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پارس خودرو توليد كننده بهترين محصول

پارس خودرو در دومين  برند شركت 
برترين  انتخاب  المللى  بين  جشنواره 
نام و نشان هاى تجارى ايران در زمره

20 برند برگزيده كشور قرار گرفت.
ــركت  به گزارش مديريت ارتباطات ش
ــيوه انتخاب برندهاي برتر  پارس خودرو ش
در مرحله اول بر مبناي سهم از ذهن مصرف 
ــه در اين  ــت ك كنندگان صورت گرفته اس
مرحله 250 شركت در 131 حوزه صنايع و 
خدمات انتخاب شدند، و 100 برند برتر در 
مرحله دوم و براساس مدل پژوهش انتخاب 

شده است.
صفحه3 
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پارس خودرو برگزيده جشنواره ملي حمل و نقلپارس خودرو برگزيده جشنواره ملي حمل و نقل
افتخارى ديگر به ثبت رسيد

در نخستين جشنواره ملي حمل و نقل از 
شركت پارس خودرو بعنوان برگزيده 

حوزه حمل و نقل تقدير به عمل آمد.
ــم كه به  بنا بر اين گزارش ،در اين مراس
مناسبت 26 آذر روز حمل و نقل برگزار شد 
، رحيمى معاون اول رييس جمهور،بهبهانى 
وزير راه و ترابرى، حسينى وزير دارايى،سردار 
احمدى مقدم  فرمانده نيروى انتظامى،سردار 
ــاور رييس جمهور و مقامات  رويانيان مش
ــد مرتبط با حوزه حمل و نقل و فعاالن  ارش

بخش خصوصى حضور داشتند. 
اين گزارش مى افزايد :به پاس حضور 
ــودرو تنديس  ــدى و خدمات پارس خ ج
ــنواره به مهندس تفرشى  و لوح تقدبر جش

مدير عامل پارس خودرو اهدا شد.
هدف اين جشنواره كه در سالن اجالس 
ــازى و توجه به  سران برپا شد، فرهنگ س
ــل، ارزيابى ميزان  فعاالن حوزه حمل و نق
رضايتمندى مردم و تجليل از فعاالن برتر 
ــش و اهميت حوزه  حوزه حمل و نقل، نق
حمل و نقل در اهداف چشم انداز و سياست 

هاى كلى نظام اعالم شده بود.
بر اساس اين گزارش، در اين جشنواره 
ــش حمل و نقل  ــال برگزيده بخ از 90 فع

قدردانى  شد.



در پى استقرار سيستم هاى مديريت بهره ورى، 
بهره ورى نيروى انسانى و توليدى در شركت 
پارس خودرو به ميزان قابل توجهى افزايش 

يافت.

ــانى شركت  به گزارش اداره اطالع رس
پارس خودرو، در پى استقرار سيستم هاى 
ــركت  ــرفته افزايش بهره ورى در ش پيش
ــته بهره ورى كل  پارس خودرو، نرخ انباش

نيروى انسانى در هشت ماهه ابتداى سال 
ــه 1/28 به ميزان 8  1387 و 1388 از 26 ب

رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش نرخ سرانه توليد 
ــد قابل توجهى  ــركت نيز با رش در اين ش
روبرو بوده و از 47 دستگاه براى هر نفر در 
ــال 1387 به 51 دستگاه  واحد توليد در س
ــال جارى افزايش يافته  براى هر نفر در س

است.
ــت:  ــزارش آمده اس ــاى اين گ در انته
ــورهاى  ــد در كش نه تولي ــرا ــرخ س ن
ــه ازاى ــتگاه ب ــان 60 دس ــرفته جه پيش
ــه برنامه هاى  ــت كه با توجه ب هر نفر اس
ــط مديريت  ــه توس ــر بهره ورى ك فراگي
استراتژيك شركت پارس خودرو تدوين و 
در حال اجرا است، شركت پارس خودرو 
سعى دارد خود را به استانداردهاى روز دنيا 

نزديك كند.
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و اشك تو،
 و زارى تو،
 و سالم تو ،

 براى حسين،
 براى همه خوبى هاى حسين است.

 براى مهربانى هاى حسين،
 براى مظلوميت حسين،

 براى پدرى حسين،
 براى اوالد حسين است،

 براى امامت حسين،
 براى معصوميت حسين،
 براى مسئوليت حسين،

 براى عاشقى حسين است.
 براى فرشتگانى

 كه سر بر آستان حسين نهادند
 و

 براى ارواحى
كه در آستان حسين

به خاك افتادند
 براى اصحاب حسين،

براى مسلم ،
براى حر،

براى عباس،
براى برير ،
براى زهير،

براى حبيب ابن مظاهر،
براى على اكبر ،

براى على اصغر،
براى قاسم،

 براى جد حسين
 براى پدر حسين

 براى مادر حسين
كه اگر...

 روزگار مرا بازداشت
و تقدير نبود كه...

با تو باشم
 تا بجنگم

تا دشمنى كنم 
 با دشمنان تو

اكنون....
 زارى مى كنم
هر صبح وشام

روان مى سازم...
 براى تو....

 خون و اشك
 تاسف و سوز دل

در مصيبت تو
 و غصه تو

 يا اباعبداهللا
 اى سبب گريه هر مومن

 اى شهيد امت
 اى گنبد تو استجابت دعا

 و تربت تو شفا
 ال يَْوَم َكَيْوُمَك

 يا ابا عبداهللا
 حسين، امام ما ست،

 راه حسين، راه ما تا خداست.
 حسين، مرز تاريخ است.

 تاريخ همه خوبى ها،
و

 پاكى ها،
 تاريخ مظلوميت،

 از آدم تا پيامبر،
 از پيامبر تا على،
از على تا حسين

سالم بر امام حسين(ع)
 و يارانش

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت 
ارتباطات و به نقل از اداره ارزشيابى 
محصول، خودروى ماكسيماى توليد 
شده توسط پارس خودرو باز هم بر صدر 

جدول كيفى  ترين خودرو كشور ايستاد.
براساس اين گزارش در طول 8 سال 
گذشته خودرو ماكسيما در بسيارى از 
آديت هاى به عمل آمده توسط شركت 

بازرسى كيفيت و استاندارد ايران مقام 
ــت را از آن خود كرده و به عنوان  نخس
ــور شناخته  با كيفيت ترين خودروكش

شده است.

اولين كنفرانس بين المللى و سومين كنفرانس ملى لجستيك و زنجيره 
تأمين باهدف توسعه   وترويج دانش لجستيك وزنجيره تأمين و با 
موضوع «لجستيك زيرساخت توسعه پايدار» با حضور جمعى از 
مديران، روساء و كارشناسان واحدهاى برنامه ريزي، توليد و مهندسى 

ومديريت استراتژيك در محل دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد.
ــت برنامه ريزي اين  ــه كميته تخصصى معاون بنابراعالم دبيرخان
كنفرانس با حضور وزير بازرگانى، رييس كميسيون صنايع مجلس، 
اساتيد دانشگاه، شركت هاى فعال در حوزه لجستيك، مديران ارشد 

صنايع و مشاوران حوزه لجستيك برگزار شد.
اين گزارش مى افزايد: در اين كنفرانس مقاالتى از سوى همكاران 
پارس خودرو پذيرفته و مهندس ساسان گلچوبيان به ارائه مقاله خود 

به صورت شفاهى پرداخت.
ــره تأمين  ــتم هاى  مديريت زنجي ــاس اين گزارش، سيس  بر اس
ــتيك پويا به قلم اميد باقرى و مهدى جمالزاده،  الكترونيكى و لجس
ــتاى يكپارچگى  ــتم اجرايى توليد(MES)در راس پياده سازى سيس
ــرد برنامه ريزي  ــته مهدى كميجانى، ارائه رويك زنجيره تأمين نوش
رياضى چند مرحله اى در جهت طراحى زنجيره تأمين متعالى نگارش 
ــى و مصطفى ملكى صومعه لو،  سيدمهدى حاجى عرب، رضا عباس
ــتيك به قلم ساسان گلچوبيان از جمله  كاربردMES در فرايند لجس

اين مقاالت به شمار مى رود.
ــى برنامه ريزي با  ــس، كميته تخصص ــيه كنفران همچنين درحاش

ــبت به برپايى غرفه پارس خودرو  همكارى مديريت ارتباطات، نس
به منظور برقرارى ارتباط مؤثر دست اندركاران حوزه لجستيك اقدام 

كرد كه مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت.               
در مراسم اختتاميه اين كنفرانس نيز مهندس رستمى مدير انبارها 
ــركت پارس خودرو لوح تقدير را  و دريافت كاال به نمايندگى از ش

دريافت كرد.

بــا حـضـورپارس خودرو بـرگـزارشــد

كـنفرانس بين المللى لجستيك و زنجيره تامين



و  گسترش  سازمان  عامل  هيأت  رييس 
نوسازى صنايع ايران در بازديد از شركت هاى 
از  قدردانى  سايپا ضمن  و  ايران خودرو 
اقدامات صورت گرفته دو خودروساز بزرگ 
كشور به ويژه در زمينه طرح هاى بزرگى چون 
ايجاد برند ملى سمند و مينياتور، ساخت 
موتورهاى پايه گاز سوز و بنزين سوز و ساير 
طرح هاى توسعه اى تصريح كرد: با توجه به 
برنامه هاى حمايتى دولت، وزارت صنايع و 
سازمان گسترش از پروژه هاى اين دو شركت، 
مى توان افقى روشن و تأثير گذارى را براى 

صنعت خودرو در اقتصاد ملى قائل شد.
به گزارش اداره اطالع رسانى سازمان گسترش 
و نوسازى صنايع ايران، مهندس سيد مجيد هدايت 
معاون وزير صنايع و معادن و رييس هيأت عامل 
ايدرو، استراتژى جديد اين سازمان در زمينه ارتقاى 
سطح كيفى محصوالت را استفاده حداكثرى از توان 
و دانش فنى داخلى جهت كاهش قيمت تمام شده، 
افزايش رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش 

و رقابت پذيرى در سطوح جهانى برشمرد.
ــرمايه گذارى  وى مراقبت از بازار داخلى و س
ــات پس از فروش  روى دو مقوله كيفيت و خدم
ــازان دانست  را از مهم ترين برنامه هاى خودروس
ــدا كيفيت و  ــردم از خودرو، ابت و گفت: انتظار م
ــب است و  همچنين خدمات پس از فروش مناس
خودروسازان همواره بايد اصل مشترى مدارى را 

به طور جدى دنبال كنند.
ــدرو در ادامه با تأكيد بر  رييس هيأت عامل اي
ــازان،  جلوگيرى از كارهاى تكرارى در خودروس
همكارى هاى مشترك بين دو خودروساز بزرگ 
ــت كه سازمان  ــور را از جمله مواردى دانس كش
ــازى صنايع براى آن برنامه هاى  گسترش و نوس

خاصى دارد. 
مهندس هدايت با اشاره به فضاى رقابتى موجود 
در جهان، هماهنگى بيشتر بين خودروسازان داخلى 
را مورد تأكيد قرارداد و تصريح كرد: خودروسازان 
نبايد هيچگاه اقدامى را انجام دهند كه بوى تقابل 
ــد؛ زيرا اين امر به سود بنگاه  را به دنبال داشته باش
ــت. آنچه در اين ميان  اقتصادى و منافع ملى نيس
اهميت دارد همگرايى و همكارى براى توسعه و 

پيشرفت است.
مهندس هدايت افزود: همكارى بين المللى با 

آينده روشن و تأثيرگذار صنعت خودرو در اقتصاد ملىآينده روشن و تأثيرگذار صنعت خودرو در اقتصاد ملى

ــازان جهانى و تراز اول دنيا را با در نظر  خودروس
ــاخت  گرفتن حفظ منافع ملى و افزايش عمق س
داخل محصوالت بايد توسعه داده شود و همواره 
اصل  بردـ  برد در همكارى هاى بين المللى رعايت 

شود. 
ــدرو حمايت از صنعت  رييس هيأت عامل اي
ــى از اولويت هاى  ــال حاضر يك خودرو را در ح
راهبردى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران 
برشمرد و تصريح كرد: خودروسازان بايد درحوزه 
كيفيت سرمايه گذارى بيشترى كنند، اگرچه روندى 
ــده رو به پيشرفت بوده، ولى  كه از گذشته آغاز ش
ــرمايه گذارى بيشترى را مى طلبد،  عزم قوى و س
چرا كه اگر در اين زمينه خوب عمل نكنيم، بازار را 

از دست خواهيم داد. 
ــازان بايد  وى همچنين تصريح كرد خودروس
در توليد خودروهايى با قيمت كمتر از 10 ميليون 
ــوند و نياز جامعه را در اين  تومان فعاالنه وارد ش

حوزه پوشش دهند.
معاون وزير صنايع و معادن همچنين سياست 
ــردن صنعت  ــدرو را تخصصى اداره ك جديد اي
خودرو اعالم كرد و گفت: براى اين مهم به زودى 
ــازمان گسترش و  ــاختارهاى متناسب را در س س

نوسازى صنايع ايجاد خواهيم كرد.
وى افزود: مبناى كار ما در ستاد راهبرى، نظارت 

ــركت هاى زير  ــع و كمك به ش ــتن موان و برداش
مجموعه است تا آنها قادر به رقابت در بازارهاى 
ــند. حتى اگر روزى اين شركت ها به  جهانى باش
ــدند، اين حمايت ها  بخش خصوصى واگذار ش

ادامه خواهد داشت. 
مهندس هدايت اقدامات انجام گرفته در زنجيره 
ــازان را مؤثر و  ــودرو و قطعه س تأمين صنعت خ
سازنده خواند و خاطرنشان كرد قطعه سازان داخلى 
ــيده اند كه اين خود مقدمه اى  به بلوغ خوبى رس
براى حضور در بازار هاى جهانى است و سازمان 
گسترش نيز آمادگى خود را براى حمايت الزم از 
قطعه سازان براى حركت به سمت بازار هاى جهانى 
و ايفاى نقش مؤثر در زنجيره تأمين خودروسازان 
جهانى اعالم مى كند. وى افزود: در سند در دست 
ــعه ملى خودرو نقش قابل توجه اى  تدوين توس
براى توليد و صادرات قطعات براى تأمين كنندگان 

در نظر گرفته شده است.
مهندس هدايت همچنين وجود مراكز تحقيقاتى 
در شركت هاى خودروسازى را ارزشمند توصيف 
كرد و گفت: اين مراكز بايد با ديگر مراكز تحقيقاتى 
داخل و خارج از كشور تعامل بيشترى داشته باشند 
ــب ترى را در كارهاى  ــر و مناس تا هم افزايى بهت

تحقيقاتى شاهد باشيم. 
ــاره مطالعات و اقدامات انجام گرفته  وى با اش

در خصوص موتورهاى پايه گاز سوز و موتورهاى 
ــد و تيراژ  ــركت كه به زودى به تولي جديد دو ش
ــيد، گفت: با وجود اين موتور ها  انبوه خواهد رس
چشم انداز روشنى در انتظار صنعت خودرو كشور 
ــاى بين المللى خواهد  چه داخل و چه در بازار ه

بود.
ــاره موضوع  ــدرو درب ــأت عامل اي رييس هي
ــازان نيز تصريح كرد:  خصوصى سازى خودروس
ــترش انجام تعهدات قانونى  سياست سازمان گس
ــت هاى حمايتى از  ــت سياس است و بديهى اس
ــى از سهام  صنعت خودرو چه در زمانى كه بخش
ــد و چه در زمانى كه سهام  در اختيار سازمان باش
در اختيار مجموعه هاى ديگر باشد، ادامه خواهد 

داشت. 
ــركت هاى  ــان واگذارى ش ــزود: تا زم وى اف
ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصى، سازمان 
گسترش و نوسازى صنايع با قدرت تمام طرح هاى 
ــازان را پيش  ــه خودروس ــعه اى در مجموع توس
ــز حمايت هاى خود را دريغ  مى برد و پس از آن ني

نخواهد كرد.
ــت كه در ابتداى اين بازديدها  الزم به ذكر اس
مديران عامل گروه خودروسازى ايران خودرو و 
سايپا گزارشى از وضعيت موجود ارايه دادند و به 

تشريح استراتژى هاى آينده خود پرداختند.

رييس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران تاكيد كرد
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درخشش برند پارس خودرو در ميان 20 برند برتر كشور 
دومين  در  خودرو  پارس  شركت  برند 
برترين  انتخاب  المللى  بين  جشنواره 
زمره در  ايران  تجارى  هاى  نشان  و  نام 

20 برند برگزيده سراسر كشور قرار گرفت
ــركت پارس  به گزارش مديريت ارتباطات ش
خودرو شيوه انتخاب برندهاي برتر در مرحله اول 
ــهم از ذهن مصرف كنندگان صورت  بر مبناي س
گرفته است كه در اين مرحله 250 شركت در 131 
ــدند، و 100  ــع و خدمات انتخاب ش حوزه صناي
برند برتر در مرحله دوم و براساس مدل پژوهش 

انتخاب شده است.
بر اساس اين گزارش  در اين جشنواره 100 نام 
و نشان تجاري در 24 صنعت و از بين 350 برند، در 
حوزه هايي همچون مواد غذايي، فرش، خدمات 
مالي و پولي، آموزشي، صنعت و معدن، داروسازي 
و همچنين استادان برگزيده در زمينه دانش بازاريابي 

و نشريات منتخب، معرفي شدند.
اين گزارش حاكى است تأكيد بر نقش آموزش، 

تحقيق و دانش محورى در ارتقاء جايگاه رقابتى 
نام و نشان تجارى در بازار، ترويج فرهنگ مشترى 
مدارى، تأكيد بر لزوم توجه بر مديريت نام و نشان 
ــيابى و ارزش  تجارى(Brand)، تأكيد بر ارزش
گذارى مالى نام تجارى بعنوان يك دارائى نامشهود، 
ــمندى نسبت به نام  ايجاد و ارتقاى فرهنگ هوش
ــايى، معرفى و تجليل از  و نشان تجارى، و شناس
شركت هاى برتر در حوزه مديريت برند از جمله 
مهمترين اهداف دومين جشنواره انتخاب يكصد 

برند برتر ايران بوده است. 
ــم  ــت در مراس در پايان اين گزارش آمده اس
اختتاميه اين جشنواره كه در مركز همايش هاي بين 
المللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و با 
شعار "خليج هميشگي فارس ، ماندگارترين برند 
ايران"، برگزار شد ، 20 برند برگزيده كشور انتخاب 
شدند كه در آن برند شركت پارس خودرو ، حايز 
دريافت تنديس و لوح سپاس از دومين جشنواره 

يكصد برند برتر ايران شد .
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با عرضه محصوالتي چون خودرو سواري 
«قشقايي» و «تينا» سعي در پاسخ گويي بيشتر به 

نياز مشتريان داريم.
ــازي سايپا در  قائم مقام گروه خودروس
بيست و يكمين مراسم گفت وگوي مستقيم 
مشتريان با مديران ارشد گروه خودروسازي 
ــهر كرد با بيان اين مطلب گفت:  سايپا در ش
اين افتخار بزرگي براي مديران گروه سايپا 
است كه در جمع مشتريان شهركرد و استان 
حضور داشته باشيم و فرصتي پيدا شد تا از 
ــتريان آشنا شويم  ــكالت مش نزديك با مش
ــا برنامه ريزي بهتر  ــير بتوانيم ب تا از اين مس
جوابگوي مردم عزيزمان در سراسر كشور 

باشيم.
ــت: نمايندگي هاي مجاز  وى اظهار داش
در سراسر كشور، عضو خانواده گروه سايپا 
ــمار مي روند و تمام توان خود را به كار  به ش
ــود زمينه  ــه خدمات خ ــد تا با ارائ گرفته ان

رضايت بيشتر مشتري را فراهم سازند.
ــهم 54  ــاره به س ــدس فالحي با اش مهن
درصدي بازار خودرو سواري و 52 درصدي 
كل خودروهاي توليدي كشور توسط گروه 
سايپا بيان كرد: گروه سايپا با توليد خودرو در 
چهار سايت سايپا، پارس خودرو، سايپا ديزل 
و زامياد در تهران، به زودي سايت كاشان را 
به صورت رسمي افتتاح خواهد كرد كه در آن 
خودروهايي چون سايپا 111 و خودرو كامًال 

ايراني سايپا به توليد انبوه خواهد رسيد.
ــعه  ــاره به توس ــايپا با اش ــم مقام س  قائ
صادرات در گروه خودروسازي سايپا عنوان 
ــايپا مقام اول صادرات را دارا است  كرد: س
ــورهايي چون سوريه و  و هم اكنون در كش
ونزوئال، خودرو سواري توليد مي كند و به 
ــايه مان عراق خودرو  آفريقا و كشور همس
ــواري صادر مي كند. اين افتخار بزرگي  س
است كه خودروهاي توليدي سايپا در كنار 

ساير خودروهاي توليدي كشورهاي ديگر 
ــي حضور دارد  ــه اي و جهان در بازار منطق
ــه آن افتخار  ــور مان ب و بي ترديد مردم كش
ــه اين موفقيت  مي كنند و ما اعتقاد داريم ك
بدون تالش قطعه سازان داخلي و مشتريان و 
درايت مديران گروه امكان پذير نبوده است. 
ــاال رفتن  ــاره به ب مهندس فالحي با اش
ــتريان در خصوص نحوه  ــطح توقع مش س
ــول تصريح  ــات و تنوع محص ــه خدم ارائ
ــبت  ــتريان چه نس كرد: بي ترديد انتظار مش
ــه در خصوص  ــه خدمات و چ به نوع ارائ
تنوع محصول در سال هاي گذشته باال رفته 
ــمان را به كار گرفتيم تا  است و ما تمام تالش
ــي اين  ــه اين موضوع و بررس با پرداختن ب
امر مهم و برنامه ريزي بهتر، عالوه بر بهبود 
ــودرو و خدمات  كيفيت، تنوع در توليد خ
ــبت به رفع نياز و خواست جديد  بهتر، نس

مشتري اقدام كنيم.

ــل گفت وگوي  ــم، پن در ادامه اين مراس
ــتريان با حضور مديران ارشد  ــتقيم مش مس
ــايپا برگزار شد و  ــازي س گروه خودروس
ــكالت  ــائل و مش ــتريان از نزديك مس مش
ــت خودرو  ــودرو را در خصوص، كيفي خ
توليدي، فروش و خدمات پس از فروش با 

مديران گروه در ميان گذاشتند.
در اين مراسم عالوه بر حضور قائم مقام 
ــايپا، مديرعامل  ــازي س ــروه خودروس گ
ــايپا، مدير  ــايپايدك، مديرعامل رايان س س
ــر  ــودرو، مدي ــركت پارس خ ــروش ش ف
بازاريابي و فروش سايپا، معاون توليد سايپا، 
معاون كيفيت سايپا، معاون كيفيت شركت 
ــايپايدك، معاون خدمات پس از فروش  س
سايپايدك، معاون كيفيت شركت مگاموتور، 
معاون تضمين كيفيت شركت سازه گستر و 
جمعي ديگر از مديران ارشد گروه حضور 

داشتند. 

گزارشگزارش

پاسخ گويي بيشترپاسخ گويي بيشتر به نياز مشتريان به نياز مشتريان
 با عرضه « قشقايي» و «تينا»  با عرضه « قشقايي» و «تينا» 

قائم مقام گروه خودروسازي سايپا تبيين كرد

ارزش صادرات شركت سايپا در هشت ماهه سال 1388 نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش يافت. 

بنا بر اين گزارش، صادرات اين گروه خودروسازي 
در هشت ماهه سال 88 به بيش از 100 ميليون دالر رسيد 
كه حدود 40 درصد آن مربوط به خودروهاي سواري، 
50 درصد سهم خودروهاي تجاري و 10 درصد نيز از 
طريق صادرات قطعات و خدمات فني و مهندسي بوده 

است. 
ــروه  ــادرات گ ــه ص ــزارش، برنام ــن گ ــاس اي براس
خودروسازي سايپا براي سال 88 دستيابي به 200ميليون 
ــور  دالر و صدور محصوالت اين گروه به بيش از 30 كش
ــت در اين زمينه  ــت كه برنامه ريزي و روند مثب جهان اس
اميدواري سهامداران و تمايل سرمايه گذاران به خريد سهام 

سايپا را نيز بيشتر كرده است. 
حفظ روند صعودي صادرات سايپا با گشايش بازارهاي 
ــورهاي CIS و افزايش  جديد در خاورميانه، آفريقا و كش
فروش در بازارهاي صادراتي و با تكيه بر مزيت هاي رقابتي 

محصوالت سايپا مانند مصرف كم سوخت، قيمت رقابتي 
ــبكه  خودروها، قطعات يدكي فراوان با قيمت رقابتي و ش

خدمات پس از فروش گسترده ميسر شده است. 

ــبد  ــور به س ــد مينيات ــد مانن ــاي جدي ورود خودروه
ــده، زمينه هاي  ــال هاي آين ــوالت صادراتي طي س محص
ــد را فراهم  ــادرات و ورود به بازارهاي جدي افزايش ص

خواهد كرد. 
بر همين اساس در برنامه استراتژيك شركت سايپا(سمت 

90) صادرات تعداد 60 هزار دستگاه 
ــايپا در سال 1390 به  خودرو از محصوالت شركت س

خارج از كشور پيش بيني شده است. 
ــتقبال مشتريان  ــخ گويي به اس شركت سايپا براي پاس
ــراي بهره گيري از  ــن ب ــي و همچني ــوري و ونزوئالي س
ــترش بازارهاي صادراتي  ــه اي براي گس پيمان هاي منطق
اقدام به ايجاد دو سايت توليدي در اين دو كشور كرده است 
ــايت توليدي ديگر  و طي پنج سال آينده قصد دارد دو س
ــياي ميانه با مشاركت شركاي  در شمال آفريقا و منطقه آس

خارجي خود ايجاد كند. 
در سال جاري شركت سايپا براي سومين بار موفق شد 
به عنوان صادركننده نمونه در زمينه خودرو انتخاب شود. 

صادرات سايپا 50 درصد افزايش يافت 



حمايت وزير صنايع و معادن از شركت هاي 
خودروسازي و تداوم فعاليت وي مي تواند 
روند رو به رشد صنعت خودرو را شتاب 

بيشتري دهد.
ــتين دوز مديرعامل  مهندس نعمت اهللا پوس
ــايپا، با بيان اين مطلب  ــازي س گروه خودروس
گفت: تداوم فعاليت هاي وزير صنايع و معادن 
در صنعت خودروسازي موجب شده است كه 
گروه سايپا طي سال هاي گذشته از سودآورترين 

شركت هاي بخش صنعت باشد. 
وي كه در بازديد نمايندگان فراكسيون شاهد 
مجلس شوراي اسالمي از شركت سايپا سخن 
ــت: گروه سايپا، گروهي  مي گفت، اظهار داش
ــداف دراز مدت و  ــه اه ــور بوده ك برنامه مح
كوتاه مدتي ترسيم كرده است و عمق بخشيدن 
به ساخت داخل و بومي سازي و تنوع توليد را 

به همراه دارد. 
مهندس پوستين دوز با توجه به روند رو به 
ــواري در ماه هاي  رشد توليد انواع خودرو س
گذشته در گروه سايپا بيان كرد: هم زمان با اين 
ــد، بهبود كيفيت و توجه ويژه به خدمات  رش

پس از فروش در اولويت قرار گرفته است. 
ــايپا با  ــازي س مدير عامل گروه خودروس
ــركت سايپا  ــاره به برنامه هاي فرهنگي ش اش
ــور فرهنگي و تقويت اعتقادات  اضافه كرد: ام
ديني و اسالمي پرسنل و خانواده هاي آنان جزء 

برنامه هاي زيربنايي گروه سايپا است.
وي با اشاره به برنامه هاي گروه سايپا براي 
اشتغال فرزندان شاهد گفت: گروه سايپا براي 

ــاي خانواده  ــي از اين فداكاري ه جبران بخش
ــهيالت ويژه اشتغال  ــهداء و ايثارگران، تس ش
ــواده آنان در نظر گرفته  براي فرزندان و يا خان
ــمي و تغيير وضع اشتغال اين  كه استخدام رس

عزيزان در اولويت است. 
همچنين در ادامه اين جلسه گروسي عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس در سخناني 
ــش صنعت به خصوص  گفت: حمايت از بخ
ــص برنامه اين  ــازي مخت ــت خودروس صنع
ــيون هاي ديگر  ــت بلكه كميس كميسيون نيس
مجلس نيز همواره اين بخش مهم را همراهي 

كردند.
ــس با توجه به  وي افزود: نمايندگان مجل

ــش صنعت، حمايت از وزير  موفقيت هاي بخ
صنايع و معادن را براي رسيدن به افق چشم انداز 
سال 1404 و دستيابي به اين برنامه ها همچنان 

ادامه خواهد داد. 
ــم نمايندگان فراكسيون  در پايان اين مراس
ــالمي پس از شنيدن  شاهد مجلس شوراي اس
گزارش گروه سايپا در مسائل مختلف با تأكيد 
بر اينكه تقويت صنعت خودرو به عنوان يكي 
از صنايع مهم و اثرگذار الزم و ضروري است، 
ــت بايد مورد توجه  اعالم كردند كه اين صنع
بيشتر دولت و قانون گذاران قرار گيرد و مجلس 
ــاعدت و همكاري  ــن زمينه قول مس هم در اي

مي دهد. 

معاونت توليد برگزار كرد

سمينار پارت و جام
سمينار پارت و جام معاونت توليد برگزار شد.

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات سمينار پارت و جام معاونت 
توليد روز سه شنبه 10 آذر با حضور قائم مقام اجرايى مديرعامل، معاون و قائم 
ــاى توليد در  ــى، مديران و روس مقام معاونت توليد، قائم مقام معاونت مهندس

سالن رمضان برگزار شد.
اين گزارش حاكى است تشريح نقش دانش  و آموزش در سازمان ها وجايگاه 
ــتراتژى هاى معاونت توليد از نمونه مباحثى  رويكرد جام و پارت در تحقق اس

است كه در اين سمينار مطرح شده است.
ــات ارائه مديريتى» و پارت مخفف  ــود: جام مخفف «جلس يادآورى مى ش
«پكيج آموزشى رؤساى توليد» و جزو ابتكارات مجموعه معاونت توليد است 

كه براى نخستين بار در صنعت كشور اجرا مى شود.

مهندس پوستين دوز مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:
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ودروسازيسودروسازي سايپا:روهخو

خبرخبر

حمايت هاي وزير صنايع به صنعت خودرو حمايت هاي وزير صنايع به صنعت خودرو 
شتاب مي بخشدشتاب مي بخشد

اگر به انگليسى و فرانسه 
مسلط هستيد 
تماس بگيريد

مديريت توسعه و آموزش منابع انسانى با 
صدور اطالعيه اى از همكارانى كه توانايى و 
سابقه تدريس زبان هاى خارجى انگليسى و 

فراسنه را داند دعوت به همكارى كرد.
بنابراين گزارش، اين مديريت از همكاران 
واجد شرايط خواست به اتاق شماره 8 واحد 
توسعه و آموزش منابع انسانى مراجعه كنند 
ــماره تلفن هاى 3278 و 3788 تماس  يا با ش

بگيرند.

برگزارى مسابقه 
حفظ دعاى عهد با ترجمه

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــيدن عيد سعيد  ارتباطات به مناسبت فرارس
غدير خم و دومين جشنواره عيد تا عيد مسابقه 

حفظ دعاى عهد با ترجمه برگزار مى شود.
ــاس اين گزارش با عنايت مديريت  براس
محترم عامل، مسابقه حفظ دعاى عهد (كه هر 
روز از راديو پخش مى شود) همراه با ترجمه 
برپا مي شود. در اين طرح جايزه كمك هزينه 
سفر به مشهد مقدس به مبلغ 150000 تومان 
به 30 نفر از افراد برگزيده اهدا مى شود. مهلت 
مسابقه تا تاريخ 88/10/15 است. عالقمندان 
ــتر مى توانند با  ــب اطالعات بيش جهت كس
ــماره 4192 و يا به دفتر فرهنگى مراجعه  ش

كنند.

هديه به نوزادان به نام 
مبارك «على»

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــنواره عيد تا عيد  ارتباطات به مناسبت جش
ــت ارتباطات در نظر  ــد فرهنگى مديري واح
ــعيد قربان  دارد به كليه كاركنان كه از عيد س
ــم 88/9/15  ــعيد غديرخ 88/9/7 تا عيد س
صاحب فرزند پسر با نام مبارك على شدند، 

جايزه ارزنده اى اهدا كند.
ــكاران واجد  ــاس اين گزارش هم براس
ــخ 88/10/15  ــرايط بايد حداكثر تا تاري ش
ــد فرهنگى  ــان را به واح ــدارك فرزندش م

مديريت ارتباطات تحويل دهند.

 EFQM پورتال
به روز رسانى شد

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
ــته به مديريت  ارتباطاتپورتال EFQM وابس
استراتژيك و توسعه مديريت به روز رسانى شد.

براساس اين گزارش كليه منابع موجود در 
اين صفحه شامل اركان جهت ساز، اظهارنامه 
EFQM و دوره هاى آموزشى كه اخيراً برگزار 
شدند به روز رسانى شده و مطالب مربوط به 

سال 1387 نيز به مطالب قبلى افزوده شد.
ــى به اين  همكاران مى توانند براى دسترس
صفحه به پايين سمت چپ صفحه اصلى پورتال 

شركت و يا به آدرس ذيل مراجعه كنند.
 http:// www. Parskhodro. Org/

1122-Default. Aspx? Tabid
انتصاب 

طى حكمى از سوى مدير عامل، مهندس 
ــروژه نصب و  ــه عنوان مدير پ مجتهدزاده ب
ــازى خطوط بدنه تينا و مونتاژ تينا و  آماده س

قشقايى منصوب شد.

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات و به نقل 
ــيابى محصول، تندر 90 پارس خودرو باز هم  از اداره ارزش

باالتر از رقيب ايران خودرويى خود قرار گرفت. 
براساس اين گزارش در آخرين آديت كيفى خودروهاى 
ساخت داخل كه توسط شركت بازرسى كيفيت و استاندارد 
ــود تندر 90 پارس خودرو در اين هفته با  ايران انجام مى ش
ــبت به تندر 90  ــى و 1/1 نمره اختالف نس 32/9 رتبه منف

ايران خودرو در رتبه بهترى قرار گرفت.
اين گزارش حاكى است براساس ميانيگن ارزشيابى هاى 
ــز تندر 90 پارس خودرو با نمره  به عمل آمده در آبان ماه ني
منفى 32/7 نسبت به تندر 90 ايران خودرو با نمره منفى 33/2 
از كيفيت باالترى برخوردار بوده است كه برگ ديگرى است 
از همت، پشتكار و موفقيت همكاران خانواده پارس خودرو 

در راه دستيابى به شاخص هاى باالى كيفيت است.

اطالعيه مديريت توسعه
 و آموزش منابع انسانى

ــتورالعمل نحوه استفاده از  با توجه به تدوين و ابالغ دس
ــى پورتالـ  معاونت  كارگاه كايزن (از آدرس: صفحه اصل
ــتم ها و روش هاـ  مستندات  طرح و برنامهـ  مديريت سيس
ــتورالعمل ها قابل دريافت است) مديريت  سيستمىـ  دس
ــانى با فضا و امكاناتى كه براى  ــعه و آموش منابع انس توس
ــت آماده خدمت رسانى به تمام  كارگاه كايزن مهيا كرده اس

همكاران محترم است.
 در صورت تمايل همكاران محترم به انجام كايزن، پس 
از مطالعه فرآيند مربوطه در دستورالعمل فوق الذكر با آقاى 

كاظمى(تلفن: 3313) تماس حاصل فرمايند.

تندر پاس خودرو باز هم باالتر از تندر ايران خودرو
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نامه پارس ممتازهاممتازها

فاطمه
اشتري

كيميا
اميري

دالرام
رزاران

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم
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شا

تاز
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تاز
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تاز
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تاز
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د مم
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تاز
د مم
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شا
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د مم
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تاز
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شا

اميرحسين
؟؟؟؟؟؟

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

عرفان
حسينيان

پريسا
بهادري

دانيال
منصوريان

پونه
بهادري

ارشيا
باراني

؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

نازنين
نامخواه

مليكا
سادات مدني

شايان
پورفخرايي

كيميا
آقازاده

آرش
 گرگين

اميرمحمد
كمره اي

اميرعلي
 رحيمي

مهدي
عبدوس

كيارش
كاوياني

ناديا
آقازاده

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.

ودرو  فرزن
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نگار
 سقط فروش

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
تاز
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گر

شا
فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی
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شا

تاز
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شا

تاز
د مم
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محمد
بايرامي

ايمان 
زينعلي

سعيد 
هديه لو

ابراهيم
آقايي

يگانه
 ياقوتي

مطهره
نيك خوي

مهديه
نيك خوي

دينا
 ميربابايي

زيبا
 رحيمي

عاطفه
بايرامي

اميرحسين 
عربي

فرزانه
 مالكي

رضا
محمودي

اشكان 
محمودي

سينا 
همداني

دانيال 
ميربابايي

محمد سينا
واحدي

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

شقايق
 جهانگيري

ميرسجاد 
مهدوي

تاز
د مم

گر
شا

امير محمد
 دره زرشكي

مجتبي
زينعلي

فاطمه
 اصغري

ريحانه
معيني نژاد
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

سرعت، دقت و صحتسرعت، دقت و صحت
مدير كنترل توليد و تغذيه خطوط در 
گفت وگو با «نامه پارس» به مزيت هاى 
مهم پروژه SFC اشاره مى كند .به گفته 
محمد ملك پور سرعت عمل، دقت و 
صحت از مزاياى قابل توجه اين پروژه 

به شمار مى رود. 
حاصل گفت وگو با اين مهندس 39 ساله 

صنايع شيميايي پيش روى شماست.
SFC چيست ؟

در يك تعريف كليSFC مخفف كلمه 
ــد كه  Shop Floor Control مي باش
ــي  مفهوم آن در واقع فراهم كردن دسترس
به تمام فعاليت هايي است كه در يك سالن 
 SFC توليدي اتفاق مي افتد. از ديدگاه ما
كليه فعاليت هاي ثبت محصول در جريان 
ــاخت و رديابي آن به صورت لحظه اي  س

است.
استفاده از SFC چه مزيت هايي دارد 

؟
ــه فعاليت هاي  ــه كلي ــه به اينك با توج
ــالن هاي  ثبت اطالعات محصوالت در س
ــزه و لحظه اي  ــورت مكاني مختلف به ص
ــود، كليه مراكز تصميم گيري  انجام مي ش

ــاهد  ــورت لحظه اي ش ــد به ص مي توانن
ــالن هاي توليدي  اتفاقاتي باشند كه در س
ــت و صحت  ــد. دق ــوع مي پيوندن به وق
ــتم  ــر مزاياي اين سيس اطالعات از ديگ
ــري آن مي توان ادعا  ــت كه با به كارگي اس
كرد كه كليه داده هاي ثبت شده در سيستم 
با اطمينان بسيار باال قابل رجوع و استفاده 
ــرعت عمل نيز از مزاياي ديگر  هستند. س
اين سيستم است كه بر اساس آن وقايع در 

زمان وقوع آنها ثبت مي شوند.
ــد از چه زماني و با  پروژه SFC پراي

چه هدفي آغاز به كار كرد؟
ــؤال، الزم  ــخ گويي به اين س براي پاس
ــالن  ــت به تجربه اجراي SFC در س اس
مونتاژ تندر 90 رجوع كنيم.  همان گونه كه 
مي دانيد پروژه SFC در سالن تندر 90 از 
الزامات شركت رنو براي شروع توليد اين 
محصول بود اين پروژه كليه مراحل توليد 
تندر 90 از ابتداي سالن بدنه تا تحويل به 
مشتري را در بر مي گيرد. در هريك از اين 
ــتفاده از  ــل داده هاي مورد نياز با اس مراح
سيستم باركد خوان و باركدي كه روي هر 
ــده است وارد  يك از محصوالت تعبيه ش

شبكه رايانه اي شركت شده و در هر لحظه 
قابل مالحظه و پايش است.

ــالن هاي  ــرفته SFC در س روش پيش
توليد تندر 90 كه حدود 7 درصد توليدات 
شركت پارس خودرو را شامل مي شود از 
يك طرف و روش هاي سنتي ورود داده ها 
ــركت كه با افزايش  ــبكه رايانه اي ش به ش
توليد عمًال كارايي خود را از دست داده و 
ضريب خطاي آن باال رفته بود نيز ما را بر 
آن داشت تا از تجربيات گذشته در سالن 
تندر 90 استفاده كنيم و روش ثبت مكانيزه 
ــدف ثبت لحظه اي توليد  اطالعات را با ه
ــق از توليدات براي  و ارائه اطالعات دقي

محصول پرايد طراحي كنيم. 
ــت كه اين  ــن نكته ضروري اس ذكر اي
ــدا از محصوالت  ــود از ابت ــروژه قرار ب پ
ــود و به همين منظور  گروه نيسان آغاز ش
مطالعه و تدوين SFC محصوالت نيسان 
ــعه  ــد اما به دليل توس ــي و ارائه ش طراح
 SFC ــراي ــان اج محصوالت گروه نيس
ــقايي  منوط به راه اندازي پروژه تينا و قش
ــد و پروژه SFC پرايد در دست اقدام  ش

قرار گرفت.

مدير كنترل توليد
 و تغذيه خطوط
 SFC از مزاياى 
مى گويد

ــورد واكســن  ــم در م ــكات مه ن
آنفلوانزا:

ــود در  ــزاى موج ــن آنفلوان 1ـ واكس
داروخانه ها مربوط به آنفلوانزاى فصلى 
بوده و تاكنون واكسن آنفلوانزاى جديد 

H1N1 به بازار ايران وارد نشده است.
ــتباه از اين واكسن به  2ـ بعضى به اش
عنوان واكسن سرماخوردگى نام مى برند 
ــته و اين واكسن  كه اين امر صحت نداش

مانع از بروز سرماخوردگى نمى شود.
ــرادى كه در  ــود اف ــه مى ش 3ـ توصي
ــتند حتمًا واكسن  معرض خطر باال هس

آنفلوانزاى فصلى را تزريق كنند.
ــن آنفلوانزا جهت  به طور كلى واكس
ــرض خطر و گروه هاى  گروه هاى در مع

در معرض تماس تجويز نمى شود.
ــرض خطر بيمارى  الف: افراد در مع

آنفلوانزا به ترتيب اولويت عبارتند از:
1ـ افراد مسن باالى 65 سال

2ـ ساكنان آسايشگاه ها و كاركنان آن
ــاى مزن  ــال به بيمارى ه ــراد مبت 3ـ اف
(ريوى از جمله آسم)، قلبى، عروقى (به 
جز فشارخون باال) كليوى ، كبدى، خون، 

متابوليك (از جمله ديابت)
ــه بيمارى هاى كه  ــاران مبتال ب 4ـ بيم
سيستم تنفسى را مختل مى كند ازجمله: 
ــالالت عصبى،  ــالالت صرعى، اخت اخت

عضالنى و...
ــه ماهه دو و  5ـ خانم هاى باردار كه س
سه ماهه آنان مقارن با شروع فصل شيوع 

آنفلوانزا است.
ــه تا  ــان 6 ماه ــودكان و نوجوان 6ـ ك
ــپرين  ــاله اى كه تحت درمان با آس 18 س

هستند.
7ـ كودكان 6 ماه تا 59 ماه

ــنى 5 تا 18  ــه كودكان گروه س 8ـ كلي
ساله

ــاس بيمارى  ب: افراد در معرض تم
آنفلوانزا شامل 

1ـ نيروهاى بهداشتى درمانى
ــامل كودكان)  2ـ اعضاء خانواده (ش

افراد در معرض خطر
3ـ ساير افرادى كه با تشخيص پزشك 

نياز به واكسيناسيون دارند.
ــن  ــه اينكه نگهدارى واكس با توجه ب
ــرد (2 تا 8 درجه)  ــتى در محيط س بايس
است واكسن از داروخانه هاى معتبر تهيه 
و تا زمان تزريق در محل سرد نگهدارى 

شود.
نقش تغذيه در پيشــگيرى و درمان 

آنفلوانزا
ــدن به  ــتم ايمنى ب ــه سيس براى اينك
بهترين نحو به وظيفه اش كه مبارزه عليه 
ــرماخوردگى و آنفلوانزا  ويروس هاى س
است عمل كند بايد مواد مغذى حياتى را 
دريافت كند. تغذيه مناسب براى مقاومت 
در برابر سرماخوردگى و بهبودى آن حائز 
اهميت است. كمبود مواد مغذى منجر به 

كاهش مقاومت بدن در برابر بيمارى ها 
ادامه در صفحه روبه رو

قسمت آخر

همه چيز 
درباره آنفلوانزا

بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
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نامه پارسنامه پارس گفت و گوگفت و گو

مدير پروژه SFC در گفت وگو با «نامه 
پارس» از مراحل مختلف انجام اين پروژه 
مى گويد. حسين يساولي كه رياست 
كنترل توليد را هم بر عهده دارد، خبر 
مى دهد با توجه به پيشرفت 84ض پروژه، 
به زودي شاهد ادامه آن در سالن هاي رنگ 

و مونتاژ پرايد خواهيم بود.
حاصل گفت وگو با اين مدير 46 ساله 
فارغ التحصيل فوق ليسانس مديريت 

صنعتي پيش روى شماست.
ــما به عنوان مدير پروژه  آقاي مهندس ش
ــا چه  ــد ب ــروه پراي SFC محصــوالت گ

محدوديت هايي روبرو بوديد؟
ــكر از فرصتي كه براي  به نام خدا و با تش
ــد. اصوالً  ــروژه فراهم كرده اي ــن پ معرفي اي
ــت فرايند  ــه دليل ماهي ــراي پروژه فوق ب اج
ــت چرا كه  ــدر 90 متفاوت اس توليد آن با تن
ــودرو از قبيل  ــه اطالعات خ در تندر 90 هم
مدل، رنگ و آپشن خودرو، قبل از توليد بدنه 
ــخص و به صورت مكانيزه برنامه ريزي و  مش
ــود در حالي كه  ــپس توليد آن شروع مي ش س
ــكالتي كه در فرآيند برنامه ريزي،  به دليل مش
ــود دارد  ــول پرايد وج ــن و توليد محص تأمي
امكان تعيين مدل و رنگ خودرو از قبل فراهم 
نيست. به عنوان مثال رنگ خودروي پرايد بر 
اساس برنامه روزانه توليد به صورت هفتگي 
تعيين و به واحدهاي مختلف شركت ارسال 
مي شود. با توجه به مشكالت كيفي و تأميني 
ــديم كه  هر از گاهي به وجود مي آيد، بر آن ش
ــداي ورود بدنه به خط  رنگ خودرو را در ابت
TopCoat تعريف كنيم. بدين معني كه پس 
از اينكه بدنه هاي خام وارد سالن رنگ شدند 
TopCoat و در فرآيند رنگ آميزي به خط

ــيدند، واحد توليد بر اساس برنامه روزانه  رس
ــالي از واحد برنامه ريزي توليد، اقدام به  ارس
ــبكه رايانه اي  ــگ خودرو در ش تخصيص رن

شركت مي كند. 
محدوديت ديگري كه مي توان به آن اشاره 
كرد نصب Peeling Label (باركد سريال 
بدنه) روي خودرو است كه در ابتدا قرار بود 
در سالن بدنه انجام شود اما به لحاظ مشكالت 
ــه، ورود اطالعات به  ــريال بدن بازخواني س
ــبكه، پرينت باركد و نصب آن روي بدنه،  ش
ــروژه اضافه  ــي ديگري به اين پ پروژه الحاق
 Peeling ــب ــد و آن پرينت باركد و نص ش
Label روي مجموعه داشبورد فلزي در سالن 

ــنل كنترل  ــود كه با تالش وافر پرس همينگ ب
ــنل كنترل توليد سالن  توليد به خصوص پرس

بدنه پرايد با موفقيت انجام شد.
اين پروژه در حال حاضر در چه مرحله اي 

قرار دارد ؟
در حال حاضر اين پروژه مراحل آزمايش 
ثبت اطالعات ( شيفت يك ) در سالن هاي بدنه 
متمركز و 141 را  مي گذراند. ضمناً بايد يادآور 
ــوم كه روي تمامي مجموعه داشبوردهاي  ش
فلزي پرايد Peeling Label نصب مي شود. 
 Peeling Label ــت كه الزم به توضيح اس
ــت كه اليه  ــب اس ــه اليه برچس عبارت از س
ــماره  ــفيد رنگ بوده و باركد ش اول برگه س
ــريال بدنه روي آن پرينت مي شود و سپس  س
ــفاف روي آن چسبانده  ــب ش دو اليه برچس
ــبورد فلزي نصب  و سپس سه اليه روي داش
مي شود. اين اليه ها نسوز بوده و قادر به تحمل 
ــت و در  ــالن رنگ اس حرارت كوره هاي س
مرحله اي از فرآيند رنگ آميزي خودرو، يكي 
از برچسب هاي شفاف از روي آن جدا مي شود 
ــد. و با توجه به  ــل بازخواني باش تا باركد قاب
ــاهد ادامه  ــه زودي ش ــرفت 84درصد، ب پيش
پروژه فوق در سالن هاي رنگ و مونتاژ پرايد 

خواهيم بود.
ــكاري در  چه واحدهايي نبســت به هم

اجراي اين پروژه نقش داشته اند؟
ــاي اين  ــتردگي فعاليت ه ــاظ گس به لح
پروژه، واحدهاي مختلفي، درگير اجراي آن 
ــدند؛ واحدهايي مانند بازرگاني به منظور  ش
ــي براي  تأمين نيازهاي پروژه، واحد مهندس
ــتراتژيك  ــي، واحد مديريت اس تهيه جانماي
ــق گانت چارت و  ــراي پيگيري پروژه مطاب ب
اجراي آن با توجه به كد پروژه اي كه به اين امر 

تخصيص يافته بود و واحد طرح و برنامه كه 
فعاليت هاي فراهم كردن تجهيزات سخت افزار 
و نرم افزارهاي مورد نياز اين پرژه را بر عهده 
داشتند. بايد اذعان كنم كه واحد طرح و برنامه 
ــزايي در اجراي اين پروژ  (IT,IS) نقش به س
ــتند. ضمن آن كه به هنگام اجراي پروژه  داش
واحدهاي توليد و تضمين كيفيت در سالن هاي 
بدنه، رنگ، مونتاژ پرايد همكاري مستمر داشته 

و راهگشاي مشكالت خواهند بود.
اگر ممكن اســت در رابطه با تيم پروژه 

مطالبي را بيان فرماييد ؟
عالوه بر واحدهاي ذكر شده الزم مي دانم 
از تيم پروژه SFC پرايد كه نقش به سزايي در 
پيشبرد اين پروژه داشتند به ويژه آقايان ناصر 
ــمند، مهدي جمالزاده، مهدي شريعت  هوش
تشكر و قدرداني ويژه كرده كه با تالش وافر 
ــتمر كه با  و تعامالت مؤثر و پيگيري هاي مس
واحدهاي همكار داشتند كار اجراي پروژه را 
ــع و محدوديت هاي فراواني روبرو  كه با موان
بود پيش بردند تا اين بستر اطالعاتي در شركت 

پارس خودرو جاري شود. 
و در پايان ؟

در پايان الزم است از حمايت هاي مهندس 
ــرم برنامه ريزي و  ــاون محت ــو مع خدابنده ل
همچنين مهندس مغني ( كه در ابتداي تعريف 
ــت كردند)  ــتند و حماي ــور داش پروژه حض
ــرم كنترل توليد  مهندس ملك پور مدير محت
ــطوح عالي مديريت كه  و تغذيه خطوط و س
ــراي اين پروژه  ــر و حامي اج همواره پي گي
بودند تشكر و قدرداني كنم. اميد است با رفع 
مشكالت پيش رو، شاهد اجرايي شدن كامل 
اين پروژه در كليه سالن هاي بدنه، رنگ، مونتاژ 

در آينده نزديك باشيم.

پروژه رديابي پروژه رديابي 
الكترونيكي الكترونيكي 
محصوالت پرايد محصوالت پرايد 
((SFCSFC))
در گفت وگو با مدير پروژه

ادامه از صفحه قبل
ــت بروز، شدت و  ــود و ممكن اس مى ش
ــا از جمله آنفلوانزا  طول مدت بيمارى ه
ــت ويتأمين C كافى  افزايش يابد.درياف
ــول مدت  ــدت و ط ــه كاهش بروز، ش ب
ــد از جمله  ــرماخوردگى كمك مى كن س
منابع غذايى ويتأمين ث مى توان پرتقال، 
گريپ فروت، انواع توت، فلفل دلمه اى، 

سبزيجات برگ سبز را نام برد.
 B ــى از ويتأمين هاى گروه كمبود يك
ــتگاه  باعث بروز عفونت هاى مكرر دس
تنفسى فوقانى مى شود. غالت سبوسدار، 
حبوبات، گوشت ها، ماهى منابع غذايى 

خوب اين ويتأمين محسوب مى شوند.
عفونت هاى مكرر تنفسى در كودكان 
با كاهش ذخاير ويتأمين A  مرتب است. 
چون ويتأمين A براى سالمت بافت  هاى 
ــى از جمله بافت پوشش تنفسى  پوشش
ــت. جگر، ماهى، كره، تخم مرغ،  الزم اس
هويج، كدو حلوايى و سبزيجات سبز تيره 

نيز تأمين كننده ويتأمين A هستند.
ــت پروتئين خطر ابتال به  كمبود درياف
عفونت را افزايش مى دهد. انواع گوشت، 
ــات، مغزها تأمين  ــير و لبنيات ، حبوب ش

كننده پروتئين هستند.
روى Zinc نيز يك ماده مغذى مورد 
ــيتم ايمنى است گوشت ها و  نياز براى س

غالت سبوسدار حاوى روى هستند.
ــالمتى و  ــز براى س ــيد فوليك ني اس
تقويت سيستم ايمنى ضرورى است. نان، 
سبزيجات، انواع كلم منابع اين ويتأمين 

هستند.
به افرادى كه مبتال به سرماخوردگى و 

آنفلوانزا هستند توصيه مى شود:
مصرف مايعات زياد براى رقيق كردن 
ــودى در  ــحات مخاطى باعث بهب ترش
ــود. لذا در زمان بيمارى  بيمارى ها مى ش
ــوپ، آبميوه  مايعاتى مانند انواع آش، س

طبيعى و... بيشتر استفاده شود.
ــوص كودكان هنگام  اكثر افراد به خص
سرماخوردگى تا حدى اشتهاى خود را از  
دست مى دهند لذا استفاده از غذاهاى سبك 

در وعده هاى متعدد توصيه مى شود.
ــده و  ــته بندى ش ــاى آماده بس غذاه
ــا و مواد  ــاظ ويتأمين ه ــروها از لح كنس
ــتند بهجاى مصرف اين  معدنى فقير هس
ــبزيجات تازه،  ــواع ميوه و س غذاها از ان
ــت، ماهى، غالت و دانه ها استفاده  گوش

شود.
ــرماخوردگى  كودكانى كه مبتال به س
يا آنفلوانزا هستند. ممكن است به علت 
گرفتگى بينى از خوردن غذا امتناع كنند 
لذا بعد از تيمزكردن بينى كودك به او غذا 
ــل با چاى  ــود. دادن مقدارى عس داده ش
ــه عفونت  ــود كودك مبتال ب ولرم به بهب

تنفسى و سرفه كمك مى كند.
نتيجه گيرى

ــدن در برابر  ــراى افزايش مقاومت ب ب
باكترى ها و ويروس ها الزم عالوه بر اينكه 
ورزش كردن و استرس را كاهش داده و 
خواب و استراحت كافى داشته باشيد به 
ــبزيجات  ــالم از ميوه جات و س تغذيه س
تازه، گوشت، حبوبات و غالت استفاده 
ــالت بى ارزش و  ــرده و از مصرف تنق ك
كم كالرى غذايى (به خصوص در مورد 

كودكان) خوددارى شود.



ــازمانى شركت  كميته اجرايى تعالى س
پارس خودرو تشكيل شد.

ــتر فرايند  ــهيل هرچه بيش به منظور تس
ــره ورى و  ــى جايزه ملى به اجرايى ارزياب

ــزه تعالى  ــازمانى و همچنين جاي تعالى س
ــجام  ــايپا و ايجاد هماهنگى و انس گروه س
الزم در بدنه اجرايى سازمان، كميته اجرايى 
ــت مديريت  ــا محوري ــازمانى ب ــى س تعال

تشكيل
 كميته اجرايي تعالى سازمانى

ــور نمايندگانى از  ــازمانى و حض ــى س تعال
ــات عمومى، تكنولوژى  مديريت هاى خدم
اطالعات و ارتباطات، حراست، ارتباطات، 
ــد  ــهيلگر ارش مديريت خدمات فنى و تس
معاونت توليد تشكيل شد.بنا بر اين گزارش، 
ــجام  نقش اين كميته ايجاد هماهنگى و انس
ــازمانى در  اجرايى و تقويت فضاى تعالى س
ــا ارزيابى جايزه تعالى  روزهاى باقى مانده ت
گروه سايپا و همچنين جايزه ملى بهره ورى و 

تعالى سازمانى خواهد بود. 
ــه تا كنون  ــت كه اين كميت الزم به ذكر اس
ــه برگزار كرده است كه  50 نفر ساعت جلس
ــد نمايندگان  ريز فعاليت هاى آن پس از تأيي
ــوراى محترم معاونان  حاضر به استحضار ش

نيز رسيده است.
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نامه پارس بهره وري وتعالي
بهره وري وتعالي

در ادامه مباحث قبلي در خصوص بهره وري، در 
اين شماره قصد داريم تا با رويكردها و مدل هاي 
شناخته شده بين المللى در اين زمينه آشنا شويم. 
هر يك از اين مدل ها از جنبه هاى مختلف به بيان 
مفاهيم و تفسير نتايج حاصل از مقادير شاخص هاى 
بهره ورى مى پردازند و با توجه به رويكرد اتخاذ 
شده مى توان از نتايج حاصل از اين آناليزها و 
ارزيابى ها به تصحيح و بهبود جنبه هاى مختلف 

تصميمات كالن مديريتى پرداخت.
مدل هاى اندازه گيرى و آناليز بهره ورى

روش شاخص ها 
ــره ورى زير مجموعه  ــه موضوع به از آنجا ك
ــاخص هاى آن عمدتًا  مباحث اقتصاد كالن و ش
ــت كالن مديريتى و  ــى از وضعي بيانگر اطالعات
اقتصادى شركت ها است ، اين روش بيشتر مورد 
ــوده و برخي از  ــان ب توجه اقتصاددانان و مهندس

مدل هاي اين روش عبارتند از: 
ــدل كريگـهريس، مدل  مدل كندريكـكريمر، م

هاينس، مدل مركز بهره وري و كيفيت آمريكا، مدل تيلور 
.(MURR) ديويس، مدل مديريت منابع مورد نياز

مدل هاي توابع توليد 
ــوي اقتصاددانان  ــع توليد از س مدل هاي تواب

مطرح شده كه برخي از آنها عبارتند از: 
توابع توليد كاب داگالس، توابع توليد با كشش 
ــيني ثابت (CES)، توابع توليد لئون ليف،  جانش

اسپيلمن و ترانسندنتال، ترانسالگ.
روش مطلوبيت 

بيشتر مورد توجه مهندسان است، مطالعات استوارت 
و هرشاوراچ در اين زمينه حائز اهميت است.

بندي  بودجه  و  مالي  نسبت هاي  رويكرد 
سرمايه اي: 

با توجه به مفاهيم و نتايج مالى حاصل از برخى 
شاخص هاى بهره ورى رويكرد فوق بيشتر مورد 
توجه و استفاده مديران مالى و حسابداران بوده و 
مي توان روش هاي اندازه گيري زير را در اين طبقه 
جاي داد:  انواع نسبت هاي مالي، روش گلد، مدل 

ــزوده، روش  آگاروال، روش QPA، ارزش اف
الولر، روش مائو. 

روش هزينه واحد
ــه مديران و  ــورد توج ــتر م روش مزبور بيش
ــت، تحليل هزينه واحد بر مبناي  حسابداران اس
ــالن توليد، بخش، محصول بر اساس  قسمت، س
ــاس مدل  ــت. تحقيقات آدام بر اس اين روش اس
ــت در يك  ــان تغييرات كيفي ــراي بي (QPR)، ب
سازمان با استفاده از روش مزبور ارايه شده است.

مدل هاي رياضي 
به موازات نگرش انديشمندان مديريت، اقتصاد 
و ساير رشته ها، دانشمندان تحقيق در عمليات نيز 
اقدام به طراحي مدل هاي كمي براي اندازه گيري 
عملكرد و تلفيق رفتار چندين شاخص در قالب 
متغير هاى مسائل تحقيق در عمليات پرداخته اند 
كه در اين زمينه مي توان به مدل هاي زير اشاره كرد: 
تاكسنومي عددي، شاخص بهره وري مالكوئيست 

.(DEA) و تحليل پوششي داده ها

رويكردها و مدل هاي بين المللي  بهره ورى

تعالى  مديريت  مشاور  با حضور 
تيم  آمادگى  جلسات  سازمانى، 
پاسخگوى هر معيار در زمان ارزيابى 

برگزار شد.
ــه منظور  ــزارش، ب ــن گ ــر اي بنا ب
ــازى هرچه بيشتر جهت ارائه  آماده س
ــازى و اجراى  ــا، جارى س رويكرده
آنها و بيان دستاوردها و نتايج حاصله 
ــكل در هنگام ارزيابى و  به بهترين ش
ــل ارزيابان جايزه تعالى  بازديد از مح
ــى بهره ورى  ــايپا و جايزه مل گروه س
ــت تعالى  ــازمانى، مديري و تعالى س
ــدس اميرى  ــك مهن ــازمانى با كم س
ــه برگزارى  ــدام ب ــى اق ــاور تعال مش
جلسات هماهنگى با حوزه هاى مالى 
و اقتصادى، بازاريابى و فروش، طرح 
ــه)، مهندسى و توليد  و برنامه(2 جلس
پرداختند كه در مجموع به ميزان 350 
ــه با دپارتمان هاى  ــاعت جلس نفر س

مختلف برگزار شد.
ــاتى با  ــد جلس ــن مقرر ش  همچني
معاونت هاى بازرگانى و منابع انسانى 

نيز مطابق با برنامه برگزار شود.
ــزارش مى افزايد: اهداف اين  اين گ
جلسات را «تشريح بيشتر مفاهيم مدل 
EFQM و معيارهاى آن براى تيم هاى 
ــم و كليدى  ــخ گو، بيان نكات مه پاس
ــد از محل،  ــگام ارزيابى و بازدي به هن
ــخ گو در هنگام  ــازى تيم پاس آماده س
ــن كليه  ــى و تهيه فايل پرزنتيش ارزياب
ــودن مطالب و  ــه روز ب معاونت ها و ب
ــامل  ــتندات آن تا روز ارزيابى» ش مس

مى شود.

در پنجمين سمينار مديران توليد گروه 
خودروسازى سايپا

مقاالت ارسالى
 پارس خودرو 
به بخش نهايى

 راه يافتند
به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت 
ــده از سوى  ارتباطات مقاالت ارسال ش
ــودرو به بخش  ــت توليد پارس خ معاون
نهايى پنجمين سمينار مديران توليد گروه 

خودروسازى سايپا راه يافت.
ــازمان  ــاس اين گزارش مقاله س براس
ــرد خودكنترلى از  ــا رويك توليد محور ب
ــش ارائه اين  ــاژ رنو به بخ مديريت مونت
سمينار كه پنجمين سمينار مديران توليد 
ــت، راه  ــايپا اس ــازى س گروه خودروس

يافت.
ــار مقاله  ــت چه اين گزاش حاكى اس
ديگر از مديريت هاى مونتاژ پرايد، مونتاژ 
رنو و بدنه رنو به بخش پوستر اين سمينار 

راه يافته اند.

سمينار آشنايى با آخرين تغييرات مدل تعالى 
سازمانى EFQM (ويرايش 2010) با سخنرانى 
دكتر فاستنر عضو هيأت علمى بنياد اروپايى 
EFQM) و مدير پروژه  مديريت كيفيت(
بازنگرى مدل EFQM و از مديران ارشد 
شركت زيمنس آلمان روز17 آذر در سالن 

رمضان برگزار شد.
ــمينار طى  ــاس اين گزارش، اين س  بر اس
ــاعت با دعوت از مديران تعالى سازمانى  2 س
شركت هاى ايران خودرو، سايپا، فوالد مباركه 
ــاپكو و همچنين معاونان، مديران ارشد،  و س

ــان به طور آزاد  ــهيلگران، رؤسا و كارشناس تس
و دعوت از رييس مؤسسه مطالعات بهره ورى 
ــانى در محل سالن رمضان شركت  و منابع انس
ــت تعالى  ــا هماهنگى مديري پارس خودرو ب
سازمانى، مديريت آموزش و آكادمى توف ايران 

برگزار شد. 
ــى برگزارى اين  ــزارش مى افزايد: ط اين گ
ــريح  ــتنر به تش ــى، دكتر فاس ــمينار آموزش س
آخرين تغييرات مدل EFQM و بروزرسانى 
ــن مدل و نحوه  آن، تغييراتى در مفاهيم بنيادي
تأثير گذارى اين مفاهيم در معيارهاى تغيير يافته 

ــا و نكات كليدى  ــان جديد ترين توصيه ه و بي
ارزيابى به ارزيابان پرداخت.

ــخ، وى  ــش و پاس  همچنين در بخش پرس
ــمينار  ــؤاالت و ابهامات حاضرين در س به س

پاسخ داد.
ــنجى به عمل   بنا بر اين گزارش، طى نظر س
آمده در پايان اين سمينار آموزشى، رضايتمندى 

82 درصد توسط حاضرين اعالم شد.
يادآور مى شود در پايان آقاى مهندس مدنىـ  
قائم مقام محترم اجرايى مدير عاملـ  به رسم ياد 
بود هديه نفيسى به آقاى دكتر فاستنر اهداء كرد.

 EFQM سمينار آشنايى با آخرين تغييرات مدل تعالى سازمانى
برگزارشد

برپايى جلسات آمادگى 
تيم پاسخ گوى ارزيابى 
جايزه تعالى گروه سايپا
 و جايزه ملى بهره ورى و 

تعالى سازمانى



بازديد هيات عراقى از خطوط توليد
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پارس خودرو توليدكننده بهترين خودروى 
داخلى از نگاه مردم در نظرسنجى دو 

هفته نامه پيام مديران شناخته شد.
طى نظرسنجى دو هفته نامه پيام مديران 
از بين قشرهاى مختلف جامعه، خودروى 
ــودروى توليد داخل  ــيما بهترين خ ماكس

برگزيده شد.
براى آشنايى با تاريخچه اتومبيل نيسان 
ــم، كارخانه  ــال 1914 برمى گردي ــه س ب
ــه كار  ــى، آغاز ب ــازى كوچك اتومبيل س
ــيلندرى كرد كه  ــيله نقليه 2 س توليد وس
تنها 10 اسب بخار قدرت داشت. نام اين 
اتومبيل DAT تعيين شد كه اولين حروف 
ــود. دن Den ، آيوياما  ــركاى آن ب نام ش
 Takeuchi ــى Aoyama و تاكوچ
ــيله نقليه كوچك  سه توليدكننده اين وس
ــت تا در سال 1930  بودند. سال ها گذش
ــد.  ــتخوش تغيير ش اتومبيل DAT دس
اتومبيل كوچك جديدى به نام پسر دات 
DAT  of Son توليد شد و چندى بعد به 
DATSUN (در ژاپنى به معناى خورشيد 

تابان است) شهرت يافت.
در سال 1934 داتسون اقدام به مشاركت 
ــاز ديگرى كرد كه نهونسانگ  با اتومبيل س
Sang Nibon نام داشت و پس از آن نام 

داتسون به نيسان تغيير پيدا كرد.
ــان،  ــا به اختصار نيس ــان موتورز ي نيس
ــازى چند مليتى  نام يك شركت خودروس
ــد كه دفتر آن در توكيوى ژاپن قرار  مى باش
ــركت در قديم به نام داتسون  دارد، اين ش
ــال حاضر  ــد مى كرد و در ح خودرو تولي
ــدگان خودرو در  ــن توليدكنن از بزرگ تري

جهان است.
از سال 1999 شركت رنو فرانسه به يكى 
ــان تبديل شد. به  از سهامداران اصلى نيس
طورى كه تا سال 2008 مالك 44 درصد از 

سهام آن شد.

طراحى بدنه:
طراحى بدنه آن داراى كشيدگى بيشترى 
ــت و تناسب خوبى بين  در نماى جانبى اس

فرم قسمت عقب و جلوى آن وجود دارد.
طراحى داخلى:

ــيما  ــان ماكس ــى داخلى در نيس طراح
ــين را دنبال مى كند،  ــايش سرنش هدف آس
صندلى هاى بزرگ، داشبرد كالسيك همراه 
ــان و فضائى  ــب داخلى، مبلم با ريتم مناس
لوكس و بسيار مطلوب را در سالن اين سدان 

پرقدرت ارائه مى كند.
ارگونومى

ــه از طراحى  ــت تقريبى يك ده با گذش
ــودرو در  ــيما، ارگونومى در اين خ ماكس
ــاى توليدى در  ــه با ديگر خودروه مقايس

داخل قابل قبول است.
ايمنى:

ــت كانون  ــق تس ــيما طب ــان ماكس نيس
ــتاره ايمنى است.  ايمنى آمريكا داراى 4 س
ــيما در  ــف ايمنى ماكس ــن ضع بزرگ تري
ــه ى دو درب  ــى و از ناحي تصادفات جانب

جلوى خودرو است.
موتور:

  DOHC ،ــور 24 لو موتور V6، انژكت
2998cc حجم، 227 اسب بخار در 6400 
دور، تورك 271 نيوتن متر در 3600 دور، 
ظرفيت باك بنزين 70 ليتر. مصرف سوخت 
ــر 100 كيلومتر با گيربكس  10/7 ليتر در ه

دستى، 11/5 ليتر با گريكس اتومات.
گيربكس:

ــرعته و موال 5  ــات 4 س گيربكس اتوم
سرعته.

ساسپنشن:
ــاى مارپيچ،  ــون با فنره جلو: مك فرس

عقب: محور چند اتصاله.
ترمز: 

ــونده، عقب:  ــك ش ــكى خن جلو: ديس

ABS ديسكى با سيستم
سيستم هاى پايدارى:

ندارد
آپشن:

قفل مركزى با ريموت
سيستم صوتى با قابليت پخش سى دى 

و شش باند
آينه برقى همراه گرم كن

2 كيسه هوا
سيستم تهويه ى مطبوع خودكار
شيشه باالبر برقى جلو و عقب

سيستم فرمان هيدروليكى
صندلى هاى برقى

تست درايو:
ــين هايى با ابعاد  ــته باشيد ماش به ياد داش
ــين هاى اسپرتى  ــيما نمى توانند ماش ماكس
ــند، پس از اين رو به عنوان يك فرمول  باش
تقريباً ثابت، ما انتظار يك خودروى كالسيك 
را بايد داشته باشيم، نيسان هميشه موتورهاى 
ــبت به كمپانى هاى ديگه توليد  پرتوانى نس
ــت بى بهره  ــيما هم از اين مزي كرده، ماكس
ــت، اولين چيزى كه در ماكسيما توجه  نيس
را به خودش جلب مى كند موتور فوق العاده 
ــت و  ــس هماهنگ با آن اس ــوى و گيربك ق
ــيما  ــود گفت: تنها چيزى كه در ماكس مى ش
ــه 20 بگيرد،  ــك ب ــره ى نزدي ــد نم مى توان
خصوصًا مدل با گيربكس دستى توان خيلى 
زيادى است كه حتى مى تواند با ماشين هاى 
ــيما  ــتر از ماكس مدل روز حتى با حجم بيش
ــيما در شتاب گيرى قوى  برابرى كند. ماكس
ــهرى مثل  ــار هواى ش عمل مكند و در فش
ــكون به  تهران به راحتى ظرف 90 ثانيه ازس
ــد، در جاهاى  100 كيلومتر سرعت مى رس
پرفشارى هم مثل شمال اين زمان به حدود 
ــد، تازه آن هم با  7/5 ثانيه كاهش پيدا مى كن
گيربكس اتومات، با گيربكس دستى هم اين 
ــه 8 و 7 ثانيه كاهش پيدا  زمان ها به ترتيب ب

مى كند ولى مشكل از آنجا شروع مى شود كه 
از اين ماشين هندلينگ و پايدارى بخواهيد، 
ــب با موتورش نيست، البته اين  اصًال متناس
ــودرو يك  ــه از اين خ ــت ك در صورتى اس
ــيما ترمز  ــپرت بخواهيد. ماكس رانندگى اس
مناسبى دارد و توانسته با قدرت موتور و وزن 
ــرباالئى ها  1430 كيلوئيش كنار بيايد، در س
ــيماى اتومات كمى تنبل است و اگر  ماكس
از دور بيافتد چند لحظه اى طول مى كشد تا 
دوباره دور موتور پيدا كند قدرت زياد موتور 
ــى هم آسيب برساند و  ممكن است به شاس
ــدود 50 هزار كيلومتر) اگر  بعد از مدتى (ح
به ماشين فشار بياوريد دهنه ى شاسى آن باز 
ــد شتاب 0 تا  مى شود. در ضمن يادتان باش
100 معرفى شده توسط كمپانى اين خودرو 
7/2 ثانيه است. مجموعًا ماكسيما از آن دسته 
ماشين هايى است كه مى شود از رانندگى با آن 
لذت برد. فراموش نكنيد كه بهترين ماشين ها 

هم قابل اعتماد نيستند پس اول احتياط.
maxima نام محصول: ماكسيما

موتور
نوع موتور: بنزينى

تعداد و ترتيب سيلندرها: 6ـ خورجينى
حجم موتور: 2998 سى سى

حداكثر قدرت: 227 (اسب بخار)
حداكثر سرعت: 255 كيلومتر بر ساعت

شتاب صفر تا صد اتومات 8/4 و معمولى 
9/6 ثانيه مصرف سوخت تركيبى (شهرى و 
ــات 11/48 و معمولى 10/76  اتوبان) اتوم

ليتر
گيربكس

ــرعته و  ــات 4 س ــس: اتوم نوع گيربك
معمولى 5 سرعته + 1 عقب

ابعاد
طول: 4930 (ميلى متر)

عرض (بدون آينه): 1780 (ميلى متر)
ارتفاع: 1435 (ميلى متر)
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نامه پارسنامه پارس

نامه پارس گزارشگزارش
از سوى مديريت توسعه و آموزش منابع انسانى

المپياد علمى و فنى برگزار مى شود

نخستين خودروي رنو مگان در پائيز سال 1995 
و به عنوان جانشيني براي خودروي رنو 19، 

پرده برداري شد.
ــر يافته  ــور ذاتي مدل تغيي ــودرو به ط  اين خ
ــاب مي آمد چرا كه موتور، جعبه  رنو 19 به حس
ــي آن از مدل طراحي شده براي رنو  دنده و شاس
ــده بود اگرچه تغييرات زيادي نيز  19 اقتباس ش
توسط مهندسان شركت رنو به منظور بهينه سازي 
ــودرو روي آن پياده  ــرد خ ــتم هاي عملك سيس
ــز از خودرويي كه  ــده بود. نام «رنو مگان» ني ش
در سال 1988 نمايش داده شده بود اقتباس شد؛ 
خودرويي كه بعدها توسط «پاتريك له كومنت» 
به ارائه خودروي جديدي به نام «الگونا» با جلو 
پنجره الهام گرفته از رنو 16 در دهه 1960 و شبيه 
به منقار پرندگان منتهي شد. كارخانه هاي توليد 
رنو مگان همانند رنو11 و 19، در «دوآي» شمال 
ــپانيا در نظر  ــه و كارخانه «پالنسي» در اس فرانس

گرفته شدند.
ــو مگان فاز يك بود. در  ايمني نقطه تمركز رن
واقع رنو مگان اولين خودروي شركت رنو بود كه 
ايمني به عنوان مهم ترين فاكتور فروش آن لحاظ 
ــه  ــد. اين خودرو مجهز به كمربندهاي س مي ش
نقطه اي متصل به ستون براي سرنشين وسط در 
صندلي عقب بود. همچنين كمربندهاي ايمني آن 
از تكنولوژي جديد پيش كشنده و محدود كننده 

ــار بهره مي برد. رنو مگان همچنين مجهز به  فش
ــه هواي راننده و بدنه ايمن شده و مقاوم در  كيس
مقابل ضربه بود كه باعث برتري آن از ساير رقبا 

در آن سال مي شد.
ــتاره ايمني در  ــب 4 س  رنو مگان يك: با كس
مقابل تصادف از سازمان EuroNcap در سال 
1998 در زمره ايمن ترين خودروهاي موجود در 

كالس متوسط محسوب شد.
ـ در سال 1997، رنو مدل رنو مگان سنيك را 
معرفي كرد. رنو همچنين تعداد محدودي از مدل 
رنو مگان اسپرت فاز يك با بدنه اسپرت را عرضه 
كرد. همچنين در همين سال، رنو، اسپرت كيت 
خود را به طور مستقيم و براي مدتي كوتاه به بازار 

عرضه كرد.
ــال 1999  ـ فاز 2: يك فيس ليفت ماليم در س
به رنو مگان فاز يك، جلو پنجره اي جديد را ارائه 
ــد، ويژگي هاي جديد  كرد. به همراه ظاهر جدي
همانند سيستم ايمني جديد، تجهيزات پيشرفته تر 
ــوپاپ نيز بر روي خودرو به كار  و موتور 16 س
ــط رنو آرژانتين  گرفته شد. اين مدل هنوز توس

توليد مي شود.
 ،LA04 ــراه با موتور ـ فاز 3: اين مدل كه هم
ــوپاپ، 1/6 ليتر و قدرت 110 اسب است  16 س
هنوز در ونزوئال، آرژانتين و كلمبيا به عنوان يكي 

از پرفروش ترين خودروها در بازار است.

ــگان دو (2009ـ  2002): رنو مگان  ــو م رن
ــال تغييرات  ــا اعم ــال 2002 و ب دو (II) در س
چشمگيري در رنو مگان يك (I) به بازار عرضه 
ــد. در واقع خودروي رنو مگان دو(II) بيشتر  ش
شبيه مدل رنو آوانتايم «Aventime» بود تا مدل 

قبلي خود ( رنو مگان يك).
ــال 2003 به عنوان  ــگان دو(II) در س رنو م
ــال اروپا و اولين خودرو در كالس  خودروي س
ــط بود كه موفق به  خودروهاي كوچكـ  متوس
 EuroNcap ــتاره ايمني از سازمان كسب 5 س
ــتفاده از تكنولوژي هاي منحصربه فرد  شد.   اس
ــتفاده از سيستم استارت بدون  و بديع همانند اس
ــقف  ــد) و حق انتخاب س ــوئيچ (كارت كلي س
ــه مواردي  ــه اي براي اين خودرو از جمل شيش
است كه رنو به عنوان مبدع آن در جهان شناخته 

مي شود. 
 (II) ــگان دو ــدل قبلي خود، رنو م همانند م
نيز در مجموعه متنوعي از كالس ها عرضه شد. 
از جمله مدل 3 و 5 درب به طور هاچ بك، مدل 
اسپرت هاچ بك و چهار درب سدان و استيشن، 5 
درب     (Estate) و رنو مگان كوپه و مدل كوپه 

.(Convertible ) با سقف تاشو
ـ رنو مگان RS: در دو مدل 3 يا 5 درب عرضه 
ــارژ بنزيني 2  ــد كه مجهز به موتور توربو ش ش

ليتري، 16 سوپاپ با قدرت 225 اسب بود. 

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات مديريت توسعه و آموزش منابع انسانى در نظر دارد در راستاى 
ايجاد فضاى يادگيرى و توسعه در بين همكاران، يك دوره المپياد علمى و فنى برگزار كند.

ــى اهدا و نفرات اول تا دهم  ــته از سوى شركت جوايز نفيس ــاس اين گزارش به 3 نفر برتر هر رش براس
ــايپا معرفى مى شوند زمان و مكان برگزارى  هر رشته نيز جهت حضور در المپياد گروه سايپا به شركت س
ــاى بعدى به اطالع همكاران  ــى واحدها و اطالعيه ه آزمون هاى المپياد متعاقبًا از طريق نمايندگان آموزش

گرامى خواهد رسيد.
شرايط ثبت نام متقاضيان

1ـ كليه همكاران بدون در نظر گرفتن شرايط سنى، شغل و پست سازمانى مى توانند در اين المپياد شركت 
كنند.

ــته هاى آزمون  ــركت در المپياد فقط مجاز به ثبت نام در يكى از رش 2ـ هر يك از همكاران داوطلب ش
خواهد بود.

رشته مونتاژكارى
تخصص (برق و مكانيك، تزئينات ، موتور، شاسى، نهايى، روتوش و...)

رشته جوشكارى
تخصص (جوشكارى با گاز محافظ CO2 و نقطه جوش

رشته صافكارى
تخصص (عمليات صافكارى، جوشكارى اكسى استيلن)

رشته رنگ كارى
تخصص (تمام عمليات رنگ كارى به غير از صافكارى)

رشته لجستيك
تخصص رانندگى ليفتراك

رشته هيدروليك
PLC رشته

رشته پنوماتيك

ــده در موتور اين  در امتداد تغييرات اعمال ش
ــتم تعليق جلو و عقب هم تقويت  خودرو، سيس
شده بود تا موجبات فرمان پذيري و كنترل بهتر را 
فراهم سازد. اين مدل همچنين مجهز به سپرهاي 
پهن تر و ضخيم تري نسبت به مدل رنو مگان دو 

(II) معمولي بود. 
 Coupe) ــه ــه كابريول ــگان كوپ ــو م ـ  رن
ــو  ــقف تاش Cabriole): اين مدل مجهز به س
ــط  ــده توس ــاخته ش ــم س ــه اي با مكانيس شيش
ــن كالس  ــه در اي ــود. اگرچ Karmann ب
خودروهاي زيادي رقابت مي كنند اما رنو مگان 
CC همواره به عنوان خودرويي جذاب، شيك و 

پر طرفدار مطرح بوده است. 
ـ  فاز 2: رنو مگان دو (II) در سال 2006 مورد 
بررسي مجدد قرار گرفت و تجهيزات و طراحي 
داخلي آن دگرگون شد و به طور ويژه جلو پنجره 
ــتم تعليق كه از رنو مگان اسپرت  خودرو و سيس
ــده بود در آن به كار  ــب بخار اقتباس ش 225 اس
ــگان دو (II) فاز دو  ــد. (پلتفرم رنو م گرفته ش
ــنترا Sentra نيز  به طور مشترك براي نيسان س

مورد استفاده قرار گرفت).
ــه رنو مگان دو  ــال اول عرض ـ فروش: در س
(II)، اين خودرو با فروش نزديك به 200 هزار 
ــت فروش خودروهاي  ــتگاه در رأس ليس دس
فرانسه قرار گرفت. همچنين در انگلستان نيز با 
استقبال بسيار چشمگيري مواجه شد و در سال 
2005 به عنوان چهارمين خودروي پر فروش سال 
شناخته شد. موفقيت اين خودرو در سال هاي بعد 
ــت به طوري كه همواره  ــان ادامه داش نيز همچن
جزو 10 خودروي پر فروش اروپا تا سال 2009 

قلمداد شده است. 
رنو مگان جديد فاز 3: سومين نسل خودروي 
رنو مگان در اواخر سال 2008 و به منظور حفظ 
رقابت پذيري با خودروهايي مانند فولكس گلف، 

فيات براوو و پژو 308 به بازار عرضه شد. 
اگر چه اين مدل فاقد خصوصيت متمايز مدل 
ــت. اين خودرو در  هاچ بك نسل دوم خود اس
ــمى در دو مدل  سپتامبر سال 2008 به طور رس
ــد.  ــك) و كوپه معرفى ش ــه هاچ ب 5 درب (نيم
مدل اوليه رنو مگان II به قابليت اطمينان خود، 
خصوصًا در مورد مديريت سيستم موتور شهره 
بوده و به همين علت، رنو زمان و مسافت بسيار 
زيادى را به منظور تست اين مدل جديد صرف 
كرده تا اطمينان بيشترى را ايجاد كند. رنو مگان 
ــه و هاچ بك توليد و  ــز در مدل هاي كوپ فاز 3 ني

عرضه مي شوند. 

مگان؛ ديروز،امروز،فردا



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

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف

88/9/124894زهراعارف محمدى الماسى1 

88/9/325425محيامحمدعلى جعفريان2 

88/9/524080سپننااميد عالمى نودهى3 

88/9/124444بهارمحمد يكتا معظمى4 

88/9/223131مانىحسن علم5 

88/9/1821856ريحانههوشنگ زارعيان6 

88/9/1520949محمدحسينجعفر صدوقى سندانى7 

88/8/1723723سماسعيد رمضانى8 

88/9/1421505ايلنا/ ايليابهنام سامنى9 

88/9/2222717اميرمحمدمحمد مهدى محبتى10 

88/9/1625800كوروشمحمد محمد نظامى11 

88/9/1821777بهاراحمد طوسى12 

88/8/215054علىشاه منصورى13 

تاريخ عقدشماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف

2335388/9/5رضا طهماسبى1 

2710688/8/28ميالد زرافشان2 

2728388/8/8ميثم زرگر3 

2347488/9/7محمد حيدرى بريس4 

2652488/6/16روح اله تقى لوئى5 

2699188/8/29ابوذر حيدرى6 

2714288/8/8امير دادفر7 

2464088/9/5غالمحسين ربيعى8 

1956188/8/11عليرضا كشاورزنيا (ازدواج فرزند)9 

ــيقلى (ازدواج 10  ــى س ــا كاظم غالمرض
فرزند)

1959588/8/28

2487988/8/10محمود علمى11 

2406688/8/8مهدى لواسانى12 

2519988/8/12شيرزاد گليج13 

2427288/8/8محمد ذوالفقارى14 

2575588/8/8سعيد آسيايى متنق15 

2373488/8/8محمد نصيرنژاد طاهر گورايى16 

2487388/8/22مصطفى غالمى17 

2360688/8/14سيدرضا موسوى سرابى18 

2485788/8/8محمد نسورى19 

2124888/7/30محمد الهيارى (ازدواج فرزند)20 

مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران 
ارجمندى كه اخيراً  سنت شريف ازدواج را به جا 

آورده اند  اسامى آنها را درج مى كند.

نمايشگاهى از فعاليت هاى هنرى كودكان روز سه شنبه 17 آذر در 
مهدكودك شركت برگزار شد.

ــى، كار دستى و كالژ  ــگاه، نقاش بنابراين گزارش در اين نمايش

كودكان به نمايش درآمد.
ــى چند ماه  ــگاه مادران از عملكرد آموزش در جريان اين نمايش

مهدكودك مطلع شدند.

جعبه سياه اتومبيل هم به بازار آمد
 SpyGadgets جعبه سياه اتومبيل ها هم توسط شركت

به بازار عرضه شد. 
ــل اتومبيل  ــه در داخ ــزارش، اين گجت ك ــن گ بنا براي
ــود، به طور دايم تمام اتفاقات اطراف اتومبيل و  نصب مي ش

رويدادهاي داخل و فني موتور آن را نيز ثبت مي كند.
اين گجت كاربردي كهDually Cam Dash نام دارد، 
از دو دوربين با كيفيت 1/3 مگاپيكسلي به همراه قطب نماي 

ديجيتال و سنسور حساس به شوك بهره مي برد.
از ديگر امكانات اين دستگاه مي توان به تعداد چهار عدد 
المپ LED مادون قرمز به كار رفته در آن اشاره كرد كه براي 

تصويربرداري بهتر در تاريكي استفاده مي شود.
از سوى ديگر اطالعات ضبط شده بر روي كارت حافظه 
ــت  SD داخل اين گجت كه داراي ظرفيت 2 گيگابايت اس
ــود و در آن تمامي اتفاقات با زمان و تاريخ و  ــال مي ش ارس

سرعت و جزئيات ديگر ضبط مي شود.
بر اساس اين گزارش، اين گجت مي تواند كمك زيادي 
ــاير وقايع كند و شما  به پليس در تصادفات و در بررسي س
ــرده و در صورت احتياج  مي توانيد تصاوير آن را بازبيني ك
ــتر كارت حافظه پرظرفيت تري در اين گجت  به فضاي بيش

به كار بريد.
اين دستگاه با قيمت 385 دالر به بازار عرضه شده است كه 
ممكن است براي والديني كه مي خواهند رانندگي فرزندان 

خود را تحت كنترل داشته باشند، كمي گران به نظر آيد.

بازديد گروهى از آموشكده فنى 
شهيد مهاجر اصفهان

ــته مكانيك آموزشكده فنى  ــجويان رش گروهى از دانش
شهيد مهاجر اصفهان از خطوط توليد شركت پارس خودرو 

بازديد كردند.
اين بازديد به منظور افزايش سطح كيفى آموزش هاى 
ــئول  ــت، در پايان مس ــجويان انجام گرف ــن دانش فنى اي
ــنل شركت  ــكده ضمن قدردانى از زحمات پرس آموزش
تاكيد كرد كه تالش پرسنل و مديران شركت پارس خودرو 

قابل ستايش است.

نوربرت پايراكى مدير عامل گروه Renault george-Cp به 
همراه پيرآندره ژوس، مدير فروش شركت مذكور روز شنبه 21 آذر 
ــركت در سمينار ارائه و تشريح  در جريان سفر كارى خود براى ش
ــور مذاكره تجارى جهت  ــاى اين گروه به منظ اهداف و فعاليت ه

تأمين ابزارهاى مورد نياز خطوط توليدى، از سالن ال 90 و سالن 35 
دستگاه بازيدد به عمل آورند.

ــركت  ــان بازديدكنندگان تكنولوژى توليد خودرو در ش در پاي
پارس خودرو را بسيار قابل توجه ارزيابى كردند.

بازديد مقام عالى رتبه شركت Renault george-cp از خطوط توليد شركت

نمايشگاه فعاليت هاى هنرى كودكان در مهد كودك
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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-25 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
ــه  فروردين: به نظر مي آيد كه يك نقش
ــما را به كلي  ــط دوستان ش شيطاني توس
افسرده كرده باشد ولي بايد مطمئن باشيد 
ــه  كه هيچ حادثه بدي رخ نخواهد داد. س
روز خيلي خوشحال كننده در پيش داريد. 
ــتيد كه  ارديبهشــت: تنها خودتان هس
مي توانيد در موارد حساس تصميم گيري 
ــه ديگران در  ــعي كنيد ك كنيد. بنابراين س
امور مربوط به شما دخالت نكنند. هفته اي 

دلپذير در پيش است. 
خرداد: تجربه نشان داده است كه ديگر 
الزم نيست بيش از اين خودتان را ناراحت 
ــيد. دو روز  ــواده كنار بكش كنيد و از خان
ــي خواهيد  ــت هفته را با آرامش ط نخس

كرد. 
تير: حوادث چند روز گذشته موجب 
شده كه در برنامه هاي روزانه خود تغييراتي 
بدهيد. گرچه اين تغييرات چندان خوشايند 
نيست ولي در عوض نتيجه مطلوب خواهد 

داشت. 
ــيد در مواقع  ــعي داشته باش مرداد: س
ــت  ــرل خودتان را از دس ــراري كنت اضط
ندهيد. به خصوص در شرايط مالى خاصي 
كه در آن قرار گرفته ايد. خبر مهمي دريافت 

مي كنيد و كلى خوشحال مى شويد. 
شهريور: سردرگمي چند روز اخير شما 
را به كلي كالفه كرده به شكلي كه نمي دانيد 
ــكالتتان را حل كنيد.  ــي مش از چه طريق
ــه روز اوضاع  نگران نباشيد، ظرف دو س

عادي خواهد شد. 
ــيدن به  ــما براي رس ــش ش مهر: كوش
ــد. گرچه  ــر نخواهد مان ــان بي ثم اهدافت
ــغلى موجود خيلي خوشحال  وضعيت ش
ــت ولي اطمينان داشته باشيد.  كننده نيس
اوضاع اقتصادى و مالى شما خيلي خوب 

خواهد شد. 
ــه  ــيد ك ــحال باش ــد خوش ــان: باي  آب
ــما با  ــته ش گرفتاري هاي چند هفته گذش
ــت. ولي  ــكاران اداره از ميان رفته اس هم
ضمناً توجه كنيد كه دوباره دچار مشكالت 

با دوستانتان نشويد. 
آذر: شك و ترديد را رها كنيد و نگذاريد 
ديگران شما را از رسيدن به هدف هايتان باز 
ــنايان نزديك قصد دارد  دارند. يكي از آش
شما را نارحت كند. حواستان را جمع كنيد 

و مراوده مالى با او را قطع كنيد.
ــاتر  ــور محوله كوش ــام ام دي: در انج
ــعي كنيد بين امور احساسي و  باشيد و س
ــويد.  ــاي كاري تفاوت قائل ش فعاليت ه
اوائل هفته به مالقات يك دوست قديمي 
خواهيد رفت. عدد شانس شما پنج است. 
بهمن: احساس مي كنيد كه بار مسئوليت 
ــوده كرده است. در  ــما را فرس خانواده ش
حالي كه اين طور نيست. اين قدر به خودتان 
ــعى كنيد به مسافرت  ــخت نگيريد. س س
ــه آينده چند خبر  برويد. ضمنًا اوائل هفت

خوش خواهيد شنيد. 
اسفند: االن موقع آن نيست كه خودتان 
ــغلى مهمى كه عهده دار  را از مسئوليت ش
شديد كنار بكشيد يا امتيازاتي را از دست 
بدهيد مصمم و با اراده جلو برويد. برخى 
از همكاران از دست شما ناراحتند، سعى 
كنيد دل آنها را به دست آوريد. موفقيت از 

آن شما خواهد بود. 

سخت

خيلى
سخت

نام:    
 نام خانوادگى:      

شماره  پرسنلى:     
محل كار:                   

 تلفن :   

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

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3810روتوش سالن 26444PKسخايىسعيد1
4208بدنه تندر 2613290رضايى منشمهدى2
4135خدمات فنى23328غضنفرىمهدى3
3523حمل و نقل بدنه22624ولى محمدىاميرعلى4
26291GTX4041رحيمىعلى اكبر5
3940رنگ24399مرادى نيامحسن6
3523حمل و نقل بدنه23493افشارى مقدمبهمن7
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ــينانه فراز برج (بهينه سازى) حدود يك سال است كه   ما پرسنل شركت آش
در شركت پارس خودرو مشغول به كار مى باشيم ضمنًا اكثريت پرسنل شاغل در 
اين شركت با شركت هاى پيمانكار مختلف مستقر در پارس خودرو كار كرده ايم 
ــركت داريم. در حال حاضر بن اهدايى به  كه اغلب سابقه كار باالى 5 سال در ش
ما تعق نمى گيرد و از بسيارى از مزاياى قانونى محروم هستيم. از مسئوالن محترم 

تقاضاى رسيدگى داريم. با تشكر

ــنل كارخانه تا چه حد حق استفاده شخصى از    لطفًا در رابطه با اين كه پرس
ــد. به عنوان مثال تلفن هايى كه در اختيار  امكانات كارخانه را دارند، توضيح دهي
ــت، و يا اينكه  ــت تماس هاى ادارى اس ــان وجود دارد، آيا صرفًا جه كارشناس
امكان استفاده شخصى از ان ها، به صورت متعارف، وجود دارد؟ و يا اينكه مثًال 
كامپيوترهاى موجود و يا حق استفاده از شبكه اينترنت و... آيا صرفاً و صرفاً جهت 

كار ادارى مجاز است و يا نه؟

 ما جمعى از پرسنل شركت آشيانه فراز برج «پروژه بهينه سازى سالن رنگ» 
كه از تاريخ 87/2/10 در اين شركت شروع به كار كرده ايم و تاكنون از مزايايى كه 

شامل بن هاى غيرنقدى است برخوردار نشده ايم.
اكثر اين پرسنل با مشكالت زيادى مواجه هستند كه با دريافت اين بن قسمتى 
ــمنديم به مشكل ما  ــما عاجزانه خواهش ــان حل خواهد شد. از ش از مشكالتش

رسيدگى كنند.
پرسنل آشيانه فراز

ــركت  ــايپا كارت موجود در ش ــتم س  سيس
ــت پرداخت  ــودرو رويه اي جه پارس خ

ــاير دريافت هاى نقدى  ــا س حقوق ي
ــورت كه  ــنل دارد بدين ص پرس

ــنبه و پنجشنبه  اگر روزهاى ش
ــخ آخر ماه  ــا تاري مصادف ب
ــط ماه (آكورد) شود  يا وس
ــت نقدينگى به  از پرداخ
پرسنل خوددارى مى كنند 
كه داليل آن تاكنون براى 
ــخص نشده  پرسنل مش
است. اين امر سبب بروز 
ــنل  ــكالتى براى پرس مش

ــورد دريافت حقوق و  در م
ــود چون ممكن  آكورد مى ش

ــخ 30  ــنل در تاري ــت پرس اس
ــط بانك و  ــيد قس مهرماه سررس

ــد لذا  ــيده باش اجاره خانه مان فرا رس
ــدن حقوق در روزهاى شنبه  پرداخت نش

ــت سبب  ــنبه اى كه مصادف با آخر ماه اس و پنجش
ــكالتى با  ــا حتى بروز مش ــط بانك ي ــل جريمه در تأخير قس ــكالتى از قبي مش
صاحب خانه و ساير مشكالت ديگر مى شود لذا از آن مقام تقاضا داريم دستورات 
الزم را در جهت رسيدگى به اين معضل را مبذول بفرماييد تا پرسنل ديگر دغدغه 

تأخير قسط بانك و اجراه بهاء منزل را نداشته باشد.

 با عرض سالم و خسته نباشيد خدمت همكاران گرامى در مجلة نامه پارس
ما جمعى از خانواده پارس خودرو در قسمت توليد (رنگ) هستيم مى خواستيم 
ــورد قيمت هاى تعاونى  ــاه تقاضا كنيم در م ــطه اين مجله از مديريت رف به واس
ــز اجناس خوراكى  ــت به ج ــى كه درداخل تعاونى اس كمى تحقيق كنند اجناس
ــت و وقتى از آنها مى پرسيم  ــگاه هاى بيرون گرانتر اس ــان از فروش قيمت هايش
مى گويند 5 درصد سود روى اجناس مى كشيم ولى وقتى از فروشگاه هاى بيرون 
ــان پايين تر است. خواهشمنديم اجناس و  قيمت مى گيريم مى بينيم قيمت هايش
لوازم خانگى به طور مستقيم و بدون واسطه خريدارى كنند تا ما هم مجبور نباشيم 
به خاطر اقساطى بودن هزينه اى باالتر از فروشگاه هاى بيرون پرداخت كنيم ضمنًا 
يادآور مى شوم هزينه هاى تعاونى از سرمايه خود كاركنان است به طور مثال يك 
ــه قيمت 4هزار تومان  ــال ب مورد كوچكش را مى گويم زيراندازى كه بنده پارس
خريدارى كردم در داخل تعاونى شركت 12000 تومان عرضه مى شد كه با آنها 
ــتم و نمونه آوردم كه ديگر از آن جنس نياورند لوازم خانگى نيز با  در ميان گذاش

بيرون تفاوت زيادى دارد.
با تشكر فراوان از زحمات بى دريغ شما

ــال تا حاال قرار كه بزنيد ولى   سالم عكس بچه هاى ممتاز كنترل كيفيت رو از پارس
هنوز خبرى نيست.
 به روى چشم

 سيد مصطفى رفعتى هستم مرداد ماه عقد كردم ولى هنوز اسمى از من در نامه پارس 
زده نشده.

 اسامى كســانى كه ازدواج مى كنند را نامه پارس ، از طريق اداره رفاه دريافت 
مى كند. با رفاه تماس بگيريد.

ــتم مى خواستم از زحمات اداره   با عرض سالم من يكى از پرسنل سالن ال 90 هس
تربيت بدنى به خاطر گسترش ورزش عمومى در بين كارگران تشكر كنم.

 با سالم مى خواستم بدانم كه عكس فرزندان ممتاز پرسنل بدنه رو را كى در نشريه 
مى زنيد؟

 اگر عكس ها را تحويل داده باشند انشاءاهللا به زودى
ــت اندركاران نشريه نامه پارس مى خواستم اگه   با سالم و خسته نباشيد خدمت دس

ممكنه تو نشريتون شعر هم بياوريد
 سالم خسته نباشيد از كارگران تعميرات رنگ 35 دستگاه هستم كالس آموزشى در 
رابطه با رنگ گذاشته بودند مى خواستم از استادش آقاى حق پرست كه آموزش هاى الزم 

را به بچه هاى 35 دستگاه دادند تشكر و قدردانى كنم.
ــتم مى خواستم راجع به اين  ــيد من يكى از خانم هاى شركت هس  سالم خسته نباش
ــتيد انتقادى كنم و بگم كه چرا هميشه آقايون  مسابقاتى كه در داخل نشريه پارس  گذاش
ــابقات رو گذاشتيد شركت كردم  تو اين مسابقات برنده مى شوند من از اولى كه اين مس
ولى تا به االن اسم هيچ خانمى جزو برنده ها درنيامده لطفًا اگه ميشه اسم خانم ها را هم در 

قرعه كشى شركت دهيد.
 تمام كسانى كه جدول را درســت حل كنند در يك قرعه كشى مشترك شركت 
داده مي شوند.آقايان بدون هيچ امتيازى خاصي  قرعه كشى مى شوند مطمئن باشيد كه 

اگر خانمى از قرعه بيرون بيايد حتمًا معرفى مى شود.
ــبت والدت حضرت  ــريه داخى تيتر بزنيد كه مناس ــت كه در يك نش  شايسته نيس
ــركت 6 بطرى روغن مايع داده مى شود چرا كه اين  ثامن االحجج به هر يك از پرسنل ش
مجله را همه مى برند منزل و ممكن است به دست فاميل و يا شركت هاى ديگه برسه مثًال در 
كنار تيترهايى چون سايپا صادر كننده نمونه كشور شد و رشد توليد 31 درصدى هم چنين 

تيترى زده شود. به نطر من صورت خوشى ندارد.
 خبرهايى ازاين قبيل نه به صورت برجسته بلكه در قالب ستونى آن هم به صورت 
كوتاه در نشريه جهت اطالع رسانى درج مى شود. نامه پارس يكى از پل هاى ارتباطى 

با همكاران است و اخبارى از اين قبيل هم براى عده اى جذابيت دارد.
ــتم بگم كه تا به حال از سالن بدنه   با سالم لطفى هستم از سالن بدنه 141 مى خواس
141 و پرسنل زحمت كش آن گزارشى نگرفته ايد. سالن بدنه 141 و بدنه متمركز به عنوان 
موتور محركه است و اگر اين موتور محركه موجود نباشد قلبى براى تپش وجود نخواهد 

داشت.
 به روى چشم

 چرا ماشين هايى كه قرار بود به پرسنل داده بشه اقدامى نمى كنند.
 در صورت امكان در مجلتون در قسمت سالمت مطلبى درخصوص سرطان اينكه 

چه جورى به وجود مياد و راه هاى پيشگيرى از اونو درج كنيد
 حتمًا با همكارى آقاى دكتر آراسته خو مطالبى درج خواهيم كرد.

ــيده پرسنل راستين خدمات رو هم تو   مى خواستم بدونم كه آيا اسم فرزندان نورس
مجلتون مى زنيد يا نه؟

 بله
 سالم و خسته نباشيد پيشنهادى داشتم راجع به اين مطالبى كه درخصوص تندر 90 
تو نامه پارس مى زنيد شما بيشتر راجع به ماشين تندر 90 مطالب مى زنيد اگه ميشه راجع 
به ماشين هاى ديگه مثل بنز و تويوتا و مدل هاى ديگه اطالعات الزم (اينكه چه امكاناتى 

دارند در اختيارمون بذاريد ممنون ميشم.
ــتارگان جهان را معرفى مى كند و   صفحه آخر نشريه در هر شماره خودروى س

مى توانيد در آن بخوانيد.
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ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 

هر حرفى براى گفتن داريد ما آماده شنيدن 
آن هستيم. كمبودها، موفقيت ها، پيشنهادها و 
انتقادها را با ما درميان بگذاريد. درد دل هايتان 
ــنهادها و انتقادهايتان را تا  را مى شنويم. پيش
ــه از عهده اش بربياييم لحاظ خواهيم  جايى ك
ــنيدن حرف هايتان آن را  ــرد. برآنيم تا با ش ك
ــركت مطرح كنيم و پاسخ آن را  با مديران ش
ــماره هاى بعدى منتشر كنيم. پس با ما  در ش

باشيد.

پرفورمنس كار
مجله انگليسي زبان نيوزلندي پرفورمنس كار، از جمله مجالت پرتيراژ خودرويي است. در جديدترين شماره اين نشريه، گزارش مفصلي از مسابقات دريفت 
(سرعت در خيابان هاي تنگ و پيچ در پيچ) نيوزلند منتشرشده است. همچنين معرفي چندين خودروي تيون شده و قدرتمند با عكس و تصاوير و نيز اخباري از 

صنعت خودروسازي، محتواي نشريه را تشكيل مي دهد.

www.tuningnews.net
ــي،  ــايت پرمخاطب به زبان انگليس اين س
ــگ در بين تيونرها و  جديدترين اخبار تيونين
ــهور را هر روزه آنالين به  ــازان مش خودروس
ــاند. فناوري هاي  ــش مي رس اطالع مخاطبان
ــه قطعات ظاهري و  تيونينگ از جمله در زمين
ــز معرفي جديدترين  موتوري خودروها و ني
سوپركارها با آپشن ها و ويژگي هاي مهم آنها 
در اين سايت به اطالع مخاطبان رسيده است. 

حتمًا سري بزنيد.

خودرو ستارگان

سايت خودرو
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لنز پارس

براي يك مربي معروف فوتبال جهان كه حداقل سالي 4 ميليون دالر درآمد 
ــت؛ براي همين فابيو كاپلو، مربي مشهور  ــاده اس دارد، خريد سوپركارها س
ايتاليايي تيم ملي انگليس، كلكسيوني از اين ماشين ها دارد؛ از جمله يك آئودي 
آ8 و يك المبورگيني ال ام. اما خودرو اصلي كاپلو، يك ماسراتي كواتروپورته 

Executive GT است (كواتروپورته به زبان ايتاليايي يعني 4 در).
اين مدل كه 115 هزار دالر قيمت دارد 8 سيلندر بوده و با حجم موتور بيش 
از 4200 سي سي 400 اسب بخار قدرت دارد. حداكثر سرعت آن 167 مايل 

در ساعت و شتاب صفرتا صد آن 5,6 ثانيه است.

فابيو كاپلوـ ماسراتي
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با تشكر از همكارى آقايان: رامين حسن پور،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.
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