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همه چيز درباره آنفلوانزا

شركت پارس خودرو در آبان ماه سال جارى با توليد 
26هزار و 668 دستگاه از انواع خودروهاى سوارى، 

بار ديگر ركورد توليد خود را شكست.
به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو، 
اين شركت در ادامه روند رو به رشد توليدات خود 
و ركوردشكنى هاى پى در پى كه نشان از عزم جدى 
مديران و كاركنان آن، در رسيدن به جايگاه هاى توليدى 
و كيفى باالتر است، توانست در آبان ماه سال جارى 
با توليد 26هزار و 668 دستگاه از انواع خودروهاى 

سوارى ركورد توليد خود را افزايش دهد. 
صفحه11

22كنفرانس بين المللي مديريت بهره وريكنفرانس بين المللي مديريت بهره وري

 مهندس تفرشى مديرعامل بسيجى نمونه صنعتى كشور  شد مهندس تفرشى مديرعامل بسيجى نمونه صنعتى كشور  شد
از سوى وزارت صنايع و معادن 

مديرعامل پارس خودرو، به عنوان بسيجى نمونه صنعتى 
كشور انتخاب شد.

ــت ارتباطات، در  ــانى مديري به گزارش اداره اطالع رس
مراسمى كه در وزارت صنايع و معادن برگزار شد، مهندس 
تفرشى مديرعامل شركت پارس خودرو،  به عنوان مدير عامل 

بسيجى نمونه صنعتى كشور شناخته شد.
ــن خبر، لوح  ــت: در پى اعالم اي اين گزارش حاكى اس
تقديرى از جانب مهندس محرابيان وزير صنايع و معادن به 

مهندس تفرشى اهداء شد. 
بنا بر اين گزارش، مهندس علي اكبر محرابيان در همايش 
ــهيد وزارت  ــت 174 ش ــيجيان و ايثارگران و پاسداش بس
صنايع و معادن و سازمان ها و مؤسسات تابعه كه به مناسبت 
ــكيل بسيج مستضعفين  گراميداشت سي امين سالگرد تش
برگزار شد، خاطرنشان كرد: تفكر و عزم بسيجي بايد در تمام 

برنامه هاي ما متجلي شود.
مهندس محرابيان به تمامي معاونان و مديران خود توصيه 
كرد: در حوزه هاي مرتبط، اگر دو نفر مي توانند فعاليتي را انجام 

دهند، بسيجي بودن را از مالك هاي انتخاب قرار دهند.
وزير صنايع و معادن گفت: حضور بسيج و تفكر بسيجي 
در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بسيار 
ــت و بايد اين تفكر و عزم در تمام  ــته اس پررنگ تر از گذش

برنامه هاي ما متجلي شود. 
ــت: امروز يكي از مهم ترين  مهندس محرابيان اظهار داش
مالك هاي انتخاب، بسيجي بودن و تفكر بسيجي است چرا 
كه ايران با اين تفكر توانسته است برقله هاي قدرت در جامعه 

بين الملل تكيه بزند.
صفحه3

درپى برنامه هاى افزايش توليد در شركت پارس خودرو: 

صفحه13
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ــران گفت: خطوط  ــو در اي مدير ارشــد كيفيت محصوالت رن
ــتقرار سيســتم هاى مديريت، دليل كيفيت  توليد پيشــرفته و اس
تندر90 پارس خودرو است و تندر90 اين شركت مى تواند همه 

استانداردهاى روز جهان را كسب كند. 
ــد كيفيت محصوالت رنو در ايران  فليپ مارتين، مدير ارش
ــطح كيفى بسيار خوبى قرار  گفت: تندر90 پارس خودرو در س
دارد و اين محصول توانسته است از كليه روش هاى موجود براى 

اندازه گيرى سطح كيفى خودرو با موفقيت عبور كند. 
ــى كه ما براى براى اندازه گيرى سطح كيفى  وى افزود روش
ــتفاده مى كنيم AVES ( استاندارد ارزشيابى  خودروها از آن اس
ــترى انجام  خودرو ) نام دارد كه پيش از تحويل خودرو به مش

مى شود و اين روش چند سالى است كه در شركت پارس خودرو 
مورد استفاده قرار مى گيرد. 

ــران تأكيد كرد:  ــو در اي ــد كيفيت محصوالت رن مدير ارش
هدف گذارى بين المللى شركت رنو از نظر نمرات منفى كيفيت 
در كليه كشورهاى توليد كننده محصوالت اين شركت، عدد 3 
مى باشد كه اين هدف گذارى در  موارد چالشى به عدد 2/5كاهش 
مى  يابد ؛ نكته مهم اينجاست كه نمره منفى محصوالت توليد شده 
در شركت پارس خودرو 1/6است كه از استاندارد جهانى شركت 

رنو نيز پايين تر است. 
ــتاندارد شركت رنو  فليپ مارتين ادامه داد: هدف گذارى اس
در خصوص استاندارد بين المللى " V1 " ( مواردى كه مشترى 

ــيدگى دارد ) نمره 0/14 است كه ميزان  شكايت و تقاضاى رس
اين نمره منفى در شركت پارس خودرو 0/11يعنى 0/03 كمتر از 
استاندارد شركت رنو است و شركت پارس خودرو با اين روند 
ــه صادرات محصوالت  ــالوه بر بازارهاى داخلى، ب مى تواند ع

توليدى خود نيز توجه ويژه داشته باشد. 
مدير ارشد كيفيت محصوالت رنو در ايران همچنين با اشاره 
ــب و حرفه اى مديران كيفى شركت هاى  به ارتباط بسيار مناس
پارس خودرو و رنو گفت: يكى از مهم ترين داليل كيفيت باالى 
ــركت پارس خودرو ارتباط  ــده رنو در ش محصوالت توليد ش
تنگاتنگ اين مديران و برگزارى جلسات منظم QRQC جهت 
شناسايى، بررسى و رفع موانع و مشكالت موجود كيفى است. 

ــركت رنو به دليل كيفيت باالى  فليپ مارتين اضافه كرد: ش
محصوالت شركت پارس خودرو، بدون ترديد خواستار توليد 
محصوالت جديد و همكارى هاى جديد با شركت پارس خودرو 
است و بر همين اساس توليد خودرو B90، تندر90 وانت و چند 

محصول ديگر در دست بررسى است. 
وى ادامه داد: شركت رنو در رابطه با محصوالت توليدى خود 
در كليه كشورها پرسشنامه هايى را تنظيم و منتشر كرده است كه 
بررسى نتايج جمع آورى شده از خريداران محصوالت شركت 

پارس خودرو بسيار مثبت است. 
ــد كيفيت محصوالت رنو در ايران در پايان افزود:  مدير ارش
ــه، رنگ و مونتاژ ــركت پارس خودرو در زمينه بدن خط توليد ش
بسيار پيشرفته و مدرن است و به كارگيرى ربات هاى پيشرفته و 
داراى تكنولوژى روز دنيا در اين خطوط باعث افزايش كيفيت و 
كاهش ظريب خطاى نيروى انسانى نسبت به ساير خودروسازانى 
ــتى و نيروى انسانى بيشترى  است كه از سيستم هاى مونتاژ دس
بهره مى برند و با اين وجود مى توان خط توليد محصوالت رنو در 
 PETECHT شركت پارس خودرو را با خط توليد اين شركت در

كشور رومانى مقايسه و قابل رقابت دانست.    

مدير ارشد كيفيت محصوالت رنو در ايران اعالم كرد: 

خطوط توليد پيشرفته
 دليل كيفيت باالى تندر90 پارس خودرو

با حضور پارس خودرو برگزار شد

كنفرانس بين المللى مديريت بهره ورى و كيفيت در نگرش جهانى شدن
دومين كنفرانس بين المللى مديريت بهره ورى و كيفيت 
ــى و حضور  در نگرش جهانى شــدن با حمايت مال
شــركت پارس خودرو، روز دوم و سوم آذر در محل 

هتل المپيك تهران برگزار شد.
ــس با حضور  ــزارش، اين كنفران بنابر اين گ
ــاوران داخلي و  ــگاه و مش اساتيد مجرب دانش

خارجي حوزه بهره ورى و كيفيت برگزار شد.
ــى 2 روز برگزارى  اين گزارش مى افزايد: ط
ــئوالن اجرايى و  ــى از مس ــس، نمايندگان كنفران
ــين نماينده  ــن جانش ــات دولتى و همچني مقام
سازمان توسعه صنعتى ملل متحد(UNIDO) به 

ايراد سخنرانى پرداختند.
ــعه  ــتراتژيك و توس همچنين مديريت اس
مديريت با همراهى و همفكرى حوزه معاونت 
ــود فرايندهاى  ــوان «بهب ــه اى با عن توليد مقال
توليدى از طريق شكست اهداف استراتژيك» 

ارائه داد.
ــس نيز مدير  ــم اختتاميه اين كنفران در مراس
ــعه مديريت به نمايندگى از  ــتراتژيك و توس اس
ــركت پارس خودرو، تنديس ويژه را دريافت  ش

كرد.



مدير فروش و بازاريابى شركت پارس خودرو اعالم كرد: 
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پارس خودرو  واحد نمونه صنعتي شدپارس خودرو  واحد نمونه صنعتي شد

ركورد توليد تندرركورد توليد تندر9090 پارس خودرو پارس خودرو
 از ابتداى توليد تا كنون شكسته شد از ابتداى توليد تا كنون شكسته شد

در پنجمين جشنواره قهرمانان صنعت 

با افزايش 25درصدى توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته

شــر كت پارس خودرو مفتخر به كسب عنوان  
ــي» در پنجمين جشــنواره  «واحد نمونه صنعت

قهرمانان صنعت شد.
ــش روز 30 آبان  بنا براين گزارش، اين هماي
ــان،  وزير صنايع  ــدس محرابي با حضور مهن
ــالمي وزير كار و امور  ــيخ االس و معادن،  ش
ــازمان  اجتماعي و مهندس هدايت رئيس س
ــالن  ــع در س ــازي صناي ــترش و نوس گس

همايش هاى صدا و سيما برگزار شد.
ــركت  ــد: ش ــى افزاي ــزارش م ــن گ اي
ــا پيگيرى  ــا حضور فعال و ب پارس خودرو ب
ــعه مديريت  ــتراتژيك و توس ــت اس مديري

توانست با  كسب حداكثر امتياز ارزيابى هاى 
ــنواره قهرمانان  ــانه دبيرخانه جش كارشناس
ــى و  ــت  در رابطه با معيارهاى خط مش صنع
ــتريان،  نتايج كاركنان و  استراتژى،  نتايج مش
نتايج كليدى عملكرد دربين 70 سازمان معتبر 
به عنوان « واحد نمونه صنعتى» شناخته شود. 

در اين جشنواره مهندس مدنى،  قائم مقام 
مدير عامل، تنديس و لوح قهرمانان صنعت را 

دريافت كرد.
 گفتنى است اعضاى  شوراى معاونان نيز در 

اين جشنواره حضور داشتند.

ــواع تندر90 در آبان  ــتگاه ان پارس خودرو با توليد 3437 دس
ــال جارى، ركورد توليد ماهيانه خود را از بدو توليد اين  ماه س

محصول شكست.
ــودرو، اين  ــركت پارس خ ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
شركت  با هدف توليد با كيفيت تندر90 و انجام تعهدات خود 
ــتگاه تندر90 را در برنامه خود  در ماه گذشته، توليد 3437 دس
ــتيابى به اين هدف، نسبت به آبان ماه سال  قرار داد و ضمن دس
1387و بهمن سال 1386 به ترتيب 25 و  33 درصد رشد را به 

ثبت رساند.
بر اساس اين گزارش شكسته شدن ركورد ماهيانه توليد تندر90  
ــى اين محصول در  ــودرو،  ضمن حفظ و ارتقاى كيف پارس خ
ــر تال ش كاركنان، كارگران،  بازارهاى داخلى و خارجى، بيانگ
متخصصان و مديران پارس خودرو براي عمل به تعهدات خود 

نزد مشتري است.
ــودرو آمادگي و  ــركت پارس خ ــت ش اين گزارش حاكى اس
ــت  امكانات الزم براي توليد تندر 90 با تمام ظرفيت را دارا اس

و اين شركت در آبان ماه براى اولين بار از تاريخ توليد خودرو 
ــت ركورد توليد اين خودرو را به ماهانه  ــته اس تندر90، توانس

3437 دستگاه برساند.
ــركت پارس خودرو توانسته  ــت كه ش در اين گزارش آمده اس
است با رشد توليد خودرو تندر90 در خصوص تحويل تعهدات 
خود به روز عمل كرده و پيش بينى مى شود در صورت ادامه اين 
ــب و به موقع قطعات از سوى  ــد و تأمين مناس روند رو به رش
تأمين كنندگان داخلى و خارجى، تحويل به روز اين خودرو با 
ــتريان و همچنين كاهش اختالف  هدف كاهش زمان انتظار مش

ــود. ــبت به كارخانه آغاز ش قيمت اين خودرو در بازار نس
گفتنى است صادرات 2000 دستگاه تندر90 به كشور عراق كه 
ــمارگان باالى اين خودرو از چندى  در پى توليد با كيفيت و ش
ــت به صورت منظم ادامه داشته و مسئوالن  پيش آغاز شده اس
ــور ضمن اعالم رضايت از روند صادرات اين  تجارى اين كش
ــاير خودروهاى  ــراى واردات س ــول، آمادگى خود را ب محص

ــركت پارس خودرو به عراق اعالم كرده اند. ش

توليد خودروهاي كمتر از 9 ميليون تومان را در 
دستور كار داريم. 

مهندس مجيد هدايت، رييس سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، در پاسخ به سؤالي مبني بر 
ــي خودروهاي توليد  ــطح كيفي و قيمت اين كه از س
ــتيد يا نه؟ گفت: مسأله اصلي در  داخل راضي هس
ــذاري بازار داخل  دنياي امروز، رقابت و عدم واگ
بدون حالت بردـ  برد به بيگانگان است كه بر اين مبنا 

مسير خوبي را در خودروسازي طي كرده ايم. 
وي با بيان اين كه كيفيت خودروهاي توليد داخل 
در حال رشد بوده و مسائل مربوط به قيمت نيز در 
مسير منطقي است، خاطرنشان كرد: طبق مطالعات 
ــال هاي گذشته  ــده، قيمت خودرو در س انجام ش
افزايش آن چناني نداشته است كه اين مسأله تبعاتي 
را از نظر كيفيت به دنبال خواهد داشت كه البته تمام 

شرايط بايد در كنار هم ديده شود. 
او ادامه داد: البته انتظار مردم و آن چه كه در اين 
ــود، ايجاد امكان  ــه آن توجه خاص ش دوره بايد ب
انتخاب خودرو براي سطوح مختلف درآمدي است 
كه ما اين كار را آغاز كرده ايم. اين مسأله اي است كه 
ــتند و اگر زير قيمت هاي  مردم منتظر تحقق آن هس
ــت تا 9 ميليون تومان خودرو مناسبي را توليد  هش
ــيم، مردم رضايت بيشتري  كرده و تنوع داشته باش

خواهند داشت.

ركورد فروش ساليانه پارس خودرو شكست 

مدير عامل ايدرو خبرداد:
توليد خودروهاي 

كمتر از 9 ميليون تومان

از سوى وزارت صنايع و معادن 
مهندس تفرشى 

مديرعامل بسيجى
 نمونه صنعتى كشور شد

ــان آبان ماه  ــاليانه شــركت پارس خودرو در پاي ركورد فروش س
شكست.

ــركت  ــين روان بد قائم مقام معاونت فروش و بازاريابى ش حس
پارس خودرو گفت: شركت پارس خودرو در پايان آبان 88 ركورد 

فروش سال 1387 خود را شكست. 
ــى ام آبان ماه سال  ــركت پارس خودرو در روز س وى افزود: ش
ــال گذشته،  جارى، با محقق كردن 100 درصدى فروش ريالى س
ركورد جديدي را به ثبت رساند و با وجود برنامه هاى توليدى در 
حال افزايش در اين شركت، پيش بينى مى شود شركت پارس خودرو 

در پايان سال، ركورد بى سابقه اى را به ثبت رساند.
حسين روان بد افزود: اين شركت توانسته است در پايان آبان ماه 
سال جارى ركورد فروش خودروهاى ماكسيما دنده اى، ماكسيما 
اتوماتيك، مگان 1600cc، مگان 2000cc و تندرE0 90 را بشكند و 
در رابطه با ساير محصوالت اين شركت نيز با توجه به روند رو به رشد 

فعلى، گذر از فروش تعدادى و ريالى سال 1387 قطعى است.  
روان بد همچنين اعالم كرد: در پى افزايش كيفى چشمگير در 
ــركت پارس خودرو و همچنين تنوع محصوالت،  محصوالت ش
استفاده از شبكه مجرب نمايندگى هاى فروش، استفاده از ابزارهاى 

نوين رقابتى و افزايش محسوس رضايتمندى از شبكه خدمات پس 
از فروش اين شركت نسبت به سال هاى قبل، نرخ انصراف از خريد 
محصوالت پارس خودرو توسط مشتريان به شدت كاهش يافته و 

به يك چهارم تقليل پيدا كرده است. 
ــان نرخ  ــركت پارس خودرو اعالم كرد: نوس مدير فروش ش
ــودرو از 40 درصد در  ــروش ريالى و عددى پارس خ افزايش ف
ماه هاى ركود بازار تا 110درصد در ماه هاى عادى رسيده است 
كه اين نشان از كيفيت محصوالت اين شركت، اعتماد مشتريان 
ــركت پارس خودرو و اعمال روش هاى نوين  به محصوالت ش

فروش و بازاريابى در اين شركت است. 
ــركت پارس خودرو، در پايان  ــين روان بد مدير فروش ش حس
ــروش خودرو مگان  اظهاراتش تعداد تقريبى برنامه ريزى جهت ف
ــركت  ــتگاه پيش بينى كرد و افزود: ش ــال آينده را 15هزار دس در س
ــال گذشته و  محقق  پارس خودرو ضمن گذر از كليه ركوردهاى س
كردن برنامه هاى فروش خود در سال جارى، با ورود خودروهايى نظير 
تينا، قشقايى و خانواده مگان به سبد محصوالت جديد اين شركت، در 
سال 1389 رشد فروش كم نظيرى را در صنعت خودروسازى كشور 

به ثبت خواهد رساند. 

ادامه از صفحه اول
مهندس محرابيان، اين قدرت را نشأت گرفته 
از واليتمداري و معنويت روحيه بسيجي دانست 
وگفت: امروز اين تفكر بسيجي به مراتب محكم تر 

و جدي تر از گذشته در حال پيشروي است.
ــخ  ــع ومعادن با تأكيد بر عزم راس وزير صناي
بسيج در عرصه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي 
افزود: پيشرفت ها و توفيقات امروز بخش صنعت 
و معدن كشور، مرهون عزم و تفكر بسيجي است 
كه اين تفكر بايد روز به روز در كشور گسترش 

بيشتري يابد. 
ــيج و بسيجي  وي اظهار كرد: هر جا كه به بس
ــتفاده قرار  ــد و تجربيات آن مورد اس اعتماد ش
گرفت، موفقيت آن صددرصد بود چرا كه پشت 

تفكر بسيجي، عزم و اراده آهنين است.
ــان، توجه به بصيرت  به گفته مهندس محرابي
بسيجي از موضوعات مهم و ويژه اي است كه بايد 

همواره مدنظر قرار گيرد.
ــاره به اين كه برنامه  وزير صنايع ومعادن با اش
ــاس ارزش هاي واالي  5 سال آينده كشور براس
ــعه همه جانبه شكل گرفته است،  انساني و توس
ــاس توجه به ويژگي هاي  افزود: اين برنامه براس
فردي و ممتاز يك انسان كامل است كه مي توان 

گفت در تفكر بسيجي خالصه شده است.



هم اكنون بدهي شركت پارس خودرو به 
رنو پارس به صفر رسيده است.

ــا اعالم اين  مديرعامل پارس خودرو ب
خبرافزود: خوشبختانه با برنامه ريزي هاي 
ــه رنو پارس و  ــق، هرگونه پرداخت ب دقي
ــازان تندر 90 به روال عادي  ديگر قطعه س
برگشته است و انتظار داريم با تأمين قطعه، 
ــتگاه  توليد اين خودرو به بيش از 200 دس
ــركت پارس خودرو افزايش  در روز در ش

يابد. 
مهندس تفرشي گفت: با برنامه ريزي هاي 
انجام شده توليد خودروي تندر 90 در اين 
شركت از 170 دستگاه در روز فراتر رفته 

است. 
وى افزود: اين در حالي است كه توليد 
خودروي تندر 90 در شركت پارس خودرو 
ــكالت تأمين قطعه در ابتداي  به دليل مش
ــال جاري بين 30 تا 40 دستگاه در روز  س

بود. 
ــي هدف اين شركت در  مهندس تفرش
توليد خودروي تندر90 را،توجه به كيفيت 
آن و در راستاي اجراي به موقع تعهدات در 

ــتريان اعالم كرد.  برابر مش
ــاره به  ــل پارس خودرو با اش مديرعام
ــودروي تندر90 در  ظرفيت هاي توليد خ
ــركت افزود: پارس خودرو ظرفيت  اين ش
ــتگاه را  ــطح 600 دس ــد تندر90 تا س تولي
ــازان  ــرط آن كه قطعه س در روز دارد به ش
ــركت را  ــد قطعات مورد نياز اين ش بتوانن

تأمين كنند. 
ــودروي  ــع خ ــه موق ــل ب وي برتحوي
ــرد و گفت:  ــتريان تأكيد ك تندر90 به مش
پارس خودرو در توليد اين خودرو از برنامه 
ــت اين شركت به  عقب نيست و مقرر اس
تمام تعهدات خود طبق قرارداد عمل كند. 
ــخ به   مدير عامل پارس خودرو در پاس
اين سؤال كه پارس خودرو كه داراي بدهي 
قابل توجهي به رنوپارس نيست، پس دليل 
ــركت  كمبود قطعه تندر تحويلي به اين ش
ــد اين خودرو در  و پايين بودن تيراژ تولي
مقايسه با برنامه ريزى انجام شده چيست؟ 
اظهار داشت: پاسخ اين سؤال را رنوپارس 

بايد بدهد.
ــت: در  ــار داش ــي اظه ــدس تفرش مهن
ــو پارس و  ــركام پارس، رن صورتي كه مه
ــات الزم براي  ــد قطع ــازان بتوانن قطعه س
توليد تندر90 را تأمين كنند، خودروسازان 
(پارس خودرو و ايران خودرو) مي توانند 

توليد تندر را افزايش دهند. 
ــون  ــم اكن ــه، ه ــان اين ك ــا بي وي ب
پارس خودرو توان توليد ساالنه 150 هزار 
ــت، افزود: ما  ــتگاه تندر 90 را داراس دس
ــم و توليدمان  ــارس نداري بدهي به رنو پ
ــدي برخوردار بوده  نيز از روال رو به رش

است. 
ــي در صورت  ــدس تفرش به گفته مهن
ــركت تا  تأمين قطعه، توليد تندر در اين ش
ــال به روزانه 220 دستگاه خواهد  پايان س

رسيد. 

ــوص برنامه پارس خودرو  وي در خص
ــدر90 نيز تصريح  ــش توليد تن براي افزاي
ــركت رنوپارس جهت افزايش  كرد: با ش
ــزى كرده ايم هر چند  توليد تندر برنامه ري
ــال هاي قبل ظرفيت سازي الزم را  كه ما س

انجام داده ايم. 
ــاره به  ــل پارس خودروبا اش مدير عام
ــدات  ــت در تولي ــوع كيفي ــت موض اهمي
ــوع را در  ــودرو گفت: اين موض پارس خ
ــركت پياده كرده ايم.  اليه هاي مختلف ش
اصوالً پارس خودرو يادگيري سازماني اش 
ــس و با كيفيت  بر مبناي خودروهاي لوك
است و ما نيز سعي كرديم اين قضيه را در 

مورد تندر 90 لحاظ كنيم. 
ــؤال كه باالخره  وي در پاسخ به اين س
كيفيت تندر 90 پارس خودرو باالتر است 
يا ايران خودرو؟ نيز گفت: من مرجع تعيين 
ــتم و نگاه رقابتي هم به اين  اين معيار نيس

موضوع ندارم. 
ــتيم كه  ــال اين نيس ــزود: به دنب وي اف
ــران خودرو  ــر از محصول اي ــا بهت تندر م
باشد بلكه قصد داريم كيفيت محصوالت 
پارس خودرو هر روز بهتر از گذشته باشد. 
ــي در پاسخ به اين سؤال  مهندس تفرش
ــنهاد تمركز توليد تندر90  كه بررسي پيش
ــران خودرو يا  ــي از دو كارخانه اي در يك
ــت؟  ــودرو در چه مرحله اي اس پارس خ
ــز تندر90 رد  ــنهاد تمرك عنوان كرد: پيش
ــنهاد كه ايران خودرو  نشده، بلكه اين پيش

نيز آن را امضا كرده، در مرحله  بررسي قرار 
ــه جمع بندي نهايي در اين  دارد، اما هنوز ب
ــا روي كار  ــيده ايم. اكنون نيز ب زمينه نرس
آمدن مديريت جديد در رأس ايدرو، منتظر 

ــتيم.  تصميم و نظر جديد اين سازمان هس
ــدن  وي با بيان اين كه تاكنون خبر رد ش
پيشنهاد تمركز توليد تندر90 را نشنيده ام، 
با اشاره به اين كه تمركز توليد اين خودرو 
ــنهاد اوليه  ــنهاد جانبي از پيش تنها يك پيش
ــور  ــود وضعيت توليد آن در كش براي بهب
بوده است، توضيح داد: اصل اين پيشنهاد 

از طرف شركت ايران خودرو تنظيم شده 
ــد و بر  ــي ما تعديل ش بود كه با كارشناس
ــت فقط يك شركت با  اين اساس قرار اس
رنوپارس مذاكره كند. در واقع در مذاكره 
ــرارداد توليد تندر90 بحث  براي اصالح ق
ــد كه اين  ــت مطرح ش ــز در مديري تمرك
پيشنهاد لزومًا به معني متمركز شدن توليد 

ــت.  در يكي از دو كارخانه نيس
مهندس تفرشي تأكيد كرد: اگر نياز باشد 
تمركز توليد تندر90 نيز انجام مي شود، اما 
ــد، اصًال  ــازي به انجام اين كار نباش اگر ني
ــدن توليد در يكي از  لزومي به متمركز ش
دو كارخانه ايران خودرو يا پارس خودرو 
ــتان تمركز در  ــت؛ بنابراين اصل داس نيس
ــد تندر90  ــالح قرارداد تولي مديريت اص

است. 
ــوان مديرعامل  وي ادامه داد: من به عن
ــم كه ما حتي با  پارس خودرو اعالم مي كن
ــت و توليد محصول  خودمان نيز در كيفي

رقابت مي كنيم. 
مهندس تفرشي در ادامه در مورد توليد 
قشقايي و تينا نيز گفت: توليد اين خودروها 
طبق برنامه در حال انجام است و اين كار از 

ــد.  ــفند ماه آغاز خواهد ش اس
وي از برنامه واردات چندين دستگاه تينا 
و قشقايي در سه ماهه آخر سال به صورت 
سي.بي.يو به كشور خبر داد و گفت: سعي 
مي كنيم اين خودروها در دي ماه به كشور 
ــود ولي اگر اين  وارد و در بازار عرضه ش
ــفند ماه  ــاد حتمًا در بهمن يا اس اتفاق نيفت

ــد.  انجام خواهد ش
ــدادي  ــه واردات تع ــاره ب ــا اش وي ب
ــقايي بصورت سي.بي.يو به  خودروي قش
ــور گفت: اين خودروها در مدت دو  كش
ساعت به فروش رسيد ولي عرضه قشقايي 
ــال آينده انجام  ــي.كي.دي س بصورت س

خواهد شد. 
ــان  ــودرو در پاي ــل پارس خ مديرعام
ــت، با توجه به نياز بازار، هدف  اظهارداش
ــال 1388، توليد 295  پارس خودرو در س
هزار دستگاه خودرو است و فروش نيز در 

ــال جاري به همين ميزان خواهد بود. س
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

تسويه كامل با رنو پارستسويه كامل با رنو پارس
مديرعامل پارس خودرو خبر داد:

حاجى جبارى                    قائم مقام مديريت كنترل توليد و تغذيه خطوط    1
2   استاد رحيمى                  معاون تضمين كيفيت

3   ابوذر خانى                   قائم مقام معاونت تضمين كيفيت
4   تقى رحمانى                  سرپرست مديريت خريد داخل
5   فياض                   مدير برنامه ريزى تأمين و توليد

6   بابك بيرانوند                  قائم مقام معاونت توليد در امور پشتيبانى و رنگ
7   فارسيانى                   قائم مقام معاونت توليد در امور نيسان و رنو

حسين صمصامى فرد                    نماينده مدير عامل در كميته طبقه بندى مشاغل    8
9   فرهاد طغيانى                  رئيس منبع يابى و ارزيابى منابع

10   حسن ايجى                  رئيس مهندسى مونتاژ و تنظيمات

انتصابات



در پى افزايش كيفى قابل توجه در تندر90 
شــركت پارس خــودرو، صــادرات اين 

محصول به كشور عراق آغاز شد. 
ــركت  ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
ــس واحــد مطالعـه،  پارس خودرو، ريي
تحقيق و بازاريابي امور بين الملل با اعالم 
اين خبر گفت: صادرات تندر90 يكى از 
بندهاى الحاقيه قرارداد تندر90 است كه 
ــاس اين الحاقيه، شركت رنو پارس  براس
ــركت رنو در كشور، متعهد به  نماينده ش
صادرات 20 درصدى اين خودرو از زمان 

آغاز توليد شده است.
ــه يكى از  ــا ك ــزود: از آنج ــزادي اف به
ــادرات تندر90  ــات مهم در ص موضوع

به كشور عراق و ديگر كشورها، كيفيت 
ــد در تيراژ مورد نظر  ــر توانايى تولي برت
ــت، شركت  ــركت پارس خودرو اس ش
پارس خودرو و شركت رنو پارس پس از 
مذاكرات طوالنى با يكى از واردكنندگان 
ــراق، موفق به عقد  ــور ع خودرو به كش
قراردادى مبنى بر صادرات 2000 دستگاه 
ــودرو به اين  ــودرو تندر90 پارس خ خ

كشور شدند. 
وي گفت:پس از صادرات خودرو پيكاپ 
به كشور عراق، اولين سرى از خودروهاى 
تندر90 پارس خودرو E0+AC به رنگ 
زرد جهت استفاده در ناوگان تاكسيرانى 
كشور عراق به اين كشور صادر شده است 

و به زودى خودروهاى ماكسيما، رونيز و 
مگان نيز روانه بازار عراق خواهد شد. 

اين گزارش مى افزايد: استقرار سيستم هاى 
بهره ورى و مديريت كيفيت، به كارگيرى 
تجهيزات مدرن و تكنولوژى باالى خطوط 
توليد رباتيك و همچنين پشتكار، دقت و 
عملكرد دقيق طبق برنامه ريزى هاى انجام 
شده توسط كارگران و مهندسان خطوط 
توليد تندر90 پارس خودرو باعث افزايش 
ــده  ــوس در اين خودرو ش كيفى محس
ــور عراق،  و مهم ترين دليل انتخاب كش
ــا كيفيت به  ــت ورود اين خودرو ب جه
ــور به همين  ــيرانى اين كش ناوگان تاكس

خاطر است. 
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تندرتندر9090 پارس خودرو به عراق رفت  پارس خودرو به عراق رفت 

مديرعامل سايپا:

مينياتور
 آخر امسال مي آيد

ــايپا  ــازي س ــل گروه خودروس مديرعام
گفت: خودرو مينياتور آخر امسال به بازار 

مي آيد.
مهندس نعمت اهللا پوستين دوز با اعالم 
ــكل حاد و  ــر گفت: مينياتور مش اين خب
خاصي ندارد و به طور حتم پايان امسال، 

روانه بازار خواهد شد.
ــايپا در توليد  وي با تأكيد بر اين كه س
ــه روبرو  ــكل تأمين قطع مينياتور با مش
نيست، افزود: دليل تأخيرهاي به وجود 
ــه مينياتور، آماده  آمده در توليد و عرض

نشدن كارخانه آن در كاشان است.

مهندس پوستين دوز تأكيد كرد: ما در 
كاشان به طور هم زمان سه فرآيند ساخت 
ــط توليد و توليد  كارخانه، راه اندازي خ
ــام مي دهيم و اين  محصول را با هم انج
ــر در توليد و  ــل اصلي تأخي موضوع دلي

عرضه مينياتور است.
مديرعامل سايپا همچنين تأكيد كرد: 
ــش نمي يابد و اين  قيمت مينياتور افزاي
خودرو طبق تعهدات انجام شده در اختيار 

ثبت نام كنندگان قرار خواهد گرفت.

هديه 
عيد سعيد غدير

ــبت  بنا به تصويب مدير عامل، به مناس
عيد سعيد غدير خم 20 كيلو برنج ايرانى، 
10 كيلو مرغ و يك سرى بن مواد شوينده، 
ــدر اعطاء  ــكاران گرانق ــك از هم به هر ي

خواهد شد.
به گزارش معاونت منابع انسانى و ادارى 
بن فوق فقط تا تاريخ درج شده در آن معتبر 

است.

هديه 
عيد سعيد قربان

بنا به تصويب مدير عامل، به مناسبت 
عيد سعيد قربان، عيد تقرب به حضرت 
ــپردگى و بندگى، به هر يك  حق و سرس
ــت  ــالوه بر 10 كيلو گوش از عزيزان ع
گوسفندى، مبلغ 250 هزار ريال پرداخت 

خواهد شد.

ــادار تهران، گروه  ــازمان بورس اوراق به براســاس آخرين گزارش س
خودروسازي سايپا سودآورترين شركت بخش صنعت معرفي شد.

ــا، دومين صنعت  ــايپا پس از بانك ه ــزارش، گروه س بنا بر اين گ
ــده و در صدر صنعت قرار  ــناخته ش ــودآور بازار سرمايه ايران ش س

گرفته است. 
براساس گزارش سازمان بورس، رتبه دوم صنايع سودآور بورس در 
ــازندگان قطعات خودرو قرار گرفته است كه  اختيار خودروسازان و س
ــرمايه اي بيش از 31 هزار و 530 ميليارد  30 شركت عضو اين گروه س
ــود  ــود كه 15 هزار و 600 ميليارد ريال س ريال دارند و پيش بيني مي ش

محقق كنند.
شركت سايپا سودآورترين شركت نام گرفته و پيش بيني مي شود كه 

با كسب سود هفت هزار ميليارد ريالي، 674 ريال به ازاي هر سهم عايد 
سهامدارانش كند، كه اين ميزان از سود پيش بيني شده حدود 50 درصد 

بيش از ساير خودروسازان است.
سهام شركت سايپا از دو ماه پيش، رشد 18 درصدي داشته و در طي 

اين مدت بيشتر در رأس صف خريداران سهام قرار داشت.
همچنين براساس پيش بيني كارشناسان و با توجه به تصاحب بيش از 
54 درصد بازار فروش خودروي داخلي، سهام شركت سايپا از آينده اي 

روشن برخوردار خواهد بود.
ــان مدت و طرح هاي  ــاي كوتاه مدت و مي همچنين اجراي برنامه ه
توسعه اي جديد براي افزايش ميزان توليد نيز سهامداران و فعاالن بازار 

سرمايه را نسبت به دريافت سود بيشتر اميداور كرده است. 

براساس آخرين گزارش سازمان بورس:

سايپا
 سودآورترين شركت
 صنعتي انتخاب شد
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مهديه
زارع

حسين
فرامرزي

ارسالن
بهزاد

تاز
د مم

گر
شا

تاز
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نرگس 
كمرخاني

تاز
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تاز
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گر
شا
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تاز
د مم

گر
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تاز
د مم
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شا

نيكو
نامخواه

هليا
 مرامي

سارا
گلشني مهر

عليرضا
ايجي

عليرضا 
ملكي طرزم

احمدرضا
قاسمي مقدم

عليرضا
پذيرا

علي
اميني

مليكا
ذوقي

كيميا
كاوياني

عرفان
 اميني

نيكا
نظرپور

بهار
بيگي

علي 
محموديان

كيميا
بقائي

سمانه
حسين پور

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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مريم
مذهب

تاز
د مم

گر
شا

سعید نیک خصالاحسان شهابیایمان زینعلی
دوم ابتدایی

محمدرضا 
هوشمندی پور

فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی

لایمان زینعلی ا ا

تاز
د مم

گر
شا

ااحسان شهابی ش ا ا

تاز
د مم

گر
شا

سعید نیک خصال
دوم ابتدایی

ال

تاز
د مم

گر
شا

محمدرضا 
هوشمندی پور

ا
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د مم
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شا
فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی

الل فا
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تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

شبنم 
رستمي

علي 
نيك زاد

زينب 
غياثوند

سيد ميالد
پورموسوي

سيده مبينا
حسيني فرد

ريحانه
بخشي

زهرا
 رحمتي

مهيار
نظري

شيدا
پوستين دوز اميري

غزال
حسيني

مسيح
حيدري

سيده مهسا
حسيني فرد

اميرعباس
فرهاديان اصل

فائزه
پوستين دوز اميري

فاطمه 
رضايي منش

مهدي
سنگچي

مرتضي
رمضانپور

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

اميرحسين
حاجيان

محمدعلي
يزدان پرست

تاز
د مم

گر
شا

مهراد
نيكزادفر

غزل
ابوترابي

پارسا
كاظمي

نفيسه
تهراني جاه
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نامه پارس

نامه پارس گفت و گو

دستاوردهاي ما، حاصل زحمات همه همكاران استدستاوردهاي ما، حاصل زحمات همه همكاران است
ــان  ــال 85 به جمع مهندس ــى در س محمد مؤمن
پارس خودرو پيوست. وى در حال حاضر به عنوان 
رئيس خط مونتاژ تندر خدمت مى كند. اين مهندس 
25 ساله صنايع، چندى پيش درپي  انجام مميزى 
GK باالترين نمره را در چك ليست  از آن خود كرد 
ومورد تقدير قرار گرفت. حاصل گفت وگوى نامه 

پارس با وى پيش روى شماست.
آيا كل شركت از طريق اين مميزى ارزيابى 

شدند؟
ــركت، مديريت راه  متولى ارزيابى GK در ش
توليد است. اين مميزى امسال در حالى برگزار شد 
كه به كل شركت تعميم يافت. به عبارتى واحدهاى 
توليدى و واحدهاى پشتيبان مثل واحد كيفيت در 
ــت مختلف  ــه چك ليس اين دوره از مميزى با س
ارزيابى شدند كه 2 چك ليست امسال جديد بود.

يعنى همه واحدها با اين ســه چك ليســت 
ارزيابى شدند؟

ــته ارزيابى شد. يك چك  هر سالن در سه رس
ــوپروايزر (آقاى شكرى)  ــت مخصوص س ليس
ــت  ــود. يك چك ليس ــت خط توليد ب سرپرس
مخصوص سينيور سوپروايزر كه من بودم. چك 
ــت QA و  ــوط به چك ليس ــت آخر هم مرب ليس
ــد از خط توليد تا  فرايندهاى تضمين كيفيت بع
مرحله نهايى شدن و تجارى شدن خودرو بود. در 
ــته، ارزيابى ها انجام شد و در هر كدام  اين سه دس
يك نمره اى كسب كرديم. نمره ما در قسمت اول 
(سوپروايزر) كه آقاى شكرى تحت ارزيابى قرار 
گرفتند 4/5 از 5 نمره بود. اين نمره باالترين نمره 
در سطح سوپروايزر كل سالن هاى توليد بود. در 
چك ليست دوم يا همان سينيور سوپروايزر 4/7 از 
5 نمره را به دست آورديم كه اين رقم هم باالترين 
نمره بود. در چك ليست QA، 3 / 4 از 5 را به دست 
آورديم كه باز هم باالترين نمره در كل شركت بود. 
مجموعاً با كسب اين نمرات به عنوان برترين نمره 

GK در سطح شركت شناخته شديم.
اين چك ليست بر چه اساسى تنظيم شده؟

اين چك ليست به عنوان چك ليست استاندارد 
است. شركت نيسان يك سرى پارامترها را تعريف 
كرده و براساس آن تمام پلنت هاى خودش را ارزيابى 
مى كند. پارامترهايى كه در آن تعريف شده، براساس 
سيستم توليد رنو (SPR) استخراج شده است. براى 
مثال هدف گذارى كه يك سرپرست براى فعاليت 
خود در طول سال در نظر مى گيرد و اين كه چگونه 
ــد و روند  ــه عملياتى بايد به آن برس و با چه برنام
ــد در اين پارامترها  دست يابى آن چگونه بايد باش
لحاظ شده است؛ همه اينها در اين چك ليست مورد 
ارزيابى قرار مى گيرد. هم چنين موارد ديگرى مثل 
ــاندن اپراتورها به  بحث مديريت مهارت ها و رس
سطح مورد انتظار براى اينكه يك محصول با كيفيت 
توليد كنيم در اين چك ليست آمده است. در واقع به 
11 آيتم در اين چك ليست اشاره شده و به هر كدام 
نيز نمره اى از صفر تا 5 تعلق مى گيرد. بر همين اساس 

متوسط اين ها كل نمره را از 5 نمره نشان مى دهد. 
قبًال اين مميزى چگونه برگزار مى شد و سالن 

شما داراى چه نمره اى بود؟
ــطح شركت ما رتبه دوم  در دوره گذشته در س
ــا مديريت واحد و  ــب كرديم. پس از آن ب را كس
ــه در اين كار دخيل  ــت ها و همكارانى ك سرپرس
ــتيم و به اين نتيجه رسيديم  ــه گذاش بودند جلس
ــت. به همين  ــالن  ما بيش از اينهاس كه جايگاه س
ــم تا در  ــك بازنگرى گرفتي ــم به ي خاطر تصمي
دوره هاى آينده نمره بهترى كسب كنيم. در نتيجه 
ــه عملياتى و  ــد و برنام اين كار هدف گذارى ش
ــخص كرديم تا بتوانيم نمره  تقسيم كار آن را مش
ــاس  ــت آوريم. براس اول را در دوره آينده به دس
ــه همكاران در  اين هدف گذارى ها، وظايف هم
حوزه هاى مختلف مشخص شد و نهايتاً توانستيم 
با پيگيرى و برنامه ريزى منسجم و اجرايى شدن 

آن در كف كارگاه به نتيجه مورد انتظار كه برترين  
سالن در ارزيابى ها بود دست پيدا كنيم. واقعاً بايد 
از همه همكارانى كه در اين سالن زحمت كشيدند 

تقدير و تشكر كنم.
آيا نيسان اين مميزى را در ساير شركت ها هم 

انجام مى دهد؟
ــت با يك روش و ارزيابى  بله. اين چك ليس
مشخص در كل پلنت هاى نيسان انجام مى شود. 
ــه در ژاپن يا  ــان در كارخانه اى ك براى مثال نيس
ــورها دارد همين  ــاير كش پلنت هاى ديگر در س
ــاس همين چك  مميزى را انجام مى دهد و براس
ــت، امتياز مى دهد. بر همين اساس به راحتى  ليس
مى توان وضعيت نيسان در ايران را با ساير شركت  
مقايسه كرد. آخرين نمرات هم نشان مى داد نمره 
ــان  ــيارى از پلنت هاى نيس ــودرو از بس پارس خ

باالتر بود.
ارزيابى چه مدت زمان مى برد؟

ــالن دو روز كامل طول  ــر س ارزيابى ها در ه
 كشيد.

ــم بگوييم اين چك ليســت از  آيا مى تواني
اين پس به عنوان اســاس توليد در كل شركت 

خواهد بود؟
ــت كه چك ليست  دقيقًا. تمام برنامه اين اس
به تمام توليدات ما تعميم داده شود. اصًال رنو و 
نيسان هم يك چيز را مى خواهند اين كه اگر قرار 
است محصول با كيفتى توليد كنيم بايد اپراتورها 
خوب آموزش ببينند و يك سيستم خوب براى 
ــته  ــرى ايرادات كيفى داش فيدبك دادن و پيگي
ــان در قالبى  ــاس رنو و نيس باشيم. بر همين اس
ــتاندارد تبديل  ــتم ها را به اس مشترك اين سيس
كردند و به اين نتيجه رسيدند كه اگر قرار است 
ــود در قالب اين روش در  ايراد كيفى پيگيرى ش
ــالن بايد پيش رفت و برنامه ها را به روز   سطح س
كرد تا به نتيجه برسيم. حال از طريق اين ارزيابى 

ــزى كه ما انجام  مميزى مى كنند تا ببينند آن چي
داديم چقدر با آن چيزى كه در ذهن رنو و نيسان 
وجود داشت همخوانى دارد و در واقع آيا راه را 
ــت رفتيم. قطعًا هم وقتى راه را درست طى  درس
ــت خواهيم آورد و  كنيم كيفيت خوبى را به دس
هزينه زيادى را هم به توليد تحميل نخواهيم كرد. 
ــت كه االن مديريت راه توليد  به همين خاطر اس
پارس خودرو، اين چك ليست را هدف گذارى 
ــالن هاى  ــاى ارزيابى همه س ــرده و آن را مبن ك
ــت. در واقع از اين طريق  ــركت قرار داده اس ش
مى توان مقايسه خوبى هم انجام داد و ضعف ها 
ــنجيد. حركت بسيار  ــتى س و قوت ها را به درس
ــال معاونت توليد تحت عنوان  خوبى را هم امس
پروژه بهبود ناحيه اى شروع كرد و به نظرم بايد به 
آن اشاره كرد. ما سال گذشته و سال هاى قبل تر از 
آن بهبود نقطه اى داشتيم. به عنوان نمونه اختالف 
بين نمره ها در همين ارزيابى بين سالن هاى قديم 
و سالن هاى رنو خيلى زياد است. به همين خاطر 
پروژه بهبود ناحيه اى تعريف شد تا پارس خودرو 
ــت  ــكل حركت كند. همين چك ليس با يك ش
ــاس كار قرار گرفت تا متوجه شويم در كدام  اس
قسمت هاى توليد ضعف داريم و در كدام قسمت 
قوت. مثًال اگر در سالنى نقطه قوتش كايزن است 
سعى خواهد شد تا در ساير سالن هاى توليد اين 
ــترش يابد و براى جارى سازى صحيح  امر گس
آن در ساير سالن ها اقدام شود تا نهايتًا مجموعه 
توليدى داشته باشيم كه يكسان و يك دست باشد. 
يعنى اين گونه نباشد كه يك قسمت خيلى قوى 
و قسمت ديگر ضعيف باشد. در واقع در تكميل 
ــت راه توليد، معاونت توليد  ارزيابى هاى مديري
اين سياست را اتخاذ كرد. قطعاً هم، خروجى اين 
سياست را در سال هاى آينده شاهد خواهيم بود. 
سياستى كه منجر به وضعيت روبه  رشد، در تمام 

سالن ها خواهد شد.

محمد مؤمنى رييس خط مونتاژ تندر:
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نامه پارس گفت و گو

مسعود شكرى سرپرست خط مونتاژ تندر 90 
از سال 80 در پارس خودرو حضور دارد. وى 
ــزي GK را به  به تازگى موفق شــد جايزه ممي
عنوان بهترين سرپرســت خط از آن خود كند. 
نامه پارس گفت وگويى با وى انجام داده كه با 

هم مى خوانيم.
ــى موفق به  ــر مى كنيد به چــه دليل فك

دريافت جايزه و لوح تقدير شديد؟
ــتم رنو آشنا شديم و  از زمانى كه با سيس
قرار شد كه تندر 90 توليد كنيم، آموزش هاى 
ــان راه توليد كسب  الزم را توسط كارشناس
ــالن راه افتاد از  ــس از آن وقتى س كرديم. پ
ــتفاده كرديم و كار را شروع  ــتندات اس مس
ــاس  ــذارى اين كار هم براس كرديم. پايه گ
ــًا از 2 دوره  ــتم SPR رنو بود. اما تقريب سيس
ــان  ــته مميزى GK از طرف كارشناس گذش
ــه كار گرفته  ــان براى مونتاژ رنو هم ب نيس
ــتم به  ــد. نكته جالب اين كه اين دو سيس ش
هم شباهت هايى داشتند اما كاستى هايى كه 
ــتيم مميزى GK جبران مى كرد  در SPR داش
ــتم  خود لحاظ كرديم.  و ما همه را در سيس
ــرار داديم و  ــوزش ق ــا را تحت آم EWT  ه
مسئوليت تك تك افراد را مشخص كرديم. 
رمز موفقيت ما هم آموزش پرسنل و پيگيرى 
ــنل  ــتم در جهت توليد با كيفيت پرس سيس

بود.
ارزيابى ها توسط چه كسانى انجام شد؟ 
در واقع اين نمرات حاصل بررســى چه 

گروهى بود؟
در 2 دوره گذشته مستقيماً از سوى كمپانى 
ــان اين ارزيابى ها انجام مى شد. در اين  نيس
دوره هم كارشناسان مديريت راه توليد اين 
ارزيابى ها را انجام دادند. در واقع آديتورهاى 

اين مديريت مميزى را در سطح كارخانه بر 
عهده داشتند. براساس همين ارزيابى ها سالن 

ما باالترين نمره را كسب كرد.
دقيقًا به چه آيتم هايى نمره دادند و بر چه 

اساسى حائز دريافت اين نمره شديد؟
ــاس يك  ــاى مختلفى دارد. براس آيتم ه
چك ليست خاصى، هر كدام از اين آيتم ها 
يك نمره اى دارد و حداكثر نمره هم 5 است. 
هر يك از آيتم ها ضريبى دارد و ميانگينى از 
ــود و محاسبه مى شود.  نمرات گرفته مى ش
در واقع بحث مديريت كف كارگاه مد نظر 
است. يعنى اين مميزى مى خواهد ببيند يك 
ــتمى كه دارد مديريت  ــت در سيس سرپرس
ــان، ضايعات و  مى كند چگونه كيفيت، زم
ــد. بنابراين با چنين  هزينه ها را كنترل مى كن
محاسباتى است كه براساس آن چك ليست، 

نمره مورد نظر به دست مى آيد.
آيا براساس نتايج اين ارزيابى ها به نقاط 
ــى مى بريد تا با يك  ضعف خودتان هم پ
برنامه هدف گذارى شده در سال آينده آن 

را جبران كنيد؟
ــاس  قطعًا. اصًال نحوه آديت بر همين اس
است كه ضعف را هم بشناسيم. وقتى آديتور 
ــكالت را از  ــردازد و مش ــى مى پ به ارزياب
نزديك مى بيند، مواردى را كه ضعف داشتيم 
مشخص مى شود. در واقع طبق نمودارهايى 
كه به ما تحويل مى دهند به ما اعالم مى كنند 
ــما در فالن مورد  كه از مجموع نمره 5 ، ش
خاص نمره 3 گرفتيد و در اين موارد مشكل 
داشتيد. بر همين اساس، اين مشكالت به ما 
مى گويد كه در سال آينده اكشن پلنى براى 
خودمان تعريف كنيم تا آن ضعف ها برطرف 
ــده و حداكثر نمره كه 5 است را به دست  ش

آوريم.
ــا تمام مى شــود آيا  ــى ارزيابى ه وقت
ــال آينده هم  برنامه ريزى خاصى براى س

داريد؟
اين سيستم روزانه در كف كارگاه انجام 
ــى به خاطر  ــود. در واقع اين ارزياب مى ش
ــت كه ببينيم تا چه حد يك فعاليتى  اين اس
درست انجام مى شود. يعنى اين طور نيست 
كه چون قرار است بحث آديت و ارزيابى 
ــا به طور  ــه آن بپردازيم. م ــش بيايد ما ب پي
روزانه، تمام مواردى كه در اين چك ليست 
ــده از جمله رديابى و كنترل  به آن اشاره ش
موارد كيفى، نحوه آموزش اپراتورها و غيره 
را در كف كارگاه انجام مى دهيم. بزرگ ترين 
ــتم براى ما داشته، اين  حسنى كه اين سيس
است كه به ما آموخته، چگونه بايد بهترين 
محصول را توليد كنيم. هر چقدر ما بتوانيم 
بيشتر خودمان را با اين سيستم وفق بدهيم 
بهترين نتايج كه همان مرغوب ترين توليد 
ــت مى آوريم. شركت هاى  ــت را به دس اس
ــازى در دنيا، به اين نتايج  بزرگ خودروس
ــركت هاى بزرگ  ــد. ش ــت پيدا كردن دس
ــج ارزنده اى در  ــه نتاي ــان ب مثل رنو و نيس
ــت يافتند. ما هم از اين  اين خصوص دس
ــتفاده كرديم و همان طور كه  ــتم اس سيس
ــان مى دهد  ــى نش ــيابى بازرس نتايج ارزش
خودروهاى توليدى پارس خودرو با نمرات 
منفى بسيار پايينى دست شهروندان مى رسد 
ــى بااليى را در  ــت و تقاضاى خيل و رضاي

بازار دارد.
 GK االن چندمين بار است كه ارزيابى

در شركت انجام مى شود؟
ــن مميزى  ــان اي ــالن هاى نيس قبًال در س

ــال 85 كه سالن رنو  ــد اما از س انجام مى ش
ــومين بار است كه مميزى ها  راه افتاد اين س
ــش از اين در  ــورت مى گيرد. در واقع پي ص

ساير سالن ها انجام مى گرفت.
نتيجــه مصداقى و ملمــوس هم از اين 
ارزيابى نصيب تان شد؟ يعنى آيا با توجه به 
برگزارى آن در هر سال مشخص مى شود 
به يك نتيجه  كامًال محســوس در ارتقاى 

توليد دست يافتيد؟
ــته در نتايج  ــال گذش ــا در س ــًا. م حتم
ــن خاطر  ــم. به همي ــا دوم بودي ارزيابى ه
ــالن در  ــم تا بهترين س هدف گذارى كردي
ــيم. بر همين اساس يك سرى  كارخانه باش
ــه جالب  ــم نكت ــف كردي ــداف را تعري اه
اينجاست كه ما در سال گذشته مگان توليد 
نمى كرديم اما امسال مگان و ال 90 را با هم 
ــار توليد هم  توليد مى كنيم. ضمن آن كه آم
ــدام از اين ها  ــرد. اما هيچ ك افزايش پيدا ك
روى آمار هزينه ها، رضايت و كيفيت تأثيرى 
ــت. ما معتقديم اگر يك سيستمى هر  نداش
ــد ولى اگر  ــته باش چقدر افزايش كمى داش
ــًال آموزش ها  ــيم مث بتوانيم با آن همراه باش
ــد مى توانيم  ــت باش ــيم كارها درس و تقس
ايرادهاى كيفى را به حداقل برسانيم. به نظرم 
دست يابى به اين امر، بهترين نتيجه ملموس 
اين ارزيابى هاست و نشان مى دهد كه تا چه 
حد به رغم ورود مگان 1600 و 2000 به خط 
ــش تيراژ قابل توجه،  توليد و با وجود افزاي

موفقيت هاى مهمى هم داشتيم. 
و سخن آخر...

ــه همه  ــيم ك ــه روزى برس ــدوارم ب امي
ــد بهترين  ــالن هاى پارس خودرو بتوانن س

نمرات را از اين ارزيابى ها به دست آورند.

مسعود شكرى سرپرست خط مونتاژ تندر 90
از سال 80 در پارس خودرو حضور دارد. وى 

ا GK ا د ش فق Kتازگ

اين مديريت مميزى را در سطح كارخانه بر 
عهده داشتند. براساس همين ارزيابى ها سالن 

ك ك ا اال ا

آوريم.
ــا تمام مى شــود آيا  ــى ارزيابى ه وقت

م

آ ال ا خا نا
م

ــد انجام مى ش
راه افتاد اين س
گ

رمز موفقيت ما ، آموزش پرسنل بودرمز موفقيت ما ، آموزش پرسنل بود
مسعود شكرى، سرپرست خط مونتاژ تندر 90:
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ــورد توجه  از ديرباز بررســى بهره ورى در ســطح جهانى م
دانشمندان بوده است. اين نوع بررسى ها عمدتًا در زمينه بهره ورى 
نيروى كار، بهره ورى انرژى، بهره ورى تكنولوژى و... در سطح 
بين المللى انجام شده اســت. در اين زمينه اقتصاددانان در زمينه 
اندازه گيرى بهره ورى در ســطح بين المللى و مقايســه كشورها 
ــته اند. به عنوان نمونه مؤسسه  با يكديگر بيشترين ســهم را داش
ــع جهانى اقتصاد  ــعه I.M.D در مجم بين المللى مديريت توس
W.E.F مالك هاى مختلفى را به منظور مقايســه رقابت پذيرى 
ــتند  كشــورهاى جهان كه در اقتصاد بين المللى داراى نقش هس

اندازه گيرى و تحليل مى كند.

بهره ورى در سطح منطقه اى
ــطح بين المللى به منظور  ــى هايى كه در س همانند بررس
ــق مختلف  ــرد در مناط ــورها صورت مى گي ــه كش مقايس
ــره ورى اقدام به  ــى به ــازمان هاى متول ــى نيز س جغرافياي
اندازه گيرى بهره ورى در سطح منطقه اى مى كنند. چنانچه 
سازمان بهره ورى آسيايى A.P.O درصدد اجراى پروژه اى در 
زمينه بهره ورى نيروى انسانى در سطح محدودترى همانند 

I.M.D و W.E.F در كشورهاى عضو A.P.O مى باشد.
بهره ورى در سطح ملى

ــط دولت ها  ــطح ملى كه توس ــى بهره ورى در س بررس
صورت مى گيرد در واقع به منظور پيش زمينه آسيب شناسى 
ــت هاى  اجتماعى و فراهم كردن فرصتى براى اتخاذ سياس
درست مى باشد. بنابراين بررسى بهره ورى در سطح كالن 
در يك كشور حداقل داراى دو جنبه مختلف است. نخست 
آن كه زمينه مقايسه بهره ورى در زمينه منابع مختلف توليد 
مانند نيروى انسانى، سرمايه و تكنولوژى با ساير كشورها 
فراهم شده و جايگاه كشور در اين مقايسه در سطح منطقه و 

جهان مشخص مى شود.
دوم آن كه با تحليل اطالعات به دست آمده از بهره ورى 
ــت گذارى مناسب در جهت اهداف  عوامل مختلف، سياس
ملى صورت خواهد گرفت به عنوان نمونه در تحقيقى كه 
روى دو كارخانه سيمان در دو كشور مختلف به عمل آمده 
ــان مى دهد كارخانه الف با ظرفيت روزانه 6600  است نش
ــيمان، 115 كيلو وات ساعت ولى  تن براى توليد هر تن س
ــاعت برق مصرف مى كند. در  كارخانه ب 90 كيلو وات س
كارخانه الف 1400 نفر نيروى انسانى كار مى كنند، در حالى 
كه در كارخانه ب 175 نفر؛ زمين كارخانه ب 0/2 كيلومتر 
مربع است در حالى كه زمين كارخانه الف بيش از 4 كيلومتر 

مربع است.
بهره ورى در سطح بخش و صنعت

ــف اقتصاد ملى  ــره ورى در بخش هاى مختل مطالعه به

ــد صنعت،  ــاى مختلف مانن ــه در بخش ه ــع مطالع در واق
كشاورزى، خدمات و... است. از سويى بررسى بهره ورى 
در بخش هاى عمده دولتى، خصوصى و تعاونى را مى توان 
طبقه بندى مطالعه بهره ورى در سطح بخش قلمداد كرد به 
عنوان مثال مطالعه بهره ورى نيروى كار در بخش دولتى  يا 
بخش كشاورزى و... مطالعه بهره ورى در بخش صنعت در 
حقيقت به يك نوع صنعت خاص برمى گردد. مثل مطالعه 
بهره ورى انرژى در صنايع نساجى  يا بهره ورى سرمايه در 

صنايع لوازم خانگى.
بهره ورى در سطح بنگاه اقتصادى و سازمان

ــازمان نتيجه استفاده بهينه و  بهبود بهره ورى در سطح س
ــده، بهبود  مؤثر از منابع، كاهش ضايعات و قيمت تمام ش
ــتريان و... است. بهره ورى در  كيفيت، ارتقاى رضايت مش
ــده براى توليد  ــبت كار انجام ش سطح سازمان برابر با نس
ــه منابع مصرف  ــات در طول يك زمان ب كاال يا ارايه خدم

شده است.
بهره ورى در سطح واحد يا فراينده توليد

ــركت است كه  ــمتى از ش منظور از واحد توليدى، قس
براى تكميل محصول نهايى، كاال يا خدمت خاصى را ارايه 
مى دهد. اين سطح را مى توان به عنوان يك واحدتوليدى، 
ــه طبقه بندى كرد.  ــالن توليدى يا كارخان يك گروه يا س
ــطح عالوه بر نيروى انسانى،  بررسى بهره ورى در اين س
ــين آالت  يا  ــرمايه، انرژى، عوامل فنى به صورت ماش س
ــين خاص را دربر مى گيرد. شاخص هايى  حتى يك ماش
مانند درصد توليد، ميزان ضايعات، ساعات توقفات توليد 
ــت كه در اين سطح از بهره ورى  و... از جمله مواردى اس

مطالعه مى شود.
بهره ورى در سطح محصول

ــال توليد  ــواردى مث ــطح محصول م ــره ورى در س به
ــا رعايت  ــترى، ب ــت، منطبق با نياز مش ــا كيفي محصول ب
حداقل هزينه و قيمت تمام شده را دربر مى گيرد. با مطالعه 
بهره ورى در سطح محصول رضايتمندى مشترى به عنوان 
ــده و بنگاه اقتصادى  يك اصل پذيرفته و در نظر گرفته ش
درصدد رعايت استانداردهاى الزم با حداقل هزينه ممكن 

است.
بهره ورى در سطح فرد

ــه و تحليل،  ــه تجزي ــان ب ــطح كاركن ــره ورى در س به
ــانى اختصاص  ــره ورى منابع انس ــرى و بهبود به اندازه گي
ــره ورى نيروى  ــث آن ارتقاء و بهبود به دارد؛ موضوع بح
ــتقيم يا نيروى كار  انسانى اعم از بهره ورى نيروى كار مس

غيرمستقيم است...

سطوح بهره ورى چكيده يادداشت استراتژيك
تكنولوژى خودرو

با حركت سريع تكنولوژى، داشبورد خودروها هم در حال مجهز شدن به 
آخرين فناورى هاى روز است. يكى از پيشرفته ترين آن كه Audi R8 است، 

هم اكنون در حال توليد است و تا يك سال آينده به بازار ارايه خو اهد شد. 
 MMT( Media Interface Multi )اين مدل به نسل جديد : Audi R82010
اين شركت مجهز است. در واقع يك محيط گرافيكى براى كنترل امكانات 
خودرو و ابزارهاى چند رسانه اى است. اين دستگاه مركزى تمام سيستم هاى 
خودرو مانند پخش كننده موسيقى، راديو، نورپردازى داخلى، ارتفاع خودرو 
و... را كنترل مى كند. در كنار آن سيستم ناوبرى توپوگرافيكى قرار دارد و ضمنًا 

اين خودرو فرامين صوتى را هم درك مى كند...
***

طراحى موتور، تحت تأثير سه عامل است:
نگرانى درباره  مسائل زيست محيطى، افزايش قيمت سوخت و لزوم حفظ 

منابع سوخت هاى فسيلى.
ــا احتراق داخلى  ــوختى يا ب ــلول هاى س خودروهاى هيدروژنى ( با س
ــد در آينده  نزديك در  ــور كه پيش بينى مى ش هيدروژن كار مى كنند) آن ط
دسترس نخواهند بود. در نتيجه مهندسان زيادى عالقه به بهبود موتورهاى 

احتراق داخلى فعلى دارند.
موتور شبيه توربين: موتور شبه توربين كه در 1996 به ثبت رسيد نتيجه 

چنين بهبودى است.
***

ــين در حال تردد هست و هر كدام  در خيابان هاى آمريكا ميليون ها ماش
ــمار مى روند. باالخص در كالن شهرها ميزان  از آنها منبع آلودگى هوا به ش
آلودگى توليد شده توسط ماشين ها تبديل به مشكل بزرگى شده بود. براى 
حل اين مشكل دولت تصميم به ايجاد قانون هواى پاك براى محدود كردن 
ــازندگان خودرو  ــال ها س ــا در توليد آلودگى كرد. در طى اين س خودروه
ــوخت براى اجراى اين قانون انجام  تغييرات زيادى در موتور و سيستم س
دادند. يكى از اين تغييرات به سال 1975  به يك سيستم ساده و شگفت انگيز 
ــود. كار اين سيستم تبديل آلودگى هاى  به نام مبدل كاتاليزور  مربوط مى ش
بسيار مضر به آلودگى هاى با ضرر كمتر قبل از اين كه اين آلودگى ها سيستم 

اگزوز ماشين را ترك كنند مى باشد.
***

ميزان ايمنى تعدادى از خودروهاى روز دنيا از طريق مركز «برنامه  ارزيابى 
ايمنى خودروهاى جديد» Euroncap انتشار يافت. تمامى اين خودروهاى 
ــتاره ايمنى اين مركز  ــب پنج س پرطرفدار به غير از يك مورد موفق به كس

شده اند.
ــرح امتيازات و رتبه هاى اين 8  در اين گزارش به ترتيب رده بندى به ش
خودرو در سال 2009 پرداخته و ريز امتيازات آنها اشاره شده است. براساس 
اين گزارش رتبه اول جدول به خودروى هوندا اينسايت هيبريد اختصاص 
دارد. از مشخصات اين خودرو كسب 5 ستاره ايمنى، باالترين درجه حفاظت 
90 درصد، 74 درصد حفاظت از كودكان، 76 درصد حفاظت از عابران پياده 

و 86 درصد ايمنى اين خودرو است...
***

توليدكنندگان اتومبيل براى پاسخ گويى به نيازهاى مشتريان خود در دنيا، 
ــور مورد نظر نزديك تر كنند. در اين راستا  سعى مى كنند خود را به بازار كش
شركت فولكس واگن، براى حضور بيشتر در بازار اتومبيل كشورهاى آمريكاى 
جنوبى، اقدام به توليد اتومبيلى جمع و جور براى بازار مصرف كشور برزيل 
كرده است. در ارتباط با قطع مونتاژ اتومبيل دوو در شركت كرمان خودرو، اين 
شركت تصميم به مونتاژ يك اتومبيل جايگزين به نام فولكس واگن Gol گرفت. 
اين مدل فقط در كشور برزيل و براى بازار اين كشور ساخته مى شود. جديدترين 
مدلى كه در ايران در گروه اتومبيل هاى هاچ بك پس از پژو 206 عرضه مى شود، 
فولكس واگن گول Gol نام دارد. در اولين مرحله كه روشن كردن موتور است، 

محل قرار گرفتن مغزى سوئيچ مناسب نيست.
***

بازار خودرو
ــى Global Insight حاكى از آن است كه  پيش بينى هاى مؤسسه پژوهش
ــال جارى ميالدى در مقايسه با سال  ــبك جهان در س توليد خودروهاى س
ــد. عمده ترين يافته هاى اين  2008 با كاهش 12 درصدى روبرو خواهد ش

مؤسسه به ترتيب زير است:
ــد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته  بنابر پيش بينى هاى اين مؤسسه رش
ــال 2009، حدود 2 درصد كاهش خواهد يافت. هم زمان رشد توليد  در س
ــورهاى در حال توسعه نيز از 5/8 درصد سال  ناخالص داخلى( GDP) كش

2008 به 2/8 درصد كاهش خواهد رسيد.
ــتگى هاى متقابل جهانى و ميزان باالى  از سوى ديگر، گستردگى وابس
ــب و كار مشاهده شده در  هماهنگى (Synchronization) چرخه هاى كس

سراسر جهان طى سال هاى اخير بى سابقه است.



برگزارى اولين جلسه بررسى و  تصويب اركان  جهت ساز شركت پارس خودرو

بازديد هيأت عراقى از خطوط توليد

ــاز شــركت  ــن جلســه بررســى و تصويب اركان جهت س اولي
پارس خودرو با حضور مهندس تفرشــى و مديران ارشد شركت 

در محل سالن رمضان برگزار شد.
بنا بر اين گزارش، در اين جلسه مهندس مير عرب،  مشاور مدير 
ــعه مديريت به ارائه كامل اركان  عامل و مدير استراتژيك و توس
ــم انداز، مأموريت، اهداف و  جهت ساز قبلى شركت، شامل چش
ارزش ها پرداخته، سپس اركان جديد تعريف شده و نيز روش هاى 

دستيابى به اين موارد ارائه شد.
ــه ارائه  ــه  ب ــد: در ادامه، اعضاى جلس ــزارش مى افزاي اين گ
ــت بهبود در اركان  ــود پرداخته و مواردى را جه نقطه نظرات خ

جهت سازجديد مطرح كردند.
همچنين بنابر پيشنهاد مديريت استراتژيك و تصويب مديرعامل 
ــتراتژى هاى  ــات  تدوين، تصويب و پيگيرى اس ــد  جلس مقرر ش

پارس خودرو  به صورت منظم در قالب كميته راهبردى ادامه يابد.

يك گروه از دانشجويان دانشگاه 
ــى روز  خواجه نصيرالدين طوس
شنبه 26آبان از خط توليد شركت 

بازديد به عمل آوردند.
ــته هاى  ــروه كه در رش  اين گ
مهندسى صنايع مشغول به تحصيل 
هستند ضمن قدردانى از همكارى 
مسئوالن شركت، هدف خود از اين 
بازديد را آشنايى و برقرارى ارتباط 
بيشتر دانشجويان با صنايع مهم و 

كليدى كشور ابراز داشته اند. 

بازديد دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسى از پارس خودرو

شركت پارس خودرو روز سه شنبه  26آبان پذيراى يك هيأت 
185 نفره از كشور عراق بود . 

ــت مدير عامل موسسه فرهنگى  اين ديدار بنا بر درخواس
ــنايى بازديدكنندگان با  هنرى فرزندان روح اهللا و به منظور آش
دستاوردهاى جمهورى اسالمى ايران و  صنايع خودروسازى 

برگزار شد.
ــدگان از  ــد،  بازديد كنن ــد از خطوط تولي ــان بازدي در پاي
هماهنگى برنامه ها و همكارى و مساعدت مسئوالن در ارائه 
توضيحات الزم، ابراز رضايت كرده و براى مديران و پرسنل 

شركت پارس خودرو آرزوى توفيق و سربلندى كردند.
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ــانى و ادارى، در اطالعيه اى اعالم  ــع انس معاونت مناب
ــانى اطالعات پرسنل و عدم  ــتاى به روزرس كرد: در راس
ــتندات موجود در پرونده پرسنلى  وجود مغايرت در مس
ــركت اعم از رسمى، قراردادى،  كليه پرسنل شاغل در ش
ــات هرگونه تغيير  ــتين خدم پاره وقت و پيمانكارى راس
ــالح و تغيير نام و  ــنلى خود از قبيل اص در اطالعات پرس
ــدان، وضعيت تأهل،  ــر و فرزن نام خانوادگى خود، همس
ــماره  تعداد فرزندان، مدرك تحصيلى، تغيير آدرس و ش
ــتى و.... را همراه با  تلفن محل سكونت، كد ملى و كد پس
مستندات مورد نظر و تهيه كپى از آن در اسرع وقت به اداره 

امور كاركنان ارائه كنند.
ــت عواقب ناشى از  اين معاونت تأكيد كرد: بديهى اس
وجود هر گونه مغايرت در اطالعات پرسنل به ويژه پرسنل 
ــگام تبديل وضعيت  ــتين خدمات به هن پيمانكارى راس

قراردادى بر عهده ايشان خواهد بود.

ركورد هفتگى
 سالن رنگ شكسته شد

ــانى مديريت ارتباطات  به گزارش اداره اطالع رس
ــنل  ــتكار و تالش پرس ــالن رنگ متمركز با اتكا و پش س
ــد از مرز توليد روزانه 870 دستگاه  زحمتكش موفق ش
عبور كند. اين گزارش مى افزايد: اين امر بدون همكارى 

ساير واحدهاى شركت، قابل دسترسى نبود.
ــت در اينجا از كليه واحدهاى مرتبط تشكر و  الزم اس

قدردانى به عمل آيد.
بريده جرايد روي پورتال

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات جهت 
ــى به جديدترين بريده جرايد خودرويى،  تسهيل دسترس
همكاران گرامى مى توانند اين نشريه را از طريق لينكى كه 
ــمت چپ صفحه اصلى پورتال مديريت ارتباطات  در س

ايجاد شده است، دريافت كنند.

تغيير اطالعات پرسنلى را
 اعالم كنيد

ــال جارى با توليد  شركت پارس خودرو در آبان ماه س
26هزار و 668 دستگاه از انواع خودروهاى سوارى، بار 

ديگر ركورد توليد خود را شكست.
ــانى شــركت  ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
پارس خودرو، اين شــركت در ادامه روند رو 
به رشــد توليدات خود و ركوردشــكنى هاى 
پى در پى كه نشــان از عزم جــدى مديران و 
پرسنل آن، در رسيدن به جايگاه هاى توليدى 
و كيفى باالتر است توانست در آبان ماه سال 
ــتگاه از انواع  جارى با توليد 26هزار و 668 دس
ــد خود را  خودروهاى ســوارى ركورد تولي

افزايش دهد. 
ــاس اين گزارش شركت پارس خودرو با  بر اس
ــال جارى  توجه به تعداد توليدات خود در آبان س
نسبت به ميزان توليد در آبان سال گذشته، 17درصد 

رشد توليد را نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ثبت رسانده است. 

بنابر اين گزارش، شركت پارس خودرو در آبان 
ماه سال جارى ضمن بهبود ركورد توليد روزانه 
خودروهاى ماكسيما و پرايد، براى پنجمين بار از 
ابتداى سال جارى توانست در هفته سوم اين ماه 

ركورد توليد هفتگى خود را نيز ارتقاء دهد. 
ــا توجه به  ــت: ب در پايان اين گزارش آمده اس
ــركت و ورود  برنامه هاى افزايش توليد در اين ش
ــان  ــا كيفيتى همچون نيس محصوالت جديد و ب
ــركاى معتبر بين المللى مانند  ــقايى از ش تينا و قش
ــركت معتبر اروپايى ديگر،  رنو و نيسان و چند ش
پيش بينى مى شود شركت پارس خودرو گام هاى 
بسيار مؤثرى در جهت رسيدن به سهم مناسبى از 

بازار داخل و خارج از كشور بردارد. 

شكست شكست 
ركورد توليد ماهيانهركورد توليد ماهيانه
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مدير عامل سازه گستر در جشن «سه ماه تأمين 
بي وقفه براي توليد»، موفقيت اين شــركت را 
مديون همكاري و زحمات گروه خودروسازان 

سايپا عنوان كرد.
مهندس فريبرز فيروزبخت در اين مراسم كه 
به مناسبت موفقيت سازه گستر سايپا در تأمين 
بي وقفه چندين ماهه قطعات مورد نياز خطوط 
ــايپا و با حضور  ــازان س توليد گروه خودروس
ــد با  ــران اين گروه برگزار مي ش جمعي از مدي
تشكر از زحمات كليه بخش هاي مختلف اين 
ــركت گفت: تأمين 2600 خودرو در روز را  ش
ــكاري و هماهنگي هاي  مديون زحمات و هم
ــايپا، زامياد و پارس خودرو  مديران شركت س

هستيم.
وي با بيان اينكه تمام گروه هاي سازه گستر در 
اين مدت با تالش زياد خود توانستند آبروداري 
كرده و اين گروه هاي خودروسازي را تأمين كنند 
از پشتيباني هاي مديرعامل گروه خودروسازي 

براي نيل به اين هدف تشكر كرد.
ــاني را از  ــت منابع انس ــدس فيروزبخ مهن
ــتر دانست و  ــمندترين سرمايه سازه گس ارزش
ــتگان و پيشكسوتان  ــكر از بازنشس ضمن تش
ــم، از اجراي تصميمات جديد  حاضر در مراس
ــركت به  ــوي ش ــهيالت از س ــراي ارائه تس ب

بازنشستگان خبر داد.

ــاون برنامه ريزى  افزون بر اين، فصيحي مع
لجستيك سازه گستر نيز در اين مراسم موفقيت 
ــده چاالكي گروه  ــان دهن تأمين بي وقفه را نش
ــت و ضمن ارائه  ــايپا دانس ــازان س خودرو س
ــوي  خالصه اي از وضعيت تأمين قطعات از س
ــازي سايپا  ــركت براي گروه خودروس اين ش
گفت: در بخش پرايد سازه گستر، حدود 1475 
ــازندگان مختلف تأمين و در  قلم قطعه را از س
ــايپا  اختيار خطوط مختلف پارس خودرو و س

قرار مي دهد.
ــو، اين تعداد به 217  وي افزود: در بخش ري
قلم مي رسد، در بخش زانتيا 370 قلم، مينياتور 
320 قلم و نيسان در بخش گروه زامياد به 585 
ــايپا يدك164 قلم، و زامياد يدك نيز به  قلم، س

133 قلم مي رسد.
ــه داد: كل قطعاتي كه در مجموعه  وي ادام
ــود به 3864 قلم مي رسد كه عدد  تأمين مي ش
بسيار بزرگ و سنگيني است. فصيحي با اشاره 
به وضعيت توقفات تأمين شركت سازه گستر 
در خودروسازي هاي مختلف گفت: در بخش 
ــه ماهه شهريور،  پرايد در شركت سايپا در س
ــوي سازه  مهر و آبان بابت تأمين قطعات از س
ــتيم، در بخش ريو نيز  در  گستر توقفي نداش
چهار ماهه مرداد، شهريور، مهر و آبان توقفي 

نداشتيم.

ــا در پنج  ــرد: در بخش زانتي وي تصريح ك
ماهه تير، مرداد، شهريورو مهر توقفي نداشتيم. 
ــركت پارس خودرو در  ــن در بخش ش همچني
پنج ماهه تير، مرداد، شهريور، مهر و آبان، ميزان 

توقف صفر بوده است.
معاونت برنامه ريزى و لجستيك سازه گستر 
ــته يعني  ــال گذش با تأكيد بر اين كه طي يك س
ــركت پارس خودرو  ــون در ش از آبان 87 تاكن
تأمين قطعات از سوي سازه گستر هيچ توقفي 
نداشته است گفت: اين موفقيت تنها نتيجه كار 
ــتر نبوده بلكه اين  وتالش بخش هاي سازه گس
كار نتيجه عملكرد جمعي كليه شركت هاي گروه 

خودروسازي سايپا است.
فصيحي، موفقيت تأمين بي وقفه قطعات را 
نتيجه همكاري كليه خودروسازان گروه سايپا 
ــان دهنده چاالكي قطعه سازان  ــت كه نش دانس

محترم گروه خودروسازي سايپا است.
ــت   وى گفت اگر اين همياري و جود نداش
امروز نمي توانستيم به اين موفقيت افتخار كنيم.

ــازي  ــاني گروه خودروس معاون منابع انس
سايپا نيز كه به نيابت از پوستين دوز مديرعامل 
ــركت كرده بود طي  ــم ش ــايپا در اين مراس س
سخناني، با بيان اين كه تمام موفقيت هاي گروه 
ــي از داشتن مديران  ــازي سايپا ناش خودروس
ــاني خوش فكر و خالق است  و نيروهاي انس

گفت: اگر امروز گروه خودروسازي سايپا سر 
پا ايستاده، دليل آن مديران و نيروهايي است كه 

توانسته اند از امكانات، بهترين بهره را ببرند.
وحيدزاده با بيان اين كه اگر مديران و نيروهاي 
ــروه جدا كنيم  ــازي را از اين گ گروه خودروس
ــه اي از  ــه جز مجموع ــزي نخواهيم بود ب چي
ــته، تصريح كرد: بسياري  شركت هاي ورشكس
ــته روزي با داشتن بنيه  از شركت هاي ورشكس
اقتصادي تكنولوژيكي و اطالعاتي الزم، قوي 
ــه مديران و  ــفانه به علت اين ك بودند اما متأس
نيروهاي مناسبي نداشتند نتوانستند از امكانات 

خود بهره گيرند.
ــكر از فيروزبخت  ــن تش ــدزاده ضم وحي
ــتر به خاطر توجه به منابع  مديرعامل سازه گس
ــايپا به  ــت: تمام قدرت س ــاني اظهار داش انس
ــته اي كه مسبب  نيروهاي مفيد و مديران شايس

موفقيت ها بوده و هستند وابسته است.
همچنين در اين مراسم دو تن از پيشكسوتان 
بازنشسته سازه گستر ضمن ابراز خرسندي از 
توجه ويژه مديران اين شركت به بازنشستگان 

به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.
ــوي فيروزبخت  ــم از س در پايان اين مراس
ــتر از مديران ارشد گروه  مديرعامل سازه گس
ــايپا و پيشكسوتان بازنشسته  خودروسازي س

سازه گستر تقدير شد.

مديرعامل سازه گستر در جشن سه ماه تأمين بي وقفه براي توليد: 

تأمين 2600 خودرو 
در روز را مديون زحمات گروهي 

خودرو سازان هستيم

ــس در بازديد از  ــأت رئيســه مجل عضو هي
ــايپا تأكيد كرد: ضريب  شركت سازه گستر س
ــي با طراحي هاي نو  ايمني خودروهاي داخل

سازه گستر افزايش مي يابد. 
ــي در بازديد خود  ــدوار رضاي دكترامي
ــازه گستر سايپا  ــركت س از فعاليت هاي ش
ــيت مجلس به سالمت  ــاره به حساس با اش
ــركت  ــتان ما در اين ش ــت: دوس مردم گف
ــي و عوامل  ــت محيط در زمينه ايمني زيس
مختلفي كه منجر به افزايش ضريب ايمني 
سرنشينان خودروها مي شود، طراحي هاي 
نو و جديدي انجام داده اند و امروز بسياري 
ــث ايمني و كيفيت  از قوانين مربوط به بح
خودرو كه بر زمين مانده بود، امروز به گفته 
مسئوالن سازه گستر سايپا مورد توجه قرار 

گرفته است. 
ــه مجلس با تأكيد بر  عضو هيأت رئيس
ــور، قوانين الزم براي ارتقاي  اين كه در كش
سالمت مصرف كنندگان خودرو وجود دارد 
گفت: در دنيا بازار خودرو به سمت رقابتي 
ــدن حركت مي كند و ما به عنوان متولي  ش

سالمت از هر خودروسازي كه شاخص هاي 
كيفيت و ايمني را بهتر مورد توجه قرار دهد، 

حمايت خواهيم كرد.
ــرد: اين  ــح ك ــي تصري ــدوار رضاي امي
ــد كه  ــويقي باش ــد عامل تش ــر مي توان ام
ــترخودرويي  ــازان با توجه بيش خودروس
ايمن تر به بازار عرضه كنند تا شاهد كاهش 
ــص خودروها  ــي از نواق ــرگ و مير ناش م

باشيم.
ــور ما خودرو  ــان اين كه در كش وي با بي
ــور و اولين  دومين علت مرگ و مير در كش
ــنين 15 تا 45  ــر در بين س علت مرگ و مي
ــود گفت: افزايش  ــوب مي ش ــال محس س
شاخص هاي ايمني خودرو از طريق نصب 
ــوا) يكي از  ــه ه ترمز ABS و ايربگ(كيس
ــيب هاي شديد در  عوامل جلوگيري از آس
تصادفات با خودرو محسوب مي شود كه در 
دنيا اجباري است و مسئوالن سازه گستر كه 
يكي از مراكز مديريتي راهبردي و هدايتي 
ــور محسوب  ــازي خودرو در كش قطعه س
مي شود، اعالم كردند برنامه هاي جامعي در 

اين بخش ها از جمله تقويت بدنه خودرو، 
ــتفاده از موارد ضد احتراق در خودرو،  اس
ــوا)  ــه ه ــز ABS و ايربگ(كيس ــه ترم تعبي
ــتاندارد براي كليه  ــاي ايمني اس وكمربنده
خودروهاي ساخت سايپا داشته و به زودي 
در تمام خودروهاي ساخت اين شركت به 

اجرا در خواهند آورد.
نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس با 
بيان اين كه ما بايد در جهت ارتقاي سالمت 
جامعه حداكثر دقت را داشته باشيم افزود: 
خوشبختانه كيفيت خودروهاي داخلي رو به 
مطلوب شدن است و خودروسازان ما بايد 
ــمت كارهاي تحقيقاتي و كارشناسي  به س
ــن رفع نواقص  ــت كنند تا ضم دقيق حرك
ــي را با كيفيت  موجود، خودروهاي داخل
ــمتي حركت دهند كه بتواند  مطلوب به س
ــد و در اين  ــري را ايجاد كنن بازار رقابتي ت
صورت است كه مجلس نيز از آنها حمايت 

خواهد كرد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با تأكيد بر اينكه شركت سازه گستر با نقش 

ــت گذاري  هدايتي، نظارتي خود بر سياس
ــن ايجاد  ــا مي تواند ضم كيفيت خودرو ه
حجم وسيع اشتغال، به عنوان بازوي قوي 
خودروسازي عمل كرده و به افزايش كيفيت 
ــور كمك زيادي كند،  بخش خودروي كش
ــت: ما در مجلس به دنبال همين  اظهار داش
امر هستيم و آماده ايم با گرفتن پيشنهادات، 
ــودرو،  ــازندگان خ ــازان و س قطعه س
ــاي الزم را در جهت اختصاص  پيگيري ه
ــهيالت مورد نياز به اين  يافتن هر گونه تس

بخش صنعت انجام دهيم.

طراحي هاي جديد سازه گستر 
ضريب ايمني  خودروهاي داخلي را افزايش مي دهد



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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هفته بسيج در شركت پارس خودرو با برنامه هاى متعددى گرامى 
داشته شد.

ــر در محوطه  ــه و نصب پالكارد و بن بنابراين گزارش تهي
ــتگاه صلواتى و پذيرايى از پرسنل هنگام  كارخانه و ايجاد ايس
ــالروز پنجم آذر و پخش سرود بسيج از  خروج به مناسبت س

جمله اين برنامه  ها بود.
اين گزارش مى افزايد: برگزارى مراسم گراميداشت ويژه 
ــوم آذر با حضور جمعى از  ــنبه س ــيج در روز سه ش هفته بس

ــيج، ايثارگران، مديريت و معاونان شركت و نيز  اعضاى بس
ــيج  ــى غيرحضورى ويژه هفته بس ــابقه فرهنگ برگزارى مس
ــارك بود. از  ــاى اين هفته مب ــان از ديگر برنامه ه بين كاركن
سوى ديگر مسابقه دو استقامت داخل شركت در 3 رده سنى 
ــاران (صعود به قله  ــنل داوطلب و اجراى طرح جم بين پرس
نورالشهدا) توسط نيروهاى بسيج جمعه و هم چنين ثبت نام از 
كاركنان داوطلب جهت عضويت در پايگاه بسيج و اعزام 50 
نفر از اعضاء بسيج جهت شركت در همايش بزرگ بسيجيان 

استان تهران در 5 آذر از ديگر برنامه هاى برگزار شده در هفته 
بسيج به شمار مى رود.

ــى اعضاء شوراى  ــاس اين گزارش ديدار و سركش براس
ــهدا و درج پيام و  ــواده ش ــران از خان ــه اتفاق مدي پايگاه ب
بياناتى از امام خمينى (ره) و مقام معظم رهبرى در سربرگ 
مكاتبات ادارى در طول هفته بسيج بين كليه واحدها، بخش 
ــيج و امور ايثارگران را دربر  ديگرى از فعاليت هاى نهاد بس

مى گرفت.

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/8/1523360فاطمهجواد محمودى قم زاد1
88/8/1024030يگانهرضا رجبى2
88/8/1025568مريمابوالفضل الوندى3
88/8/321039ابوالفضلغالمرضا ميرى4
88/8/1126793زهراولى سليمانى5
88/8/1825103اميرعرشيامصطفى قنبرى فشى6
88/7/1824792غزلنوروز مرادى تكليمى7
88/8/2426687اميرحسينعلى افشارى8
88/8/1925240زهرارحمت تقى دوست سور كوهى9

88/8/2424172رهايونس حسين پور قره قيه10
88/8/2523476مهردادميثم عباسى بابا رود11
88/8/1926370هستى روح اله نورى12
88/8/2421715محمد سبحاناسماعيل رضائى13
88/9/224346آويناعبدالرضا صفائى14
88/8/1825296آوينامير آقاجان15
88/8/1525273سروشسيروس كيان16
88/8/234769اميرمنصور خان زاده17

گراميداشت هفته بسيج در پارس خودرو
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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-24 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.

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.

سرگرمىسرگرمى
ــن ماه از  ــاد متولدين اي ــن: توقعات زي فروردي
زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي است ولي 
متأسفانه گاه به داليلي به اين خواسته ها نمي رسند و 
ــبب ناراحتي و عصبانيت و افسردگي شان  همين، س
مي شود،  در حالي كه نبايد چنين باشد،  چرا كه بخت 

بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود . 
  ارديبهشت: خبرهاى خوشي براى هشتاد درصد 
از متولدين اين ماه در راه است كه اغلب در رابطه با 
كار است . شما احتياج به مسافرت ولو كوتاه داريد،  
حتما اين مسافرت را مهيا سازيد؛  چرا كه فوق العاده 

در روحيات شما تأثير خواهد گذاشت. 
ــاى متولد اين ماه توصيه   خرداد:به پدر و مادره
ــود رعايت  ــا فرزندان خ ــود در روابط خود ب مي ش
ــي و بي تفاوتي  ــرده و اصوالً از بي اعتناي احتياط را ك
ــت بردارند؛ چرا كه اين بچه ها با محبت و عشق  دس
ــوند شانس  ــتي زودتر همراه و همگام مي ش و دوس
بسيارى از متولدين مجرد براى شروع زندگي مستقل 

و خوب باالست. شنبه شادى را پيش رو داريد. 
 تير:در يك محل و با گفت وگويى دوستانه،  مچ 
ــود، خصوصًا آن گروه كه سعي  دو سه نفر باز مي ش
دارند با غيبت و بدگويي و سخن و حرف از اين به آن 
بردن سبب دشمني ها شوند و مسلمًا با شناسايي اين 
آدم ها طردشان ضرورى است توصيه مي شود با تفكر 
ــت را انتخاب كنيد. به زودى  ــاورت، راه درس و مش
خبر خوشي را دريافت خواهيد كرد كه زندگيتان را 

دگرگون خواهد كرد.
ــن ماه در  ــي از جوان هاى متولد اي   مرداد: خيل
ــتند  ــيار عجول هس ــا بس ــت آوردن هدف ه به دس
ــل دچار دوباره  ــير اين تعجي به طوري كه گاه در مس
كارى و يا تكرار و يا كندى حركت مي شوند. در هر 
ــه و صبورانه پيش بروند،  حال اين گروه بايد عاقالن
ــبختى توأم با آرامش را به همراه  صبر برايتان خوش

خواهد داشت.
ــت.  ــني در پيش اس ــهريور :فرداهاى روش  ش
زندگي تان اغلب توأم با سعادت است ولي معدودى 
ــايل كه  ــان اين را بر نمى تابند.به اين مس از اطرافيانت
ــت ذهن تان را درگير كرده بى توجه  چند روزى اس
ــانس بزرگي را از دست  باشيد در غير اين صورت ش

خواهيد داد.
ــاى متولد اين ماه   مهر: براى اغلب پدر و مادره
شانس تازه اى براى يافتن مسير پر از آرامش و سعادت 
ــت بهره بگيرند. آن  پيش مي آيد كه بايد از اين فرص
دسته از اين گروه كه در صدد يك نقل و انتقال بزرگ 
هستند،  بايد هر چه زودتر اين تصميم را عملي سازند 
و بي جهت خود را سرگردان و بالتكليف نگذارند . 

ــي از متولدين اين ماه از   آبان :انتظاراتي كه خيل
ــتان و اطرافيان خود دارند منطقي است ولي در  دوس
ــكان جوابگويي و  ــر كنند تا عده اى ام واقع بايد صب
تالفي داشته باشند و به اصطالح بازگشت خوبي ها و 
كمك ها در راه است . خانم هاى متولد اين ماه اغلب 
روحيه حساس و شكننده اى دارند، اين عده از دروغ 
و دورويي آدم ها خيلي زود مي شكنند و آن قدر كه به 
روابط انسان ها در حد احساسي اهميت مي دهند به 

كمك و يارى مادى نيم نگاهي هم ندارند. 
ــي و تعمق اغلب  ــان با دورانديش آذر : زندگى ت
ــرو داريد. ــادى را پيش ــت. دوشنبه ش ثمربخش اس
ــنهاد شده را به  ــما پيش فرصت كارى مهمى كه به ش
ــامان  ــى تأمل، كارها را به س ــى رد نكنيد.اندك راحت

خواهد كرد.
ــه  ــق در زندگي متولدين اين ماه هميش  دى:عش
نقش حساس و مهمي دارد. در جمع خانواده متولدين 
اين ماه، آدم هاى افسرده و غمگين ديده مي شوند كه 
ــادى و اميد كشاند وگرنه  بايد خيلي زود آنها را به ش

فضاى خانواده را افسرده و بي تحرك مي سازند
 بهمن:ضمن اين كه نظم و ترتيب در كار و زندگي 
خيلي از متولدين اين ماه موج مي زند، گروهي نيز به داليل 
مختلف دچار آشفتگي اند. روزهاى پيش رو با پيشنهاد 
مالى مهمى براى سرمايه گذارى مواجه مى شويد براى 

انجام آن با اطرافيان خبره مشورت كنيد.
 اسفند:خانم هاى متولد اين ماه به روابط احساسي 
اهميت بسيار مي دهند و حتي بعضي با وجود غوطه 
خوردن در ثروت خود را تنها و بدون هدف مي بينند 
ــتند كه زندگي را به  ــاني هس . در كنار اين عده، كس
ــازند، حتي در درون سختي ها و  دلخواه خود مي س
ــايند و همه چيز را  ــكالت نيز دريچه اي مي گش مش

مثبت مي سازند .

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
ــبدنه تندر23412مقدمسعيد1
354058 دستگاه21845توحيدلواكبر2
24279GTM4041بيابانىحسن3
3523حمل و نقل بدنه21774پناهندهجواد4
4056روتوش 35 دستگاه22983شبرنگحسن5
4005مونتاژ 35 دستگاه23726طاهرىعليرضا6
3938رنگ متمركز27028خوشخوهادى7
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لطفا مشخصات خود را در فرم ذيل پر كرده و به همراه 
حل جدول ارسال فرمائيد
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ــو  ــازى رن شــركت خودروس
فرانسه اعالم كرد نســل تازه اى از 
ــگان را توليد كرده  خودروهاى م
ــال 2010  ــه از ابتداى س اســت ك
ميالدى وارد بازار مصرف مى شود. 
ــه توليد  ــگان تازه اى ك خودرو م
شده است يك خودرو كامًال  ورزشى 
ــور آن 2 ليتر  ــت و گنجايش موت اس
است. قدرت موتور اين خودرو 250 
اسب بخار است و مى تواند در عرض 

ــاعت برسد. اين خودرو كوچك كه  كمتر از 6 ثانيه از سرعت صفر به سرعت 100 كيلومتر در س
تمام ويژگى هاى مطلوب مصرف كنندگان اروپايى را دارد ابتدا به بازار اروپا عرضه مى شود و در 
ــد. مگان يكى از خودروهاى پر فروش  سه ماه دوم سال آينده وارد بازارآمريكا و آسيا خواهد ش

شركت رنو است.

خبرخبر

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
24849محمدرضا سعادت پور1
23018عليرضا گلزاريان2
21405لعبت قراداغى3
26422ميثم برزگرى4
26554عليرضا خدادادى5
25125مهدى نظرى6
25576عليرضا محمدى ليلستانى7
24463هادى رضازاده8
25270رضا عيسى زاده9
27117ميناوند چال10
23707على سيالخورى كاربر11
24529ناصر مهدى زاده12
21718ابراهيم تنگدل13
24453محمد كردبچه14
25387مصطفى احمدپناه15
26965سعيد گودرزى16
23802روح اهللا برزگر كليشمى17

قسمت دوم

همه چيز درباره آنفلوانزا
عالئم بيمارى

در مورد عالئم بيمارى آنفلوانزاى جديد A الزم است به خاطر داشته باشيم كه:
مهم ترين عالئم بيمارى تب، گلودرد، سرفه و سردرد است.

عالئمى مثل لرز، كوفتگى بدن، احساس خستگى، هم چنين اسهال، استفراع نيز در 
بعضى از بيماران مشاهده مى شود.

كودكان كم سن و سال مثل شيرخواران در صورت ابتال به آنفلوانزاى جديد ممكن 
است تب و خواب آلودگى، تشنج، بى قرارى، عدم نوشيدن مايعات، استفراغ هاى مكرر، 

تغيير رنگ پوست به طرف كبودى و تنفس سريع داشته باشند.
اقدامات پيشگيرى

براى اينكه به بيمارى آنفلوانزاى جديد مبتال  نشويم الزم است:
ــت هاى خود را با آب و صابون بشوئيم و يا با محلول هاى  ـ روزانه چندين بار دس
ضدعفونى كننده تميز كنيم. بدين منظور ضرورى است در هر بار شستن دست ها، اين 

عمل را دوبار تكرار كنيم.
ــم ها، بينى و دهان خوددارى كنيم، چون باعث انتقال ويروس  ـ از لمس كردن چش

مى شود.
ـ در صورت امكان از افرادى كه عالئم شبيه بيمارى آنفلوانزا دارند حداقل به اندازه 

يك متر فاصله بگيريم.
ـ به ياد داشته باشيم كه اشيايى مانند تلفن، صفحه كليد كامپيوتر، دستگيره درها و... 
ــند. بهتر است از تميز بودن  هم مى توانند انتقال دهنده ويروس آنفلوانزاى جديد باش

آنها مطمئن شويم.
ـ توصيه مى شود از اسباب بازى هاى قابل شست وشو براى كودكان استفاده شود و 

استفاده از اسباب بازى هاى پارچه اى و پشمى خوددارى شود.
ـ در صورت امكان از حضور در مناطق شلوغ خوددارى كنيم يا مدت آن را كاهش 

دهيم.
ـ با باز كردن پنجره ها و درب ها در فواصل مناسب در روز براى حداقل هر بار 10 

دقيقه به تهويه مناسب محل كار،  محل زندگى و كالس درس و... كمك كنيم.
ـ خانواده، دوستان و همكاران خود را تشويق كنيد تا رفتارهاى پيشگيرى كننده را 

رعايت كنند.
اقدامات مراقبتى در بيماران مبتال به آنفلوانزاى جديد

استراحت كردن، نوشيدن مايعات، تغذيه مناسب و استفاده از استامينوفن به عنوان 
تب بر بهترين راه درمان بيمارى آنفلوانزاى جديد است.

ــتامينوفن به ميزان تجويز شده  براى كاهش تب ناشى از آنفلوانزا فقط از قرص اس
استفاده كنيد.

اكيداً توصيه مى شود براى كاهش تب ناشى از آنفلوانزاى جديد از مصرف آسپرين 
خوددارى شود.

ـ در صورت مشاهده تب و خواب آلودگى در كودكان زير دو سال، سريعاً به پزشك 
مراجعه شود.

ـ مبتاليان به آنفلوانزى جديد به ويژه دانش آموزان مدارس و دانشجويان مى توانند 
ــك در محل كار يا كالس درس حضور  ــاعت بعد از قطع تب و با تجويز پزش 24 س

يابند.
ـ واكسن آنفلوانزاى فصلى روى بيمارى آنفلوانزاى جديد مؤثر نيست ولى تزريق 

آن براى افراد پرخطر توصيه مى شود.
ـ در صورت مشاهده عالئمى چون تب، سرفه، گلودرد، سردرد، لرز، كوفتگى بدن 

احساس خستگى، هم چنين اسهال و استفراع در خود، به پزشك مراجعه كنيد.
ــتمال بگيريد بالفاصله  ــرفه، جلوى بينى و دهان خود را با دس ـ هنگام عطسه و س

دستمال را داخل كيسه پالستيك گذاشته و يا در سطل زباله بيندازيد.
ـ اگر از دستمال پارچه اى استفاده مى كنيم روزانه دو بار آن را شسته و بعد از هر بار 

استفاده داخل كيسه پالستيكى بگذاريم.
ـ ضرورى است در هنگام عطسه يا سرفه از بردن كف دست هايمان درجلوى دهان 

و بينى خوددارى كنيم زيرا اين مسأله باعث مى شود:
1ـ عامل بيمارى روى دست 2 تا 8 ساعت باقى بماند و به وسايلى كه دست مى زنيم 

منتقل شود.
2ـ با دست آلوده به صورتمان دست زده يا چيزى را مى خوريم كه دوباره ويروس 

را به بدن ما وارد مى كند.
3ـ با تلفن، صفحه كليد كامپيوتر، دستگيره در ها دست مى زنيم و عامل بيمارى به آن 

منتقل و مى تواند ديگران را آلوده كند.
ـ اگر بالفاصله دستمال در اختيار نداريد حداقل به جاى كف دست، آستين يا لباستان 

را جلوى دهان و بينى بگيريد.

ــيردادن، از ماسك  ــيرده كه عالئم آنفلوانزا دارند بهتر است هنگام ش خانم هاى ش
استفاده كنند و يا دستمال جلوى بينى خود قرار دهند.

در صورت مشاهده عالئم تنگى نفس، اشكال درنفس كشيدن، حال عمومى و بد و 
يا تب باالى بيش از سه روز در مبتاليان به آنفلوانزاى جديد، بيمار بايد هر چه سريع تر 

توسط پزشك معاينه شود.
در كودكان مبتال به آنفلوانزا در صورت تنفس سريع و سخت، تشنج و يا تداوم تب، 

بايد به پزشك مراجعه كرد.

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

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

عرضه نسل تازه مگان به بازار 

ــال  رنو بار ديگر تعهد خود نســبت به ايمنى در جاده را با آغاز برنامه جهانى ايمنى، 5 س
تمديد كرد.

ــورها در رابطه با ايمنى جاده كه در مسكو برگزار شد، رنو و چند  در اولين كنفرانس سران كش
خودروساز ديگر عضو GRSI، تصميم گرفتند كه وظيفه مشترك خود را نسبت به اين مسأله براى 

5 سال ديگر پيگيرى كنند. 
كلير مارتين Claire Martin، معاونت مسؤوليت هاى اجتماعى گروه رنو،گفت: با تجديد تعهد 
خود نسبت به ايمنى در جاده با آغاز برنامه جهانى ايمنى، رنو فعاليت هاى خود را در كنار مناطق و 
كشورهاى در حال توسعه اى ادامه مى دهد، و در تالش است حمل و نقل پايدار را از طريق استفاده 

از تجربيات كشورهاى ثروتمندتر در كاهش اثرات منفى حمل ونقل، افزايش دهند. 
وي افزود: برنامه جهانى ايمنى جاده GRSI در سال 2004 توسط هفت گروه پيشتاز از صنايع 
نفت و خودروسازى از جمله رنو به منظور تشويق و گسترش ايمنى جاده ها در كشورهاى چين، 
ــتم ايمنى در جاده هاى  ــد. اين امر به دليل عدم وجود سيس برزيل و منطقه ASEAN راه اندازى ش
كشورهاى در حال توسعه شكل گرفت كه مانع بزرگى براى رشد اين كشورها و مخصوصًا حمل 

و نقل پايدار است. 
معاون مسئوليت هاي رنو تصريح كرد: GRSI بخشى از گروه شركاى ايمنى جادهGRSP است كه 
توسط بانك جهانى در سال 1999 تأسيس شد و بخش خصوصى، جامعه مدنى و آژانس هاى دولتى 

كه در رابطه با امر ايمنى جاده در كشورهاى در حال توسعه فعال هستند را به گرد هم مى آورد.
ــبت به ايمنى جاده در دنيا، امرى طبيعى است كه نشان دهنده  براى رنو، داشتن مسؤوليت نس

ارزش هاى اصلى آن است. 
وي ادامه داد: بيش از 50 سال پيش، رنو جزو اولين خودروسازانى بود كه امر ايمنى فعال و غير 

فعال را از مرحله طراحى خودروهاى خود مورد توجه قرار مى داد. 

رنو؛5 سال تمديد تعهد ايمنى جاده ها



MPH
 MPH .از جمله مجالت پرتيراژ انگليسي زبان است كه مطالب جالب توجهي در مورد خودروهاي پرقدرت و پرشتاب مي نويسد MPH مجله

مخفف مايل در ساعت، نشانگر سرعت خودروها است و انتخاب آن براي نام اين مجله بسيار بجا بوده است.

autoviewpoint.com
ــــــايت خــــودرويــــي در س

ــالوه   www.autoviewpoint.com  ع
ــودرو، اطالعاتي  بر آخرين اخبار صنعت خ
درباره جديدترين محصوالت خودروسازي 
ــاز  ــه ترتيب نام خودروس ــتجو ب دنيا با جس

خواهيد يافت.
همچنين تقويم رويدادهاي صنعت خودرو 
را مي توانيد در اين سايت ببينيد و براي حضور 
ــگاه ها و كنفرانس هاي بين المللي  در نمايش

برنامه ريزى كنيد.
ــوالت  محص ــورد  م در  ــي  فيلم هاي
ــازان دنيا در اين سايت وجود دارد  خودروس
ــاي آنها هم لذت ببريد.  كه مي توانيد از تماش

حتما سر بزنيد.

خودرو ستارگان
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لنز پارس

ايكر كاسياس دروازه بان مشهور و توانمند تيم كهكشاني رئال مادريد، 
ــان داد. او به تيم هاي پايه  از كوچكي استعداد خود را در دروازه باني نش
ــاالن اين تيم شد  رئال راه يافت و با بازي هاي خوب خود، راهي بزرگس
ــياس، قرارداد او را تا  ــه خاطر دروازه باني خوب كاس و تا حاال اين تيم ب
پنج سال ديگرهم تمديد كرده است. از نظر خيلي ها او بهترين دروازبان 
تاريخ اسپانيا است. كاسياس در رده بندي بهترين دروازبان هاي جهان، 

رده چهارم را در اختيار دارد. او در بين ماشين هايش يك دستگاه شورلت 
كامارو مدل 2009 دارد. اين كوپه آمريكايي 8 سيلندر با 6200 سي سي 
حجم موتور بيش از 422 اسب بخار قدرت دارد.اين خودروى رويايى 
انواع ايربگ هاي راننده و مسافر و نيز راديو ماهواري، پورت USB، ترمز 
ضدقفل، حسگر دنده عقب و چندين سيستم ويژه براي راحتي و ايمني 

سرنشينان دارد.

ايكر كاسياس

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، 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

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.
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