خودروسازى سايپا 
برگزار شد

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، 
گروه  انسانى  منابع  تعالى  جايزه  ارزيابى 
خودروسازى سايپا SHRD توسط ارزيابان گروه 

انجام شد.
اين گزارش حاكى است ، ارزيابى تعالى منابع 
ــركت پارس خودرو توسط تيم ارزيابى  انسانى ش
ــد)،خانم وفايى،  ــيخ (ارزياب ارش شامل دكتر ش
ــينى (ارزياب) در  آقايان جبارزاده و منصور حس

روز چهارشنبه 6 آبان برپا شد.
ــى منابع  ــزارش ارزيابى تعال ــاس اين گ براس
ــم افتتاحيه، بازديد از سالن  ــامل مراس انسانى ش
ــى  ــى معيارهاى رهبرى، خط مش تندر90، ارزياب
ــان،  ــج كاركن ــان و نتاي ــتراتژى، كاركن و اس
شركت ها و منابع، فرآيندها، نتايج جامعه و نتايج 

كليدى عملكردى و اختتاميه بود.
الزم به ذكر است كه در دوره ارزيابى سال 1387 
ــركت پارس خودرو موفق  حوزه منابع انسانى ش
ــطح A تقديرنامه در گروه  به دريافت باالترين س

خودروسازى سايپا شده است.
به يقين مساعدت و همكارى معاونان، مديران 
و تسهيلگران در تسهيل روند ارزيابى مؤثر خواهد 

بود.

واكسيناسيون آنفلوآنزا در شركت انجام 
شد.

بنا بر اين گزارش ، اين واكسن براى 
ــركت پارس  ــاى پرخطر در ش گروهه
خودرو تجويز و تزريق شد.اين گزارش 
ــامل  ــروه هاى پرخطر ش مى افزايد:گ
ــنل  كاركنان خدمات، آبدارچى و پرس
ــه ارتباط  ــتند ك ــت فيزيكى هس حراس
ــه منظور  ــنل دارند و ب ــا پرس نزديك ب
شكستن سيكل انتقال و سرايت بيمارى 
ــدت بيمارى در محل اداره  و كاهش ش

سالمت اين اقدام صورت گرفت. 

تزريق واكسن آنفلوآنزا درشركت

بر پايى ايستگاه صلواتى
 در شركت

ــج و با همت  ــن الحج ــبت والدت ثام   به مناس
مديريت خدمات عمومى و اداره خدمات و نيز اداره 
ــدوده خروجى  ــتگاه صلواتى در مح فرهنگى، ايس
پرسنل  راه اندازى شد . در اين ايستگاه در سه شيفت  
ــربت  ــيرينى وش ــنل از آنها با ش هنگام خروج پرس

پذيرايى به عمل آمد.

مراسم جشن ميالد امام رضا(ع)
 در شركت برگزار شد

ــبت سالروز  ــانى مديريت ارتباطات، به مناس به گزارش اداره اطالع رس
ــالم، برنامه هاى جشنى در شركت  ــى الرضا عليه الس والدت على بن موس

برگزار شد.
ــخنرانى استاد رجائى فر،  بنابراين گزارش نمازخانه مركزى همراه با س
سالن PK، سالن هاى تندر90، بدنه و مونتاژ، سالن رنگ، سالن بدنه متمركز، 

سالن ماكسيما و نمازخانه مركزى شاهد جشن هاى باشكوهى بودند.
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نامه پارس ممتازهاممتازها

دانيال
اسالمي

سارا
 تاج الدين

سحر
تاج الدين

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

پريسا
خدارحمي

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

مريم 
يوسفي

ريحانه
 اجاللي

امير محمد 
بيك وردي

زهرا 
اصغري

راستين
حسني

الهه
كمره اي

آسا
كيا شمشكي

مائده
 بيك وردي

پارسا 
هداوند خاني

آيدا 
كياشمشكي

آرش
 گرگين

اميرمحمد
كمره اي

دانيال
 قليچ پور

عرفان
 محمدي

محمدرضا
كرامتي

زهرا 
حاجيان

تاز
د مم

گر
شا

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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نامه پارس ممتازها

نگار
 سقط فروش

تاز
د مم

گر
شا

سعید نیک خصالاحسان شهابیایمان زینعلی
دوم ابتدایی

محمدرضا 
هوشمندی پور

فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی

ایمان زینعلی

تاز
د مم

گر
شا

احسان شهابی

تاز
د مم

گر
شا

سعید نیک خصال
دوم ابتدایی

تاز
د مم

گر
شا

محمدرضا 
هوشمندی پور

تاز
د مم

گر
شا

فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

محمد
بايرامي

ايمان 
زينعلي

سعيد 
هديه لو

ابراهيم
آقايي

يگانه
 ياقوتي

مطهره
نيك خوي

مهديه
نيك خوي

دينا
 ميربابايي

زيبا
 رحيمي

عاطفه
بايرامي

اميرحسين 
عربي

فرزانه
 مالكي

رضا
محمودي

اشكان 
محمودي

سينا 
همداني

دانيال 
ميربابايي

محمد سينا
واحدي

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

شقايق
 جهانگيري

ميرسجاد 
مهدوي

تاز
د مم

گر
شا

امير محمد
 دره زرشكي

مجتبي
زينعلي

فاطمه
 اصغري

ريحانه
معيني نژاد



ــه نقش تعيين كننده اى در  يكى از اختراعاتى ك
حفظ جان سرنشينان خودروها ايفا كرده، كمربند 
ايمنى سه نقطه اى است كه پنجاه سال پيش به بازار 

عرضه شد.
هنگامى كه در سال 1976 در آلمان استفاده از 
كمربندهاى ايمنى براى سرنشينان رديف جلو در 
خودروها اجبارى شد، بحث هاى شديدى درباره 

فوائد و اهميت آن در گرفت. 
ــدى اين اختراع  در اين دوران اما در نقش كلي
ــينان خودروها ترديدى  مهم در حفظ جان سرنش
نيست و اجبارى بودن استفاده از كمربندهاى ايمنى 
در تمامى كشورهاى عضو اروپا شاهدى است بر 
اين مدعا. البته سال هاى زيادى طول كشيد تا بستن 
ــينان  كمربند ايمنى براى رانندگان و ديگر سرنش

خودروها به امرى عادى بدل شود.
طراحى و ساخت كمربندهاى ايمنى در صنعت 
خودروسازى سابقه اى طوالنى دارد. در دهه  چهل 
ــركت هاى آمريكايى،  ميالدى حتى شمارى از ش
كمربندهاى ايمنى دو نقطه اى (مانند كمربند ايمنى 
در هواپيماهاى مسافربرى) در برخى از مدل هاى 
 Rambler و Nash Ambassador خود مانند

به طور سرى كارگذارى كرده بودند. 
ــى براى  ــال 1955 كمپين ــركت فورد در س ش
تبليغ و ترويج كمربندهاى ايمنى به راه انداخت؛ 
ــرد و منفى  اما اين تالش ها با توجه به واكنش س
ــرد؛ به طورى  كه  ــودرو فروكش ك خريداران خ
شمار كارخانه هاى توليد كننده  اين نوع كمربندها 
در آمريكا تا سال 1958 از 125 كارخانه، تنها به 8 

كارخانه كاهش يافت.
شركت سوئدى ولوو از همان اواسط دهه  پنجاه 
ميالدى در پى راهكارهايى بود تا آسيب ديدگى هايى 
ــر تصادف متحمل  ــينان خودرو بر اث را كه سرنش

مى شوند، تا حد ممكن كاهش دهد. 
ــاخت كمربندى دو  ــن راه حل ها س يكى از اي
ــاى معمول  ــر خالف كمربنده نقطه اى بود كه ب
ــورت اريب  ــن كه به ص ــه از روى لگ آن دوره، ن
ــين خودرو رد مى شد. اين  ــينه  سرنش از روى س
طرح پس از آزمايش هاى اوليه كنار گذاشته شد؛ 
ــى بدن و  ــت اعضاى داخل چون خطر مصدومي
ــتن كمربند بيشتر  خونريزى هاى داخلى بر اثر بس
بود تا جراحت هايى كه بر سرنشين بر اثر تصادف 

وارد مى آيد.
سه نقطه  جادويى

ــى و توليد  ــده در عرصه طراح گام تعيين كنن
كمربندهاى ايمنى اما در سال 1958 برداشته شد 
و آن هم استفاده از سه نقطه  اتكا به جاى دو نقطه  
 Nils) ــس بوهلين اتكا بود. مخترع اين طرح نيل
Bohlin)، مهندس سوئدى بود كه تا سال 1958 
در صنايع هواپيماسازى از جمله در زمينه  طراحى و 

ساخت صندلى هاى ويژه خلبانان فعاليت داشت.
ــگالو (Gunnar Engellau) كه  ــار ان گون
ــركت معروف ولوو را در آن دوران  ــت ش رياس
برعهده داشت و يكى از نزديكان خود را در سانحه  
اتومبيل از دست داده بود، در سال 1958 بوهلين را 
ــتخدام كرد و به او اين  به عنوان مهندس ايمنى اس

امكان را داد كه ايده هاى خود را تحقق بخشد.
بوهلين به سرعت به اين نتيجه رسيد كه قسمت 
باال و پايين بدن را با دو كمربند مجزا از ايمنى الزم 
برخوردار سازد. او در عين حال بر آن بود كه بستن 
ــتفاده از تنها يك دست ميسر  كمربند ايمنى با اس
شود. اين مهندس خالق در همان سال 1958 طرح 
كمربند سه نقطه اى را با اين ويژگى به ثبت رساند؛ 
كمربند ايمنى به شكل V از روى لگن و قفسه  سينه  
سرنشين رد مى شد و در قفلى كه در كنار صندلى 

تعبيه شده بود، قرار مى گرفت.
ادامه در صفحه رو به رو

كمربند ايمنى 
پنجاه ساله شد
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو
ا ند ك

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

گفت و گو با مهندس هومن خوش صدامدير مونتاژ پرايد
ــاالنه بيش از 200  ــنل و خروجى س ــالن مونتاژ پرايد با 1200 نفر پرس  س
ــالن پارس خودرو محسوب مى شود. مدير  هزار دستگاه خودرو، مهم ترين س
ــن خوش صدا، خود يكــى از مديران اليق  ــاژ پرايد، مهندس هوم جوان مونت
مجموعه اســت كه به تازگى هم موفق به دريافت مدال و تقديرنامه به عنوان 
رشديابنده ترين سالن توليدى، از دست مديرعامل شــده و مدير پروژه توليد 

1000 دستگاه پرايد در شركت است.
ــالن و در 2 سال اخير هم مدير مونتاژ پرايد  او دو سال قائم مقام مدير اين س
بوده و توانسته اين وظيفه خطير را به شكل خوبى به سرانجام برساند. خوش صدا 

كارشناس ارشد مديريت اجرايى است. 
با او در مورد همكارانش و نيز برنامه ها و دستاوردهايش در مونتاژ پرايد به 

گفت وگو نشستيم كه حاصل آن را در ادامه مى خوانيد.

از ابتداى سال، چند دستگاه پرايدتوليد كرده ايد 
و برنامه توليدتان تا پايان سال چيست؟

ــتگاه توليد  ــه 800 دس ــال، روزان ابتداى س
داشتيم كه اكنون به ركورد 925 دستگاه در روز 
رسيده است و برنامه داريم تا پايان سال اين رقم 
را به 1000 دستگاه در روز برسانيم. در مجموع 
با توجه به رمپ آپ توليد، فكر مى كنيم امسال 
240 هزار دستگاه انواع پرايد از جمله جى تى 
ايكس، 141، گازسوز، صادراتى، هيدروليك، 
ــال  ABS و ... توليد خواهيم كرد. اين رقم س
گذشته 210 هزار دستگاه بود و به همين دليل 

بى اغراق، قلب توليد اين شركت هستيم. 
براى دستيابى به اين رقم توليد، چه اقداماتى 

صورت گرفته است؟
از سال 83 كه توليد پرايد در پارس خودرو با 
10 دستگاه در روز آغاز شد تا به حال، اقدامات 
زيادى صورت گرفته است. اما اقدامات اخير 
ــالن پرايد2 يا همان  ــامل تجهيز و توسعه س ش
پى.كى قديم بوده كه اكنون شيفت دوم را هم در 

آن راه اندازى كرده ايم.
ما االن بيش از 40 درصد كل توليد پرايد را 
ــت داريم كه با دوسالن  در گروه سايپا در دس
ــايپا در حال رقابت هستيم. اين  مونتاژ پرايد س
در حالى است كه به شهادت آمارها، سالن 35 
دستگاه بهره ورترين سالن توليدى است. طبق 
ــد توليد در سال  آمارها با وجود 16 درصد رش
گذشته، حدود 7 نمره منفى بهبود كيفى در پرايد 
ــره منفى بهبود كيفى هم  جى.تى.ايكس و 5 نم

در پرايد 141 داشته ايم.
براى بهبود فعاليت هاى كيفى چه برنامه اى 

داريد؟
ــتم  ــازى سيس ــى ما جارى س ــه اصل برنام
خودكنترلى است و با اجراى آن ديگر هر فردى 
بازرس كار خود است. اين كار هم در مونتاژ و 

هم در روتوش در دست جارى سازى است.
ــژه به بحث  ــر توجه وي ــه خاط همچنين ب
آموزش، مدرسه مهارت  با بهره گيرى از تجارب 
رنو و يارى مديريت محترم راه توليد راه اندازى 
شده است . تا كنون 65 درصد كاركنان مونتاژ 
پرايد در اين مدرسه آموزش ديده اند و باالترين 

نرخ آموزش را داريم.
درحوزه توليد چطور؟

در بخش توليد، كاهش فشار توليد در خط 
35 دستگاه را تا پايان سال در برنامه داريم كه با 
افزايش ميزان اتوماسيون و تجهيز سالن پرايد 2، 
تصميم به باالبردن توليد در اين سالن، متناسب 
با كاهش فشار توليد در سالن 35 دستگاه در نظر 
گرفته شده است. در ضمن كاهش ضايعات را 
ــته سهم  ــال گذش در برنامه داريم. فقط در س
ــات از بيش از 19 درصد به  مونتاژ از كل ضايع
11 درصد كاهش يافته است. براى امسال 204 
هزار دستگاه پرايد جى.تى.ايكس كه 10 هزار 
دستگاه آن سى.ان.جى، 34 هزار دستگاه پرايد 
ــه ونزوئال، در  141 و دوهزار اتاق صادراتى ب
برنامه توليد داريم. نكته جالب اين كه با وجود 
ــكالت متعدد، سهم  حجم كار و مسائل و مش
مونتاژ از توقفات توليد در شركت يك درصد 

بوده، كه قابل توجه است.
براى توليد از سيستم هاى جديد هم بهره 

مى گيريد؟
واحد راه توليد سيستم SPR را بومى سازى 
ــاژ  ــازى آن در مونت ــال پياده س ــرده و در ح ك
ــاه قبل،  ــزى يك م ــه در ممي ــتيم ك پرايد هس
ــالن در اين  ــديابنده ترين و پيشروترين س رش

مسير معرفى شديم.
آيا در كنار افزايش توليد به ارتقاى كيفى نيز 

توجه داريد؟
ــودرو تحويلى ما به  ــتقيم خ نرخ عبور مس
ــاخص كيفى گويا در اين  اداره تحويل، يك ش
ــته هدف ما 90 درصد  زمينه است. سال گذش
ــتقيم بود كه 89 درصد آن محقق شد  عبور مس
ــدف گرفته ايم كه تا  ــال 91 درصد را ه و امس
ــته ايم.  ــاالى 90 درصد قرار داش به حال هم ب
ــم در مورد كيفيت  بنابراين به جرأت مى توان
ــطح  محصوالتمان بگويم به لحاظ كيفى در س

بااليى قرار دارند.
با اين حجم كارى بايد خيلى هواى كاركنان را 

هم داشته باشيد؟
ــك خبر خوش  ــت. ي قطعًا همين طور اس
همين جا بدهم كه با پيگيرى هاى انجام شده 

ــاعدت مديريت ارشد و معاونت منابع  و مس
ــورد همكاران  ــانى، افزايش ضريب آك انس
ــد و از همين فصل  ــد مصوب ش مونتاژ پراي
ــراى افزايش  ــود. همچنين ب ــى مى ش اجراي
سهميه سفر مشهد مقدس تأييديه اخد شده و 
مواردى همانند افزايش ضريب اضافه كارى 
ــت. اولويت كارى  ــال پيگيرى اس نيز در ح
ــت؛ بلكه  ــال جديد ما افزايش توليد نيس س
ــاه رييس،  ــت. ما هرم ــنل اس انگيزش پرس
ــت و اپراتور نمونه در زمينه ايمنى،  سرپرس
ــى مى كنيم و عالوه  كيفيت و ضايعات معرف
بر پاداش، تقديرنامه داخلى طراحى كرده ايم 
كه تقديم شان مى كنيم. اين كار توسط برخى 
ــورد توجه قرار  ــكاران مديريت نيز م از هم
ــمت ها  ــه و قصد دارند براى ديگر قس گرفت
ــد. آكورد  ــه اى تهيه كنن نيز چنين تقديرنام
ــه كنندگان  ــويقى و پاداش نقدى به ارائ تش
ــص داده ايم. يك  ــنهاد و كايزن تخصي پيش
ــراى دريافت پيامك  ــن همراه هم ب خط تلف
ــه پيام ها و  ــدارك ديده ايم ك ــكاران ت از هم
ــائل خود را از اين طريق  ــنهادها و مس پيش
مستقيمًا با مدير در ميان مى گذارند. همچنين 
سه صندوق در نقاط مختلف قرار داده شده 
ــته هاى همكاران را به  تا مسائل و دست نوش
ــع آورى كنيم. در بحث  صورت هفتگى جم
شايسته ساالرى، يك كميته استعداديابى ايجاد 
كرده ايم كه كميته احكام مديريت مونتاژ را نيز 
ــا، كارشناسان،  در برگرفته و نمايندگان رؤس
ــرى و انضباطى در  ــتان و امور كارگ سرپرس
ــتند و افراد شايسته را شناسايى  آن عضو هس
مى كنند. اين افراد قبل از دريافت هر حكمى 
يك سال را در آن پست خدمت مى كنند كه در 
صورت واجد شرايط بودن، به مراجع باالتر 
براى دريافت حكم معرفى مى شوند و به اين 
ترتيب بهترين روش را براى انتخاب افراد در 
ــن رابطه از  ــت هاى مختلف داريم. در اي پس
آقاى روزبهانى مشاور مديرعامل كه هميشه 
ــيدگى به امور مونتاژ پرايد مساعدت  در رس
ــته اند، قدردانى مى كنم كه افراد  خاصى داش
معرفى شده از طرف كميته استعداديابى را با 

گفت و گو با مهندس هومن خوش صدامدير مونتاژ پرايد

اينجااينجا
 قلب پارس خودرو است قلب پارس خودرو است



ادامه ازصفحه قبل
ــركت ولوو اگرچه اين اختراع را به نام  ش
خود به ثبت رسانده بود، اما به سرعت آن را از 
انحصار خود خارج كرد تا همه  شركت هاى 
ــازى بتوانند از اين اختراع بهره مند  خودروس
ــبرد و تكامل آن سهيم شوند.  شوند و در پيش
البته ولوو در سال 1959، يعنى 50 سال پيش 
به عنوان اولين شركت خودروسازى، دو مدل 
از اتومبيل هاى خود را (Amazon 120) و

ــه  ــاى ايمنى س ــه كمربنده (PV 544) را ب
نقطه اى مجهز كرد.

ــوو از  ــركت ول ــه آن كه ش درخور توج
ــيده بود كه  ــاز كار به اين نتيجه رس همان آغ
ــودرو را نيز به  ــاى رديف عقب خ صندلى ه
كمربند مجهز سازد. البته تا اواسط دهه  شصت 
ميالدى طول كشيد تا اين شركت بتواند نظر 
مثبت رانندگان و خريداران اتومبيل را در مورد 

محاسن و مزاياى كمربند ايمنى جلب كند.
كمربند ايمنى، تسمه اى متحرك است كه 
ــينان را تحت  ــاالى هر يك از سرنش نيم تنه  ب
كنترل و در مهار خود قرار دارد تا در صورت 
كاهش ناگهانى سرعت يا توقف آنى خودرو 
ــديد يا برخورد با جسم  ــايد از ترمز ش كه ش
ــد،  ــوادث ديگر رانندگى باش ــا ح ديگرى ي
سرنشينان از صندلى خود جدا نشده و تا جايى 
كه ممكن است از اصابت آنان به شيشه  جلو يا 
ساير قسمت هاى داخل، يا پرتاب شدن آنها به 

خارج جلوگيرى شود.
بزرگترين ناجى در سوانح رانندگى

كمربند ايمنى سه نقطه اى طى پنجاه سال 
ــماره  يك جان سرنشينان در  گذشته ناجى ش
سوانح رانندگى بوده است. اين كه اين اختراع 
ــاده و در عين حال سرنوشت ساز تاكنون  س
ــان ها را نجات داده، با  جان چه شمار از انس
ــخص  ــود آمار و ارقام دقيق، مش توجه به نب
نيست؛ اما كارشناسان اين رقم را بيش از يك 

ميليون نفر برآورد مى كنند.
ــان، 75 درصد از كسانى  به گفته  كارشناس
ــى از اتومبيل به  ــانحه  رانندگ ــى س كه در پ
ــوند، جان خود را از دست  بيرون پرت مى ش
مى دهند. بستن كمربند ايمنى نه تنها از بروز 
ــد، بلكه  ــدادى جلوگيرى مى كن چنين روي
خطر جراحت ها و آسيب ديدگى هاى بسيار 
سنگين و مرگبار را به ميزان 50 درصد كاهش 

مى دهد.
در كشورهاى اروپايى بستن كمربند ايمنى 
ــدگان سوانح  ــمار كشته ش ــبب كاهش ش س
ــت.  ــده اس ــى به ميزان 40 درصد ش رانندگ
ــه 12 هزار  ــال 2005 ميالدى نزديك ب در س
سرنشين خودرو به خاطر بستن كمربند ايمنى 

از سوانح رانندگى جان سالم به در بردند.
ــى در  ــد ايمن ــتفاده از كمربن ــزان اس مي
كشورهاى جهان كامًال متفاوت است. براى 
نمونه در جزيره ساخالين كه به روسيه تعلق 
ــينان خودرو  دارد، تنها 3/8 درصد از سرنش
ــن ميزان  ــد. باالتري ــى مى بندن كمربند ايمن
ــى را مى توان در  ــد ايمن ــرى كمربن به كارگي
ــورهاى صنعتى و مدرن جهان مشاهده  كش
ــينان رديف  كرد: بين 90 تا 99 درصد سرنش
ــا 89 درصد  ــا و بين 80 ت جلو در خودروه
ــورها از  ــينان رديف عقب در اين كش سرنش

كمربند ايمنى استفاده مى كنند.
ــى جهان، به  ــورهاى صنعت اگرچه در كش
كارگيرى كمربند ايمنى ديگر معمول شده، اما 
تا جا افتادن اين امر ساده، تالش ها و اقدامات 
ــند الزم بوده  پيگير و حتى نه چندان مردم پس
ــدى براى  ــع جريمه اى نق ــت، مانند وض اس
ــتن كمربند ايمنى خوددارى  كسانى كه از بس

مى كنند.
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نظر مثبت مورد عنايت قرار داده اند.
ــت كه  ــالنى اس ــالن مونتاژ پرايد تنها س س
ــور دارد و از  ــور ادارى در آن حض نماينده ام
جهت ثبت مرخصى و اضافه كارى همكاران و 
جلوگيرى از هزينه هاى رفت و آمد و زحمت 
ــراى ورزش  ــت. ب اضافى آنان مؤثر بوده اس
ــم و به زودى صبح ها  همگانى هم برنامه داري
ــته جمعى  ــى را به صورت دس ــى دقايق همگ
ورزش خواهيم كرد. امكاناتى هم از قبيل بليت 
استخر و شهربازى و رستوران براى همكاران 
ــم مذهبى را هم مرتبًا در  در نظر داريم. مراس

جمع همكاران برگزار مى كنيم. 
براى بهبود شرايط ارگونومى پرسنل هم 

برنامه اى داريد؟
ــيون  در حال حاضر كمترين ميزان اتوماس
ــه براى اين  ــت ك در اين مجموعه موجود اس
منظور هدفگذارى خوبى شده. مشاور ويژه اى 
از طرف منابع انسانى براى بررسى و شناسايى 
ــاژ پرايد  ــكالت ايمنى و ارگونومى مونت مش
ــكانى هم از  ــت و پزش ــغول فعاليت اس مش
ــكارى مى كنند. در نهايت،  طرف طب كار هم
ــاژ در زمينه  ــت هاى مديريت مونت درخواس
ــت و رفاهى به  ــى، بهداش ــى و ايمن ارگونوم
ــراى اجرا به  صورت جامع با برآورد هزينه ب
واحدهاى مربوط ارجاع مى شود.الزم است از 
حسن نظر مديرعامل محترم و نيز آقاى رزاقى 
ــانى و معاونت محترم  معاون محترم منابع انس

توليد در اين رابطه تشكر و قدردانى كنم.
اگربه توليد 1000دستگاه دست پيدا كنيد چه 

خواهيد كرد؟
ــن ويژه  ــزارى جش ــن منظور برگ به همي
ــاعدت  ــويق خاصى را در صورت مس و تش
ــدارك ديده ايم كه  ــرم توليد، ت معاونت محت

انشاء اهللا همكاران را خوشحال خواهد كرد.
نكته آخر . . . ؟

ــم، مى خواهم از همة  در پايان صحبت هاي
ــاژ پرايد، بابت  ــت مونت همكارانم در مديري
تالش هاى خالصانه شان در مسير تحقق اهداف 
ــركت پارس خودرو  ــد ش عاليه مديريت ارش
قدردانى كنم و صميمانه دستشان را مى فشارم. 

تأكيد مى كنم كه ما حتي در ماه مبارك رمضان  با 
وجود روزه دارى همكارانم به باالترين ركورد 
توليد ماهانه دست يافتيم و اين موضوع، قابل 
ــت. همچنين از اين فرصت استفاده  تقدير اس
ــى در  ــوص موارد انگيزش ــم و در خص مى كن
ــطح  ــار كارى و باالبردن س جهت كاهش فش
رفاهى پرسنل كه اولويت اول مديريت مونتاژ 
است مواردى را  با توجه به پيگيرى و زحمات 
واحدهاى مرتبط، درخواست تسريع در انجام 
آنها را از معاونت هاى محترم دارم كه به شرح 

ذيل است:
معاونت محترم طرح و برنامه

ــاى داخل  ــدازى LCD و LED ه ـ راه ان
ــتگاه و اضافه كردن سه دستگاه  سالن 35 دس
رايانه، دستگاه كپى و دستگاه پرينتر براى اين 
ــمت با توجه به راه اندازى سالن پرايد 2 (  قس

مديريت IT)؛
ــالن (  ــتم MES در س ــدازى سيس ـ راه ان

مديريت نرم افزار و توسعه و سيستم ها).
معاونت محترم مهندسى 

ــالن و تهويه  ـ بهبود ميزان لوكس(نور) س
سالن، ساخت EWT هاى سالن 35 دستگاه 
و اضافه كردن سرويس هاى بهداشتى، اصالح 
ــتگاه و انجام اپوكسى  ــالن 35 دس اپوكسى س

سالن پرايد2(خدمات فنى)؛
ــراى EWT هاى  ــى ب ــاص محل ـ اختص
ــالن پرايد 2 و به روز آورى كليه پراسس ها  س

(مهندسى صنايع).
معاونت محترم برنامه ريزى

ــتم  ــريع تر سيس ــر چه س ــدازى ه ـ راه ان
ــن هاى  ــا توجه به توليد آپش PICKING ب
ــه ها و  مختلف، بهبود چيدمان قطعات و قفس

وضعيت تردد ليفتراك ها؛
معاونت محترم ادارى و منابع انسانى

ــه بهبود  ــت هاى مربوط ب ـ كليه درخواس
ــتند، باالنسر  ــتفاده از اس ارگونومى مانند اس
ــى و  ــت ايمن ــتيك (مديري ــتگاه الس در ايس

بهداشت)؛
ــوم در داخل  ــتفاده از گلدان و آكواري ـ اس
سالن و بهبود وضعيت صبحانه در شيفت سه ( 

خدمات عمومى)؛
ــاى  ــه روز نيروه ــورى و ب ــى ف جايگزين
ــت  ــتعفاء داده و ...(مديري ــته، اس بازنشس

پرسنلى)؛
ــاعات فعلى  حوزه تربيت بدنى: اصالح س
ــتفاده از  ــتر در اس ــاعات بيش و تخصيص س

سالن هاى ورزشى؛
ــالن  ــتم صوتى داخل س ــدازى سيس راه ان

(مديريت روابط عمومى).
در پايان مصاحبه گفت وگويى كوتاه نيز با 
مهندس خدابخش شعبانى قائم مقام مديريت 
ــرمايه  ــتيم. وى بهترين س ــاژ پرايد داش مونت
ــوان كرد و  ــى كاركنان عن ــت را همدل مديري
ــت پرايد 141 به صورت  افزود: در اين مديري
ــود. در كل پروژه هاى  اختصاصى توليد مى ش
ــيده  ــراى افزايش توليد به انجام رس موفقى ب
ــالن CNG و هم زمان  كه تك شيفت شدن س
ــالن  ــيفت 2 توليد و روتوش س راه اندازى ش
ــتگاه پرايد ABS در هر  پرايد2، توليد 15 دس
شيفت و توليد 80 تا 100 دستگاه خودرو ويژه 

معلوالن در هفته، از آن جمله اند.
شعبانى همچنين اظهار داشت: براى توليد 
ــتگاه برنامه  ــا 600 دس خودرو هيدروليك ت

داريم.
وى كشورهاى عراق، آذربايجان و سوريه را 
اهداف صادراتى محصوالت پرايد توليدى اين 

سالن عنوان كرد.
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مديريت استراتژيك و توسعه مديريت
شاخص هاى بهره ورى را مى توان به دو 

بخش كلى تقسيم كرد:
1ـ شاخص هاى بهره ورى (كلى 

و جزئى)
شاخص كلى: نسبت خروجى به 
جمع كل ورودى ها (نيروى كار، هوا، 

سرمايه، ... )
شاخص جزئى: نسبت خروجى به 

هر يك از ورودى ها.
2ـ شاخص عملكرد: هر نوع رابطه 
ــر و اجزاى عملكرد  ميان عوامل مؤث
ــى و فعاليت هاى  ــاى داخل بخش ه
ــكل  ــازمان كه به ش مختلف يك س

نسبت بيان مى شود.
ويژگى ها:

ــتم و همچنين  3ـ بتواند كل سيس
زير سيستم ها را ارزيابى كند.

ــر  ــوده و از نظ ــل درك ب 4ـ قاب
محاسباتى ساده باشند.

ــرات غير قابل  ــبت به تغيي 5ـ نس
كنترل، مستقل باشند.

6ـ سيستم اندازه گيرى بايد عملى 
و قابل كاربرد باشد.

ــره ورى مؤثر  چه عواملى در به
است؟

ــره ورى را  ــر در به ــل مؤث عوام
مى توان به چند دسته تقسيم كرد:

1ـ عوامل مربوط به نيروى انسانى 
ــانى متخصص،  ــروى انس (مقدار ني

آموزش، حقوق و مزايا و...)؛
ــه مديريت  ــوط ب ــل مرب 2ـ عوام
(تخصص، روابط مديريت با كاركنان 

و...)؛
3ـ عوامل وابسته به دولت (قوانين 

و مقررات، سياست ها و...)؛
ــهيالت  تس و  ــات  امكان 4ـ 
ــين آالت، زمين و  ــزات، ماش (تجهي

ساختمان، تأسيسات و...)؛
5ـ تكنولوژى (نوع فرايندها، كيفيت 

محصوالت، دانش فنى طرح و...)؛
ــازار  (ب ــى  محيط ــل  عوام 6ـ 
ــاى محيطى،  ــوالت، جاذبه ه محص

عوامل زيست محيطى و...)؛
7ـ مواد و انرژى (مواد اوليه، مواد 

مصرفى، انرژى).
مديريت بهره ورى:

ــك فرايند  ــت بهره ورى ي مديري

ــت و در چهار  ــتمر و مداوم اس مس
مرحله يا فاز مختلف انجام مى شود 

كه عبارتند از:
1ـ مرحله اندازه گيرى بهره ورى: 
اندازه گيرى بهره ورى به معنى اندازه 
ــد  ــطح و روند و نرخ رش ــرى س گي
ــت. محاسبه شاخص  بهره ورى اس
ــطح مؤسسات  هاى بهره ورى در س
ــتفاده از اطالعات به  ــد با اس مى توان
ــتر و بهتر، ميزان نياز  دست آمده بيش
ــه كمـــك هاى  ب
ــوزش  ــى، آم مال
مديريت، آموزش 
كاركنان، افزايش 
فعاليت هاى بازار 
يابى يا خط مشى 
ــاى الزم ديگر  ه
ــخص كند.  را مش
ــات بهتر به  اطالع
ــى هاى  ــش بين پي
بهتر مى انجامد و 
اين خود باعث اتخاذ خط مشى هاى 

مؤثرتر مى شود. 
2ـ ارزيابى يا تحليل بهره ورى: در 

ــطح، روند و  اين مرحله با تحليل س
نرخ رشد بهره ورى در واحد صنعتى، 
مقايسه آن با خود واحد در زمان هاى 
مختلف و واحدهاى ديگر و تجزيه و 
تحليل اطالعات حاصله، نقاط قوت 
ــاى بهبود در  ــف و فرصت ه و ضع
واحدهاى صنعتى مشخص و روشن 

مى شود.
ــره ورى: در اين  ــه ريزى به 3ـ برنام
مرحله با اطالع از نقاط قوت و ضعف و 
فرصت هاى بهبود در مرحله قبلى، اهداف 
و استانداردهاى الزم در هر زمينه تعيين و 
براى ايجاد بهبود و افزايش بهره ورى در 
ــه از طريق تحليل گزينه ها و راه  مؤسس

حل ها ى مختلف برنامه ريزى مى شود.
4ـ بهبود بهره ورى: در اين مرحله، 
ــده به   اهداف و برنامه هاى تعيين ش
مورد اجرا گذارده شده تا نتايج الزم 

به دست آيد.
با انجام اين چهار مرحله و استفاده 
از بازخوردهاى به دست آمده، مجدداً 
وضعيت بهره ورى اندازه گيرى شده 
ــيكل فوق به طور مستمر تكرار  و س

مى شود.

چهار در و ت اس مداوم و تم وم روند طح، س ل تحل با حله م اين

شاخص هاى بهره ورى كدامند
 و چه ويژگى هايى دارند؟

شبكه نمايندگي هاي
 تندر90 

به 270 نمايندگي مي رسد
90 تا پايان امسال به  شبكه نمايندگي هاي اصلي تندر

 270 نمايندگي در سراسر كشور خواهد رسيد.
 در ادامه سلسله تالش ها براي ارتقاء سطح رضايت 
مشتريان خودروهاي رنو تندر90، شركت رنو پارس با 
همكاري ايران خودرو و سايپا يدك اقدام به ايجاد دو 
گروه متفاوت از نمايندگي ها در سراسر كشور كرده 
است كه از آنها با عنوان شبكه نمايندگي هاي سطح يك 

و سطح دو ياد مي شود.
شبكه نمايندگي هاي سطح يك

اين گروه متشكل از شبكه نمايندگان اصلي است 
كه به طور كامل مجاز به ارائه سطح وسيعي از خدمات 
ــدگان رنو  ــس از آن به دارن ــي و پ در دوران گارانت

تندر90هستند. 
ــاي الزم براي  ــا از آموزش ه ــن نمايندگي ه اي
متخصصان فني خود بهره مند شده و مجهز به دستگاه 
هاي عيب ياب رنو و ابزار مخصوص بوده و داراي 
ــام امور مكانيكي الزم  لوازم يدكي اصلي براي انج

هستند. 
ــوع  ــن ن ــي از اي ــر 247 نمايندگ ــال حاض در ح
نمايندگي ها از هر دو سازنده رنو تندر90 وجود دارد 
كه پيش بيني مي شود تا پايان سال، اين تعداد به 270 

نمايندگي در سراسر ايران برسد.
شبكه نمايندگي هاي سطح 2

ــبكه دوم نمايندگي ها بر اساس اين  ايده ايجاد ش
اعتقاد شكل گرفت كه تمام مالكان رنو تندر90حتي 
در دورترين نقاط ايران به خدمات با كيفيت و قطعات 

يدكي اصلي دسترسي داشته باشند. 
ــي با كيفيت باال  از رنو تندر90به عنوان خودروي
ــركت رنوپارس بر اين عقيده است  ياد مي شود و ش
ــز در اختيار تمام  كه بايد خدماتي با همان كيفيت ني

دارندگان اين خودرو قرار داده شود. 
انتخاب اين گونه نمايندگي ها براي ارائه خدمات 
ــتاي  ــن پراكندگي فروش و در راس ــا در نظر گرفت ب
ــدگان رنو تندر90  ــتر دارن رضايتمندي هر چه بيش

صورت گرفته است. 
شبكه نمايندگي هاي سطح دو، از آموزش هاي فني 
الزم به منظور ارائه سطح محدودي از خدمات مانند 

سرويس هاي دوره اي و فوري بهره مند هستند. 
همچنين انجام تعميرات تحت پوشش گارانتي در 

اين نمايندگي ها مجاز نيست.
ــايپا و  ــا براي س ــوع نمايندگي ه ــن ن ــداد اي تع
ايران خودرو در حال حاضر 99 نمايندگي بوده كه تا 

پايان سال به 200 نمايندگي خواهد رسيد. 
ــرويس  گروه دوم نمايندگي ها از طريق انجام س
هاي دوره اي به دارندگان رنو تندر90 و تهيه و تأمين 
ــاوره نكات تعميراتي، به  قطعات يدكي اصلي و مش
ــروه اول نمايندگي ها عمل خواهند  عنوان مكمل گ

كرد. 
ــا گذراندن  ــطح دوم ب ــبكه نمايندگي هاي س ش
ــتگاه  ــي، تهيه دس ــي آموزش فن ــاي تكميل دوره ه
ــوص مربوطه به انضمام  عيب ياب رنو و ابزار مخص
ــتن مقادير الزم لوازم يدكي اصلي مي توانند به  داش
ــراي ارائه تمام  ــا مجوز الزم ب گروه اول بپيوندند ت
ــدگان رنو تندر90 را  خدمات پس از فروش به دارن

دريافت كنند.
ايجاد و توسعه هر دو گروه نمايندگي ها، پروژه اي 
در حال اجرا با همكاري ايران خودرو و سايپا بوده و 
به منظور تأمين رضايت هر چه بيشتر مشتريان دنبال 

مي شود. 



TPM اهداف برگزارى همايش بزرگ
 اولين همايش TPM روز چهارشنبه 6 آبان در پارس خودرو برگزار 
شد. بر همين اساس در خصوص اهداف برگزارى همايش بزرگ 
TPM و اولين تئاتر صنعتى شركت پارس خودرو ،گفتگويى با مهندس 
عبدالحسين قاسمى رئيس برنامه ريزى جامع نگهدارى و تعميرات و 

مدير پروژه TPM انجام داديم كه در پى مى آيد.
لطفا ً مختصرا ً درباره پروژه TPM توضيح دهيد؟

اين پروژه مربوط به پروژه هاى تعالى شركت پارس خودرو است 
كه پس ازتاييد مديريت استراتژيك در 8 فاز قابل اجرا است.  هم اكنون 
در مرحله KICKOFF  درفاز 5 در حال اجرا است كه در اصل ما را در 
بهبود فرايند توليد در همه زمينه ها اعم از بهره ورى نيروى انسانى،كاهش 
توقفات،كاهش ضايعات،كاهش حوادث،كاهش زمان تحويل،افزايش 

كيفيت محصول و بهبود شاخص هاى KPI شركت يارى مى دهد.
چشم انداز و ماموريت اين پروژه چيست؟

چشم انداز اين پروژه عبارتند از مرجع قابل اطمينان در حوزه صدور 
دانش،مهارت و فرهنگ،نظام نگهدارى و تعميرات فراگير (TPM) در 
گروه خودرو سازى سايپا و تبديل شدن به موثرترين دبيرخانه در سطح 

شركت متشكل از هزاران پرسنل پارس خودرو تا سال 90.
ــكيل و  ــى پژوهشى،تش ماموريت پروژه هم ارائه خدمات آموزش
برگزارى سمينارها و كنفرانس هاى تخصصى در زمينه TPM ، ايجاد 
بسترهاى الزم جهت رشد و توسعه نظام نگهدارى و تعميرات فراگير 
در شركت،انفورماتيك نمودن رويه ها و دستورالعمل هاى در زمينه نت 

خودگردان را شامل مى شود.
اين پروژه با چه انگيزه اى شــكل گرفته و نحــوه زمانبندى آن 

چگونه است؟
ــتاى اهداف فوق و با توجه به اينكه  همانگونه كه اشاره شد در راس
 (SPR) در سيستم توليد نيسان و رنو يكى از موتورهاى محرك راكت
اجراى طرح جامع TPM مى باشد بر آن شديم طرح را كه مسير بهبود 

سيستم را فراهم مى آورد ، در اين شركت اجرا نماييم.
چه افرادى در اين پروژه مشاركت داشته اند؟

ــت ارتباطات،معاونت طرح و  ــدارى و تعميرات،مديري ــم نگه تي
ــتراتژيك،معاونت تضمين كيفيت،معاونت برنامه  برنامه،مديريت اس
ــانى و مديريت راه توليد در اين پروژه نقش  ريزى،معاونت منابع انس
داشتند ومتقبل زحمت شدند . در اينجا برخود واجب ميدانم ازمعاونت و 
قائم مقام محترم توليد آقايان مهندس حيدرى و مهندس استاد رحيمى و 

مديريت نت ماشين آالت آقاى مهندس گودرزى كه زحمات بى دريغى 
جهت اجراى اين پروژه داشته اند به طور ويژه  تشكر كنم.

اين پروژه چه تعاملى بين واحدها ايجاد مى كند؟
همانگونه كه مستحضريد اين پروژه ارتباط غير قابل انكارى با مدل 
EFQM دارد.در مدل EFQM غالبا سازمان ها در ارائه گزارش نتايج 
دچار ضعف مى باشند اما با اجراى TPM مى توان اين كاستى را بهبود 
داد البته افزودن اين نكته را الزم مى دانم كه TPM يك ابزار نيست بلكه 
فرهنگ سازى دراز مدت جهت بهبود و رسيدن به باالترين نقطه بهره 
ورى و بهبود است.                                                                                        

هدف از اجراى همايش واجراى تئاتر صنعتى به همراه موسيقى 
چه بود؟

ــتاى معرفى اهداف اين پروژه و آشنايى و تعامل با معاونت  در راس
هاى ديگر و با مساعدت معاونت و قائم مقام محترم توليد بسترى مناسب 
ــد كه به طور اجمالى به اين پروژه بپردازيم تا تعامل مناسبى  فراهم ش
ــردر نوع خود بى نظير  ــر به عمل آيد .به نظرم اين ام با واحد هاى ديگ
ــت .همچنين تلطيف فضاى صنعتى و شاد بودن برنامه ها به جهت  اس
جلوگيرى از خستگى حضاربود. ضمن آنكه تئاتر صنعتى به مديريت 
آقاى حاجى زاده توسط پرسنل زحمت كش نت ماشين آالت اجرا شد 
كه به نظر اين جانب نقطه عطفى در برنامه ها و سمينارهاى آتى شركت 

به شمار مى رود.

TPM درگفتگو با مهندس عبدالحسين قاسمى رئيس برنامه ريزى جامع نگهدارى و تعميرات و مدير پروژه

ركورد انتقال و راه اندازى خط توليد خودرو
 در كشور شكسته شد 

همزمان با آغاز توليد خودرو پيكاپ در 
بروجرد ، ركورد انتقال و راه اندازى خط 

توليد خودرو در كشور شكسته شد. 
معاون مهندسى شركت پارس خودرو با 
ــا انتقال خطوط توليد  اعالم اين خبر گفت : ب
خودروهاى پيكاپ و رونيز به شركت زاگرس 
خودرو در شهر بروجرد ، بزودى خط توليد 
خودروهاى تينا و قشقايى در شركت پارس 

خودرو افتتاح مى شود . 
ــزود : پروژه  ــعود جابرى اف مهندس مس
انتقال خط توليد پيكاپ از ابتداى سال جارى 
ــكوفايى صنعت خودروسازى  و با هدف ش
در ديگر مناطق كشور و كمك به اشتغالزايى 
ــت مهندسين ايرانى اين  در اين مناطق به دس
شركت انجام شده و هم اكنون توليد خودرو 
پيكاپ به عنوان با كيفيت ترين خودرو وانت 

كشور در شهر بروجرد آغاز شده است . 
ــردارى  ــره ب ــى به ــت : در پ وى گف
ــرد ،  ــكاپ در بروج ــد پي ــط تولي از خ
ــامل : انتقال  ــر ش ــان ديگ ــه پروژه همزم س
ــرس خودرو ، افتتاح  خط توليد رونيز به زاگ
و بهره بردارى از خط توليد تينا و افتتاح خط 

توليد قشقايى به عنوان جديدترين همكارى 
شركت پارس خودرو با نيسان ژاپن در حال 
ــت و پيش بينى مى شود خط توليد  انجام اس
ــقايى در اواخر دى ماه سال جارى و خط  قش
توليد تينا در بهمن ماه سال جارى راه اندازى 

شود.
ــه  ــرى ضمن اعالم پايان س مهندس جاب
ــال  ــه ماهه دوم س ــى و پايان س ــه ابتداي ماه
ــل خودروهاى  1389 به عنوان موعد تحوي
قشقايى و تينا گفت : استقرار خط توليد تينا و 
ــقايى در پارس خودرو و همچنين انتقال  قش

خط توليد پيكاپ و رونيز به زاگرس خودرو 
ــتانداردها و با نظارت دقيق شركت  طبق اس

نيسان ژاپن در حال انجام است . 
ــودرو افزود:  ــى پارس خ معاون مهندس
ــتن  ــا داش ــقايى ب ــا و قش ــاى تين خودروه
ــتانداردهاى EURONCAP 5 ستاره  اس
كامل و همچنين دارا بودن شمارگان فروش 
حائز اهميت در بازارهاى اروپايى ،از بهترين 
گزينه هاى موجود براى بازار داخلى مى باشند 
و شركت پارس خودرو اميدوار است با توليد 
اين خودروها ، بار ديگر خودروهاى با كيفيت 
ــتانداردهاى روز دنيا را به  ترى همگام با اس

بازارهاى داخلى معرفى كند . 
ــركت  ــهاى ش ــان از تالش وى در پاي
ــت هاى  ــت فعالي ــودرو در جه ــارس خ پ
ــش  ــال دان ــى ،  انتق ــت محيط ــت زيس مثب
ــهر بروجرد ، انتقال كليه  ــى به ش فنى مهندس
استانداردهاى شركت نيسان ، آموزش مستمر 
ــهر و اشتغالزايى  مهندسين مستقر در اين ش
مستقيم بيش از 200 نفر در اين منطقه به عنوان 
ــاى انتقال خط  برخى از مهمترين ويژگى ه
توليد پيكاپ و رونيز به شهر بروجرد نام برد . 

با بهره بردارى از خط توليد پيكاپ در بروجرد : 
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اعتماد به نفس يعنى مطابق ميل خود زندگى كردن:
ــد خودتان را  ــان را بهتر انجام دهي 1.  هر چقدر كارت
بيشتر دوست خواهيد داشت، اعتماد به نفستان نيز بيشتر 

خواهد شد و با ديگران بهتر ارتباط برقرار مى كنيد.
ــتيد و اعتماد به  2.  شما هنگامى واقعًا خوشحال هس
نفس داريد كه بدانيد كارتان را واقعاً خوب انجام داده ايد 

و توانسته ايد خواسته هايتان را به ديگران انتقال دهيد.
3.  پذيرش مسئوليت كامل زندگى تان به شما احساس 
ــيار مى دهد و باعث  قدرت فردى و اعتماد به نفس بس

ارتباط بهتر مى شود.
4.  درست در همين موقعيتى كه هستيد با تمام توان و 

امكاناتتان كار كنيد
5.  شما قابليت آن را داريد كه در هر كارى كه برايتان 
ــت خيلى خوب عمل كنيد و بر ديگران نيز  ارزشمند اس
تأثير بگذاريد و باعث تسهيل در يك ارتباط موفق است.
ــرفت مداوم منبع شگفت  ــد و پيش ــاس رش 6.  احس

انگيزى براى ايجاد انگيزه و اعتماد به نفس است.
7.  داشتن توانايى زياد و مهارت كامل در كار احساس 

اعتماد به نفسى تزلزل ناپذير در شما ايجاد مى كند.
8.  الزمه اعتماد به نفس داشتن، سالمتى كامل و انرژى 

زياد است.
پاها

تكان دادن پاها: وقتى فردى طورى نشسته كه يك پا 
ــا را در هوا تكان مى  را روى پاى ديگر انداخته و يك پ
ــر رفته. حركات  ــت: من حوصله ام س دهد پيام اين اس
نشانگر گريز است اگر چه بدن فرد ساكن و بدون حركت 

مى باشد.
انداختن پاها روى هم در ناحيه زانو: اين حالت متداول 
به طور يكسان در مردان و زنان رايج مى باشد. مفهومش 

اين است كه: من بسيار آسوده خاطر هستم.
ــى مردانه مى  ــن معموالً عمل قوزك پا روى زانو: اي
باشد. مى گويد: من قاطعانه از حقوقم دفاع مى كنم اما با 
ــت اصيل پا روى پااندازى  آرامش هستم. اين همان ژس

كابويى است.
ــت در  انداختن پا روى هم در ناحيه قوزك: اين ژس
ــرار مى گيرد. مى  ــتفاده ق مردها بيش از زن ها مورد اس

گويد: من مودبانه در آرامش هستم.
دست ها

دست هاى قالب شده: برخالف دست به سينه بودن 
كه دست ها به طور متقاطع روى سينه قرار مى گيرند، اين 
ژست در افرادى مشاهده مى شود كه در شرايط اضطراب 
آميزى قرار دارند. در واقع چنين به نظر مى آيد كه براى 

حفظ جانشان به خودشان دست آويخته اند.
ــت ها مقابل بدن  ــده: زمانى كه دس دست هاى تا ش
ــانگر وضعيت  ــد، معموالً نش ــر را قطع مى كنن همديگ
تدافعى است. فرد مى گويد: من تمايل ندارم به هر چيزى 
ــم. اغلب مردم  ــت گوش ده كه با عقايدم در تضاد اس
ــتادن پديد مى آورد آگاهى  از مانعى كه از اين طرز ايس
ــد كردن هر گونه تعدى و  ندارند. اما بى ترديد براى س
ــود. خصوصًا وقتى كه لب  مزاحمت به كار گرفته مى ش

هاى درهم و اخم نيز با آن همراه شود.
دست به كمر بودن: دست ها دو طرف كمر به طورى 
كه آرنج به طرف خارج بدن قرار مى گيرد. فرد مى گويد: 
از من فاصله بگير. اين يك عمل ناآگاهانه است كه ما هر 
ــيم و يا در محل ــاس جامعه ستيزى داشته باش گاه احس
 پر ازدحامى قرار داريم و تمايل نداريم ديگران نزديك به 

ما شوند اعمال مى كنيم.
شانه باال انداختن: شانه ها برآمده شده و كف دست ها 
به سمت خارج مى چرخند. پيام روشن و واضح است: 
من شما را نمى شناسم  و يا من نمى توانم به شما كمك 
ــاس درماندگى فردى است كه اين  كنم. داللت بر احس

ژست را به خود مى گيرد.

دوردستدوردست
نقش اعتماد به نفس 
در يك ارتباط موفق



دوره آموزشى ويژه مديران نمايندگى هاى فروش تينا و قشقايى 
روز سه شنبه 5 آبان  برگزارشد.

بنا بر اين گزارش دوره آموزشي ويژه مديران فروش نمايندگي 
هاي منتخب فروش خودرو  تينا و قشقايي با حضور مدرسى از 
شركت نيسان ژاپن درسالن همايش مديريت آموزش و با حضور 

مديران فروش و نمايندگيهاى منتخب برگزار شد. 
ــدگان منتخب از  ــد :تعدادى از اين نماين اين گزارش مى افزاي
طرف سايپا يدك معرفى شده بودند كه خدمات اين خودرو ها  

را انجام خواهند داد.
بر اساس اين گزارش ، تعدادى ديگر از اين نمايندگيها با توجه 
به آمار فروش سال 87 و 6 ماهه سال 88 شان از طرف معاونت 

فروش انتخاب شده بودند.

 گزارش مذكور حاكى است :اين جلسه 7 ساعت به طول انجاميد 
و به صورت تئورى-كارگاهى در يك فضاى آموزشى استاندارد 
به مشخصات تينا و رقباى آن(سوناتا – آزرا-كمرى) و قشقايى 

و رقباى آن(ويتاراواسپورتيج) پرداختند.
بنا بر اين گزارش ،اين خودروها در كارگاه كنار هم چيده شده 
ــركت كنندگان در اين جلسه پس از فراگيرى نكات  بودند و ش
تئورى در خودروها مى نشستند و خودروها را با هم مقايسه مى 
كردند ضمن آنكه در آخر جلسه  جزوه و سى دى آموزشى در 

اختيارحاضران قرار گرفت. 
ــط يك مترجم همزمان اداره مى  ــود: برنامه توس يادآور مى ش
شدودر پايان نيز گواهينامه مورد تأييد نيسان ژاپن به نمايندگيها 

و مديران فروش اعطا شد .

برگزازى دوره آموزشى
 ويژه مديران نمايندگى هاى فروش تينا و قشقايى 
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خبرخبر سالمتسالمت

چگونه كمتر
سرما بخوريم؟! 

ــت، اما اين روزها   فصل ،  فصل سرماخوردگي اس
خبرهايي از گسترش انواع ويروس هاي سرماخوردگي 
ــوم به  ــوع A موس ــروس آنفلوآنزاي ن ــه وي از جمل
ــتر كرده  ــزاي خوكي، ترس و نگراني ها را بيش آنفلوآن

است.
ــي درخصوص  ــاي عموم ــر توصيه ه عالوه ب
ــگيري از ابتال به اين ويروس ها كه به شستن  پيش
ــك ، رعايت فاصله با فرد  دست ها، استفاده از ماس
مبتال، دست ندادن و مواردي مانند آن تاكيد مي كند، 
ــگيري و  توصيه هايي نيز در مورد تغذيه براي پيش

درمان انواع سرماخوردگي ها وجود دارد.
دكتر پريسا ترابي، رئيس اداره بهبود تغذيه جامعه 
وزارت بهداشت با تاييد اين مطلب مي گويد: براي 
پيشگيري از ابتال به سرماخوردگي و آنفلوآنزا بهتر 
ــطح ايمني بدن باال برود كه به اين منظور  است س
نحوه تهيه و مصرف مواد غذايي و انتخاب برخي از 

آنها مي تواند موثر واقع شود.
ــتفاده از غذاي تازه كه خوب  ــاره به اس او با اش
پخته شده باشد، ادامه مي دهد: ترجيحا از مصرف 
ــه اش مدت زماني مي گذرد،  مواد غذايي كه از تهي

پرهيز شود.
به گفته او ويتامين هاي گروهA وC كه در انواع 
ــود دارد و از ويتامين هاي  ــبزي ها وج ميوه ها و س
آنتي اكسيدان محسوب مي شود، بسيار مفيد است. 
ــتند  در ميان ميوه ها نيز ميوه هايي كه ترش مزه هس
ــار از ويتامينC هستند و  مثل ليمو و كيوي سرش
ــرماخوردگي توصيه  ــگيري و درمان س براي پيش

مي شود.
رئيس اداره بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت 
ــنC قبل از  ــان ويتامي ــرف قرص هاي جوش مص
ــگيري و در روزهاي  صرف صبحانه را براي پيش
ــد و مي گويد:  ــر مي دان ــرماخوردگي موث اول س
ــرماخورده بايد مايعات گرم زياد بنوشند  افراد س
و همچنين از مصرف مواد غذايي كه تحريك كننده 

هستند از جمله انواع ادويه هاي تند پرهيز كنند.
عالج واقعه

ــت، متخصص تغذيه و محقق  دكتر ليال آزادبخ
ــگاه علوم  ــدد درون ريز دانش ــات غ مركز تحقيق
ــتي بر اين باور است كه تغذيه   پزشكي شهيد بهش
سالم، عالج و عامل جلوگيري كننده از ابتالي افراد 
به سرماخوردگي است.او ادامه مي دهد: براي اين 
كه سيستم ايمني بدن به بهترين نحو به وظيفه اش 
ــرماخوردگي و  ــه ويروس هاي س ــارزه علي كه مب
ــت، عمل كند بايد مواد مغذي حياتي  آنفلوانزا اس

را دريافت كند.
ــد: مصرف پرتقال، انواع  اين متخصص مي گوي
ــبزيجات  ــيب زميني و س توت، فلفل دلمه اي، س
برگ سبز از قبيل انواع كلم و دريافت زياد و منظم 
ــدت و طول مدت  ــه كاهش بروز، ش ويتامينC ب

سرماخوردگي كمك مي كند.
ــبوس دار و  ــان اين كه غالت س آزادبخت با بي
ــراي ويتامين هاي  حبوبات، منابع غذايي خوبي ب
ــدم مصرف اين  ــتند، اظهار مي كند: ع گروهB هس
مواد در بدن سبب بروز عفونت هاي مكرر دستگاه 
تنفسي فوقاني مي شود.به گفته او، مصرف سير كه 
ــبب تقويت سيستم  ــت، س داراي آهن و روي اس
ــي  ــر عفونت هاي ويروس ــش خط ــي و كاه ايمن

مي شود.
ــرادي كه زياد دچار  اين متخصص تغذيه به اف
ــوند، توصيه مي كند، ماهي  ــرماخوردگي مي ش س
قباد، قزل آال، ماهي هاي روغني، دانه كدو حلوايي 
و روغن شاه دانه كه غني از اسيدهاي چرب امگا 3 

هستند، مصرف كنند.
ادامه در صفحه رو به رو

نصب تابلوهاى آيات قران كريم درشركت با استقبال خوبى 
مواجه شد .

به گزارش اداره فرهنگى مديريت ارتباطات طبق بررسى هاى 
به عمل آمده و نظر سنجى انجام شده استقبال خوبى از اين آيات  

صورت گرفته  است.
ــاره به اين كه  ــنل با اش  اين گزارش مى افزايد: يكى از پرس
ــادى از آيات قرآن  ــبب حفظ تعداد زي ناخود آگاه اين كار س
كه كاربردى و مهم هست نيز مى شود اين كار را بسيار ارزنده 
شمرد. الزم به ذكر است كه اين تابلوها از قسمت ضايعات سالن 
پرس با همت و تدبير  آقاى مهندس بهزادى و جمع از پرسنل 

ايشان تهيه شد كه جاى تشكر و قدردانى  بسيارى دارد. 
ــتور مديريت  ــب اين تابلوها به دس با توجه به بازخورد مناس

ارتباطات تعداد اين تابلوها به زودى در شركت گسترش مى يابد.

آغاز مرحله دوم انتخاب نمايندهاستقبال از نصب تابلوهاى آيات
 سرويس هاى حمل و نقل

مرحله دوم انتخاب نماينده سرويس هاى حمل و نقل در حال 
اجراست.

ــه جمع آورى  ــات عمومى، با توجه ب ــزارش مديريت خدم به گ
ــه اول بهبود روند  ــرى درخصوص اجراى مرحل اطالعات و آمارگي
سرويس هاى اياب و ذهاب مرحله دوم انتخاب نماينده سرويس در 

حال اجرا است.
ــت تا جهت بازنگرى  ــته اس اين مديريت از كليه همكاران خواس
ــيدگى به مشكالت و مرتفع  مجدد مسيرها و حضور در جلسات رس
ــود را معرفى و يا  ــرويس خ كردن آنها با دقت و هم فكرى نماينده س
در انتخاب فرد مورد اعتماد، همكارى الزم را با مسئوالن ذى ربط به 

عمل آورند.
بنابراين گزارش رفع مشكل و بازنگرى مسير و ايستگاه ها از اين 

پس از طريق نماينده سرويس امكان پذير است.

تيم واليبالتيم واليبال
  پارس  خودرو  پارس  خودرو
 دوم شد دوم شد

ليبال شركت پارس خودرو در  تيم وا
مسابقات سازمان گسترش و نوسازي مقام 

دوم را از آن خود كرد.
ــم واليبال  ــت تي اين گزارش حاكي اس
ــكل از آقايان، مسعود  پارس خودرو متش
ــي فتحعلي نژاد، فرهاد  رحماني خاكي، عل

شكوري، فرهاد حرآبادي فراهاني، محمد 
ــعود  ــان رزاقي، مس ــي، ايم ــدي محبت مه
ــهريار دباغ  محب پور، وحيد محمودي، ش
ــا صمدپور  ــر بازار گرد، رض ــري، امي نصي
ــان جعفر طالعي (  به عنوان بازيكن و آقاي
ــاهى (سرپرست)،  مربي) و حميد جهانش

ــب قهرماني اين  ــب مقام ناي موفق به كس
مسابقات شدند.

ــاس اين گزارش مقام هاي اول تا  بر اس
ــابقات را به ترتيب تيم هاي  سوم اين مس
ــارس خودرو و ايران  ريخته گري تبريز، پ

خودروديزل به خود اختصاص دادند.



مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران عزيز
  به خاطر قدم نورسيده شان، اسامى آنها  و عزيزان شان را منتشر مى كند
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر
ادامه از صفحه قبل

ــردان منابع  ــد و آفتابگ ــن دانه كنج همچني
ــتند و اين  ــگا 6 هس ــيدهاي چرب ام غني اس
ــيدهاي چرب در مبارزه عليه عفونت هاي  اس
ــلول هاي دستگاه تنفسي  سرماخوردگي به س

كمك مي كنند.
ــه عفونت هاي مكرر  ــاره به اين ك وي با اش
ــنA همراه  ــر ويتامي ــي با كاهش ذخاي تنفس
ــرف جگر، كره  ــان كرد: مص ــت، خاطرنش اس
 A ــع ويتامين ــار از مناب ــه سرش و تخم مرغ ك
هستند و هويج، انبه، سيب زميني، زردآلو، كدو 
ــبز تيره نيز تامين كننده  حلوايي و سبزيجات س
بتاكاروتن هستند كه در بدن به ويتامين A تبديل 

مي شوند.
مصرف كنسرو، ممنوع!

ــه در مورد اين  ــت، متخصص تغذي آزادبخ
ــرماخوردگي بايد از مصرف چه  كه در زمان س
ــرد، مي گويد: غذاهاي  ــي خودداري ك غذاهاي
ــروها از لحاظ  ــده و كنس ــته بندي ش آماده بس
ويتامين ها و مواد معدني فقير هستند، بنابراين به 
جاي مصرف اين نوع غذاها بهتر است از انواع 
ميوه و سبزيجات تازه، گوشت، ماهي، غالت، 

مغزها و دانه ها استفاده شود.
او يادآور مي شود: استفاده از بخور براي رفع 
گرفتگي بيني كمك مي كند و براي اين كار 10 
دقيقه سر را روي بخارات يك ظرف آب در حال 

جوشيدن بگيريد.
ــت  ــص توصيه مي كند: بهتر اس اين متخص
ــر بگذاريد و  ــه اي را روي س ــتمال يا حول دس
اين عمل را 3 بار در روز تكرار كنيد. همچنين 
مي توان مقداري روغن منتول يا اوكاليپتوس به 
آب در حال تبخير اضافه كرد تا موجب تسهيل 

عمل تنفس شود.
معجزه عسل

تقريبا همه ما در مورد مصرف مخلوط عسل 
و ليموترش به همراه يك ليوان آب جوش براي 
درمان بيماران مبتال به سرماخوردگي چيزهايي 

شنيده  ايم.
ــزاد، محقق و  ــر جعفر به عالوه بر اين دكت
ــترين موارد  ــه مي گويد: بيش متخصص تغذي
شكايت از سرماخوردگي مربوط به عالئمي از 
قبيل گلودرد، بي تابي و بي قراري، گرفتگي بيني 

و احساس سرما است.
ــرف كردن  ــعي در برط او ادامه مي دهد: س
ــي مي تواند در  ــدام از اين عالئم، به تنهاي هر ك
ــد زيرا هنوز  ــيار موثر باش بهبود حال بيمار بس
ــردن ويروس  ــه كن ك داروي قطعي براي ريش
مسبب سرماخوردگي پيدا نشده و عالوه بر اين 
در افرادي كه مبتال به نقص سيستم ايمني نيستند 

از بين بردن ويروس لزومي ندارد.
ــيدن  ــزاد، تامين گرماي بدن با پوش دكتر به
لباس كافي و گرم نگاه داشتن محيط را از جمله 
ــرماخوردگي مي داند.  اقدامات ضروري در س
ــل  مصرف يك ليوان آب جوش به همراه عس
ــكين  و ليموترش، يكي از روش هاي موثر تس
عالئم سرماخوردگي است. همچنين مداومت 
بر مصرف چاي كمرنگ و آب ميوه به دليل باال 
ــدن موجب تنظيم  بردن ميزان مايعات دفعي ب

دماي بدن مي شود.
ــاره به تاثير  ــص تغذيه ضمن اش اين متخص
ــتم  ــت در تقويت سيس ــزاي مصرف ماس بس
ــل ميكروبي  ــن مواجهه با عوام ايمني بدن حي
ــتم ايمني،  اظهار مي كند: با بهبود كاركرد سيس
ــبب  ــا انواع ويروس هاي مس ــدن در مقابله ب ب
سرماخوردگي، قوي تر شده و سريع تر سالمت 

خود را باز مي يابد.
 

ــانى مديريت ارتباطات، به مناسبت  به گزارش اداره اطالع رس
ــم  ــالروز والدت حضرت معصومه كريمه اهل بيت (س) مراس س
جشنى در اكثر سالن هاى شركت در روز سه شنبه 28 مهر با حضور 
حجت االسالم راستگو، برگزار شد. بنابراين گزارش اين مراسم با 

استقبال گسترده همكاران روبه رو شد.

اين گزارش مى افزايد:جلسه هم انديشى دينى  با حضور استاد 
ــتگو درنمازخانه مركزى بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد  راس
ضمن آنكه سالن هاى بدنه متمركز، بدنه ال90، ماكسيما، 35 دستگاه 
ــن هاى والدت حضرت معصومه(س)  و رنگ متمركز شاهد جش

بودند.

همزمان با سالروز والدت حضرت معصومه (س) صورت گرفت

حضور حجت االسالم راستگو در پارس خودرو

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام ونام خانوادگىرديف

88/7/2125567مهديس ابوالحسن قاسمى 1

88/7/1421803آريا محمد عباسى بهار 2

88/7/2326634محياحسين سليمانى3

1388/7/2323218پدرام فرامرز محمد خانى 4

88/7/2722897سيده فاطمه سيد حسين ناصريان5

88/7/2621457آنيتاحميد رضا الياسى 6
88/7/2723652محمد كسرامهدى حسن پور صيقالن 7
88/7/2626834ساغرمحمد فريد پايكناره 8
88/7/1020886امير محمد حسين اسمعيلى9

88/7/2726155ستايشحميد رضا رياضى10
88/7/2526319طناز بايك عباسى 11
88/7/2625583مهرداد عباس ايوبى 12
88/7/2922265محمد امين منصور صحرائى 13

88/7/2022466مبيناعليرضا رهبان 14

88/7/2823042سيده ثناسيد حسين عابدى15
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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-22 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:      

 تلفن :    شماره  پرسنلى:          

محل كار:               

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

سرگرمىسرگرمى
ــعي نكنيد كه بر ديگران امر و نهي  فروردين: س
كنيد، آنها را به حال خودشان بگذاريد. همسرتان در 
اين روزها اصًال آمادگي مواجهه با جنبه رياكارانه و 
منفي شما را ندارد! ممكن است در روزهاي آخر اين 
هفته مهرباني و محبت شما مورد سوءتعبير قرار بگيرد. 

پس گرمي و محبت تان را به حد اقل برسانيد. 
ارديبهشت: در اين هفته حتي المقدور تنها نمانيد 
و روشن عمل كنيد. ممكن است در روزهاي آخر اين 
ــرت گذشته ها شويد،  هفته تا حدي دستخوش حس
ولي بهتر است اجازه ندهيد كه خاطرات تلخ گذشته 
خلق و خويتان را تنگ كند. تا آخر هفته با سرعت هر 
ــروي ادامه دهيد؛ كاري كه وقتي سر  چه تمام به پيش
حال، پر انرژي و ماجراجو هستيد اصًال برايتان دشوار 

به حساب نمي آيد.
ــزودن كمي تنوع  ــن هفته اف خــرداد: در آغاز اي
ــتباهي به  ــرگرمي به زندگي تان، اصًال عمل اش و س
حساب نمي آيد. به احتمال زياد در اين هفته در مورد 
ــتري ــتانه تان نيازمند صرف اوقات بيش روابط دوس

 مي شويد. فقط مراقب باشيد كه در روزهاي آخر هفته 
ــي نپردازيد. اگر قصد داريد  به غيبت پشت سر كس
كانون توجهات را به خودتان اختصاص دهيد مراقب 
باشيد كه اطرافيانتان مي دانند كه قصد و نيت واقعي 

شما چيست و دچار سوء تفاهم نشوند. 
تير: در اين روزها در رابطه با يك موضوع كاري 
ــد در اين روزها به  تعهدات الزم را از ياد نبريد. نباي
ــيار طرف مقابلتان را از خود  واسطه جلب توجه بس
برنجانيد. برخورد بد بينانه را كنار بگذاريد. راستى، 

پس چرا حاال همين كار را نمي كنيد ؟ 
ــنايي و مالقات با   مرداد: در شروع اين هفته آش
ــب و مهيج خواهد  افراد جديد و غريبه برايتان جال
بود. در اين هفته تبديل به فردي حساس و با مالحظه 
خواهيد شد. فقط مراقب باشيد كه به وابستگي بيش 
از حد منجر نشود. هر حرفي را جدي نگيريد و بدون 
ــان مي گذرد به  ــي هر چه را كه در فكرت ترس از كس

زبان بياوريد. 
ــما اصًال خواهان درگيري در قيد و  شهريور: ش
ــتان قديمي باعث  ــتيد؛ ولي يكي از دوس بندها نيس
مي شود كه روي تصميم گيري هايتان تجديد نظري 
داشته باشيد. در اين هفته به خاطر برخى مسائل پيش 
آمده از نظر اقتصادى ناراحت به نظر مى رسيد. به خدا 
ــيارى از مسائل تان  توكل كنيد تا پايان همين ماه بس

حل خواهد شد. 
مهر: اين روزها فرصتي است تا به ماجراجويي و 
خطر كردن بپردازيد. همچنان به دنبال تجربه جديد 
شغلى خواهيد بود ولي هرگز از جستجو براي يافتن 
ــخصيت شما مطابقت  ــغل دلخواه كه با شأن و ش ش

داشته باشد غافل نمانيد. 
ــت  ــن هفته كتابى را كه دوس ــروع اي آبان: در ش
داشتيد خواهيد يافت، اگر چه به شانس خود بدبين 
هستيد. ضمنًا بحث و جدل طوالني با دوستان تان به 
راه نيندازيد. از يكى از اقوام كينه به دل مي گيريد كه 

فراموش كردن آن دشوار خواهد بود.
آذر: سخت مشغول روابط دوستانه خواهيد بود. 
ــيد، فقط  ــا و در الك انزواي خودتان باش مايليد تنه
نگذاريد كه اين احساس باعث به هم خوردن روابط 
ــود. با هيچ كس قرار مالقات نگذاريد و  ــتي ش دوس
ــاي مثبت يافتيد برقراري  زماني كه در خود انرژي ه

ارتباط با افراد جديد برايتان آسان مي شود. 
ــته را كه باعث  دي: مايليد تا تجربيات تلخ گذش
ــده فراموش كنيد! به محض اين كه  ناراحتي تان ش
ــتند اين حس  باور كنيد اطرافيانتان قابل اعتماد هس
ــد. در اين روزها دنيا را از دريچه  بر طرف خواهد ش
چشم ديگران نگاه كنيد تا نا اميد نشويد. در اين هفته 
ــت و اگر اوضاع  ــردن به صالحتان نيس امر و نهي ك
ــويد چرا كه اين دوره  مطابق ميلتان نبود ناراحت نش

گذرا خواهد بود.
ــك دوره ــتن ي ــر گذاش ــت س بهمن: بعد از پش
ــاز اين هفته  ــد تا در آغ ــان و جالب آماده اي  پر هيج
ــر چه با بيم و  ــان را كامًال جدي بگيريد، اگ زندگي ت
اميدهاي عشق و تعهد مواجه خواهيد بود. ولي بردبار 
ــيد و اميدوار به روزهاي خوش كه دور  و صبور باش

از ذهن نيست. 
اسفند: با يكى از نزديك ترين دوستان تان مشكل 
پيدا كرديد. در تجديد روابط پيش قدم شويد چرا كه 
ــت. روزهاى خوبى در  گذشت خصلت بزرگان اس

انتظار شماست.

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
4056رتوش 35 دستگاه20831فتح  اهللا زادهمحمدرضا1
3942سالن رنگ26086سيدعلىسيدمحمد2
3970انبار پرايد23694سليمانىعلى 3
4271سالن مونتاژ تندر 2577990جمشيدىمحمود4
4213بدنه مگان26257افالكى پاشاكىموسى 5
3984بدنه 25457141عابدىهاشم 6
4047بدنه 24252GTXغفرانىحسين7



ــتم درخصوص پرونده هاى بيمارستانى    سالم خسته نباشيد يك پيشنهاد داش
كه از رايان سايپا درخواست مى شود. زمانى كه ما پرونده هاى خود را از رايان سايپا 
درخواست مى كنيم و دنبال كارهايش در اسناد پزشكى واقع در خيابان اميرآباد شمالى 
مى رويم، شناسنامه ما را گرو نگه مى دارند تا موقعى كه كارهاى خود را انجام داديم 
ــنامه را تحويل ما بدهند. كه اين  و كپى چك را از اسناد پزشكى گرفته باشيم تا  شناس
زمان حدوداً دو هفته طول مى كشد و دو هفته شناسنامه ما را در رايان سايپا گرو نگه 
مى دارند و ما به شناسنامه دسترسى نداريم. من يك پيشنهاد داشتم: با توجه به اين كه 
اگر براى كسى اتفاقى پيش بيايد دسترسى به شناسنامه ندار و شناسنامه جزو اسنادى 
هست كه مورد نياز است مى خواستم بگويم كه از طرف شركت فرمى تهيه شود كه ما 
اين تعهدات را به شركت بدهيم يعنى قبل از رفتن به رايان سايپا اين فرم را پر كنيم تا 
كارهاى خود را انجام بدهيم و كپى را شركت از ما گرفته و به رايان سايپا تحويل دهد. 
كه هم از لحاظ طوالنى بودن مسير و هم از لحاظ وقت صرفه جويى شود و هم اينكه 

شناسنامه در دسترس ما هست.
  گرو نگه داشتن شناسنامه توسط بيمه رايان سايپا جزو قوانين ادارى آن شركت 
ــون براى كليه ــت اين قان ــايان ذكر اس ــت. ش و خارج از اختيارات اين مديريت اس

 شركت هاى تابعه گروه سايپا اعمال مى شود.
احمدنيرومند؛مديرايمنى و بهداشت

  مى خواستم درخصوص تى شرت هاي آبى رنگي كه به كارگران مى دهند بگويم 
كه واقعًا كيفيتش بد است و بعد از يك هفته زود پاره مى شود و قابل پوشيدن نيست. 

لطفًا رسيدگى شود.
ــرت هاى آبى رنگ خريدارى شده    تى ش

ــه و داراى كيفيت بااليى  از نوع جنس پنب
ــت از همين نوع  است كه چند سال اس

ــا توجه به  ــده و ب جنس مصرف ش
اين كه 5831 دست تى شرت در 
ــده تاكنون از  ــال 88 توزيع ش س
طرف مديريت ها و انباردارهاى 
ــان مستقر در  مربوطه و بازرس
ــالن ها( كه اين مشكالت را  س
منتقل مى كنند) چنين مشكالتى 

گزارش نشده است.
احمدنيرومند؛مديرايمنى

 و بهداشت

ــنل محترم   با توجه به اين كه پرس
توليد در خطوط مختلف شركت زحمت 

ــند  فراوانى در امر توليد به دوش خود مى كش
و نظر به اين كه با افزايش توليد، باعث تحمل سختى 

ــيده است كه اكثر  ــختى به جايى رس ــده اند كه حتى اين س و فشار بسيار زيادى ش
تعطيالت را نيز به جاى اين كه در كنار خانواده خود بگذرانند در خطوط توليد مشغول 
به كار هستند، خواهشمند است نسبت به افزايش حقوق دريافتى پرسنل توليد، تجديد 
نظر به عمل آيد تا اين عزيزان دلسوز و زحمتكش در پايان هر ماه با دريافت حقوق 

در حد انتظار، سختى يك ماه توليد را از تن به در كنند.
 ضمن عرض تشكر و خسته نباشيد خدمت كليه پرسنل ارجمند و زحمتكش 
شركت پارس خودرو و مخصوصاً جناب آقاى مهندس رضايى  به خاطراينكه نظرات 
ــى كه دارم اين است كه  ــئوالن محترم شركت مى رسانند. خواهش پرسنل را به مس
جواب كليه مشكالت پرسنل عزيز را از مسئوالن مربوطه گرفته و در همان نشريه به 
سمع و نظر عزيزان برسانيد. يك مسئله مهم كه كليه پرسنل از اين امر ناراحت هستند 
اين است كه شيفت 3، شب جمعه ساعت10 شب، سوار سرويس ها در ايستگاه هاى 
ــاعت 8/30 در ميادينى پياده مربوطه مى شوند ولى نمى دانيم چرا صبح جمعه، س
ــدن، نيم  ــين در خيابان ها تردد نمى كند چون بعداز پياده ش  مى كنند كه اصًال ماش
ساعت و حتى 1 ساعت طول مى كشد تا به منزل شان برسند در صورتى كه اين امر 
براى پرسنل محترم اضافه كار روز جمعه است كه از ميادين سوار و به شركت وارد 
ــوند و بعد از اتمام كار نيز در ميادين پياده مى شوند. ولى چرا براى شيفت 3  مى ش
ــئوالن محترم خدمات ادارى و رياست  اين كار انجام نمى شود. خواهشمندم مس
محترم حمل و نقل آقاى صالحى توجه كنند كه پرسنل  در شيفت 3 خسته هستند و 
از راننده ها بخواهيد كه همانجا كه شب سوار مى شوند صبح نيز در همان جا پياده 
كنند. اميدوارم اين مسئله مهم را هر چه سريع تر مسئوالن محترم شركت حل كنند.
ــوند و دغدغه براى كار در شيفت 3 شب جمعه  تا كليه پرسنل از نگرانى خارج ش
نداشته باشند. براى كليه پرسنل شركت آرزوى موفقيت دارم و از خداوند بزرگ مى 

خواهم هر روزتان پيروزتر از ديروزتان باشد.
از پرسنل 35 دستگاه مونتاژ پرايد 

گوش شنوا
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  از سالن رنگ تماس مى   گيرم در مورد سايپاكارت مى   خواستم بگويم كه 
بيشتر از يك   سال هست كه قرار است براى ما كارت   هاى شتاب بدهند تا بتوانيم 
در بيرون از شركت از كارت خود استفاده كنيم. ولى هنوز سايپاكارت اين كار 
را نكرده است؛ چنان      چه اين اتفاق بيفتد خيلى خوب است. چون سايپاكارت 

عمًال كارتش جايى اعتبار ندارد.
  مى   خواستم از مسئوالنى كه حقوق ما را پرداخت مى   كنند بخواهم كه اگر 
ممكن است حقوق ما را به حساب   هاى شتاب بريزند تا ما بتوانيم به راحتى به 
آن دسترسى داشته باشيم نه اينكه براى گرفتن پول حقوق خود، چندين ساعت 

در صف بايستيم.
ــتيم كه روش پرداخت دستى    ضمن آنكه ما نيز بر اين اعتقاد بوده و هس
ــده و كاركنان محترم شركت بتوانند  سايپا   كارت    بايستى به تدريج برچيده ش
هرگونه دريافتى خود را با استفاده از حساب   هاى شتاب بانك   ها دريافت كنند، 
به آگاهى مى   رساند كه به   رغم تالش و مذاكرات مستمر با بانك پاسارگاد جهت 
ايجاد شعبه   اى مستقل و استقرار سيستم شتاب در شركت، و اخذ مصوبه هيأت 
ــفانه به دليل مشكالت فيمابين شركت با  مديره محترم در اين خصوص، متأس
شهردارى تاكنون ميسر نشده است. توضيح آن   كه همكاران محترم استحضار 
داشته باشند كه با ايجاد سيستم شتاب، هر گونه خرابى و يا اختالل در سيستم 
ــت در امر پرداخت و يا درياف وجوه توسط آنان وقفه   اى  مزبور نيز ممكن اس
نسبتًا طوالنى را نيز در برداشته باشد و هيچ بانكى حاضر به نصب دستگاه   هاى 
ــركت نبوده و محدود به دو ياحداكثر سه دستگاه خواهد  ATM متعدد در ش
بود. و دريافت وجه از سيستم شتاب در هر روز به ميزان محدودى امكان   پذير 
بوده و كسانى كه مايل به دريافت تمامى حقوق خود به صورت يك جا باشند، 

ميسر نخواهد بود.
منصورپورزرين معاون مالى و اقتصادى

مديريت پرسنلى طى اطالعيه اى اعالم كرد:جهت رفاه حال همكاران و تسهيل در روند صدور 
و تحويل گواهينامه هاى ضمانت،عادى و اشتغال به كار،ارائه فرم هاى مربوطه و گواهى هاى 

صادره ،صرفا درروزهاى 1شنبه و 4 شنبه هر هفته انجام مى شود.

هديه والدت ثامن الحجج
معاونت منابع انسانى طى اطالعيه اى اعالم كرد :با تصويب مدير عامل، به مناسبت تولد 
هشتمين اختر تابناك امامت و واليت  حضرت على بن موسى الرضا (ع) هدايايى به هر 

يك از همكاران اهدا خواهد شد.
بنا بر گزارش اين معاونت، به اين مناسبت به هر كدام از همكاران 6 بطرى روغن مايع و 

5 كيلو ماهى اعطا خواهد شد.
اين گزارش مى افزايد:بن هاى مذكور تا تاريخ درج شده در آن معتبر است.

آيين نامه مرخصى اعالم شد
مديريت پرسنلى طى اطالعيه اى آيين نامه 

مرخصى را اعالم كرد.
ــتناد بند 6-1-2   ــن اطالعيه،به اس بنا بر اي
ــت كننده  ــه مرخصى، درخواس آيين نام
مرخصى بايد پس از تكميل فرم مرخصى 
و اخذ تاييدات الزم،حداكثر تا پايان وقت 
ادارى، آن را به واحد حضور و غياب ارائه 

كند.
ــد:از تاريخ اول آبان  اين اطالعيه مى افزاي

اوراق كاركرد اعم از مرخصى ، ماموريت 
ــريع در امور  ــه جهت تس ــه كار ب و اضاف
ــتر در همان روز انجام و  ــجام بيش و انس
حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز بعد تحويل 

گرفته مى شود.
ــت  ــد كرد:بديهى اس ــن مديريت تاكي اي
اوراقى كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد 
ــووليت آن به عهده  بدون اقدام بوده و مس

دفاتر واحدها است.
صدورگواهينامه هاى ضمانت
 فقط روزهاى 1 شنبه و 4 شنبه
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بابا
 تماس بگيريد تماس بگيريد

ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 

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

بعدى منتشر كنيم. پس با ما باشيد.

AUTO BILD
 بايد اعتراف كرد آلماني ها هم خودروسازان متبحري هستند و هم نشريات خودرويي خوبي دارند. اتوبيلد يك نشريه پرطرفدار آلمانيـ  كه شبكه تلويزيوني هم داردـ با محتواي 
قابل مالحظه و معتبر است. اين نشريه به زبان يوناني، اسپانيايي و نيز براي دانماركي ها هم منتشر مي شود. اتوبيلد نگاه خاصي به محصوالت صنعت خودروسازي آلمان به ويژه بنز، 
ب.ام.و و فولكس واگن دارد و البته مطالب زيادي درباره رقباي آمريكايي و ايتاليايي آنها دارد كه در نوع خود قابل توجه است. اخبار مربوط به كارخانه هاي خودروسازي مهم دنيا، 
ــماره بنز كالس C مدل 2010) توسط كارشناسان معتبر اتوبيلد، از جمله مطالب  معرفي جديدترين محصوالت اين كارخانه ها و گزارش تست جاده محصوالت جديد (در اين ش

خواندني اين نشريه است. 

 Jeremy Clarkson
 Top Gear راننده و مجري مشهور برنامه
كه به همراه دو همكارش، انواع خودروها را 
ــت و مرتفع  ــرعت باال در جاده هاي پس با س
ــايت جالبي دارد.  مي رانند، براي خودش س
ــي مي توانيد  ــايت به زبان انگليس در اين س
ــهور را بخوانيد و از  تجربيات اين راننده مش
ــت جديدترين خودروها توسط  گزارش تس
ــويد. جرمي كالركسون 49 ساله،  او باخبر ش
قلم شيوايي هم دارد و البته جالب است بدانيد 
با وجود آن كه سريع ترين خودروهاي جهان 
ــابقه  از جمله بوگاتي ويرون را رانده اما در س

گواهينامه اش خالفي وجود ندارد! 

خودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي
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لنز پارس

ــيدو كيتا، جوان اهل مالي كه سال 2007 به بارسلونا  كسي فكر نمي كرد س
آمده بود اينچنين بدرخشد؛ اما او اخيراً در بازي با زاراگوسا با زدن 3 گل از 6 
گل آبيـ  اناري هاو ايجاد فاصله سه امتيازي با رئال مادريد، نام خودش را بر 
ــيدو عالقه مند به ماشين ب.ام.و است. او يك خودرو  سر زبان ها انداخت. س
ــپرت است؛ خودرويي كه  ايكس6 دارد. ايكس6 مدل i5 يك SUV فول اس
ــد (البته4در) و عالقه مندان به خودروهاي  در يك نگاه، كوپه به نظر مي رس

ــاند. قيمت اين خودرو با موتور  ــمت خود مي كش اسپرت را بي درنگ به س
ــت. ب.ام.و ايكس6 فقط با  4400 سي.سي هشت سيلندر، 66 هزار دالر اس
ــب بخار قدرت موتور آن است كه به  گيربكس6دنده عرضه شده و 400 اس
ــرعت 250كيلومتر در ساعت را تجربه كند.  راننده امكان مي دهد حداكثر س
از جمله امكانات جالب ايكس6 مي توان به تزئينات داخلي از جنس چوب، 

سيستم صوتي فوق العاده، سيستم ناوبري GPS و بلوتوث اشاره كرد.

 سيدو كيتا

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
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