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جشنواره عيد تا عيد

معاونت طرح و برنامه دو مديريت مهم براى اداره زيرساخت ارتباطى، اطالعاتى 
و سيستم هاى مديريتى دارد .يكي از اين مديريت ها توسط مهندس مهرداد لك ناهور 
هدايت مي شود. وي مدير تكنولوژى اطالعات و ارتباطات پارس خودرو است  و 
به همراه همكارانش كه تعداد آنها به 25 نفر مى رسد، زيرساخت هاى اطالعاتى و 

ارتباطى را اداره مى كنند.
ــازى و ارتقاى زيرساخت هاى تكنولوژى  لك ناهور از سال 84 كه نوس
اطالعات و ارتباطات در پارس خودرو آغاز شده در سمت مدير پروژه جامع 
شبكه زيرساخت، فعاليت خود را شروع و كليدخوردن اين ارتقاء را مرهون 

حضور تندر90 در شركت  مى داند. 
با وى در مورد فعاليت هاى اين مديريت و نوآورى ها و دستاوردهاى آن 

به گفت وگو نشستيم كه حاصل  آن را در صفحات 8 و 9 مى خوانيم.

22توليد  تندر ؛  پارس  خودرو  توليد  تندر ؛  پارس  خودرو  99  برابر  رقيب  برابر  رقيب

معدل كيفيت پارس خودرو
20 درصد باالتر از ساير خودروسازان

صفحه 4



وزير صنايع ومعادن:

رنوپارس به برخي از بندهاي قرارداد تندر90 متعهد نيست 

توليد تندر در مهرماه

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

ــال جــاري، ايران خــودرو فقط 290  در مهر ماه س
ــه توليد  ــرد، در حالي ك ــتگاه تندر90 توليد ك دس

پارس خودرو به دو هزار و 542 دستگاه رسيد.
بر اساس اين گزارش ايران خودرو در هفت ماهه 
ــتگاه خودرو  ــال جاري تنها سه هزار و 450 دس س
ــبت به  ــه اين ميزان توليد نس ــدر90 توليد كرد ك تن
مدت مشابه در سال قبل افت 80 درصدي را نشان 

مي دهد. 
ــركت پارس خودرو در  اين در حالي است كه ش
ــتگاه از اين  ــال 10 هزار و 267 دس هفت ماهه امس
ــش 24 درصدي توليد را  خودرو توليد كرده و كاه

نسبت به هفت ماهه نخست سال قبل تجربه كرد. 
ــودرو و  ــركت ايران خ ــب دو ش ــن ترتي ــه اي ب
ــال در مجموع 13  پارس خودرو در هفت ماهه امس
هزار و 717 دستگاه خودرو تندر90 توليد كردند كه 
اين ميزان توليد كاهش 56 درصدي را در مقايسه با 

مدت مشابه در سال گذشته نشان مي دهد. 

ــين آالت  ــت صنايع زيربنايى و ماش پنجمين جلســه طرح اصالح الگوى مصرف توســط مديري
كشاورزى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در محل آن سازمان برگزار شد.

براساس اين گزارش  جلسه مذكور كه با حضور نمايندگان شركت هاى تحت پوشش معاونت 
بهره بردارى و نوسازى سازمان گسترش شامل  پارس خودرو، سايپا، ايران خودرو، ماشين سازى 
ــات «طرح اصالح الگوى مصرف» است كه  تبريز و واگن پارس برگزار مي شود از  سلسله جلس
ــركت پارس خودرو در اين جلسات  ــعه مديريت به نمايندگى از ش مديريت استراتژيك و توس

حضور مى يابد.

وزير صنايع و معادن، دليل اصلي كاهش توليد تندر90 در سال جاري را مربوط به عمل 
نكردن شركت رنوپارس به برخي از بندهاي قراردادش با ايران مربوط دانست. 

مهندس علي اكبر محرابيان در حاشيه مراسم روز ملي كيفيت در پاسخ به سؤالي مبني 
ــبت به سال قبل چيست؟ گفت:  ــال نس بر اين كه دليل اصلي كاهش توليد تندر90 امس
ــد توليد خودرو با تكيه بر عمق ساخت داخل  برنامه  ما در وزارت صنايع و معادن رش

است. 
وى افزود: در قرارداد توليد تندر90 نيز به موضوع ساخت داخل اشاره شده و به طور 

طبيعي اگر اين بخش از قرارداد به خوبي پيش نرود، كاهش توليد تندر 90 رخ مي دهد. 
ــت كه توليد خودرو در آن با  ــورهايي اس به گفته وي هم اكنون ايران جزو معدود كش

رشد مواجه شده است.

پارس خودرو 9 برابر ايران خودرو

ــتقبال گســترده شــهروندان از محصوالت  اس
ــه افزايش قيمــت قابل توجه  پارس خــودرو ب
اين محصوالت در بازار نسبت به قيمت اصلى 

كارخانه منجر شد. 
بنابراين گزارش به رغم وجود بحران جهانى 
در بسيارى از شركت هاى معتبر خودروسازى 
ــتگى آنها شد  جهان كه حتى منجر به ورشكس
ــركت پارس خودرو در اين مدت با افزايش  ش

رشد فروش مواجه شد.
ــيار  ــد بس اين گزارش مى  افزايد: ضمن رش
ــودرو به  ــدات پارس خ ــروش تولي ــب ف مناس
علت باال بودن حجم تقاضاى بازار، بسيارى از 
ــن 1 تا 3/5 ميليون  محصوالت پارس خودرو بي
تومان باالتر از قيمت كارخانه در بازار به فروش 
ــزارش در حالى  كه  ــن گ ــاس اي مى  رسد.براس
ــا قيمت 29 ميليون و مگان 2000 توليد داخل ب

ــود اين محصول   200 هزار تومان عرضه مى  ش
ــون و با قيمت ــالف قيمتى بيش از 3 ميلي با اخت
 32 ميليون و 500 هزار تومان در بازار به فروش 
ــد. افزون بر اين، مگان 1600 داخلى نيز  مى  رس
در حالى با قيمت 25 ميليون در كارخانه تحويل
ــون باالتر  ــود كه اين خودرو با 1/5 ميلي  مى  ش
ــت 26/5 ميليون به  ــه و با قيم از قيمت كارخان

ــود. ــتريان در بازار تحويل داده مى  ش مش

ــدر E1 90 نيز با  ــودروى تن عالوه براين، خ
ــوى  ــون و 460 هزار تومان از س قيمت 10 ميلي
ــود در حالى كه اين  ــودرو عرضه مى  ش پارس خ
ــون و 200 هزار تومان  ــازار 13 ميلي خودرو در ب
ــت مدل E2 اين  ــالوه بر اين، قيم قيمت دارد. ع
خودرو در پارس خودرو 13 ميليون و 870 هزار 
ــون و 500 هزار تومان  تومان و در بازار 15 ميلي

تعيين شده است.

به علت حجم باالى تقاضاى محصوالت پارس خودرو ثبيت شد

فاصله قيمت 1 تا 3/5 ميليونى بازار و كارخانه

با حضورنماينده پارس خودرو

پنجمين جلسه
 طرح اصالح
 الگوى مصرف
 برگزار شد
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ــركت  ش ــه  ك روزى  از 
ــود را به  ــودرو نام خ پارس خ
عنوان سومين خودروساز بزرگ 
كشور به ثبت رساند تا به امروز 
فراز و نشيب هاى زيادى را از سر 

گذرانده است.
ــوان بهره ورترين  ــب عن كس
ــده  توليدكنن و  ــاز  خودروس
ــور  كيفى ترين خودروهاى كش
ــش خيره كننده و  ــار افزاي در كن
ــين تيراژ توليد، امرى  قابل تحس
نيست كه بتوان به سادگى از كنار 

آن گذشت. 
ــى به  ــودرو در حال پارس خ
ــت  افتخارات كمى و كيفى دس
ــت طى  ــته اس مى يابد كه توانس
ــال اخير، تيراژ توليد را  چند س
به خوبى سابقه اش افزايش دهد. 
ــتى در آتش توليد و  آنان كه دس
صنعت دارند، نيك مى دانند جمع 
اين دو (افزايش كميت و كيفيت 
توأمان) مسأله ساده اى نيست و 
ــه اينها حاصل  بدون ترديد هم
تالش و مساعى خستگى ناپذير 
ــركت  همه كاركنان گرانقدر ش

است.
اما در كنار همه اين افتخارات، 
ــاى  ــد تقاض ــه رش ــد رو ب رون
ــودرو را  ــوالت پارس خ محص

بايد به فال نيك گرفت.
 افزايش خيره كننده تقاضاى 
ــودرو  در  محصوالت پارس خ
حالى اتفاق افتاد كه چندى است 
ــتخوش  بازار خودرو جهان دس
طوفان هاي عظيمى شده است. 
ــه قيمت  ــت ك هم از اين روس
ــودرو در  ــوالت پارس خ محص
ــيار قابل  ــه اختالف بس كارخان
ــا 3/5 ميليون  ــى (بين 1 ت توجه

تومان ) با بازار خودرو دارد. 
ــيارى از  ــه بس ــى ك در حال
ــروش  ــراى ف ــات ب كارخانج
ــكل روبه رو  ــا مش ــول ب محص
ــازار از  ــتقبال ب ــتند اين اس هس
ــودرو را بايد  توليدات پارس خ
قدر دانست. بدون شك در چنين 
وضعيتى، آينده روشنى در انتظار 

پارس خودرو است.

ما و بازار
مجتبى رضايى
مدير ارتباطات



كيفيت مگان پارس خودرو جهانى است

اهم برنامه هاي حوزه تعالى سازمانى شركت پارس خودرو اعالم شد.
بنا بر اين گزارش، مديريت تعالى سازمانى به منظور آماده سازى شركت براى انجام ارزيابى هاي تعالى سازمانى پيش رو 

شامل: جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى و جايزه تعالى گروه سايپا برنامه هاي ذيل را در نظر دارد:
1ـ برگزارى سمينار آموزشى تعالى سازمانى با هدف آشنايى با مدل EFQM و منطق رادار براى آموزش تعداد 250 نفر 

از مديران، رؤسا و كارشناسان در قالب دو گروه با استفاده از مدرسان مجرب حوزه تعالى سازمانى؛
ــنايى با مدل و مفاهيم تعالى سازمانى و كاربرد آن در حوزه هاي مختلف كارى با  2ـ برگزارى آموزش هاى موردى آش

استفاده از مدرسان داخلى؛
3ـ پيش ارزيابى شركت به روش شبيه سازى جايزه با استفاده از ارزيابان داخلى و مشاور تعالى سازمانى در آذر ماه.

كيفيت مگان توليد شده در شركت پارس خودرو در بين 
ديگر كشورهاى توليد كننده خودرو مگان بسيار مناسب 

است 
ــى هاى  ــت گفت: در پى بررس ــاون تضمين كيفي مع
صورت گرفته از مگان توليد شده در كارخانجات ساير 
ــده در شركت  ــد مگان توليد ش ــخص ش كشورها مش
پارس خودرو از جمله با كيفيت ترين مگان هاى توليد شده 

در دنيا به شمار مي رود. 
ــن و اجراى  ــه داد: در پى تدوي ــيان ادام ــدى يونس مه

ــيار دقيق و الگوبردارى از  برنامه هاى توليدى و كيفى بس
مدل هاى كيفى شركت هاى برتر دنيا از جمله شركت رنو ، 
مگان توليدى شركت پارس خودرو از نظر كيفيت در سطح 

بسيار خوبى قرار دارد . 
ــطح كيفى خودرو مگان و  وى افزود در پى افزايش س
بنا به ارزيابى هاى كيفى به عمل آمده و مقايسه با مدل هاى 
ــم كالس آن به نظر  خارجى اين خودرو و خودروهاى ه
ــاهد توليد انبوه يكى از با كيفيت ترين  مى رسد به زودى ش

خودروهاى كشور در شركت پارس خودرو باشيم. 

اعالم برنامه هاي تعالى پارس خودرو
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مراسم  روز ملى كيفيت  برگزار شدمراسم  روز ملى كيفيت  برگزار شد
از سوى معاونت تضمين كيفيت 

اولين همايش كيفيت به مناسبت 18 آبان ( روز ملى كيفيت)   
با تالش كاركنان واحد تضمين كيفيت برپا شد.

بنا بر اين گزارش در اين مراسم معاونان، مديران و رؤساى 
ــودرو و ميهمانانى از  ــركت پارس خ واحدهاى مختلف ش
ــى كيفيت و  ــركت بازرس ــركت هاى رنو، رنو پارس، ش ش

استاندارد ايران حضور داشتند.
اين گزارش مي افزايد: مهندس يونسيان، معاون تضمين 
ــرد حوزه كيفيت  ــى پيرامون معرفى و عملك كيفيت گزارش
ــى به صورت  ــاخص هاى كيف ــالم بهبود ش ــن اع و همچني
ــاله اخير، به رغم افزايش چشمگير توليد،  مستمر در چند س
ــى كيفيت خودرو  ــتناد به گزارش هاى شركت بازرس با اس
ارائه كرد. بر اساس اين گزارش، سخنران بعدى مراسم آقاى 
ــركت رنو بود كه درباره  Phlippe Martin از مديران كيفيت ش

كيفيت محصوالت رنو در ايران و نمايش فيلم كيفيت، مطالبى 
را ارائه كرد. 

در ادامه سخنران اصلى همايش، دكتر محمد على شفيعا از 
ــاتيد بنام اين حوزه نيز با ارائه سخنان جذاب خود درباره  اس
كيفيت و مديريت كيفيت جامع (TQM) آخرين تجربيات خود 

را در پياده سازى اين سيستم در اختيار حاضران قرار  داد.
ــيقى  ــاس اين گزارش، اين همايش با اجراى موس بر اس
ــنل هنرمند حوزه كيفيت و تقدير از برترين ها  ــط پرس توس
ــاير واحد  ها»،   ــوزه كيفيت از س ــاي « همياران ح در زمينه ه
ــكاران نمونه حوزه كيفيت»، «كارشناسان و بازرسان  «ورزش
نمونه حوزه كيفيت»،  پيشنهاد دهندگان برتر حوزه كيفيت» 
ــدگان مقاله و  ــران، هنرمندان، ارائه دهن و «مخترعان و مبتك
ــته اند»  ــوزه كيفيت فعاليت ويژه اي داش همكارانى كه در ح

پايان يافت.
ــود اين همايش كه با اعالم آغاز پياده سازى  يادآور مي ش
سيستم جامع كيفيت(TQM) در شركت پارس خودرو همراه 

بود، مورد استقبال همكاران قرار گرفت.

عنوان شاخص: درصد صحيح مقدار اقالم ورودى
مديريت توليد
در اين شماره يكي ديگر از شاخص هاي بهره ورى كه حاصل 
مطالعات و تحقيقات همكاران مجموعه مديريت راه توليد است را 

خدمت همكاران شركت معرفي مى كنيم. 
ــت كه كارهاي  ــت راه توليد يكي از مجموعه هايي اس مديري
ــاخص هاي كليدي انجام داده است و  مطالعاتي بسياري را بر ش
تعداد شاخص هايي كه تاكنون در اين مجموعه شناسايي شده بالغ 
بر 71 شاخص در حوزه هاى توليد، برنامه ريزي، مهندسي، فروش 
و... است كه اين مديريت آمادگي دارد تا نتايج يافته  ها و مطالعات 

خود را در اختيار ساير واحدها قرار دهد.
شــرح شــاخص: يكي از مواردي كه دغدغه كاركنان بخش 
دريافت كاالست، مقدار اقالم دريافتى در قياس با مقدار سفارش 
شده است كه اگر مقدار آن خيلى پايين باشد، ممكن است شركت 
ــود و اگر مقدار خيلى  با كمبود قطعه در عمليات توليد مواجه ش
ــركت با موجودى مازاد بر نياز خود  ــد، ممكن است ش زياد باش
مواجه شود. همچنين در صورتى كه يك انباشته غيرعادى ( نامعين 
) باشد ممكن است كاركنان دريافت با مشكل فضا مواجه شوند 
كه باعث كاهش بهره ورى نيروى انسانى، سرمايه و فضا خواهد 
ــاخص درصد صحيح  ــد. به داليل مذكور محاسبه و پايش ش ش

مقدار كاالى ورودى خيلى مفيد است.
ــده از جانب  ــفارش هاى صحيح تحويل ش فرمول: تعداد س
تأمين كنندگان را به تعداد كل سفارش هاى تحويلى تقسيم كنيد. 
عمومًا اين شاخص براى همه تأمين كنندگان محاسبه مي شود كه 
در نتيجه عملكرد همه آنها قابل  اندازه گيرى است. با توجه به اينكه 
دريافت هاى جز به جز،  منجر به هزينه دفترى و دريافت زيادى 
ــركت هايى كه مايل به دريافت سفارش هاى ناقص  مي شود، ش
ــر مي آورند كه به طور  ــفارش هايى را در صورت كس نيستند، س

كامل رسيده باشد.
فرمول: تعداد سفارش دريافتى با مقدار صحيح قطعات  تقسيم 

بر تعداد كل سفارش هاى دريافتى.
ــركت، به مدير لجستيك خود يك  مثال: مميز داخلى يك ش
وضعيت كالهبردارى بالقوه را گزارش كرد. اعضاء متوجه شدند 
كه مقدار آمپلى فايرهاى دريافتى از تأمين كنندگان كليدى، هميشه 
ــت ولى هميشه بين تلورانس ــفارش اس  اندكى كمتر از مقدار س
ــم كمتر بودن ميزان  ــرار دارد. با اين نتايج، به رغ  5 درصد انبار ق
واقعى دريافت از تعداد مورد نظر، فاكتورها به طور كامل پرداخت 

مي شود. اطالعات مثال در جدول زير آمده است.
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درصد مقدار صحيح اجزاء 
ورودى داراى تلورانس 5 درصد
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ورودى با تلورانس 4 درصد
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ــان مي دهد در صورتى كه تلورانس مجاز 5 درصد  جدول نش
ــفارش ها صحيح تحويل شده  در نظر گرفته شده باشد، همه س
است در حالى كه با كاهش تلورانس به ميزان 1درصد، هيچ يك از 

سفارش ها صحيح تحويل نشده است. 
ــدگان از ميزان  ــه تأمين كنن ــتيك نتيجه گرفت ك مدير لجس
تلورانس شركت اطالع دارند و به طور عمدى كاالهاى ارسالى را 

در حداقل سطح مورد نظر ارسال مي كنند. 
ــان داد كه تأمين كنندگان،  ــركت فوق نش بررسى بيشتر در ش
سود آن را با مدير انبار كه سطح تلورانس را تعيين مي كند، تقسيم 

مي كنند. 
ــتن سفارش ها،  نكات: در صورتى كه مالك غيرصحيح دانس
ــاخص  اندازه گيرى شده، مقدار صحيح  فقط يك واحد باشد، ش
پايينى را نشان خواهد داد كه ممكن است ناخوشايند باشد. مانند 
يك سفارش 10هزار واحدى با يك واحد كسرى؛ در نتيجه، در 
بين شركت ها، توافق مي شود كه سفارش هايى را صحيح فرض 
ــفارش» قرار  كنند كه انحراف آن در دامنه «درصدى از تعداد س
گرفته باشد. درصد توافقى بستگى به دقت و هزينه اقالم دريافتى 
ــاز 5درصد منظور  ــر تلورانس مج ــد معموالً حداكث دارد هرچن

مي شود.

معرفي
 شاخص هاي بهره وري



قابل توجه اعضاى
 پروژه نظرآباد كرج

ــاخت پروژه  احترامًا با توجه به انجام عمليات س
فوق كه در حال حاضر در مرحله سقف و ستون روى 
15 قطعه از 25 قطعه انجام خواهد شد و نظر به اينكه 
جهت دريافت تسهيالت با بهره 12 درصد براى تمامى 
قطعات، نياز به مبلغى سپرده نزد بانك عامل دارد، لذا 
ــود تا تاريخ  ــاى پروژه فوق تقاضا مى ش از كليه اعض
88/9/5 مبلغ2 ميليون  تا 5 ميليون تومان نسبت به توان 
مالى خود به حساب 2107/8 تعاونى مسكن نزد بانك 
ملت شعبه پارس خودرو واريز و با اصل و كپى فيش 
واريزى جهت دريافت قرارداد ساخت به دفتر تعاونى 
مسكن مراجعه كنند. بديهى است عدم مراجعه اعضاء 
ــده به منزله انصراف از ساخت واحد  تا تاريخ ياد ش
مسكونى تلقى شده و تعاونى مبادرت به تنظيم سند در 
دفترخانه جهت واگذارى زمين به اعضاء خواهد كرد 
و تعهد ساخت فقط براى اعضايى كه مبلغ ياد شده را 

واريز كنند خواهد بود.

گردش كار درخواست هاى
 ايمنى و بهداشت

ــت هاى ايمنى و بهداشت از طريق  ارائه درخواس
سيستم گردش كار فراهم شد.

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات در 
راستاى بهبود ارائه خدمات به كاركنان محترم شركت 
و صرفه جويى در زمان رسيدگى به درخواست ها، ارائه 
ــت از طريق سيستم  درخواست هاى ايمنى و بهداش

گردش كار فراهم شد.
ــتم فوق با همت  ــت سيس اين گزارش حاكى اس
مديريت محترم تكنولوژى ارتباطات و اطالعات تهيه 

و اجرا شده است.
ــاس اين گزارش امكان ارسال درخواست ها  براس
به وسيله سرپرستان و رؤساى شركت با وارد شدن به 

بخش سيستم گردش كار فراهم شده است.

شــركت پارس خــودرو روز 
يكشنبه 17آبان، پذيراى جمعى 
از مديران و كارشناسان بسيجى 
سازمان توسعه و نوسازى معادن 

ايران بود.
برنامه بازديد به ترتيب: بازديد از 
خطوط توليد، اقامه نماز جماعت و 

پذيرايى به صرف ناهار بود. 
در پايان، بازديدكنندگان ضمن 
ابراز رضايت از برنامه هاي تنظيم 
شده، تكنولوژى پيشرفته در توليد 
خودرو در شركت پارس خودرو 
به خصوص خط توليد خودروى 
ــدر 90 را قابل تمجيد توصيف  تن

كردند. 

يك گروه 35 نفره از دانشجويان رشته 
مكانيك خودرو  آموزشكده فنى شهيد 
مهاجر اصفهان 20آبان از خطوط توليد 

بازديد به عمل آوردند.
ــطح  هدف ازاين بازديد افزايش س
ــده  ــى آموزش هاى فنى عنوان ش كيف

است.
جوانان بازديدكننده در طول بازديد 
ــن دقت و  ــالن هاي توليدى ضم از س
ــتياق فراوان در خصوص كاركرد  اش
ــؤاالت   ــا و فرآيند توليد،  س روبات  ه
ــن زمينه مطرح كردند  زيادى نيز در اي
كه مسئوالن مربوطه در سالن  ها به طور 

كامل به اين پرسش  ها پاسخ دادند. 

بازديد دانشجويان اصفهانى از شركت

حضور مديران ايميدرو در پارس خودرو
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ــت خودروهاي توليدي  ميزان رضايت از كيفي
ــه متوســط صنعت  پارس خــودرو نســبت ب

خودروسازي حدود 20 درصد بيشتر است. 
ــاون تضمين  ــيان  مع مهندس مهدي يونس
ــزان رضايت از كيفيت  كيفيت  با بيان اين  كه مي
خودروهاي توليدي پارس خودرو در توليدات 
گروه نيسان در خودرو ماكسيما 77,6 درصد و 
رونيز 69,2 درصد اعالم شده است، خاطرنشان 
ــط كل صنعت  ــبت به متوس كرد: اين ميزان نس
خودروسازي كه 57,9 درصد است، حدود 20 

درصد افزايش داشته است. 
ــروه رنو نيز  ــوالت گ ــزود: در محص وي اف
ــودرو مگان 87,9 درصد و  ميزان رضايت از خ
تندر 71,4 درصد بوده كه اين ميزان نيز نسبت 
به متوسط كل صنعت 18 درصد افزايش نشان 

مي دهد. 
ــيابي كيفي،  او با بيان اين كه در آخرين ارزش

ــيما كماكان در صدر  ــور، ماكس توليدات كش
ــرد: تندر90  ــان ك جدول قرار دارد، خاطرنش
پارس خودرو نيز با نمره 32,5 در رديف چهارم 
ــودرو با نمره 34,2 در رديف  و تندر90 ايران خ

ششم قرار دارد. 
به گفته يونسيان براي توليد تندر90 با ظرفيت 
150 هزار دستگاه در سال برنامه ريزي شده كه 
تاكنون به اين ظرفيت نرسيده ايم. البته با توجه به 
سرمايه گذاري باالي انجام شده و ساخت باالي 
ــر داريم در زمينه  60 درصد اين خودرو در نظ
ــن محصول مانند  ــاي ديگر اي توليد كاربري ه

وانت با ظرفيت 850 كيلوگرم كار كنيم. 
وي با بيان اين كه با توجه به الزامات تكليفي 
براي استفاده از ترمز ABS و نصب كيسه ايمني 
ــده تا  هوا (ايربگ) در خودروها برنامه ريزي ش
ــده به اين  ــدات پارس خودرو در آين تمام تولي
سيستم مجهز شوند، تصريح كرد: خودروهاي 
تينا و قشقايي كه خطوط توليد آنها در حال نصب 
است، به طور كامل اين تجهيزات را داشته و پس 
ــي خوب كيفي  ــطح خيل از ورود به بازار در س
شركت بازرسي و كنترل كيفيت و در جايگاهي 

باالتر از ماكسيما قرار خواهند گرفت. 
او در ادامه با بيان اين كه تا پايان مهرماه 17 
ــبت به سال گذشته  درصد افزايش توليد نس

داشته ايم، افزود: بر اساس ارزشيابي شركت 
ــتاندارد ايران، كيفيت  بازرسي كيفيت و اس

محصوالت مان 8 درصد بهبود يافته است. 
ــاوت كيفيت تندر90  ــاره داليل تف وي  درب
ــودرو گفت:  ــدي پارس خودرو و ايران خ تولي
كيفيت محصوالت در 9 كد ارزيابي مي شود. به 
عنوان مثال توليد بدنه در ايران خودرو به صورت 
دستي انجام مي شود، اما در پارس خودرو رباتيك 
ــت. بنابراين وضعيت بدنه تندر90 توليدي  اس

پارس خودرو از نظر كيفي مطلوب تر است. 
ــبت به  او برتري محصول پارس خودرو نس
ايران خودرو را به خطوط توليد و تجهيزات آن 
مرتبط دانست و گفت: سالن توليد و خط توليد 
پارس خودرو براي توليد تندر90 مختص همين 
ــده، در حالي كه در  خودرو طراحي و نصب ش
ــراي اين خودرو  ايران خودرو تغيير كاربري ب

صورت گرفته است. 
وي همچنين در پاسخ به اين كه پس چطور 
در همايش روز ملي كيفيت خط توليد تندر90 
توليدي ايران خودرو به عنوان بهترين خط توليد 
ــد؟ خاطرنشان  ــور انتخاب ش خودرو در كش
ــدت به  ــوع متعجبيم و به ش كرد: از اين موض
ــاً نامه اي را تهيه و به آن  آن اعتراض داريم. قطع
مرجع مي فرستيم تا اعالم كند كه اين ارزشيابي 

را چگونه و بر اساس چه معيارهايي انجام داده 
است. 

ــيان با بيان اين كه بايد ديد دليل آن كه  يونس
ــودرو را  ــتريان، تندر90 توليدي پارس خ مش
300 تا 400 هزار تومان گران تر از تندر توليدي 
ــت، افزود: به نظر  ايران خودرو مي خرند، چيس
مي رسد پس از آن كه از ايران خودرو دعوت شد 
ــر بگيرد، همه به  تا توليد تندر90 را دوباره از س
نوعي كمك مي كنند تا اين سيستم انگيزه گرفته 

و بتواند توليد كند. 
وي افزود: شايد نيز اين گونه نگاه مي شود كه 
با توجه به آن كه در ايران خودرو هزينه اي براي 
ــودرو صورت گرفته،  نصب خط توليد اين خ
معطل ماندن آن و عدم توليد به ضرر منافع ملي 
ــده تا  ــت، بنابراين به ايران خودرو كمك ش اس

توليد تندر90 را از سر بگيرد. 
ــاي صنعت  ــن درباره چالش ه وي همچني
ــرد: بزرگ ترين الزام  ــران تصريح ك خودرو اي
ــت كه بايد به  صنعت خودرو الزامات كيفي اس
آن بيش از پيش اهميت داده شود. در يك نگاه 
درازمدت با صرف  اندكي هزينه بيشتر در خط 
ــودرو در آينده و  ــي قطعات خ توليد، از خراب
ــتر جلوگيري  صرف هزينه هاي به مراتب بيش

خواهد شد.

معدل كيفيت پارس خودرو
20 درصد باالتر از ساير خودروسازان



ــت محيطى در  ــتفاده بهينه از زيرساخت هاي زيس اس
شركت پارس خودرو افزايش يافت. 

ــركت پارس خودرو،  به گزارش اداره اطالع رسانى ش
ــتاى اهميت به خط مشى هاي زيست  اين شركت در راس
محيطى و در جهت حفاظت بهينه از محيط زيست، اقدام 

به فعاليت هاي موثرى در اين زمينه كرده است.
ــركت  ــاس اين گزارش، انطباق فعاليت هاي ش بر اس
ــت محيطى،  ــررات زيس ــا قوانين و مق ــودرو ب پارس خ
ــت، بهبود مستمر نظام  جلوگيرى از آلودگى محيط زيس
ــعه محصوالت و مطالعه  ــت و توس مديريت محيط زيس
در جهت باال بردن راندمان موتورها و كاهش آالينده هاي 
ــى هاي شركت  خروجى خودروها از مهم ترين خط مش

پارس خودرو در زمينه حفظ محيط زيست است.
در اين گزارش آمده است شركت پارس خودرو پس 
ــت محيطى موجود  ــى دقيق استانداردهاى زيس از بررس
ــركت هاي  ــور و همچنين مدل هاى موجود در ش در كش
خودروسازى معتبر دنيا همچون نيسان و رنو، با استفاده 
ــرفته تصفيه فاضالب هاى صنعتى  ــتم هاي پيش از سيس

ــى هوا،كوره هاي  ــرل آلودگ ــتى، تجهيزات كنت و بهداش
ــب كيت هاي  ــك (VOC)،نص ــوزاننده مواد ارگاني س
مخصوص كنترل آلودگى، كنترل مناسب ضايعات قابل 
بازيافت و غير قابل بازيافت، نظارت و كنترل مناسب تمام 
ــل حفاظت از محيط  ــركت با تكيه بر اص فعاليت هاي ش
ــتقرار، پايش و بهبود مداوم  زيست و همچنين ايجاد، اس
نظام مديريت محيط زيست توانسته است به نتايج كيفى 
ــت از محيط زيست شهرى و  و موثرى در حفظ و حراس

صنعتى دست يابد. 

افزايش زيرساخت هاي زيست محيطى 
در پارس خودرو 
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر

تحقق تحقق 200200 درصدى فروش درصدى فروش
 در پارس خودرو در پارس خودرو

مدير پشتيبانى و تحويل خبر داد

شركت پارس خودرو پس از محقق شدن 200 درصدى 
ــروش خود را  ــورد ف ــر88 ، رك ــى در مه فروش ريال

شكست. 
مدير پشتيبانى و تحويل پارس خودرو با اعالم اين خبر 
ــدن 200 درصدى برنامه فروش  گفت: در پى محقق ش
ــال جارى، برنامه ريزى هاي  ــركت در مهرماه س اين ش
جديدى جهت فروش و ارائه محصوالت به مشتريان در 

حال بررسى است.
حسين كاظمى افزود : با وجود اينكه اكثر محصوالت 
ــوالت لوكس و  ــركت پارس خودرو در زمره محص ش
ــور هستند و رقباى جدى  گران قيمت بازار خودرو كش
خارجى و داخلى عرصه رقابت را براى اين محصوالت 
ــروش و تحويل ــم به دليل ف ــد، ولى باز ه تنگ مي كنن

ــتريان و   به موقع محصوالت، كيفيت باال و اطمينان  مش
همچنين خدمات مناسب پس از فروش اين محصوالت، 
ــمگيرى از بازار  ــهم چش محصوالت پارس خودرو س

فروش خودرو كشور دارند.

ــز كه تنها  ــودرو تندر90 ني ــه كرد : خ وى اضاف
ــركت  ــط ش ــج قيمتى متوس ــول داراى رِن محص
پارس خودرو است با توجه به توليد مناسب و قابل 
توجه حتى در زمان كمبود قطعه و همچنين كيفيت 
بسيار باال، داراى بازار بسيار مناسبى در كشور بوده 

و متقاضيان زيادى دارد.
مدير پشتيبانى و تحويل پارس خودرو گفت: تا كنون 
بيش از 2000 دستگاه از انواع مدل هاى ساخت داخل و 
وارداتى خودرو مگان پيش فروش شده است كه بخش 
ــده و مابقى نيز طبق  عمده اي از آن تحويل متقاضيان ش

برنامه و تا پايان سال، توليد و تحويل داده خواهد شد.
ــتقبال  ــين كاظمى در پايان اعالم كرد: درپى اس حس
متقاضيان محترم سراسركشور، قيمت برخى محصوالت 
اين شركت در بازار نسبت به قيمت كارخانه باالتر رفته 
ــت و خودرو مگان 1600ccتوليد داخل و خودرو  اس
ماكسيما اتوماتيك به ترتيب،26 ميليون و 300 هزار تومان 

و39 ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي رسند.

ــود در هر قدمى كه برمي داريد  تكنولوژى خودرو: باورتان مي ش
ــكان  ــه پاها وارد مي كنيد؟ البته پزش ــد برابر وزنتان را ب نيرويى چن
معتقدندكه اين نيرو به صورت يكسان روى تمامى پا وارد نمي شود. 
ــيد چه چاق، موقع  ــما چه الغر باش ــاس مطالعات پزشكى ش براس
دويدن يا راه رفتن بيشترين فشار را روى قسمتى از پا وارد مي كنيد 
كه مثل يك ضربه گير وزن شما را تحمل مي كند و مانع آسيب رسيدن 
به استخوان  ها مي شود. جالب است بدانيد همين نظريه را مهندسان 
مكانيك در مورد الستيك خودرو دارند. براساس مطالعات صنعتى 
تركيب باد و الستيك در خودرو مشابه استخوان و گوشت پاشنه پا 

است...
اثرهاى جريان هوا در اطراف اجسام متحرك تنها به هواپيماسازى 
خالصه نمي شود، بلكه با سرعت هايى كه اكنون دست يافته اند، در 
ــأله اي به نام مقاومت هوا مواجهند.  اغلب شكل هاى حركت با مس
ــرعت روى خط آهن است. بدون  يكى از نمونه هاي آن، ركورد س
مطالعه دقيق روى پروفيل آيروديناميكى موتورهايى كه در مقابل باد 
كمترين مقاومت هوا را متحمل شود، رسيدن به چنين سرعت هايى 
ناممكن بود. در اتومبيل نيز نتيجه بهتر از اين نيست، با اين تفاوت كه 
هرگونه توفيق در مقابل كاهش مقاومت در مقابل پيشروى وسيله، به 

كاهش توان الزم و سرانجام كاهش سوخت بازتاب دارد.
***

ــاده است. يك چرخ در حال  تئورى ترمز هاي ضد قفل بسيار س
ليز خوردن(به طورى كه سطح تماس تاير نسبت به زمين سربخورد) 
ــبت به چرخى كه ليز نمي خورد نيروى اصطكاك كمترى دارد.  نس
ــيد مي دانيد كه اگر چرخ ها  ــود دريخ گير كرده باش اگربا اتومبيل خ
ــود زيرا سطح  بچرخند هيچ نيروى جلوبرى به اتومبيل وارد نمى ش
ــد قفل با  ــورد. ترمزهاى ض ــخ ليز مي خ ــبت به ي تماس چرخ نس
جلوگيرى كردن از ُسر خوردن چرخ  ها هنگام ترمز كردن، دو مزيت 

را به وجود مي آورند:
ــود و دوم اينكه مي توان  ــودرو زودتر متوقف مي ش اول اينكه خ

خودرو را هنگام ترمز كردن نيز هدايت كرد.
صنعت خودرو:

ــه چيزى در اين  ــدى چگونه كار مي كنند؟چ خودروهاى هيبري
خودرو وجود دارد كه شما مى توانيد 20 تا 30 مايل بر گالون بيشتر 
ــتفاده كنيد؟ اكثر مردم احتماال  ــبت به ديگر خودروها از آن اس نس
ــيله نقليه هيبريدى دارند يا از آن استفاده مي كنند. به عنوان مثال  وس
اكثر لكوموتيوهايى كه مي بينيم هيبريدهاى «ديزلـ  الكتريك» هستند 
يا شهرهاى زيادى داراى اتوبوس هاي «ديزلـ  الكتريك» مي باشند، 
ــتند، البته بعضى  ها «اتمىـ   همچنين زيردريايى  ها نيز هيبريدى هس
ــند. در تعريف  الكتريكى» و بعضى ديگر «ديزلـ  الكتريك» مي باش
خودروى هيبريدى بايد گفت هر وسيله نقليه اي كه از تركيب دو يا 
چند منبع قدرت تشكيل شده باشد خودروى هيبريدى نام دارد. اكثر 
خودروهاى هيبريدى كه در جاده  ها وجود دارند جزو هيبريدهاى 
«بنزينيـ  الكتريكى» به شمار مي روند كه ما در اين مقاله بر اين نوع 

خودروها تمركز مي كنيم.
طبق اين آمار، همچنين توليد خودروهاى دوگانه سوز طى مرداد 
امسال و در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز 21 درصد كاهش 
ــودرو در پنجمين ماه  ــت. عجيب تر آنكه ايران خ را تجربه كرده اس
ــوز را نيز به  ــتگاه خودرو دوگانه س ــال، حتى يك دس تابستان امس
ــانده كه اين موضوع با توجه به تيراژ باالي توليد خودرو  توليد نرس
در اين شركت و تنوع محصوالت، دور از انتظار است. بزرگ ترين 
خودروساز خاورميانه البته طى پنج ماه ابتدايى امسال با توليد 25 هزار 
و 399 دستگاه دوگانه سوز 15 درصد كاهش را نيز در مقايسه با بازه 

زمانى مشابه سال گذشته به خود مى بيند.
ــازي  با توجه به اهميت موضوع صادرات در صنعت خودروس
ــتاي تحقق جهاني شدن اين صنعت،  و قطعه سازي كشور و در راس
لزوم آشنايي با چنين قوانيني از سوي كليه بخش هاي زنجيره تأمين، 
ــد. البته در كنار بحث صادرات  بيش از پيش ضروري به  نظر مي رس
ــت اندركاران  ــش از صنعت بر جامعه، دس و با توجه به اثر اين بخ
ــتاندارد ايران نيز با همكاري شركت هاي خودروسازي  مؤسسه اس
ــي در اين زمينه  ــتانداردهاي مل ــط به تدوين اس و بخش هاي مرتب
ــياري از آنها در قالب قوانين ملي  ــته اند و هم اكنون بس همت گماش
براي خودروهاي وارداتي و نيز خودروهاي توليدي داخل اجباري 

شده اند.

اچكيده يادداشت  استراتژيك اش ا
استراتژياستراتژي
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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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سعید نیک خصالاحسان شهابیایمان زینعلی
دوم ابتدایی
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پريسا
فخري

علي اكبر
ابراهيمي نسب

حنانه 
محرمي

سيده زينب
فالح جوادي

فاطمه
افخمي

الهام
جعفري

زهرا 
حاج صمدي

سيده
فاطمه زهرا رضواني

فرناز
اينانلو

سهيل
حشمت

آيدا
حسيني

ريحانه
خدري

كوروش 
خادم
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انصاري

نگين
 قنبري

پريا
 روستا



ــرى از  ــت از جنس جســم اســت و رهب مديري
ــاده ســر وكار دارد و  ــس روح؛  مديريت با م جن
ــيدن  ــا معنى.تالش  هاى بشــر در راه رس رهبرى ب
ــى   وقفه ادامه  به پيشــرفت  هاى علمى و صنعتى ب
دارد. با اين حال خــالء معنويت، موجب جدايى 
جوامع انسانى از مسير تكامل روحى و فكرى شده 
است. لذا تبيين مشخصه  هاى رهبرى و مديريت و 
تفاوت  هاى اين دو از يكديگر راهكارى اســت 
ــل و پويايى  براى معرفى مســيرهاى تغيير، تكام
معنوى و مادى سازمان  هاى آينده و تضمينى است 

براى بقاى آنها.
ويژگى  هاى مشترك رهبران و مديران

قدرتـ  هوشـ  كارآفرينى، پيشاهنگى
اما سؤال مهم اين است:

آيا هر آن كس داراى ويژگى  هاى فوق    باشد مى  تواند 
از عهده رهبرى يك سازمان برآيد؟

و پاسخ اين است:  خير
خصايص رهبران سازمان

آيا همه انسان  ها از استعداد رهبرى برخوردارند؟
ــت كه برخى ــتعدادى ذاتى و پيچيده اس رهبرى اس

 جنبه  هاى آن عبارتست از: 
ايمان قلبى و استوار به ذات اقدس پروردگار؛

دارا بودن اخالق حسنه؛
توكل و استعانت از درگاه احديت؛

زندگى هدفمند و تالش روزافزون در جهت رضاى 
حق تعالى؛

هدايت حكيمانه مجموعه و سازمان به ويژه در مقاطع 
حساس؛

احترام به خلق خدا و توانايى عاطفى ارتباط با آنان؛
نظم، پويايى و وقت   شناسى.

اهميت نفوذ
ــه فرد رهبر يك  نفوذ يكى از ويژگى  هاى منحصر ب
ــت. قدرت واقعى رهبرى سازمان  ها را ــازمان اس س
 نمى توان به كسى اعطاء كرد. اين قدرت فقط و فقط 
حاصل نفوذ شخصى است. رهبرى چيزى جز داشتن 

قدرت نفوذ و اثرگذارى بر ديگران نيست.
تفاوت  هاى رهبرى و مديريت

ــتفاده از نفوذ خويش، در ديگران حس  رهبران با اس
پيروى ايجاد مى كنند. در حالى كه كار اصلى مديران 

حفظ سيستم  ها و فرآيندها است.
ــر مثبت ايجاد  ــازمان  ها تغيي رهبران مى  توانند در س
كنند در حالى كه مديران توانايى حفظ َسمت و سوى 

حركت را دارند.
نفوذ رهبران بلندمدت و دائمى است اما ايجاد رغبت 

توسط مديران كوتاه مدت است.
پيروى مردم از رهنمودها و آرمان  هاى رهبر آگاهانه 
ــران مى  تواند  ــه اطاعت از مدي ــت در صورتى ك اس

چنين نباشد.
رهبرى در يك سازمان ناشى از مقام و منصب نيست 

بلكه رهبر عامل ايجاد مقام و منصب است.
نقش رهبران در سازمان  هاى آينده

ــت الهى پاس ــه عنوان امان ــاى معنوى را ب ارزش  ه
 مى دارند.

ــتراتژى را براى كل آحاد سازمان  ــم انداز و اس چش
ترسيم و تبيين مى  كنند.

ــى  ها را براساس ارزش  ها به  مأموريت  ها و خط   مش
تصويب مى ر  سانند.

در مواقع ضرورى تغييرات الزم را ايجاد مى  كنند.
براى نسل  هاى آينده الگويى مطمئن و معتبر مى شوند.

فرهنگ غنى اسالمى الگوها و نمونه  هاى بى   نظيرى از 
رهبرى را در تمام عصرها و براى تمام نسل  ها معرفى 

كرده است، كه از آن به عنوان واليت ياد مى  شود.
ــالمى به جهانيان نشان داد كه انقالب شكوهمند اس
ــالمى جامعه را به نحو   مى  توان در سايه رهبرى اس
شايسته هدايت كرده و چشم   انداز تغييرات بنيادى را 

در عرصه بين المللى ترسيم كرد.
در مقياس كوچك تر و در عرصه واحدهاى صنعتى، 
ــمندانه  ــال اخير در نتيجه رهبرى هوش طى چند س
ــاهد ــودرو ش ــركت پارس خ ــد ش ــت ارش مديري

 پيشرفت  هاى بزرگى بوده   ايم كه مصداق عينى نقش 
رهبران در سازمان  ها است.

مشخصه  هاى رهبرى
 و مديريت در سازمان  هاى آينده
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو
مشخصههاى

افقافق

معاونت طرح و برنامه دو مديريت مهم براى اداره زيرساخت 
ارتباطى، اطالعاتى و سيستم هاى مديريتى دارد. يكي از اين 
مديريت ها توسط مهندس مهرداد لك ناهور هدايت مي شود.

وي مديـر تكنولوژى اطالعـات و ارتباطـات پارس خودرو 
است  و  به همراه همكارانش كه تعداد آنها به 25 نفر مى رسد، 

زيرساخت هاى اطالعاتى و ارتباطى را اداره مى كنند.
لك ناهور از سال 84 كه نوسازى و ارتقاى زيرساخت هاى 
تكنولوژى اطالعات و ارتباطات در پارس خودرو آغاز شده در 
سـمت مدير پروژه جامع شـبكه زيرسـاخت، فعاليت خود را 
شـروع و كليدخوردن اين ارتقاء را مرهون حضور تندر90 در 

شركت مى داند.
 بـا وى در مـورد فعاليت هاى ايـن مديريـت و نوآورى ها و 
دستاوردهاى خالقانه ايشـان به گفت وگو نشستيم كه دقيقاً 

حاصل آن را با هم مى خوانيم.

ــد دقيقًا چه فعاليت هايى    براى همكاران بفرمايي
زير نظر مديريت تكنولوژى اطالعات و ارتباطات 

قرار دارد؟
ــركت،  ــت، اينترانت پورتال ش ــور اينترن ام
ــيون ادارى، سرورها،  ايميل سازمانى و اتوماس
ــخت افزارى زير  ــبكه و تمامى حوزه هاى  س ش
ــدارى و ارتقاى  ــت و نگه نظر اين مديريت اس
ــاخت هاى مذكور هم توسط همكاران ما  زيرس
ــال 84  صورت مى گيرد. با ورود تندر90 در س
پروژه جامعى را آغاز كرديم كه زيرساخت هاى 
ــعه دهيم.  ــى را به روزآورى كرده و توس ارتباط
ــداد رايانه ها از 400  ــا امروز، تع در اين بحث ت
ــتگاه و تعداد كاربران آنها به 1500  به 1250 دس
نفر افزايش يافته است. همچنين ارتباطات بين 
ــدى از 10 نقطه به 32 محل  مراكز ادارى و تولي
ــتند و  ــه كه با فيبرنورى متصل هس افزايش يافت
تعداد نود شبكه از حدود 700 به 3000 افزايش 
يافته است. دوسايت كامپيوترى هم در دونقطه 
(ساختمان رمضان و سالن تندر90) ايجاد شده كه 
بَك آپ يكديگر هستند و اين موضوع عامل تمايز 
پارس خودرو با بسيارى از شركت هاى صنعتى 

در جهت افزايش پايدارى سرويس است.
 اين زيرساخت ها را چگونه كنترل مى كنيد؟

ــت مانيتورينگ  ــى جه ــتم هاى مختلف سيس
ــرور يا  ــزات داريم كه اگر هر س و كنترل تجهي
تجهيزى در شبكه دچار مشكل شود، براى يك يا 
چند كاربرمسئول پيامى برروى رايانه آنها ارسال 
ــريع ترين زمان ممكن،  ــود كه او نيز در س مى ش

اقدام اصالحى را انجام مى دهد.
ــداد نيروهايتان براى امور در دســت اجرا در   تع
ــركتى با اين عظمــت و حجــم فعاليت كافى  ش

است؟
سوال خوبى است. بايد بگويم همكاران من 
از ابتدا نيز تقريبًا همين تعداد بوده اند و با وجود 
اضافه نشدن نفرات ،حجم فعاليت ها روزبه روز 
ــف خدا و تالش همكاران  افزايش يافته و به لط
ــانيم. با توجه  ــته ايم امور را به انجام برس توانس

ــريع فناورى ها در حوزه اطالعات و  به رشد س
ارتباطات و لزوم ارتقاى دانش كارى، درصدديم 
با همكارى حوزه آموزش فناورى هاى روزآمد 
را با توجه به نياز سازمان مورد ارزيابى قرار داده  
ــد، پاسخ گو  و با توجه به تأكيدات مديريت ارش

باشيم.
ــى انجام  ــد ال90 چــه اقدامات  در حــوزه تولي

داده ايد؟
خوشبختانه اثربخشى مشاركت اين مديريت 
در توليد بسيار مشهود است. هم اكنون خطوط 
ــوزه فناورى  ــته به ح ــد ال90 كامًال وابس تولي
اطالعات بوده و تماماً  وايرلس (فناورى بى سيم) 
پشتيبانى مى شود. اپراتورها اطالعات را ازطريق 
ــس (بانك  ــراى ديتابي ــبكه وايرلس ثبت و ب ش
ــال مى كنند. قابل توجه اين كه  اطالعاتى) ارس
ــر نيروهاى  ــا تكيه ب ــاخت ها ب تمام اين زيرس
داخلى ايجاد شده كه كاهش هزينه فراوانى هم 
ــمت هايى از سالن بدنه،  ــته است. قس دربرداش
رنگ، سالن 35 دستگاه ،سالن 141 و ماكسيما را 

هم تحت پوشش شبكه وايرلس آورده ايم.
ــرورهاى مربوط به آن،  تجهيزات VEP و س
ــگان را براى  ــاى تندر و م ــات خودروه اطالع
ــال و يا دريافت مى كنند. اين  ــه ارس رنو فرانس
ــه ECU هاى  ــوط ب ــات مرب ــزات اطالع تجهي
خودروهاى توليدى را هم دريافت مى كنند و اين 
ايستگاه هاى كارى هر كدام كه دچار توقف شوند 
خط متوقف مى شود. ما به دليل اهميت پايدارى 
ــى مقيم را در خط  اين تجهيزات، تيم كارشناس
ــتقر كرده ايم كه به صورت حرفه اى و  توليد مس
تخصصى، تجهيزات را پشتيبانى مى كنند و تمام 
سرورها را در سيستم مانيتورينگ تحت كنترل 
دارند و نيز كليه خرابى ها در فرم هاى مخصوص 
ثبت و توسط تيم فنى بررسى و راهكارهاى الزم 

در اين خصوص انجام مى گيرد.
 از امداد آى.تى بگوييد؟

ــداد IT را  ــتم ام ــال پيش طرح سيس از دوس
ــتانداردهاى نوين ITIL  طراحى و  براساس اس

ــازى كرديم كه دقيقًا بر مبناى روش هاى  پياده س
ــت كه بر اين  نوين ارائه خدمات IT  استواراس
ــتيبانى  ــيفت ، پش ــه ش مبنا، همكاران من در س
ــا به پاى  ــده دارند و پ ــوزه IT را بر عه كامل ح
توليد فعال هستند. نفراتى از شبكه و سخت افزار 
ــخص  ــماره تلفن هاى مش به صورت مقيم با ش
ــتند. نرم افزار  ــات به توليد هس آماده ارائه خدم
ــان همكار نوشته اند و  امدادIT را هم ،كارشناس
قابليت هاى بسيار خوبى همچون امكان مديريت 
بهتر كارها، ثبت و رديابى تمامى درخواست ها 
را دارد. به اين ترتيب، امكان شناسايى گلوگاه ها، 
طبقه بندى خرابى ها و اتفاقات، شناسايى و تجزيه 
ــرايط محيطى ناشناخته وجود دارد.  و تحليل ش
ــرويس، سيستم  براى انجام بهتر امداد و ارائه س
كدينگ سخت افزارى نيز نوشته و راه اندازى و 
برچسب ها و كدهايى تهيه و براى تمام رايانه هاى 
ــده كه از اين طريق  ــركت تخصيص داده ش ش
ــاى آنها به  ــتگاه ها و اصالح و ارتق رديابى دس

بهترين وجه صورت مى گيرد.
ــوژى اطالعات در  ــر تكنول ــراى كاربرى بهت  ب

شركت فرهنگ سازى هم كرده ايد؟
ــعه دانش در  در بحث فرهنگ سازى و توس
ــازمان، از طريق پورتال براى همه حوزه هاى  س
ــاد كرده ايم. در هر  مديريتى لينك مجزايى ايج
ــطح  ــده پورتال با توجه به س ــك نماين حوزه ي
ــده، اطالعات و دانش آن  دسترسى تعريف ش
حوزه را به روزرسانى كرده و گسترش مى دهد.

ــته ايم و براى  ــا را فراتر گذاش ما از اين هم پ
ارتقاء و به روزرسانى دانش 60 نماينده پورتال، 
برنامه آموزش نرم افزار هاى فلش، فتوشاپ، زبان 
برنامه نويسى، سخت افزار و طريقه ثبت صحيح 
اطالعات با هماهنگى حوزه آموزش را در برنامه 

كارى خود داريم.
ــكاران، تفويض  ــا آموزش اين هم در واقع ب
اختيار را توسعه داده ايم كه سبب سرعت يافتن 

حل مشكالت در شركت مى شود.
ــدگان IT نيز به  ــر از نماين در رابطه با 75 نف

ــل و پويايى  غيير، تكام
ى آينده و تضمينى است 

 رهبران و مديران
 پيشاهنگى

هاى فوق    باشد مى  تواند 
؟ سآ هزي اىادا ب ه يت دي هد نا ب ح نتط عا

به خود باورى رسيده ايمبه خود باورى رسيده ايم
مهندس مهرداد لك ناهور،  مدير تكنولوژي اطالعات و ارتباطات:



جهان گيرى آنفلوانزا
ـ ترس بى مورد از بيمارى نه تنها راهگشا نيست بلكه 

مى تواند منجر به مشكالت بيشترى شود
ـ بيمارى آنفلوانزا در اكثر موارد بدون درمان خاصى 

بهبود مى يابد
نگرانى از آنفلوانزا؟!

ــى واگيردار  ــك بيمارى ويروس بيمارى آنفلوانزا ي
است كه مى تواند از طريق تماس مستقيم با بيماران 
يا وسايل آلوده به ويروس به افراد سالم منتقل شود. 
ــكل است و  ويروس آنفلوانزا مرتبًا در حال تغيير ش
اين تغييرات يا مى تواند به صورت جزئى باشد (كه 
باعث همه گيرى هاى منطقه اى مى شود) و يا مى تواند 
به صورت تغييرات كلى در سطح ويروس باشد (كه 
باعث همه گيرى هاى جهانى شود). همه گيرى هاى 
ــار و همه گيرى هاى  ــال يك ب منطقه اى هر 3 تا 5 س
ــك بار روى  ــال ي جهانى (پاندمى) تقريبًا هر 40 س
مى دهد. آنفلوانزايى كه در حال حاضر در دنيا همه گير 
شده (موسوم به آنفلوانزاى خوكى) حاصل تغييرات 
عمده در سطح ويروس است كه حساس بودن قريب 
به اتفاق انسان ها باعث ايجاد بيمارى در سطح گسترده 
مى شود. خوشبختانه جهان گيرى آنفلوانزاى نوع a و 
يا همان خوكى همراه با مرگ و مير خيلى كمى است 
كه نبايستى باعث ترس و وحشت مردم شود. البته با 
ــرعت انتشار بيمارى  رعايت اقداماتى مى توان از س
كاست (كه در قسمت هاى بعدى اشاره شده است) 
بايد دقت كرد كه ورود ويروس آنفلوانزا به بدن تمام 
ــى بروز عالئم  ــاد بيمارى نمى  كند. از طرف افراد ايج
بيمارى در تمام افراد يكسان نبوده و در بيشتر موارد 
ــته و تنها معدودى از بيمارانى كه  عالئم خفيف داش
دچار عالئم شديد مى شوند نياز به بسترى و درمان با 
داروهاى ضدويروس آنفلوانزا پيدا مى كنند. در اكثر 
ــتراحت در منزل، مصرف مايعات كافى،  بيماران اس
تغذيه مناسب و استفاده از داروهاى معمولى باعث 
بهبود مى شود. تنها كسانى كه دچار بيمارى زمينه اى 
مثل آسم، ديابت و... هستند و يا باردار بوده و يا دچار 
ــس، خلط چركى، كاهش  عالئمى از جمله تنگى نف
ــديد (در كودكان) و  ــتفراغ ش سطح هوشيارى، اس
كاهش آب بدن و... هستند نياز است سريعاً به پزشك 
ــكان باعث  ــد. مراجعه بى مورد به پزش مراجعه كنن
افزايش حجم كارى پزشكان در درمانگاه مى شود  و از 
طرفى ممكن است در آن محل انتقال ساير بيمارى هاى 

تنفسى به سرعت انجام شود.
اطالعات كلى در مورد بيمارى آنفلوانزاى جديد 

(A نوع)
ــى  بيمارى آنفلوانزاى جديد يك نوع بيمارى ويروس
ــت كه در صورت بى توجهى به رعايت  واگيردار اس
ــاه منجر  به  ــتى مى تواند در مدت كوت اصول بهداش
ــده و اين همه گيرى  ــراد زيادى از جامعه ش ابتالى اف
عواقب اجتماعى، اقتصادى و بهداشتى فراوانى دربر 

خواهد داشت.
ويروس  آنفلوانزاى جديد در هنگام سرفه يا عطسه 
و حتى صحبت كردن از طريق هوا به ديگران منتقل 

مى شود.
افراد سالم با دست زدن به اشيايى كه در اثر عطسه يا 
سرفه فرد مبتال به آنفلوانزا آلوده شده اند به اين بيمارى 

مبتال مى شوند.
ــروع  افراد مبتال به آنفلوانزاى جديد قبل و بعد از ش

عالئم مى توانند بيمارى را به ديگران انتقال دهند.
ــيا  عامل بيمارى آنفلوانزاى جديد مى تواند روى اش
2 تا 8 ساعت زنده باقى بماند و بيمارى را به ديگران 

منتقل كند.
براساس مطالعات موجود اكثر افراد مبتال به بيمارى 
آنفلوانزاى جديد در سنين نوجوانى و جوانى بوده اند. 
پس نقش آموزگاران ، مربيان و اساتيد در پيشگيرى 
از بيمارى آنفلوانزا و جلوگيرى از انتشار سريع آن در 

جامعه بسيار مهم است.
ــارى آنفلوانزاى  در افراد زير در صورت ابتال به بيم
جديد عوارضى چون تنگى نفس، ذات الريه، تشنج، 
اختالل هوشيارى و... بيشتر از ساير افراد خواهد بود:

ــال،  ــال و كودكان زير 5 س ــخاص باالى 65 س اش
ــم،  مبتاليان به بيمارى هاى مزمن ريوى، قلبى و آس
ــى و نيز افراد  ــكالت كليوى، نقص ايمن ديابت، مش
خيلى چاق. زنان باردار، ساكنين خانه هاى سالمندان 

و آسايشگاه هاى بيماران مزمن.
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ــبكه،  ــى در زمينه هاى ش ــى برنامه آموزش تازگ
ــيون ادارى برگزار شده  ــخت افزار و اتوماس س

است.
 به حوزه مديريتى خودتان چه نمره اى مى دهيد؟

ــبكه، شاخص  ــاخص پايدارى ش به نظرم ش
خوبى براى ارزيابى حوزه ما باشد. در اين مورد 
ــته ايم كه نمره  ما 99 درصد پايدارى شبكه داش
ــان دهنده تالش همكاران من  خوبى است و نش
ــبكه و هدفمندى ما  ــت صحيح ش براى مديري

است.
شاخص ديگرى كه مى توانم به آن اشاره كنم، 
شاخص سرعت پاسخ گويى رخدادها است كه 
با پايش مداوم آن، راه حل هايى براى كاهش زمان 
پاسخ گويى افزايش رضايت همكاران در دستور 

كار داريم.
 از برنامه هاى آينده بگوييد؟

ــت پيگيرى داريم  يكى از امورى كه در دس
ــت.  ــازمان اس طرح جامع مركز امداد در كل س
نرم افزار امداد IT بازنگرى شده و قابليتى در آن 
به وجود آمده كه همه حوزه هاى خدمات رسانى 
بتوانند از همين سيستم مركز امداد استفاده كنند. 
االن حوزه ايمنى و بهداشت به مركز امداد اضافه 
ــخ گويى مى كند. اولويت بعدى ما  ــده و پاس ش
براى اضافه كردن حوزه ها به مركز امداد، حوزه 
خدمات فنى براى سرويس هاى عمومى مثل آب، 
برق، يوپى اس و ... است. با استفاده از نرم افزار 
مركز امداد، همكاران آن حوزه مى توانند عالوه 
بر پاسخ گويى سريع و بهينه به درخواست ها و 
نيز امكان رديابى، درخواست هاى خريدشان را 
متمركز و با درنظر گرفتن حجم كل نيازها برنامه 
خريد بهتر و با صرفه اى داشته باشند. به تدريج 
سعى داريم تمامى حوزه هاى خدمت رسانى در 

شركت را به سيستم مركز امداد متصل كنيم.
 با مديريت IS همكارى داريد؟

ــيارى از پروژه هاى اصلى با  بله. در واقع بس
همكارى و مشاركت اين دوستان اجرا مى شود 
ــاى آينده مان پروژه طرح كلى   و يكى از برنامه ه

زيرساخت هاى IT براى شناسايى نيازهاى كلى 
با تحليل وضع موجود و شناسايى نقاط ضعف و 
قوت و بهبود و نگاه به آينده با توجه به اهداف و 
استراتژى هاى سازمان در حال انجام است كه بر 
اساس آن، افق حركتى ما را براى رسيدن به يك 
سيستم جامع زيرساخت كه براى حداقل سه سال 

آينده جوابگو باشد، ترسيم مى كند.
ــانى در شــركت هم   براى گســترش اطالع رس

برنامه اى داريد؟
ــك هاى اطالع رسانى  براى اين منظور كيوس
تا دو هفته آينده به صورت پايلوت در دو نقطه، 
ــوزه فروش،  ــرى ح ــالن ال90 و ديگ يكى س
ــد. هر كس رايانه ندارد، با  راه اندازى خواهد ش
ــك ها، اطالعات سازمانى  استفاده از اين كيوس
مورد نياز خود را دريافت مى كند. فروش اينترنتى 
هم از طريق اين كيوسك ها مى تواند انجام شود.

طرح بررسى جايگزينى رايانه هاى برخى از 
مديران و رؤسا را با لپ تاپ هاى ارزان داريم كه 

بتوانند در فضاهاى ادارى كار كنند.
ــم فعاليت   براى توليد نيســان تينا و قشــقايى ه

ويژه اى در حوزه شما تعريف شده؟
براى تمامى پروژه هاى جديد توليد محصول 
ــركت، يك نماينده تام االختيار يا نماينده  در ش
ــخت افزارى و  ــائل س ــروژه داريم كه در مس پ
ــورت  ــه ص ــى ب ــاى فن ــزارى و رويه ه نرم اف
ــت. خود من مسئول پروژه  تخصصى فعال اس
ــتم و تمام  ــاخت هاى تينا و قشقايى هس زيرس
ــان  ــت با هماهنگى نيس تجهيزاتى كه قرار اس
ــا توجه به  ــى و ب ــورد بررس ــود، م ــتقر ش مس
ــود و مورد توافق  زيرساخت ها ارزيابى مى ش

قرار مى گيرد.
ــتقرار در شركت   فناورى جديدى هم براى اس

آماده داريد؟
ــتقر  ــه زودى مس ــاورى VM WARE را ب فن
ــرى از آن مى توان  ــره گي ــم كرد كه با به خواهي
ــا برنامه  ــل مختلف ي ــتم عام چندين نوع سيس
كاربردى را روى يك سرور استفاده كرد. با اين 

ــد؛ پايدارى  ــره ورى افزايش مى ياب فناورى، به
ــى كاربران و  ــكان دسترس ــش مى يابد، ام افزاي
ــبكه نيز ارتقاء مى يابد ضمن آن كه  كارآمدى ش
ــرورها  ــتفاده كمتر از س هزينه ها نيز به دليل اس
ــرور فعال در شركت  كاهش مى يابد. االن 70 س
ــرف برق و  ــش هزينه مص ــود دارد و كاه وج
نگهدارى و تعميرات هم از تبعات بهره گيرى از 

اين تكنولوژى جديد  است.
آينده و نيازهاى آينده را چه مى بينيد؟

مى دانيد كه سرعت تغييرات در حوزه فناورى 
اطالعات بسيار باال است و اين مساله فشار كارى 
ــوزه وارد مى كند. از  بااليى را به كاركنان اين ح
ــازمان هم روز به روز افزايش  طرفى نيازهاى س
مى يابد. اين شكاف مختص ما نيست و در تمام 
ــود. مديران ارشد بايد به مسائل  دنيا حس مى ش
ــد جوابگوى  ــت بدهند تا بتوان اين حوزه اهمي
ــد. آموزش هم در اين حوزه بايد  ــازمان باش س
تقويت شود تا دانش همكاران IT با توجه به نياز 
روزافزون شركت، توسعه يافته و روزآمد باشد. 
پارس خودرو از معدود شركت هايى است كه از 
سيستم هاى به روز تكنولوژى اطالعات استفاده 
مى كند. همين مركز امداد Help Desk مكانيزه را 
كه ما داريم، كمتر شركتى دارد؛ تمام اينها با دانش 
داخلى همكارانم نوشته شده و توسعه يافته است 
ــد بيشتر و  كه اميدوارم توجهات مديريت ارش

بيشترمعطوف اين حوزه باشد.
نكته پايانى . . . ؟

ــالش صميمانه و  ــم كه با ت از تمام همكاران
ــترده و  ــون پروژه هاى گس ــبانه روزى، تاكن ش
فشرده اى را به انجام رسانده اند،  تشكر و قدردانى 
ــوژى اطالعات در پارس خودرو  مى كنم. تكنول
ــكارى مديران  ــد و هم ــه مديريت ارش با توج
حوزه هاى مختلف رشد كرده كه بايد از آنان نيز 

قدردانى كنم. 
ــعه يابد و با  ــن همكارى ها توس اميدوارم اي
همكارى بتوانيم پارس خودرو را به چابك ترين 

خودروساز منطقه تبديل كنيم.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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نامه پارس

اداره تعاون و رفاه
1ـ وام

شرايط پرداخت وام به كاركنان پارس خودرو كه عضو صندوق 2/5درصد هستند:
1ـ  1ـ   وام عادى؛

1ـ  دارا بودن يك سال سابقه قراردادى؛
2ـ  نداشتن بدهى از وام هاى قبلى.

(مبلغ وام: تا 3 سال سابقه  7 ميليون و 500 هزارريال و باالتر از 3سال به ازاي هر سال 750 
هزار ريال اضافه مى شود تا سقف 15 ميليون ريال.)

 1ـ  2ـ  وام رهن و اجاره
1ـ  داشتن يك سال سابقه قراردادى؛

2ـ  نداشتن بدهى از وام هاى قبلى؛
ــمى از بنگاه هاى معتبر كه از تاريخ آن يك ماه نگذشته  3ـ  ارائه اصل و كپى اجاره نامه رس

باشد(تكميل فرم آدرس الزامى است.)
ــاال 15 ميليون ريال  ــال به ب ــال 10ميليون ريال و از 3 س ــابقه 3 س ــنل با س (مبلغ وام: پرس

مى باشد.)
1ـ  3ـ  وام خريد مسكن

1ـ  دارا بودن يك سال سابقه قراردادى؛
2ـ  عدم استفاده از تسهيالت تعاونى مسكن؛

3ـ  ارائه اصل و كپى قولنامه يا مبايعه نامه و يا سند شش دانگ يا سه دانگ كه از تاريخ آن سه 
ماه نگذشته باشد؛

4ـ  پرداخت وام در مورد منزل سنددار با ارائه سند قطعى به نام وام گيرنده يا دارا بودن وكالت 
بالعزل از صاحب سند كه از تاريخ معامله در مبايعه نامه اوليه 3 ماه نگذشته باشد؛

5ـ  مبلغ وام در مورد منزل قولنامه اي نصف سقف محاسبه شده مى باشد؛
6ـ  بدهى مربوط به وام هاى قبلى از مبلغ وام تصويب شده كسر خواهد شد.

1ـ  4ـ  وام ضرورى
همه كاركنان رسمى و قراردادى (تمام وقت ) عضو صندوق 2/5 درصد مي توانند پس از 6 
ماه از تاريخ استخدام، در موارد اضطراى از بودجه تخصيص يافته معاونت يا مديريت مستقل 

درخواست وام ضرورى نمايند. (ميزان وام ضرورى1 ميليون و 500 هزار  ريال است.)
1ـ  5ـ  وام ازدواج

1ـ  دارا بودن شش ماه سابقه؛
2ـ  ارائه اصل و كپى از صفحات 1 و 2 شناسنامه هاي مزدوجين و اصل و كپى از صفحات 2و 3 و 

4و 5 سند ازدواج كه از تاريخ 
آن 6 ماه نگذشته باشد؛

ــغ وام ازدواج  3 ـ مبل
15ميليون ريال است.

دريافت وام مجدد (به جز 
وام ازدواج و خريد مسكن) 
در صورت داشتن بدهى با 
توجه به شرايط ذيل امكان 

پذير است.

2ـ  هديه ازدواج
1ـ  دارا بودن حداقل 3 ماه سابقه كار؛

2ـ  شش ماه از تاريخ عقد نگذشته باشد؛
3ـ  ارائه اصل و كپى از صفحات 1 و 2 شناسنامه هاي مزدوجين و اصل و كپى از صفحات 

2و 3 و 4و 5 سند ازدواج؛
4ـ  مبلغ هديه: معادل سه برابر حداقل مزد ماهانه كارگران مشمول قانون كار.

ــار در طول خدمت مبلغى معادل دو برابر  در خصوص يكى از فرزندان كاركنان فقط يك ب
ــه ازدواج فرزند قابل پرداخت  ــمول قانون كار به عنوان هدي حداقل مزد ماهانه كارگران مش

است.
5ـ  همچنين 70 درصد حداقل مزد ماهانه كارگران مشمول قانون كار به عنوان كمك هزينه 
تزئين ماشين عروس، دسته گل و غيره  قابل پرداخت است.(حداكثر با گذشت 2 سال از زمان 

عقد و 2 ماه از زمان عروسى با ارائه فاكتورمعتبر.)
3ـ  مركز نگهدار ى كودكان 

ــمى و قراردادى مي توانند تا دو فرزند خود را قبل از سن دبستان با  كليه كاركنان مونث رس
رعايت ضوابط و مقررات در ساعات ادارى در صورت وجود ظرفيت در آن مركز نگهدارى 
كنند. در صورت عدم وجود ظرفيت، يك چهارم حداقل مزد ماهانه كارگران مشمول قانون كار 

به عنوان كمك هزينه به صورت ماهانه پرداخت مي شود.
4ـ  اهدايى مديريت(بن كاال/شارژ بن كارت)

ــروع به كار از پاداش هاى  ــمى و قراردادى شركت به جز در ماه اول ش 1ـ  كليه كاركنان رس
غير نقدى برخوردار خواهند شد.

2ـ  توزيع اقالم غيرنقدى پس ازدرج درتابلوهاى اعالنات و توزيع بن توسط نماينده هاي 
رفاهى انجام مي شود.

ــا در طول يك ماه 44  ــى در مرخصى بدون حقوق بوده اند ي 3ـ  كاركنانى كه يك ماه متوال
ساعت كسر كار داشته اند اعم از مرخصى بدون حقوق يا كسر كار ناشى از غيبت و يا در طول 
دو ماه جمع مرخصى بدون حقوق و يا كسر كار آنها بيش از 80 ساعت باشد مشمول دريافت 

اجناس اهدايى در ماه بعد نيستند.
5ـ  هزينه حمل اثاث كاركنان 

به منظور تأمين هزينه حمل اثاث كاركنان در مواقع تغيير محل سكونت در محدوده تهران 
بزرگ (تهران،كرج، اسالمشهر، ورامين و شميرانات) هر سال يك بار با ارائه فاكتور هزينه حمل 
بار از اتحاديه كاميون داران و كپى قولنامه يا سند منزل قديم و جديد تا سقف 70 درصد حداقل 
مزد ماهانه كارگران مشمول قانون كار به پرسنل رسمى و قراردادى (بعد از دوره آزمايشى سه 

ماهه) پرداخت مى شود.
6ـ  تسهيالت واگذارى خودرو به كارشناس و سرپرست

7ـ  تسهيالت واگذارى خودرو به كاركنان
ــت گروه12 و پايين تر  ــمى و قراردادى با عنوان پستى سرپرس 1ـ    اين تسهيالت شامل كاركنان رس

مي شود.
2ـ    تعداد خودروى قابل واگذارى هر سه ماه و طبق فرمول مندرج در آيين نامه محاسبه مي شود.

3ـ    عوامل موثر در اولويت بندى پرسنل عبارتند از: سابقه كار، امتياز آكورد يك سال آخر، پيشنهاد ارائه 

گزارشگزارش

سقف وام  خريد مسكن به ريال
40/000/000كارشناس به پائين

45/000/000كارشناس و سر پرست
50/000/000رئيس

سابقه در شركتميزان بدهى به ريالرديف
كمتر از 5 سال12/000/000
5 تا 10 سال25/000/000
10 تا 15 سال38/000/000
15 تا 20 سال411/000/000
بيش از 20 سال515/000/000

اداره تعاون و رفـاه به طور اخص و مديريـت خدمات عمومى به طور اعـم، از جمله بخش هاى 
مهم (به جهت فعاليت هاى رفاهىـ  خدماتى، اقالم اهدايـى، وام ها و...) و در عين حال مورد توجه 
و بحث برانگيز شـركت اسـت. طى اين مدت نامه پارس و راديوپارس، راه هاى ارتباطى كاركنان 
با مسئوالن شركت را گسـترده تر و هموار كرده اند و شاهد حجم وسـيعى از پرسش ها و سؤاالت 
مطروحه از ناحيه كاركنان بوده ايم كه مربوط به نحوه استفاده و بهره گيرى از امكانات و تسهيالتى 
است كه از طرف شركت به واسطه اين مديريت در اختيار كاركنان قرار مى گيرد و اين مسأله بيانگر 
دو نكته اسـت: اول اهميت توجه و نياز كاركنان به فعاليت ها و وظايـف مديريت خدمات عمومى و 
باالخص اداره تعاون و رفاه و دوم  گنگ بودن يا پراكندگى آيين نامه ها و شرايط بهره گيرى كاركنان 

از تسهيالت، هدايا و اقدامات «خدماتىـ  رفاهى» اين مديريت محترم. 
با توجه به موارد اشاره شده، جمع آورى و تدوين يك «بروشـور اطالع رسانى» بسيار ضرورى 
به نظر مى رسيد و اين نياز توسط مديريت محترم خدمات عمومى برطرف شد و نامه پارس  هم در 

راستاى رسالت خود آن را در اختيار شما قرار داده است. 
در پايان نيز ضمن آرزوى موفقيت و تقديم «خسته نباشيد» به كليه زحمت كشان در مديريت خدمات 
عمومى، از شما همكاران عزيز دعوت مى كنيم تا در صورت مشاهده نكات گنگ، تعارض  يا عدم اجرايى 

بودن مفاد اين بروشور، با برقرارى تماس ما را ياري كنيد.

همه چيز درباره رفاههمه چيز درباره رفاه

وام به ريالتخفيف به ريالسابقه كار متوالى در پستشرح پست سازمانى

سرپرستان گروه 13 
و باالتر

2 سال سابقه در پست فعلى 
يا 8 سال در گروه

10درصد
 قيمت روز پرايد

45درصد
 قيمت روز پرايد

كارشناسان گروه 14 و 
باالتر(ليسانس و باالتر)

2 سال با پست فعلى يا 
8 سال سابقه در پارس خودرو

10درصد 
قيمت روز پرايد

40درصد
 قيمت روز پرايد

اقساط 72 ماهه
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نامه پارسنامه پارس گزارشگزارش
و اجرا شده در 5 سال گذشته، رده پستى در يك سال گذشته، تعداد تشويق كتبى در 5 سال گذشته، تعداد 

تخلفات انضباطى در 5 سال گذشته،كسر كار و غيبت، ابتكارات و اختراعات، در اختيار كارگزينى بودن.
4ـ   ميزان تسهيالت: 10درصد تخفيف و 40درصد وام در 60 ماه بدون كارمزد.

8ـ  حواله خودرو
1ـ     شرايط دريافت: داشتن حداقل يك سال سابقه كار؛ 

2ـ     عوامل موثر: نداشتن كسر كار، مرخصى بدون حقوق و مرخصى استعالجى در سه ماه متوالى.
9ـ  قدردانى از بازنشستگان

1ـ  ارائه يك لوح تقدير و يك سكه تمام بهار آزادى؛ 
2ـ  شش ماه شارژ بن كارت پس از بازنشستگى؛

3ـ  عضويت در بيمه عمر و حوادث و تكميل درمان تا پايان قرارداد سال جارى؛
3ـ  تقديم يك حواله خودرو در صورت احراز شرايط.

10ـ  تسهيالت ارائه شده به كاركنان متوفى و كاركنانى كه بستگان درجه يك خود را از دست 
مي دهند

1ـ  شرايط دريافت: پس از گذشت سه ماهه آزمايشى؛ 
2ـ  ارسال يك تاج گل و پالكارد؛

3ـ  پرداخت هزينه اي معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كارگران مشمول قانون كار جهت اياب 
و ذهاب؛

4ـ  پرداخت هزينه اي معادل 10 برابر حداقل حقوق كارگران مشمول قانون كار براى كاركنان متوفى 
و چهار برابر حداقل حقوق كارگران مشمول قانون كار براى ترحيم بستگان درجه يك.

11ـ  كمك هزينه تحصيلى و تشويقى فرزندان پرسنل(حداكثر تا سه فرزند)
ــنهادى معاونت منابع انسانى و ادارى و تصويب  1ـ  با توجه به مقاطع تحصيلى بر اساس مبلغ پيش
ــود.(توضيح: اين كمك هزينه با شرايط  مديريت محترم عامل براى يك نوبت در سال پرداخت مى ش

خاص به كاركنان شاغل نيز پرداخت مى شود.) 
ــجوى ممتاز و دانش آموز كاركنان كه داراى  ــويقى به فرزندان دانش 2ـ  هر ساله مبلغى به عنوان تش
شرايط اعالمى از سوى معاونت منابع انسانى و ادارى هستند، بر اساس جدول پيشنهادى توسط معاونت 

منابع انسانى و ادارى كه به تصويب مدير عامل رسيده است پرداخت مى شود.
12ـ  بخش مدد كارى اجتماعى 

ــت ها و مشكالت  ــيدگى به وضعيت كاركنان، اقدام به پيگيرى درخواس 1ـ  با هدف حمايت و رس
ــاى بلند مدت و... مي نمايد. ( ضمنًا اعالم موارد  كاركنان، غيبت هاي طوالنى، مصدوميت  ها، بيمارى ه

فوق و اطالع رسانى از سوى كاركنان  الزامى است.)
2ـ  پرداخت دو برابر حداقل حقوق كارگرى قانون كار به كاركنانى كه داراى فرزند معلول جسمى 

و ذهنى مي باشند.(حداكثر دو فرزند)
ــى كه دچار حوادث  ــرى قانون كار به كاركنان ــر 10 برابر حداقل حقوق كارگ 3ـ  پرداخت حداكث

غيرمترقبه (سيل، زلزله و آتش سوزى) مي شوند.
4ـ  عيادت از پرسنل بيمار و مصدوم و پرداخت هزينه عيادت تا سقف تعيين شده.

5ـ  چنانچه مدت مرخصى استعالجى كاركنان بيش از يك ماه باشد، به ازاى هر ماه مبلغى معادل يك 
ماه حقوق و مزايا به صورت وام پرداخت مي شود.

6ـ  پرداخت ماهانه 20 درصد مستمرى پرداختى تأمين اجتماعى به خانواده كاركنان متوفى.

اداره حمل و نقل
تاكسى سرويس (آژانس)

1ـ  كليه پرسنل جهت انجام ماموريت هاي روزانه با هماهنگى مدير/ معاونت مربوطه و تأييد مديريت 
خدمات عمومى مي توانند از خدمات سرويس آژانس استفاده كنند.

2ـ  حداكثر زمان تأمين خودرو از زمان تماس به مدت 30 دقيقه است.
3ـ  انجام سرويس دهى تاكسى سرويس در مسيرهاى تهران و حومه است.

ــاط با مجموعه كاركنان  ــد از برخوردهاى غيراصولى و غيراخالفى در ارتب 4ـ  رانندگان آژانس باي
شركت اجتناب و نيز تحت هيچ عنوان حق ندارند افراد متفرقه يا وابستة خود را سوار كنند.

5ـ  رانندگان در صورت بروز اختالف، حق درگيرى با كاركنان را نداشته و اختالفات به صورت كتبى 
به واحد  حمل و نقل ارجاع شود.

6ـ  سوختگيرى در طول مسير ممنوع است.

سرويس هاي اياب و ذهاب
1ـ  چنان چه به هر دليل سرويس ها با تأخير وارد شركت شوند با اعالم اسامى به مسئول حمل و نقل 

و تأييد ايشان، تأخير مجاز تلقى مى شود.
2ـ  در صورت نياز سرويس دهى در ايام تعطيل و اضافه كارى، نحوه انجام در پورتال و تابلو اعالنات 

اداره حمل و نقل درج و به اطالع كليه كاركنان خواهد رسيد.
ــكايات خود را از طريق صندوق هاي نصب شده در سطح  3ـ   در صورت بروز مشكل، كاركنان ش

شركت به اداره حمل و نقل ارائه و از طريق تلفن تماس 3667 پيگيرى و پاسخ دريافت مي كنند.
4ـ   كليه كاركنان شركت مي توانند از خدمات اياب و ذهاب در مسيرهاى كرج و حومه و تهران توسط 

دو پيمانكار كه در سه شيفت كارى صورت مي گيرد، استفاده كنند.
ــده از ناحيه پيمانكاران سرويس ها، بايد باالى مدل 70 و  5ـ   وسايط حمل و نقل تخصيص داده ش

بدون عيب و نقص باشد.
6ـ   كليه خودروها بايد داراى معاينه فنى و بيمه سرنشين باشد.

7ـ  خودروها از نظر نظافت عمومى و صندلى ها بايد كامل باشد و رانندگان حق روشن كردن بخارى 
دستى و گاز پيك نيك را ندارند.

 8ـ  رانندگان موظف به حمل بار پرسنل در حد معقول از قبيل خواروبار و اهدايى هستند. 
9ـ   سوختگيرى كليه اتوبوس ها و مينى بوس ها در طول مسير ممنوع است.

10ـ  كارت سالمت براى رانندگان سرويس ها الزامى است.

11ـ  رانندگان حق ندارند در طول مسير افراد متفرقه يا وابسته خود را سوار كنند.
12ـ  رانندگان سرويس ها، حق تغيير مسير يا ايستگاه ها را ندارند.

13ـ  درصورت عدم حضور سرويس در ساعت مقرر، پرسنل با هزينه خود به شركت مراجعه كنند 
و پيمانكار مكلف به پرداخت هزينه تحت نظارت واحد حمل و نقل است.

14ـ  در صورت سوار نكردن پرسنل از تك تك ايستگاه ها، براى سرويس مورد نظر غيبت لحاظ مي شود.
ــرويس اياب و ذهاب در پورتال اداره حمل و نقل موجود  ــيرهاى رفت و برگشت س 15ـ   كروكى مس

است.
16ـ   در صورت مشاهده هرگونه درگيرى توسط پرسنل، مراتب به كميته انضباطى گزارش مي شود.

تعميرات و نگهدارى خودرو
1ـ  سرويس دوره اي در هر 10  هزاركيلومتر صورت مي گيرد كه كليه مراحل ادارى به عهده پرسنل 

استفاده كننده يا تحويل گيرنده خودرو است.
ــى از ــنگين كه ناش ــبك و س ــارت به خودروها اعم از س ــدن هرگونه خس 2ـ   در صورت وارد ش
ــود پس از انجام امور بيمه،  ــيدگى به موقع از طرف استفاده كننده مشخص ش  سهل انگارى يا عدم رس

هزينه هاي تعمير به عهده ايشان است.
3ـ   كليه تعميرات در نمايندگى هاى مجاز و طرف قرارداد صورت مي گيرد.

4ـ   خودرو در موقع تحويل و عودت بايد از جانب پرسنل واحد مربوطه و نماينده واحد تعميرات 
رويت شود.

 5ـ  خودرو پس از انجام تعميرات مورد بازبينى قرار گيرد تا موارد تعميراتى برطرف شده باشد.
 6ـ  استفاده از بيمه در تصادفات منوط به ارائه گزارش و تأييد خدمات عمومى است.

7ـ   فرم مربوط به تعميرات در پورتال اداره حمل و نقل موجود است.

اداره خدمات عمومى
1ـ  توزيع وعده ناهار رأس ساعت 12 در شش رستوران (مونتاژ، بدنه، ماكسيما، L90، مديريت و يك 
مركز توزيع غذاى ظروف يك بار مصرف در آشپزخانه مركزى )است. توزيع وعده شام نيز، رأس ساعت 
20:15 در چهار رستوران (مونتاژ، L90، بدنه141 و يك مركز توزيع غذاى يك بار مصرف در آشپزخانه 
مركزى)انجام مي گيرد. توزيع وعده صبحانه هم، رأس ساعت 04:30 بامداد در دو رستوران (مونتاژ و 

يك مركز توزيع صبحانه ظروف يك بار مصرف در آشپزخانه مركزى) انجام مى شود.
ــالن هاى توليدى، غير توليدى، ستادى  2ـ   توزيع شير از طريق واحد رستوران در سه شيفت در س
(08:30 صبح، 17:00 بعد از ظهر، 04:30 بامداد) در پنج روز اول هفته است.(توزيع شيركاكائو هفته اي 

يك نوبت.)
 3ـ  نظارت بر جوابگويى تلفنخانه و عملكرد اپراتور.

4ـ   جابه جايى ملزومات ادارى در سطح شركت بعد از هماهنگى با مديريت خدمات عمومى.
(.L90 ،ادارى، مالى، فروش، مهندسى) 5ـ   نظارت بر امور چاپ و تكثير از اسناد در پنج ايستگاه

ــتقر در دفاتر(براى دستگاه هاى طرف  ــرويس و نگهدارى كليه دستگاه هاي كپى مس 6ـ   تعمير، س
قرارداد).

7ـ   نظارت بر بوفه مواد غذايى در رستوران سالن رنگ.
ــاعت هاى  ــرويس دهى چاى در س ــاب آبدارخانه، كليه س ــتفاده از 32 ب ــد خدمات با اس  8ـ  واح

07:00ـ   10:15ـ  15:30ـ  18:30ـ   02:15ـ  05:30 در سطح شركت را عهده دار است.
ــتوران و تهيه و تدوين برنامه غذايى و نظارت مستقيم بر شيوه طبخ و توزيع  9ـ   نظارت بر امور رس

غذا.
10ـ  توزيع هفتگى غذا به پرسنل اعزامى به مسجد مقدس جمكران.

ــى به كاركنان  ــدارى گل هاى آپارتمان ــبز، حفظ و نگه ــاوره اي فضاى س 11ـ  ارائه خدمات مش
شركت.

3238امور مددكارى
4199امور وام

3510امور رفاهى

3404تعميرات
4414آژانس

3667حمل و نقل
4446رئيس حمل و نقل

4353دفتر رئيس خدمات
3865دفتر رئيس خدمات
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 هدف گذاري 
شاخص هاي اكشن پلن نيسان

ــا در  ــي و معاونان، مديران و رؤس در جلســه اى با حضور مهندس مدن
حوزه هاى اجرايي، شــاخص هاي اكشن پلن نيســان براي سال 2010 

هدف گذاري شد. 
ــناس  ــن خصوص گفت: طي چهار روز كارش مدير راه توليد در اي
ــان و همكاران اداره نظارت و ارزشيابي مديريت راه توليد  شركت نيس
ــان حوزه هاى  توليد، كيفيت، مهندسى  با همكاري مديران و كارشناس
ــاخص هاى اكشن پلن در سال 2009  و برنامه ريزي به بررسى نتايج ش
پرداختند و با برگزاري جلسات مداوم و حضور در سالن ها، نتايج، نقاط 

قوت و ضعف را مورد ارزيابي و تحليل قرار دادند.
ــه هدف گذاري با مشاركت مجموعه   مهندس گيلي برگزاري جلس
معاونان، مديران و استفاده از نظرات سطوح كارشناسى در اين فرآيند را 
از نقاط برجسته و نو در شركت پارس خودرو عنوان كرد و تعهد حوزه  ها 

براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده را دستاورد اين جلسه دانست.
ــتيم تا اكشن   وى همچنين اعالم كرد: در آينده نزديك درصدد هس
پلن را به سطح كل محصوالت شركت توسعه دهيم كه در آن ميزان سهم 
هريك از حوزه هاى اجرايي در تحقق اين اكشن پلن تعريف و مشخص 

شده باشد.
ــه اختتاميه مربوط به اين بررسي كه روز  ــت در جلس الزم به ذكر اس
پنجشنبه 14 آبان 88 در سالن رمضان برگزار شد اين نتايج به سمع و نظر 

حاضران در جلسه اختتاميه نيز رسانده شد.  

به مناسبت بزرگداشت دو عيد بزرگ غدير و 
قربان و نكوداشــت مقام واالى واليت، واحد 
فرهنگى با همكارى اداره تربيت بدنى برنامه هاي 

زير را با محوريت واليت برگزار مي كند.
*مسابقات فرهنگى

1ـ  مسابقه كتابخوانى؛
2ـ  مسابقات حضورى در سالن ها؛

3ـ  مسابقه نقاشى ويژه كودكان با موضوع غدير؛

4ـ  مسابقه اينترنتى ويژه پورتال.
* مسابقات ورزشى 

1ـ  مسابقه پرتاب دارت؛
2ـ  مسابقه  قوى ترين مردان پارس خودرو؛

ــه  ــنا و دوچرخ ــه گانه(دو، ش ــابقه س 3ـ  مس
سوارى)،

4ـ  مسابقه تيراندازى با تفنگ بادى؛
5ـ  مسابقه طناب كشى.

* برپايى نمايشگاه ها
1ـ  نمايشگاه خوشنويسى با موضوع واليت؛

2ـ  نمايشگاه نقاشى كودكان با موضوع واليت.
* برپايى جشن

1ـ  جشن ويژه بازنشستگان. 
* جشن هاى سالنى

1ـ  جشن سالن پرس؛
2ـ  جشن سالن pk؛

3ـ  جشن سالن 35دستگاه؛
4ـ  جشن سالن بدنه متمركز؛

5ـ  جشن سالن رنگ؛
6ـ  جشن سالن تندر 90؛
7ـ  جشن سالن ماكسيما؛

كليه عالقه مندان جهت شركت در برنامه هاي 
ــال فرهنگى و  ــد به پورت ــر مي توانن فوق الذك

تربيت بدنى مراجعه كنند.

 بيستمين مراسم گفت وگوي مستقيم مشتريان با مديران ارشد 
گروه سايپا در سنندج برگزار شد.

 مهندس پوستين دوز، مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در 
ابتداي اين مراسم با اشاره به ضرورت برگزاري مراسم گفت وگو 
با مشتريان سايپا در سراسر كشور عنوان كرد: گروه سايپا مبتكر 
برگزاري اين نوع مراسم ها از سال 84 در عرصه صنعت خودرو 
است و با پيگيري آن سعي دارد از نزديك با مسائل و مشكالت 

مشتريان سايپا آشنا شود. 
ــاره به اينكه در دنياي امروز، خودرو  وي در ادامه با اش
ــت افزود: گروه سايپا با  جزو ضروريات زندگي انسان اس
در دست داشتن سهم 53 درصدي بازار خودرو برآن است 
تا با باال بردن سطح كيفي توليد خودرو و همچنين خدمات 
ــتر مصرف كنندگان را  ــروش، رضايت هرچه بيش پس از ف

فراهم سازد.
ــت: گروه سايپا با ــتين دوز در پايان اظهار داش مهندس پوس
ــركت سايپا، پارس خودرو،   5  شركت توليدي خود از جمله ش
ــان، سعي دارد عالوه بر تنوع در  سايپا ديزل، زامياد و سايپا كاش
امر توليد، شبكه خدمات پس از فروش خود را نيز توسعه دهد 
و اين امر ميسر نمي شود مگر آن كه به نياز مشتري و با حمايت 
ــائل و مشكالت مشتريان توجه  از مصرف كننده و بررسي مس
ــيم و همين مى تواند يكى از داليل حضور ما در ميان  داشته باش

مردم باشد. 
در ادامه اين مراسم، پنل گفت وگوي مستقيم با حضور مديران 
ــتقبال حاضران قرار  ــايپا برگزار شد كه مورد اس ارشد گروه س

گرفت و مشتريان كردستاني با استفاده از اين فرصت توانستند 
از نزديك مشكالت خود را در زمينه كيفيت توليد خودروهاي 
توليدي گروه سايپا، فروش و خدمات پس از فروش با مديران 

اين گروه در ميان بگذارند. 
شايان ذكر است در اين مراسم مهندس پوستين دوز، مدير عامل 

گروه خودروسازي با دقت خاصي مشكالت مشتريان را به همراه 
مهندس عموزاده و ساير مديران حاضر در سالن پيگيري مى كردند 

كه اين كار بازتاب خوبي در ميان جمع حاضر داشت. 
در پايان مراسم به رسم يادبود و سپاس از مشتريان حاضر در 

سالن فجر سنندج، هدايايي تقديم مشتريان كردستاني شد.

جشنواره عيد تا عيد

ا ا ا ا ا ا ا ك ا اگ ا ا كال ا ا ا گ

با حضور مهندس پوستين دوز برگزار شد 

بيستمين مراسم گفت وگوي مستقيم مشتريان 
با مديران ارشد گروه سايپا در سنندج

به رغم رشــد  اندك شــاخص كل بازار بورس و كاهش 
قيمت بخش قابل توجه سهام شركت هاى بورسي  در هفته 
ــهام هاى پرطرفدار  گذشته، سهام شــركت سايپا جزو س
بورس بود و توانســت از كاهش شــاخص كل و صنعت 

جلوگيري كند.
ــايپا هم اكنون رتبه نهم را در بازار بورس از   شركت س
ــت. در هفته گذشته با 5 هزار و  حيث ارزش بازار دارا اس
ــرمايه بود و با  882 دفعه معامله مورد اقبال فعاالن بازار س
توجه به اين كه ارزش روز شركت سايپا برابر 2/7 درصد 
ــهام آن در بورس  ــت، افزايش ارزش س ــهام اس بازار س
مى تواند در افزايش شاخص كل بورس نقش قابل توجهي 

داشته باشد.
ــرمايه با دو  ــته كه شاخص كل بازار س طي هفته گذش
درصد رشد مواجه بود در همين حال قيمت هر سهم سايپا 
با حدود 138 ريال افزايش به حدود يك هزار و 710 ريال 

رسيد كه بيانگر رشد 9 درصدي اين سهم است. 
ــهم،  ــايپا با بيش از 122 ميليون س ــهام س همچنين س
ــده در بورس را به خود  12 درصد از كل سهام معامله ش
اختصاص داد؛ امري كه نشان دهنده چشم انداز مثبت رشد 

فروش و سودآوري شركت سايپا در آينده و نهادينه شدن 
در پويايي و رونق اين شركت است. 

انتظار مى رود طي روزهاي آينده تقاضاي خريد سهام 
ــد بيشتري پيدا  ــايپا افزايش يابد و ارزش سهام آن رش س

كند.
سايپا همواره توسعه ساخت داخل را با در نظر گرفتن 
افزايش كيفيت، همراه با افزايش بهره ورى و استفاده از توان 
متخصصان داخلي براي حضور قدرتمندانه در بازارهاي 

داخلي و خارجي در اولويت اصلي خود قرار داده است.
ــال اصالح الگوي مصرف نيز  برنامه هاى دولت در س
حمايت هرچه بيشتر از توليد داخلي و كاهش هزينه هاى 
مالي براي توليدكنندگان است كه اين نيز به معني افزايش 
حاشيه سود و نيز امكان ايجاد تقاضاي بيشتر براي توليدات 

داخلي است.
اضافه مى شود شركت هاى پارس خودرو، زامياد، سايپا 
ــازي تبريز، رادياتور ايران، سايپا آذين،  ديزل، تراكتورس
ــايپا، شركت  ــازي زر، كمك فنر ايندامين، رايان س فنر س
ــكوكار و سايپا شيشه از جمله  سرمايه گذاري سايپا، پالس

شركت هاى بورس گروه خودروسازي سايپا هستند. 

در هفته هاي گذشته
سهام شركت سايپا پررونق ترين سهام بورس تهران شد
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تعامل رويكرد TPM با ساير سيستم هاى مديريتى موجود در سطح شركت

ــركت  ــوى همكاران در ش ــؤاالت از س ــرح س ــا توجه به ط ب
ــاير الگوهاى  ــدل TPM با س ــودرو در رابطه با تعامل م پارس خ
مديريتى در سطح شركت و بررسى تقدم و تأخر اجراى آن قصد 
داريم در هر شماره نشريه تعامل TPM با ساير سيستم هاى جارى 
ــركت اعم از EFQM، SPR، NPW، TQM، ISO 10015 و  در ش
Ohsas 18000 را مورد بررسى قرار دهيم. در اين شماره به تعامل 

مدل TPM با مدل EFQM مى پردازيم.
EFQM با مدل TPM تعامل رويكرد

ــازمان ها ارتباط مدل ها، رويكردها  ــيارى از س امروزه در بس
ــر گرفته  ــا پله اى در نظ ــدم و تأخر ي ــتم ها به صورت تق يا سيس
مى شود. يعنى پس از اجراى يك مدل، مدل ديگر جهت كمك و 
تقويت مدل اول در سازمان اجرا مى شود. در اين سازمان ها ابتدا 
فرهنگ سازى، آموزش و اقدامات الزم جهت اجراى يك رويكرد 
ــپس جهت تقويت رويكرد فعلى از سيستم هاى  انجام شده و س
ــود. اما اهداف دو مدل EFQM و TPM با  پشتيبان استفاده مى ش
توجه به ديد گسترده مدل EFQM در زمينه اهداف پيشروى يك 
ــيار زيادى را با يكديگر ايجاد  ــازمان، تعامل و يكپارچگى بس س

خواهند كرد.
ــازمان و  ــش كليدى در موفقيت يك س نت بهره ور فراگير نق
دستيابى پايدار به اهداف و به ويژه سودآورى آن دارد. TPM يك 
روش و نظريه مديريت استراتژيك محسوب مى شود كه بر هدف 
ــاخت محصول با كيفيت از طريق افزايش كارآيى تأكيد دارد از  س

ــوى ديگر مدل تعالى EFQM الگويى براى ارزيابى سازمان ها  س
ــير تعالى سازمانى،  ــايى مس و ابزارى براى كمك به آنها در شناس
ــير و در نهايت ارائه  ــازمان در اين مس ــنجش موقعيت فعلى س س

راهكارهاى مناسب براى بهبود عملكرد سازمان است.
ــول و اركان TPM تعامل  ــدل تعالى EFQM و اص معيارهاى م
ــته و در صورت پياده سازى همزمان در يك  بسيار با يكديگر داش
ــود. همچنين با توجه به  ــازمان بر يكديگر تأثيرگذار خواهند ب س
عدم وجود سيستم سنجش عملكرد در رويكرد TPM، مدل تعالى 
EFQM مى تواند جهت سنجش و ارزيابى عملكرد و استقرار بهبود 
ــازى TPM پرداخته اند مورد  مستمر در سازمان هايى كه به پياده س
 EFQM استفاده قرار گيرد. در اينجا پس از مقايسه هر دو رويكرد
و TPM تعامل و ارتباط اين دو رويكرد مورد بررسى قرار گرفته، 
ــدل تعالى EFQM و  ــپس چگونگى تأثير و تعامل معيارهاى م س

اصول و اركان رويكرد TPM نشان داده مى شود.
براساس مقايسه هاى صورت گرفته و نكات مورد اشاره، مدل 
تعالى EFQM نيل به اهداف TPM و رسيدن به اصول هشت گانه آن 
(اطالع رسانى در پوسترها) را تسهيل خواهد كرد. يعنى سازمان ها 
با پياده سازى مدل تعالى EFQM و حركت در راستاى توانمندسازي 
ــازمان ها، به  جهت نيل به نتايج و با توجه به لزوم نت فراگير در س
ــك خواهند كرد.  ــيدن به اهداف آن كم اجراى موفق TPM و رس
ــازى و آموزش هاى  ــوى ديگر پياده سازى اصول، فرهنگ س از س
ــازى  ــازمان ها را در جهت برآورده س الزم در زمينه TPM نيز، س

ــازمان ها با  اهداف مدل تعالى EFQM كمك خواهد كرد. يعنى س
 EFQM اجراى بسيارى از معيارهاى مدل تعالى TPM پياده سازى
ــيدن به نتايج مورد انتظار و نيل به تعالى كمك خواهند  جهت رس
كرد. تعامل اين دو مدل و همراستا بودن اهداف آنها در يك سازمان 
ــبت به  ــردرگمى كاركنان نس كاهش هزينه هاى اضافى، كاهش س
سيستم هاى موجود، كاهش سيكل زمانى رسيدن به اهداف سازمان 
و دوباره كارى ها و افزايش بهره ورى و استفاده بهينه از منابع موجود 
ــت. از اين رو با توجه به تعامل بين اين دو  را به همراه خواهد داش
مدل، پياده سازى هم زمان اين دو رويكرد به سازمان ها بسيار كمك 
خواهد كرد به گونه اى كه رسيدن به هريك از اصول TPM به منزله 
رسيدن و اجراى يكى از نكات راهنما، زير معيار يا معيارهاى مدل 
ــى از معيارهاى مدل  ــت يا به عبارت ديگر اجراى يك EFQM اس
EFQM است و يا اجراى يكى از معيارهاى مدل EFQM همان نتايج 

حاصل از اجراى اصول TPM را به همراه خواهد داشت.

مراجع
1ـ مجتبى طبرىـ  امير حسين خسروجردى.

2ـ سيد حسينى، محمد، برنامه ريزى سيستماتيك نظام نگهدارى 
و تعميرات در بخش صنايع و خدماتى، سازمان مديريت صنعتى.

3ـ منوچهر نجمى، مدل سرآمدى EFQM از ايده تا عمل.
تهيه و تدوين: عبدالحسين قاسمى (دبيرخانه كميته راهبرى 
شركت پارس خودرو)

نت بهره ور فراگير TPMمدل تعالى سازمانى EFQMوجه مقايسهرديف

چيست1
چارچوبى كه براى كمك به سازمان ها در جهت دستيابى به تعالى سازمانى از طريق بهبود 
مستمر در مديريت و استقرار فرآيندهايى جهت استفاده  گسترده تر از فعاليت هاى موفق 
طراحى شده است. اين مدل امكان محاسبه  امتيازات را برحسب تعدادى معيار كه جهت 

مقايسه  داخلى و خارجى مبتنى بر معيار قابل استفاده هستند به وجود مى آورد.

روش و نظريه مديريت تجهيزات محسوب مى شود كه بر هدف ساخت 
 TPM .محصوالت با كيفيت از طريق افزايش كارآيى تجهيزات تأكيد دارد
دربرگيرنده نظريه هاى بهبود مستمر و مشاركت همگانى تمامى كاركنان و 

بخش هاى سازمان است و بر هدف كاهش اتالف هاى به وجود آمده به واسطه 
توقف ماشين آالت از طريق فعاليت گروه هاى كارى كوچك متكى به خود و 
مشاركت هر يك از اپراتورها در وظايفى كه قبًال بخش تعميرات و نگهدارى 

عهده دار آنها بود تأكيد دارد.

2
مدل تعالى كيفيت توسط بنياد اروپايى مديريت كيفيت كه هدف آن كمك به مديريت در منشأ

به كارگيرى اصول مديريت كيفيت جامع و انطباق با آن و افزايش رقابت در صنايع اروپا 
است، بنيان گذارده شده است. اين بنياد همچنين جايزه كيفيت اروپا را به راه انداخته است.

TPM نظريه اى است كه به وسيله ژاپنى ها در دهه 1960 به واسطه تجربياتى كه 
در نگهدارى در طول دهه 1950 در اياالت متحده كسب كرده بودند، مطرح شد. 
از زمانى كه اولين اسناد در زمينه سيستم نت بهره ور جامع TPM ارائه شد بيش از 

30 سال مى گذرد.

فاكتورهاى 3
كليدى موفقيت

ـ حمايت و احساس مسئوليت كليه اعضاى تيم
ـ معرفى فرآيندهاى مديريتى گماشته شده جهت استفاده از خروجى ها براى پياده سازى 

بهبود مستمر
حمايت و مشاركت فراگير تمام افراد تيم

به كارگيرى فرآيندهايى جهت بهبود مستمر

4
ارزيابى كيفيت فرآيندهاى سازمان بر حسب سال هاى گذشته، رقبا و سازمان هاى معيار (كه خروجى ها

با آن ها محك زده مى شوند)
نقاط ضعف يا نقاطى كه عملكرد ضعيفى دارند در قياس با سال هاى اخير يا رقبا شناسايى 

مى شوند

به صفر رساندن ايرادات كيفى، توقفات و اتفاقات در كليه فرآيند در كليه سطوح 
سازمان

مشاركت كليه پرسنل در كليه سطوح سازمان
تشكيل تيم هاى كاهش ايراد و نت خودكنترلى

5
كاربردها

ـ پياده سازى بهبود مستمر در فرآيندهاى داخل سازمان
ـ فراهم آوردن اطالعات درباره ى عملكرد فرآيندهاى كليدى به منظور الگوبردارى

ـ تهيه  بهترين ليست هاى كنترل جهت استفاده در برنامه ريزى كسب و كار و فعاليت هاى 
مرورى

افزايش بهره ورى OPE تا حدود 1,5 تا 2 برابر و كاهش هزينه ها
كاهش حوادث و كنترل ميزان آالينده ها

دستيابى به اهداف در قالب كار گروهى و ايجاد تعلق خاطر كاركنان نسبت به 
ماشين ها

6
نحوه  كار آن 

چگونه است؟

پنداشت اين مدل اين است كه تعالى، سازمانى با اين خصوصيات را مى طلبد:
ـ نتيجه محورى (نتيجه گرايى)

ـ تمركز بر مشترى
ـ رهبرى و ثبات در اهداف

ـ مديريت براساس فرآيندها و واقعيت ها
ـ مشاركت و توسعه كاركنان

ـ بهبود نوآورى و يادگيرى مستمر
ـ توسعه  شراكت ها

ـ پاسخ گويى عمومى
مدل، عملكرد نسبى سازمان را در دو ناحيه  فعاليت هاى توانمندساز و نتايج مشاهده شده، 
در نظر مى گيرد. اين كار با استفاده از پنج معيار توانمندساز (رهبرى، كاركنان، استراتژى و 

خط مشى، منابع و شراكت ها، فرآيندها) و چهار معيار نتايج (عملكرد، مشتريان، كاركنان و 
جامعه) انجام مى شود.

پنداشت اين مدل اين است كه براى رسيدن به نت بهره ور جامع،  8 اصل كلى زير 
بايد در سازمان حاكم شود:

ـ افزايش ميزان اثربخشى كلى ماشين آالت
ـ اجراى نت خودكنترلى توسط پرسنل خطوط توليد

ـ اجراى نت برنامه ريزى شده توسط بخش نگهدارى و تعميرات
ـ برگزارى دوره هاى آموزش تئورى و عملى براى كليه پرسنل

ـ مديريت زودهنگام بر روى ماشين آالت
ـ استقرار سيستم نت كيفيتى با ايجاد ارتباط بين واحدهاى نت و كنترل كيفيت

ـ استقرار نت بهره ور فراگير در واحدهاى پشتيبانى و ستادى نت
ـ مديريت ايمنى و محيط زيست

مدل پس از فرهنگ سازى هاى الزم در داخل سازمان براساس اركان هشت گانه 
TPM اجرا مى شود.

TPM  EFQM مقايسه مدل تعالى
در جدول فوق دو مدل EFQM و TPM با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند.



تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
354055 دستگاه24319منصورياناحمد1
3838ايمنى بهداشت27111فرج نژادمهدى2
3865خدمات ادارى26300نامدارىمحمد3
3657ارزشيابى26497شكرىميثم4
4216مونتاژ تندر26701كنعانىداود5
3810روتوش پرايد21842قهرمانىعلى6
3332مهندسى ابزار21043محمودىعلى7
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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-23 جدول

جدول ذيل را مالحظه كنيد كه از خطوطى با 3 بخش اصلى مساوى 
در ستون عمودى و رديف افقى تقسيم شده است و هر بخش به 3 قسمت 
مساوى كوچك تر در رديف عمودى و افقى تقسيم شده است كه به قسمت هاى 

كوچك خانه و بزرگ تر، بخش مى گوييم.
هر بخش از 9 خانه كوچك در ستون عمودى و رديف افقى تشكيل 
شده است.  حال بخش اول در باال را درنظر بگيريد، عدد 7 در خانه دوم ستون 
عمودى و در خانه اول رديف افقى دوم محسوب مى شود. در بخش 9 خانه اى 
بعد، عدد 7 مالحظه مى شود اما در بخش 9 خانه اى سومى خانه دوم در رديف 

اول و در ستون دوم عدد 7 قرار گرفته است.
بنابر اين حال اگر ستون هاى عمودى را از باال به پائين درنظر بگيريم 
خواهيم ديد كه در ستون باال به پائين عدد 7 در خانه دوم ستون اول قرار دارد 
و در ستون دوم عمودى عدد 7 در خانه هفتم قرار گرفته است. بنابر اين، عدد 
7 در ستون سوم بايد جاى بگيرد و چون قبال در ستون اول و ستون دوم عدد 
7 جايگزين شده است ستون سوم جاى عدد 7 است. در بخش باال و پائين 
عدد 7 قرار دارد فقط بخش ميانى مى ماند كه بخش ميانى ستون سوم عدد 7 
بايد در آن قرار بگيرد و چون 2 خانه از 3 خانه ستون سوم در بخش ميانى پر 
شده است (1و9) بنابر اين خانه اى كه با حرف A مشخص شده است جاى 

عدد 7 است.
روش  بعدى روش مجزا كردن

اعداد 7 را در رديف باالى بخش اول افقى در نظر بگيريد. در ستون افقى 
اول عدد 7 در بخش سوم خانه دوم قرار دارد و در رديف افقى ميانى عدد 7 در 
بخش اول خانه اول رديف افقى قرار دارد و در رديف سوم افقى هيچ عدد 7 
مالحظه نمى شود. بنابراين در بخش اول و سوم رديف افقى عدد 7 وجود دارد و 
شامل جايگزينى نمى شود فقط بخش ميانى مى ماند و رديف افقى ميانى سوم، 
حال اگر به دو بخش پائين نگاه كنيم عدد 7 را در ستون اول و سوم مالحظه 
مى كنيم پس مى ماند ستون ميانى يعنى خانه اى كه حرف C در آن قرار گرفته 
است  جاى عدد 7 است. اگر به اين شكل اعداد را وارد كنيد مى توانيد در خانه 
ميانى سمت راست، عدد 7 را به راحتى به جاى D وارد كنيد. اگر تاكنون جدول 
سودوكو را حل نكرده ايد اين روش براى آغاز كار كافى است. به مرور كه پيش 
خواهيد رفت و به خصوص به پر كردن جداول سخت تر بپردازيد، مى توانيد 
مهارت بيشترى  كسب كنيد.  خواهيد ديد كه احتياج به كسى نيست كه چيزى 

به شما بياموزد روش را خود خواهيد يافت.

سخت

خيلى
سخت

كو
و

د
سو

همكاران محترم پس از حل جدول، پاسخ آن را به همراه مشخصات خود تا 10 روز پس از انتشار نشريه فرصت دارند به مديريت ارتباطات( نشريه نامه پارس) ارسال فرمايند.
به 7 نفر از كسانى كه پاسخ هاى صحيح جدول را به دست آورده باشند، به قيد قرعه جوايزى اهدا مى شود.

نام:    
 نام خانوادگى:      

شماره  پرسنلى:     
محل كار:                   

 تلفن :   

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

سرگرمىسرگرمى
فروردين: در محل كارتان بدون توجه به سابقه 
ــود كه  و تخصص به يكى دو نفر ميدان داده مى ش
شايستگى شما را ندارند. در اين ارتباط با مديرتان 
ــه اي مثبت خواهيد  ــرا كه نتيج گفت وگو كنيد چ

گرفت.  
ــما به ثمر  ــالش، آرزوى ش ارديبهشــت: با ت
مى نشنيد. امروز فردى با يك خبر خوش به سراغ 
شما مى آيد و انتظار مژدگانى دارد. خبرش شما را 
بسيار مسرور خواهد ساخت. كمك به هم نوعان را 

فراموش نكنيد. 
ــال ها رنج و  ــما و س خرداد: وفادارى ذاتى ش
ــى كه براى برپايى يك خانواده موفق تحمل  تالش
ــازيد. از  ــداى انتقام جويى خود نس ــد را ف كرده  اي
ــود به خوبى  ــا بپرهيزيد. از خصلت خ درگيرى  ه
ــر و  ــوش خود س ــد و به زندگى مغش بهره بگيري

سامان دهيد. 
تير: بدون ترديد نبايد فراموش كرد كه مهم ترين 
اصل در زندگى، رسيدن به تعادل است اما چه رخ 
مى دهد كه يك كفه باال و ديگرى پايين مى رود؟ در 
ــما كه مى تواند آزار دهند باشد،  واقع نيمه ديگر ش
ــردگى، بى تابى و سرگردانى  از ستيزه جويى، افس

تشكيل مى شود.  
مرداد: زياده روى در خوردن شيرينى كه چاقى، 
عوارض پوستى و ناراحتى هاي معده را همراه دارد 
از جمله خطراتى است كه امروز شما را به رغم تمايل 
غريزى شما به سالمت، دردناك مى كند. اگر كارتان 
ــيد زياد تعجب نكنيد. مراقب سالمتى  به دكتر كش

خود باشيد. 
ــهريور: در راهى گام نهاده  ايد كه متأسفانه از  ش
ــته است. بايد بدانيد كه  دام، حيله و نادرستى انباش
ــكار و پنهانـ   كه چون روباه  دشمنانى داريدـ آش
مكارى در زندگى شما ايفاى نقش مى كنند. واقعيت 
اين است كه در چاه افتاده  ايد  اما از سر خوش اقبالى 
از اراده و جسارت ذاتى برخورداريد. با يك حركت 

مى توانيد خود را از اين آشفتگى برهانيد. 
مهر: اگر در پى رها شدن از شر فسادى هستيد 
ــت و راه روشن را بر شما بسته است، از  كه راه راس
دوستانى كه همچون قارچ در اطرافتان روييده اند، 
ــاي پازل  ــت برداريد. آخرين تكه ه ــره دس يكس
سرنگونى شما در حال چيدن است و نهايت اينكه 
همراهان و دوستان صديق و شجاع دل در اطرافتان 

هستند. فقط كافى است با ديد باز بنگريد. 
ــه ازدواج هستيد و هنوز در  آبان: اگر در  انديش
انتخاب مناسب ترديد داريد، روز خوش اقبال پيش 
ــتند، نگران  ــت. كسانى كه متاهل هس روى شماس
ــند، با يك آزمايش، خاطر  بيمارى همسرشان نباش

شما آسوده خواهد شد. 
آذر: درگيرى ميان شركا اگر در حد حرف و بحث 
و انتقاد باشد، عيبى ندارد. اما دسته بندى و زير پا خالى 
كردن به دور از مروت است. حواستان را جمع كنيد.  
ــك خانواده پس  دى: چند نفر از اعضاى نزدي
از سال ها دورى، براى يك اقامت كوتاه پيش شما 
مي آيند. امكانات بالقوه آنها، مى تواند عصاى دست 
شما شود. اجراى يك تصميم جدى بسيار مهم به 
ــاده روى ريل  ــكالت مالى به تعويق افت خاطر مش

قرار مى گيرد. 
بهمن: عملى شدن سفرى كه خيلى هم روى آن 
حساب نكرده بوديد را دست كم نگيريد. اين اتفاق 
ــود. نامه يا يك پيام تلفنى از  به زودى محقق مى ش
دوستى دريافت خواهيد كرد كه او قصد بازگشت 
ــا را براى ورودش آب  به خانه را دارد. پس همه ج
ــما خوشايند خواهد  و جارو كنيد. بودنش براى ش

بود و پرشگون. 
اسفند: با كسانى روبه رو مى شويد كه نوع كار 
و توانايى هاي شما، آنها را غافلگير مى كند و به تبع 
ــاركت و همكارى به سويتان  آن، براى نوعى مش
دست دراز مى كنند. امكان و فرصت خوبى است تا 
پله هاي ترقى را طى كنيد. براى رفع و رجوع كردن 
مشكل عاطفى، راه باز شده است، پس شتاب كنيد 

كه پشيمانى سودى ندارد.



شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/7/2326148الناعليرضا ابوعلى1
88/7/1726357رهافرداد بختيارى سياه دله2
88/8/223270سوفيافرشيد رحمن نيا3
88/7/2722314محيا ساداتسيد صمد مشعوفى كلور4
88/7/1624507آيشينافشين تختى5
88/7/2723264حسينعباس توانا6
88/8/226632احسانرسول محمودى7
88/8/223684اميرعلىداود سعدى8
88/8/221752سيده ساريناسيد عباس قوام خلخالى9

88/8/426748مهدىحسين ذوالفقارى10
88/7/1523249محمد طاهامحمد كريم زاده11
88/8/219544فرشادمهدى نوحى12
88/7/2027320ديناجمشيد رئيس صفرى13
88/8/926552پرهاممصطفى گهواره بند14
88/8/826609كيمياحسن رخشان روح اختر15
88/8/622428طاهاياسين مهدى پور پريزاد16
88/7/1526291مانىعلى اكبر رحيمى17
88/8/2727088هانيههادى حيدرى18
88/8/1026069فاطمهحسن عابدى قيزچه19
88/8/526097محمدمهدىاميررهنما كارى فومنى20
88/8/423094ابوالفضلحسن شمس آبادى21
88/7/2027088هانيههادى حيدرى22

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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آيينهآيينه
ــاند كفش هاى ايمنى كه در اختيار پرسنل توليد قرار مى گيرد    با احترام به عرض مى رس
از نظر كيفيت در سطح مناسبى نبوده و باعث ايجاد ناراحتى هايى از قبيل درد كف پا و ميخچه 
ــتفاده مى كنند و  ــنل از اين كفش ها اس ــاعت يا بيشتر پرس ــود. چون كه مدت زمان 8 س مى ش
سالن هاى مختلف شركت نيز از نظر كف سازى سالن متفاوت هستند. مثًال در سالن رنگ اكثر 
ايستگاه هاى كارى داراى شبكه هاى فلزى هستند و سطح غير هموار دارند از اين رو پرسنلى 
ــكالت زيادي مى شوند. همچنين مشكل بعدي،  كه از اين كفش ها استفاده مى  كنند دچار مش
تعويض اين كفش هاست كه پرسنل براى تعويض كفش ها دچار مشكالتى هستند. زيرا واحد 
ايمنى و بهداشت براى تعويض كفش ها مدت زمان يكسال را مشخص كرده كه با توضيحاتى 
ــيار طوالنى بوده و اين كفش ها بعد از 4  كه در باال اشاره شد اين مدت زمان براى تعويض بس
الى 5 ماه غيرقابل استفاده هستند. لذا خواهشمند است هماهنگى فرماييد تعداد كفش هايى كه 
در مدت يك سال به پرسنل تعلق مى گيرد از يك جفت به 2 جفت افزايش يابد تا مشكالت و 

ناراحتى براى كارگران به وجود نيايد.

 جهت جلوگيرى از بروز مشكالتى كه در قسمت ها به علت كمبود نيرو حادث مى شود، 
لطفًا ترتيبى اتخاذ فرماييد كه جايگزين نيروهاى بازنشسته شركت از هر قسمت، حتى االمكان 
در همان قسمت قبلى مشغول به كار شوند نه در قسمت ديگر. اميدوارم اين موضوع را به گوش 

مسئوالن برسانيد تا شايد مرتفع شود.

 لطفًا با توجه به ارائه كارت هاى شتاب در شركت پارس خودرو، ترتيبى اتخاذ فرماييد تا 
در صورت امكان تعداد دستگاه هاى خودپرداز ATM موجود در داخل شركت از يك دستگاه 
به چند دستگاه افزايش يابد. چون اغلب اوقات همين يك دستگاه هم بعضى خدمات را ارائه 

نمى دهد.

 مسئوالن محترم نشرية نامه پارس، با آرزوى خسته نباشيد خدمت شما و تشكر صميمانه 
جهت انعكاس مشكالت پرسنل، مواردى چند از مشكالت موجود را بيان مى داريم. اميد است 

با انعكاس توسط شما و صد البته دلسوزى مسئوالن شركت، اين مشكالت مرتفع شود.
ــفانه فاقد كيفيت الزم است. معموالً پرسنل  1ـ وضعيت صبحانه پرسنل شيفت شب، متأس
ــركت مى آيند و تا ساعت 5 صبح مشغول  حداكثر ساعت 10 شب سوار سرويس شده و به ش
ــده كيفيت و كميت بهترى داشته باشد  ــتند كه در اين ميان الزم است صبحانه ارائه ش كار هس
كه متأسفانه اين گونه نيست كه اين مسأله با يك بار پيگيرى و سركشى مسئوالن مربوطه عيان 

خواهد شد.
2ـ  ساعات كارى شيفت شب طوالنى و با كمال تعجب ميزان توليد بيشتر است و اين مسأله 

نيازمند توجه جدى مسئوالن مربوطه است.
3ـ وضعيت پرداخت وجه از سوى شركت از طريق سيستم سايپا كارت جوابگو نيست و 
عالوه بر معطلى جهت شارژ و دريافت وجه، به جهت ايمنى خطرناك است؛ مخصوصًا براى 

كاركنان شيفتى.

 همان طور كه مستحضريد درصد بااليى از پرسنل شركت باالتر از ده سال سابقه كار دارند 
ولى همگى به صورت قراردادى هستند. آيا برنامه اى در مورد رسمى شدن پرسنلى كه بيش از 
ده سال سابقه كار دارند، پيش بينى شده يا نه. لطفاً مسئوالن ذى ربط جواب قانع كننده اى در اين 

مورد بدهند. در مورد مشكل فوق از مديريت محترم عامل التماس دعا داريم.

ــن كارت، در كارت هاى خريد  ــاذ فرماييد تا مبالغ ب  لطفًا در صورت امكان ترتيبى اتخ
پارسيان شارژ شود. در ضمن در مورد كارت هاى خريد پارسيان توضيحاتى را بفرماييد تا براى 

پرسنل روشن شود. اميدوارم اين كار صورت گيرد.

 مسئول محترم ايمنى و بهداشت اخيراً در شماره جديد نشريه 
ــر شده است خبرى را  نامه پارس  كه در تاريخ 88/8/16 منتش

اعالم كرده با اين مضمون كه واحد ايمنى و بهداشت اقدام به 
واكسيناسيون تعدادى از پرسنل خدمات و حراست و كادر 
ادارى شركت در مقابل بيمارى آنفلوآنزاى نوع A كرده 
است. اين اقدام واحد ايمنى و بهداشت درخور ستايش 
بوده اما از مديريت آن واحد مربوطه درخواست داريم 
 A امكان واكسينه شدن در مقابل بيمارى آنفلوآنزاى نوع
را براى همه پرسنل شركت اعم از توليدى و غير توليدى 

فراهم كنيد. حتى اين پيشنهاد به اين واحد ارائه مى شود كه 
در صورت لزوم هزينه واكسيناسيون را از پرسنل دريافت 

كنيد. مگر پرسنل واحدهاى توليدى در معرض ابتال شدن به 
اين بيمارى قرار نمى گيرند؟ لذا خواهشمند است اقدامات الزم را 

در اين خصوص مبذول فرماييد.

ديد نشريه 
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بابا
 تماس بگيريد تماس بگيريد

ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 

ــا آماده  ــن داريد م ــى براى گفت هر حرف
ــتيم. كمبودها، موفقيت ها،  ــنيدن آن هس ش
پيشنهادها و انتقادها را با ما درميان بگذاريد. 
ــنهادها و  ــنويم. پيش ــان را مى ش درد دل هايت
ــه از عهده اش  ــا جايى ك ــان را ت انتقادهايت
ــم تا با  ــم كرد. برآني ــم لحاظ خواهي بربيايي
شنيدن حرف هايتان آن را با مديران شركت 
ــماره هاى  ــخ آن را در ش مطرح كنيم و پاس

بعدى منتشر كنيم. پس با ما باشيد.

براي محصوالت اغلب خودروسازان معتبر دنيا نشرياتي وجود دارد كه مختص به محصوالت تيونينگ شدة آنها مى پردازد. البته لزومًا اين نشريات متعلق به 
همان برند خودروسازي نيست بلكه برخي از عالقه مندان يا سرمايه گذاران تيونينگ يك برند اقدام به انتشار نشريه مي كنند كه سودآور هم هست.

ــود. در اين مجله مى توانيد جديدترين  ــت كه ويژه تيونينگ محصوالت شركت خودروسازي هوندا منتشر مى ش «هوندا تيونينگ» يكي از همين نشريات اس
تيون هاى مدل هاى مختلف هوندا را ببينيد و برتري هاى تيونرهاي مختلف را نسبت به يكديگر به قلم كارشناسان نشريه بخوانيد.

tuningmag
سايت tuningmag.net به سه زبان انگليسي، 
ــلواكي براي عالقه مندان به تيونينگ  آلماني و اس
مطالبي درباره جديدترين تيون هاى خودرو، موتور 

و قطعات در خود دارد.
اسمارت تيون شده توسط دو شركت لورينزر و 
ــون، المبورگيني ربنتون  برابوس، آئودي اس3 تي
ــده و نيز مطلبي در مورد لزوم چك كردن  تيون ش
تايرهاي اسپرت از جمله مطالب جديد اين سايت 

است. حتماً سري بزنيد.

خودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي
وله
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لنز پارس

شي گيون ايرلندي دروازه بان معروف منچسترسيتي و تيم ملي ايرلند، روزهاي 
ــختي در پيش دارد. گيون كه يكي از دروازه بانان برتر دنيا به شما مى رود، با تيم  س
ملي ايرلند وارد مرحله پلي آف جام جهاني آفريقاي جنوبي شده اند و تمام تالش خود 
را براى شكست تيم فرانسه و صعود متمركز كرده اند. اما گيون با وجود اين روزهاي 

سخت، از ماشين بازي دست برنداشته و يك پورشه پانامرا خريده است.
ــه به شمار مى رود كه انقالبي  پانامرا اولين خودرو سدان چهار در ساخت پورش
در ساخت خودروهاي سوپراسپرت به شمار مى رود. اين خودرو تركيبي از عملكرد 

ــچ خودروي هم كالس آن  ــپرت و امكانات رفاهي مجلل ارائه مى دهد كه در هي اس
ديده نمي شود. ساختار بدنه پورشه پانامرا استيل بوده اما كاپوت و درها آلومينيومي 
هستند. موتورهاي 6 و 8 سيلندر با 300 تا 500 اسب بخار قدرت، به مشتريان پانامرا 
پيشنهاد مى شود. مدل هيبريدي آن هم يك موتور 6 سيلندر و يك موتور برقي دارد. 
ــكان را مى دهد كه در توقف هاى  Stop به كار رفته در پانامرا اين ام فناوري Startـ 
كامل، موتور خاموش شده و به محض برداشتن پا از روي ترمز، روشن مى شود. البته 

پانامرا قيمتي بين 70 تا 150 هزار دالر دارد.

شي گيون ـ پورشه پانامرا

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

هوندا تيونينگ
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