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نامه پارس خبر

بيش از 77 درصد 
محصوالت پارس خودرو
 مجهز به سيستم ترمز ABS است
و

با همكاري شركت هاي رنوپارس، ايران خودرو و سايپا، صد هزارمين تندر 90 در ايران توليد 
شد.

خودرو تندر 90 طي خردادماه سال 1386 به طور رسمي وارد بازار ايران شد و در حال حاضر 
ــتگاه از اين خودرو در كارخانه هاي ايران خودرو و سايپا (پارس خودرو)  تا امروز 100 هزار دس

توليد شده است.
تندر 90 به دليل كيفيت باال در هر بازاري كه عرضه شده، خودرويي موفق بوده و اين توفيق در 
بازار ايران نيز تكرار شده است، به طوري كه بيشتر صاحبان تندر90 از اين خودرو راضي هستند. 

تندر 90 بر روي پلت فرم B گروه متحد رنوـ  نيسان توليد مي شود كه يكي از جديدترين پلت 
فرم هاي گروه رنو محسوب مي شود. 

ــور از جايگاه مناسبي برخوردار  خودرو تندر 90 به دليل كيفيت مطلوب در بازار خودرو كش
است. 

ــى پارس خودرو اعالم  ــت فروش و بازارياب قائم مقام معاون
كرد: بيش از 77 درصد محصوالت پارس خودرو مجهز به ترمز 

ABS است. 
ــين روانبد ضمن اعالم اين خبر گفت: مهمترين هدف  حس
ــركت پارس خودرو به عنوان يكى از شركت هاى پيشرو در  ش
زمينه كيفيت و ايمنى، توليد خودروهاى ايمن، با كيفيت و لوكس 
ــت كه بر اين اساس شركت  بر اساس نياز بازارهاى داخلى اس
پارس خودرو همواره به دنبال توليد خودروهاى ايمن و با كيفيت 

موجود در بازار جهانى است. 
وى افزود: در نيمه اول سال 88 بيش از 60 درصد محصوالت 

ــن رقم با توجه به  پارس خودرو داراى ترمزABS بوده اند كه اي
اهميت مباحث ايمنى و هماهنگى هاى الزم با پليس راهنمايى و 
رانندگى نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران به سرعت در حال 
افزايش است و تا پايان سال جارى به بيش از 77 درصد مى رسد. 
ــه داد: كليه  ــودرو ادام ــت فروش پارس خ قائم مقام معاون
هماهنگى ها و سفارش گذارى هاى الزم بر اين اساس با شركاى 
خارجى و تامين كنندگان قطعات داخلى و خارجى انجام شده 
و شركت پارس خودرو مصمم است كليه محصوالت توليدى 

خود را به ترمز ضد قفل ABS مجهز كند. 
ــين روانبد گفت: برنامه زمانبندى اين شركت در نصب  حس

سيستم ترمز ضد قفلABS بر روى كليه محصوالت، به سرعت 
در حال پيگيرى است و طبق برنامه موجود در نيمه نخست سال 
89، بيش از 92 درصد محصوالت پارس خودرو، مجهز به ترمز 

ABS به متقاضيان تحويل خواهد شد. 
قائم مقام معاونت فروش پارس خودرو در پايان تأكيد كرد: 
بحث ايمنى در انتخاب خودرو توسط مشتريان همواره يكى از 
مهمترين مباحث موجود است كه شركت پارس خودرو در اين 
راستا و با توجه به اهميت اين موضوع از تمامى توان تجهيزاتى، 
ــراى تجهيز  ــانى كارآمِد خود ب ــروى انس ــى و ني فنىـ  مهندس

خودروهاى توليدى به ترمز ABS استفاده مى كند. 

قائم مقام معاونت فروش و بازاريابى پارس خودرو اعالم كرد 

صد هزارمين تندر 90 در ايران توليد شد

جمع كثيرى از پرسنل شركت پارس خودرو همراه با خيل عظيم مردم 
ايران  در راهپيمايى بزرگ روز 4 شنبه شركت كردند.

ــاى نظام جمهورى  شــركت در اين مراســم لبيكى دوباره به آرمانه
ــى و اعتراض به  اســالمى و اعالم انزجار از بر هم زنندگان نظم عموم
حرمت شكنان بود كه با حضور پرشــور و با صالبت كاركنان شركت 
ــرى معظم انقالب تجديد بيعت  همراه بود تا بار ديگر با امام(ره) و رهب

و ميثاق كنند

حضور پر شور كاركنان پارس خودرو
 در مراسم راهپيمايى روز چهارشنبه



ارزيابى جايزه تعالى گروه سايپا 
9 و 10 دى  انجام شد
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شركت پارس خودرو براى سومين سال 
متوالى در" جايزه تعالى سازمانى گروه 
سايپا " شركت كرد. اين ارزيابى در تاريخ 
9 و 10 دى ماه 1388 به مدت 2 روز توسط 

تيم ارزياب انجام شد. 
ــاس معيارهاى 9 گانه  تيم ارزياب بر اس
ــرده پس از جلسه  مدل  تعالى در كارى فش
افتتاحيه و بازديد از خط تندر90 ،كار خود را 
با بررسى معيار رهبرى آغاز كردند. در پايان 
ــام مصاحبه با برخى  روز دوم و پس از انج
ــز، جمع بندى  ــات متمرك كاركنان در جلس
ــه و در جمع  ــه اختتامي تيم ارزياب در جلس
ــركت به شرح  ــوراى معاونين ش اعضاى ش

ذيل ارائه شد :
1.در زمينه هاى رهبرى و تدوين استراتژى 
در پارس خودروكارهاى بسيار خوبى انجام 

شده است.
2.تحليل SWOT در سطح وسيع و در 
حوزه هاى مختلف شركت بكار گرفته شده 
ولى جا دارد در استفاده از آنها براى تدوين 
ــتراتژى هاى عملياتى كار بيشترى انجام  اس

شود.
ــانى در زمينه اهداف  ــالع رس 3.براى اط
ــازمان به اليه هاى پائين تر بايد كار  كالن س

بيشترى انجام شود
ــازمان در مسير پيشبرد  4.تيم مديريتى س

اهداف همدل ارزيابى شد.
5.در تدوين شاخص هاى كليدى عملكرد 
در حوزه هاى مختلف فعاليتهاى خوبى انجام 
شده ولى شركت بايد به سمت هدف گذارى 

هاى دقيقتر حركت كند.
6.براى مديريت فرايندها رويكرد خوبى 
وجود دارد ولى جاى توسعه و جارى سازى 

بيشترى دارد.
ــتمر و الگو بردارى  7.در زمينه بهبود مس

شواهد خوبى مشاهده مى شود.
8.مشاركت كليه كاركنان در همه سطوح 

مشهود است.
9.حس وفادارى و تعلق در بدنه كاركنان 

مشاهده مى شود.
ــركاى تجارى خود  ــركت بايد ش 10.ش
ــارات آنان را به  را طبقه بندى نموده و انتظ

درستى شناسايى نمايد.
ــئوليت هاى اجتماعى،  11.در حوزه مس
ــه كه بايد  ــرى صورت گرفت فعاليتهاى مؤث

بيشتر هدفمند شوند.
در همين حال مدير تعالى سازمانى ضمن 
ــى و كليه  ــه مديريت ــكر از همراهى بدن تش
ــركت در اين ارزيابى، خواستار  كاركنان ش
حفظ آمادگى مجموعه شركت براى ارزيابى 
وسيع تر توسط ارزيابان جايزه ملى بهره ورى 

و تعالى سازمانى در اواخر ديماه شد.

هفتمين كنفرانس بين المللى مديريت با ارائه مقاله و حضور 
شركت پارس خودرو برگزار شد.

بنا بر اين گزارش در همايش كه در تاريخ بيست و هشتم 
ــهاى برج ميالد تهران  تا سى ام آذر در محل سالن همايش
ــركت پارس خودرو با ارائه مقاله حضورى  برگزار شد،ش

جدى داشت. 
ــاتيد  اين گزارش مى افزايد:اين كنفرانس با حضور اس
مجرب دانشگاه و مشاوران حوزه مديريت در داخل و خارج 
برگزار شدو طى سه روز برگزارى كنفرانس، نمايندگانى از 
مسئولين اجرايى و مقامات دولتى و همچنين اساتيد مجرب 

 British Columbia, ــون ــرى چ ــگاههاى معتب دانش
Liverpool،... به ايراد سخنرانى پرداختند.

ــتراتژيك و توسعه  بر اساس اين گزارش، مديريت اس
ــردى از چند ماه  مديريت ضمن تنظيم و ارائه تجربه كارب
ــبك رهبرى  ــران و بازبينى س ــوان "ارزيابى مدي قبل با عن
ــه ارائه مطالب  ــالن 5 اين كنفرانس ب ــازمان"، در س در س

پرداخت.
 شايان ذكر است كه مقاله مذكور از ميان 210 ارائه تجربى 
ــده به دبيرخانه كنفرانس به عنوان ارائه برگزيده  ارسال ش
ــط مهندس ميرعرب مدير استراتژيك  شناخته شد كه توس

و توسعه مديريت در پانل تخصصى ايدرو بهمراه 3 تجربه 
كاربردى ديگر از سازمانهاى مديريت صنعتى، مگفا و سايپا 

ارائه شد.
ــاماندهى و  ــد طراحى، س ــه اجرايى رون  در اين تجرب
ــبك رهبرى،  اجراى رويكرد ارزيابى مديران و بازبينى س
به تفصيل بيان شد كه مورد استقبال حضار قرار گرفت. در 
مقاله مذكور كليه مراحل اجرايى اين رويكرد اعم از بررسى 
ادبيات موضوع، نحوه سياستگذارى و تعيين اهداف، اجراى 
ــات نهايى و همچنين برنامه  ــات پيش ارائه و جلس جلس

جلسه اختتاميه در قالب چرخه PDCA ارائه شد.

هفتمين كنفرانس بين المللى مديريت
با حضور پارس خودرو برپا شد

كتاب « خودروهاى نسل جديد هيبريدى» ( بنزينىـ  الكتريكى)  منتشر و روانه بازار شد. اين كتاب در 10 فصل و از سوى 
مسيح مشهدى تفرشى، فيروز فيروز بخت، رسول اسداللهى، عليرضا رونقى، كاميار خشايار، مجيد نامدار مقدم و سيد 

بدرالدين احمدى گردآورى و تدوين شد.
صاحب امتياز اين كتاب شركت پارس خودرو است كه انتشارات بيطرفان آن را با ويراستارى سيد بدرالدين احمدى، 

رسول اسداللهى و مجتبى رضايى روانه بازار كرده است.
در كتاب حاضر طى فصل هاى 10 گانه موضوعاتى همچون: «حمل و نقل مدرن و تأثير آن بر محيط زيست»، «خودروهاى 
الكتريكى»، « خودروهاى هيبريد الكتريكى»، « طراحى سيستم حركتى هيبريدى الكتريكى سرى»، «طراحى سيستم حركتى 
ــول ترمز باززا»،  ــه هيبريد»، « منابع انرژى»، « اص ــتم حركتى الكتريكى نيم هيبريدى الكتريكى موازى»، «طراحى سيس

«خودروهاى پيل سوختى » و «طراحى سيستم حركتى هيبريد الكتريكى پيل سوختى» بررسى و تحليل شده است.
اين كتاب با شمارگان 1100 نسخه و با قيمت 5500 تومان عرضه شده است.

انتشار كتاب 
« خودروهاى نسل جديد هيبريدى»



در پى اعالم نتايج كيفى تيم ارزشيابى رنو در ايران، تندر90 شركت 
پارس خودرو در رده بهترين توليد كنندگان اين محصول در جهان قرار 

گرفت.
معاون تضمين كيفيت شركت پارس خودرو اعالم كرد: در آخرين رده 
بندى بين المللى كيفى تيم ارزشيابى شركت رنو فرانسه كه اخيرا انجام 
شده است، تندر90 پارس خودرو موفق به اخذ سطح عالى كيفيت (سبز) 
به عنوان باالترين نشان مميزي هاي دوره اي رنو در كيفيت جهانى اين 
محصول شد و تيم ارزشيابى و تضمين كيفيت شركت پارس خودرو نيز 

حائز سطح مهارت عالى (سبز) شد. 
ــتادرحيمى ادامه داد: پس از بررسى دقيق و اعالم نتايج  مجتبى اس
ــيابى  ــط تيم ارزش كيفى تندر90 پارس خودرو كه در چند مرحله توس
ــركت انجام پذيرفت، تندر90  ــه از محصوالت اين ش كيفى رنو فرانس
(Exceptional) ــتثنايى پارس خودرو موفق به دريافت عنوان اس

از سوى اين شركت شد. 
ــدن  ــبز ش ــركت پارس خودرو از س ــت ش ــن كيفي ــاون تضمي مع
ــدن  ــتثنايى ش ــب عنوان اس ــت آمده در آديت، كس كليه نتايح به دس
ــت نظارت رنو،  ــركت هاى تح (Exceptional) در بين تمامى ش
ــيابى معاونت تضمين كيفيت  مستند سازى مناسب و قوى اداره ارزش
شركت پارس خودرو در خصوص مدارك مورد نياز رنو، ارتباط مناسب 
ــفافيت و صحت  ــو ( 0611) ش ــودرو با رن ــيابى پارس خ و قوى ارزش
ــاير شركت هاى تحت  ــده به رنو در مقايسه با س گزارش هاى ارائه ش
ــب و به موقع در زمان وقوع ايراد و فعال  ــى مناس نظارت رنو، اثربخش

ــيابى به عنوان شاخصه هاى مورد تأييد  بودن هميشگى سيستم ارزش
ارزشيابان شركت رنو به عنوان شاخصه هاى عملكردى و كيفى شركت 

پارس خودرو بر اساس اين ارزشيابى نام برد. 
ــروژه تندر90،  ــاز پ ــودرو از آغ ــركت پارس خ ــزود: نگاه ش وى اف
ــاس يكى از بهترين و  ــيار حرفه اى و بلند مدت بود و بر همين اس بس
ــرفته ترين خطوط توليد خودرو در خاورميانه را براى توليد تندر90  پيش
احداث كرديم و بر همين اساس كيفيت تندر90 پارس خودرو را با ايجاد 
ــتفاده از خطوط توليد مكانيزه و همچنين آموزش و تربيت نيروى  و اس

انسانى حرفه اى و كارآمد حفظ كرده ايم. 
استاد رحيمى تأكيد كرد: بر اساس ارزشيابى اختصاصى و بين المللى 
شركت رنوـ  نيسان ( AVES )، شاخص ترين برترى تندر90 شركت 
پارس خودرو در بين كليه شركت هاى داخلى و خارجى توليد كننده اين 

محصول، صداقت و صحت اطالعات كيفى ارائه شده است. 
معاون تضمين كيفيت پارس خودرو در پايان گفت: يكى از مهم ترين 
ــتريان و همچنين ارزيابى  مسائل موجود در انتخاب خودرو توسط مش
ــازمان هاى ذى ربط، كيفيت باالى موارد ايمنى  كيفى خودرو توسط س
و فنى است كه شركت پارس خودرو همواره ارتقاى كيفيت كليه موارد 
حساس، از جمله موارد مربوط به ايمنى و فنى را در دستور كار خود قرار 

داده است.
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انتصابات

در پى اعالم نتايج كيفى تيم ارزشيابى رنو در ايران، تندر90 شركت
قرار جهان در محصول اين توليدكنندگان بهترين رده در پارسخودرو

رتبه عالى جهانىرتبه عالى جهانى
 به تندر پارس خودرو   به تندر پارس خودرو  
رسيدرسيد

در پى اعالم آخرين 
نتايج ارزشيابى رنو در جهان 

سمتنام و نام خانوادگيرديف
قائم مقام معاونت بازرگانيمهدي گيلي1
مدير برنامه ريزي تأمين و توليدفرشاد فياض2
مدير خريد داخلتقي رحماني3
مدير مهندسي صنايععلي اكبر حبيب نيا4
مدير كيفيت مواد و قطعاتسيدعلي اصغر كمالي5
مدير كيفيت رنگ و بدنهمحمدحسين گالبي6
مدير كيفيت مونتاژمحمود مهرگانفر7

طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس تفرشي مديران واحدهاي مختلف شركت منصوب شدند. جدول 
زير اسامي و سمت هاي مديران جديد را شامل مي شود.

كودكان آسيب پذيرترين سرنشينان 
خودروها هستند 

ــهري  ــترش جوامع ش امروزه با توجه به گس
ــفرهاي درون و  ــش اتومبيل در س و افزايش نق
برون شهري، بحث ايمني سرنشينان خودروها نيز 

بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
ــينان نحيف و آسيب پذيرتر  كودكان، سرنش
ــت از آنها  ــراي محافظ ــتند كه ب خودروها هس
ــي از  ــيد. يك ــژه اي انديش ــدات وي ــد تمهي  باي
ــودكان در برابر حوادث  ــايل محافظت از ك وس
ــت كه نقش  رانندگي، صندلي ايمني كودك اس
ــت از كودكان برعهده  غيرقابل انكاري در حفاظ

دارد. 
ــترده و  ــرفته تحقيقات گس ــع پيش در جوام
ــورت گرفته  ــيله ص ــه داري درباره اين وس دامن
به گونه اي كه در حال حاضر صندلي هاي ايمني 
كودك را به 3 گروه عمده صندلي نوزادان، صندلي 
كودكان و صندلي حامي تقسيم بندي مي كنند كه 
ــراي گروه هاي  ــواع متفاوتي دارند و ب هر يك ان
مختلف سني و وزني كودكان مورد استفاده قرار 

مي گيرند.
1) صندلي نوزاد (Seat Infant): اين صندلي 
براي كودكان كمتر از يك سال و يا وزن كمتر از 
9كيلوگرم استفاده مي شود. از آنجا كه اين كودكان 
ــيب پذير دارند، براي  ستون فقراتي به شدت آس
ــتر و جلوگيري از حركت  دستيابي به ايمني بيش
ــا، صندلي  ــتون فقرات آنه ناگهاني در ناحيه س
نوزادان را به صورت رو به عقب در خودرو نصب 

مي كنند.
الزم به ذكر است كه بهترين زاويه پشتي اين 
نوع صندلي 45 درجه است. همچنين گونه اي از 
اين نوع صندلي قابل حمل است كه در خارج از 
ــتفاده كرد. بعضي از  خودرو نيز مي توان از آن اس
ــراي نصب در خودرو،  انواع اين مدل صندلي، ب

پايه هاي مخصوصي دارند.
ــودك (Seat Child): اين نوع  2) صندلي ك
صندلي كه خود داراي گروه هاي متفاوتي برحسب 
قد و يا وزن كودك است، براي كودكان با سن بيش 
از يك سال و وزن بيشتر از 9كيلوگرم (و تا حدود 
ــت. طريقه نصب آن (  18 كيلوگرم) مناسب اس
به صورت رو به جلو و يا رو به عقب) با توجه به 
جثه و وزن كودك و گروهي كه صندلي در آن قرار 

مي گيرد، متفاوت است.
3) صندلي حامي (Seat Booster): اين نوع 
صندلي خودرو براي افراد بزرگسال طراحي شده، 
ــوه قرارگرفتن كمربند  از اين رو براي اصالح نح
ــه وزن آنها بيش از  ــدن كودكاني ك ايمني روي ب
18 كيلو گرم است و نيز تا زماني كه آنها بتوانند به 
راحتي روي صندلي خودرو بنشينند و در حالي 
كه به پشتي صندلي تكيه داده اند، پاهايشان از لبه 
صندلي خم شود و كمربند ايمني از وسط شانه و 
قفسه سينه آنها عبور كند، به نوع بسيار ساده تري 
از صندلي ايمني كودك نياز است كه به آن صندلي 
ــه آن اصالح نحوه  حامي مي گويند و تنها وظيف
ــودرو روي بدن  ــد ايمني خ قرار گرفتن كمربن

كودك است. 
ــت كه همواره بهترين محل  بايد به خاطر داش
استقرار كودكان تا 12 سالگي با وزن 27كيلوگرم، 
صندلي عقب خودروست به خصوص زماني كه 
ــال قرار دارد،  ــه هواي خودرو در حالت فع كيس
ــت صندلي ايمني كودك در صندلي  اما اگر بناس
ــه هوا قرار گيرد،  جلوي خودروي مجهز به كيس
ــودرو در اين  ــه توصيه هاي توليد كننده خ بايد ب

خصوص توجه كرد.
به هر حال اگر قصد خريد يك صندلي ايمني 
را داريد، دقت كنيد صندلي مذكور متناسب با سن، 
قد و جثه كودك باشد. عمر صندلي نبايد بيشتر از 

10سال (و يا ترجيحاً 5سال) باشد.
ــي ايمني  ــه راهنماي صندل ــه دفترچ مطالع
ــد زيرا هر توليدكننده اي كودك را فراموش نكني
ادامه در صفحه بعد

اردوى
 قم و جمكران

اردوى قم و جمكران همچون سال هاى 
گذشته هر هفته برگزار مى شود. عالقمندان 
جهت شركت در اين سفرمعنوى مى توانند 
روزهاى شنبه هر هفته به دفتر فرهنگى واقع 
در اتاق شماره 2 سالن آموزش مراجعه و يا 

با شماره 4192تماس حاصل نمايند.
ــت كه با عنايت مديريت   قابل ذكر اس
ــه برودت هوا  ــات عمومى با توجه ب خدم
ــرايط جوى در فصل  ــاعد شدن ش و نامس
ــتگاه اتوبوس با كيفيت  ــتان يك دس زمس
عالى براى اين مراسم معنوى در نظر گرفته 

شده است.

ناجيان غريق
 و مربيان شنا 
تماس بگيرند

تربيت بدني پارس خودرو در نظر دارد جهت 
تكميل تيم شناي پارس خودرو از بين كساني كه 
سابقه قهرماني، مربي گري و نجات غريق دارند 
ثبت نام به عمل آورد. به گزارش معاونت منابع 
ــاني و اداري، عالقه مندان مي توانند جهت  انس
ثبت نام با تلفن هاي داخلي 4151 و تلفن همراه 
ــيدايي سرپرست و  09123862246 (آقاي ش

مربي تيم شنا) تماس حاصل نمايند.
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بازديد پارس خود از پارس خودرو اعالمز از د

خبرخبر

رعايت قوانين زيست محيطى رعايت قوانين زيست محيطى 
و مطلوبيت فضاى سبزو مطلوبيت فضاى سبز

مينياتور، دي و بهمن به توليد انبوه مي رسد 

نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست 
از سالن هاى رنگ،بدنه و مونتاژ تندر90 و 

همچنين تصفيه خانه بازديد كردند.
ــتاى  بنا بر اين گزارش، اين بازديد در راس
ــركت  اصالح ظرفيت پروانه بهره بردارى ش
ــالن هاى  كه به دليل باال رفتن بهره ورى در س
ــاليان  ــالن رنگ در س توليدى به خصوص س
اخير به دست آمده است، و پيرو درخواست 

سازمان صنايع و معادن استان تهران از سازمان 
ــت درخصوص بررسى  حفاظت محيط زيس
درخواست پارس خودرو براى اين امر انجام 

شده است. 
ــق اظهارات  ــزارش مى افزايد: طب ــن گ اي
نمايندگان آن سازمان، وضعيت رعايت قوانين 
زيست محيطى و ميزان فضاى سبز موجود در 
پارس خودرو مطلوب ارزيابى شده و مطابق 

ــت  آخرين پيگيريهاى به عمل آمده درخواس
ــاعد  پارس خودرو در كميته اوليه با نظر مس

تأييد و به كميته استانى ارجاع شده است. 
ــا هماهنگى  ــن بازديد ب ــت اي گفتنى اس
معاونت مهندسى و همراهى نماينده مديريت 
در امور زيست محيطى و همچنين مساعدت 
معاونت هاى محترم ادارى و مديريت روابط 

عمومى برنامه ريزى و اجرا شد. 

ادامه از صفحه قبل
 در راهنماي محصول خود نكاتي را درج مي كند 
ــتفاده از  ــت در زمان نصب و يا اس كه ممكن اس

محصول براي شما و ايمني كودك مهم باشد.
ــتفاده مي كنيد كه قابل  اگر از صندلي هايي اس
تغيير هستند و يا با اعمال تغييرات الزم مي توانيد 
آنها را براي گروه هاي مختلف سني قابل استفاده 
كنيد، حتماً راهنماي استفاده از وسيله را كه توسط 
ــت، به دقت مطالعه كنيد تا  سازنده تهيه شده اس
ــن انجام دهيد، در ضمن  تغييرات را به نحو احس
دقت كنيد كه پس از انجام تغييرات، كمربندهاي 

ايمني خودرو باعث آزار و اذيت كودك نشود.
بهترين جا براي كودكان زير12سال، صندلي 
عقب خودروست. صندلي جلوي خودرويي كه 
كيسه هواي سرنشين آن فعال است، به هيچ عنوان 
مكان مناسبي براي نوزادان نيست به خصوص اگر 
صندلي ايمني آنها در حالتي باشد كه صورتشان رو 

به جلو قرار گيرد.
ــه اي كه وزن  براي نوزادان و كودكان ريزجث
ــاً از صندلي  ــت، حتم آنها كمتر از 9كيلوگرم اس
مخصوص نوزادان استفاده كنيد زيرا اين صندلي ها 
به دليل نوع طراحي، عالوه بر ايجاد آرامش بيشتر، 
ــار ممكن را  ــادف نيز كمترين فش در هنگام تص
ــودك وارد  ــتخوان هاي نرم و غضروفي ك بر اس

مي كند.
ــد كه روي  ــنگيني دارن ــرهاي س كودكان س
گردن هاي ضعيف و نحيف آنها قراردارد. ستون 
ــت حداكثر يك  ــز تنها توان حرك فقرات آنها ني
سانتي متري را به صورت ناگهاني دارد و درصورتي 
ــد، صدمات  ــش از اين مقدار باش كه حركت بي
جبران ناپذيري به كودك وارد مي شود. براي مقابله 
با هر حركت ناگهاني  بايد صندلي كودكان حداقل 
ــمت عقب خودرو (خالف  ــالگي به س تا يك س

جهت نشستن ساير سرنشينان) نصب شود.
ــي رو به عقب، چون  در صورت نصب صندل
ــت، در ترمزهاي  كودك به صندلي تكيه داده اس
ناگهاني، ستون فقرات او كمترين حركت ناگهاني 
ــد و بنابر اين آسيب  و فشار را متحمل خواهد ش

كمتري به كودك وارد مي شود.
ــتي صندلي ايمني نوزاد، در  بهترين زاويه پش
ــود،  صورتي كه صندلي اش رو به عقب نصب ش
ــطح افق است. صندلي هاي  زاويه 45درجه با س
ــد آنها حدود  ــوزادان تا زماني كه ق مخصوص ن
ــان حدود 9كيلوگرم است  69سانتي متر و وزنش

براي استفاده مناسب هستند.
ــانتي متر پايين تر از  سر نوزاد  بايد حداقل 3س
باالترين نقطه صندلي قرار گيرد. اگر قد كودك بلند 
است اما هنوز به وزن 9كيلوگرم نرسيده و يا كمتر 
از يك سال دارد، از ديگر صندلي هاي مناسب قابل 

نصب به صورت رو به عقب، استفاده كنيد.
قسمت بااليي قفسه سينه (هم تراز با زير بغل 
ــينه) بهترين محل قرار گرفتن  ــه س و روي قفس
سگك هاي كمربند ايمني است. كمربندهاي ايمني 
را تا حدي محكم كنيد كه فشاري بر بدن كودك 
وارد نكند چون در غير اين صورت عالوه بر اينكه 
ــد، هنگام بروز  ــاس ناراحتي مي كن كودك احس
حوادث نيز احتمال ايجاد جراحات ناشي از فشار 

كمربندها بر بدن وي افزايش مي يابد.
ــاس تحقيقات، كودكان پس از 3سالگي  براس
به دليل استفاده نكردن والدين از تجهيزات ايمني 
مناسب، بيشترين صدمات را در تصادفات مي بينند. 
براي همين كودك مي تواند در حالي كه به پشتي 
صندلي خودرو تكيه داده، پاهايش در لبه صندلي 
از ناحيه زانو خم شده و كمربند ايمني خودرو از 

روي شانه و قفسه سينه او عبور كند.
ــمت  ــمت پايين كمربند كامًال در قس و قس
زيرين شكم، روي انتهاي ران هاي او قرار گيرد 
ــاس  ــافت هاي طوالني بدون احس و براي مس
خستگي با شما همراه باشد؛ پس با توجه به سن و 
قد و وزن او از صندلي ايمني مناسب و استاندارد 

استفاده كنيد.

با توجه به درخواست هاى مكرر پرسنل طرح حفظ دعاى عهد تا  20دى تمديد شد.
ــى مدير عامل جهت حفظ دعاى عهد در  بر اساس اين گزارش ،اين طرح با عنايت مهندس تفرش

نظر گرفته شده است 
ــالم نقل شده آمده است: « هركس  اين گزارش مى افزايد:.مطابق روايتى كه از امام صادق عليه الس
چهل صبح دعاى عهد را بخواند از ياوران «قائم» ما باشد، و اگر پيش از ظهور آن حضرت بميرد خداوند 
او را از قبر بيرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد.و خداوند به هركلمه از اين دعا هزار حسنه او را 
كرامت فرمايدو هزار گناه از او محو كند..» حفظ اين دعا از اهميت بااليى براى منتظران حضرت ولى 

عصر(عج) برخوردار است. 
بنا بر اين گزارش جوايزى كه براى اين مسابقه معنوى در نظر گرفته شده است حداقل تعداد 30نفر 

كمك هزينه سفر زيارتى مشهد به مبلغ150هزار تومان خواهد بود.
ــد به نمايندگان  ــابقه معنوى و دريافت كتابچه دعا مى توانن ــركت در اين مس عالقمندان جهت ش

فرهنگى سالنها مراجعه نمايند 

تمديد شركت
 در طرح
 حفظ دعاى عهد 

ــا بهمن ماه به  ــور در دي ي ــده مينيات ــا برنامه ريزي هاي انجام ش  ب
متقاضيان واگذارخواهد شد. 

ــايپا براي  ــايپا با اعالم اين خبر افزود: تعهدات س  مدير فروش س
ــت و تمام تأكيد مديريت سايپا  ــال اس مينياتور متعلق به 6 ماه دوم س
بر عرضه اين خودرو در زمان مقرر است به اين جهت سايت در نظر 
ــايپا در حال توليد آزمايشي است و  گرفته شده براي توليد مينياتور س

مي توانيم به تعهدات خود عمل كنيم. 
ــان ادامه داد: در حال حاضر در اين سايت به طور مستمر  فرزاد نش
ــت و تعداد توليد خط به نقطه مطلوبي رسيده  پرايد در حال توليد اس

است. 
ــور اولين محصول ملي  ــا توجه به اين كه مينيات وى تصريح كرد: ب

ــايپا توليد مي شود حساسيت خاصي بر روي آن  كشور است كه در س
وجود دارد و هر چه به زمان عرضه نزديك تر شويم اين حساسيت ها 

بيشتر خواهد شد. 
نشان گفت: طبق تعهدات موجود سايپا، تعهدات ثبت نامي براي اين 
خودروتا پايان سال 88 معادل 8هزار دستگاه است كه با شروع توليد 

مينياتور قادر به پاسخ گويي به اين تعهدات هستيم. 
ــان كرد: در حال حاضر توليد آزمايشي آغاز شده اما  وي خاطر نش
ــمًا راه اندازي  ــان براي توليد مينياتور رس در دي يا بهمن سايت كاش

خواهد شد. 
ــور را 150 هزار  ــايپا هدفگذاري براي توليد مينيات مدير فروش س

دستگاه در سال خواند. 

مدير فروش سايپا: 
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سيد عليرصا
حسيني

سمانه
حسين پور

فاطمه
تفرشي

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

پرنياز
كشتكار

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

مبينا
خدري

فاطمه
عليزاده

طناز سادات
معصومي

بهناز سادات
معصومي

نيما
سراجي

محمدمهدي
صمدي نيا

رقيه
مشكي احمدآبادي

محمدمهدي
قاييني

محدثه
روان مدر

مهدي
حسينخاني

حانيه
سحرخيز

نگار
جهانبخش پور

بنيامين
كرمي

فاطمه سادات
موسوي

حميد
جانفشان

علي
 رنجبر

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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محمدرضا
دربندي

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

د مم
گر

شا
فائزه عبداللهی
پنجم ابتدایی

الل فا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

تاز
د مم

گر
شا

پوريا
محمودي

سحر
سيرجاني

زهرا
قاسمي

محمدمهدي
آقاخاني

مهرمشاد
كروان

فاطمه
حسين زاده

عليرضا
نيكي

حديثه
كاظمي

فاطمه
جواهر

افسانه
لشيري پور

فاطمه
صفرپور

سيد محسن
پيمان

خدمشاد
كروان

ماهان
اكبري

علي
 صفاجو

طنين
اسفندي

علي اكبر
صفري

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

رضا
ذاكر

انسيه
سليماني

تاز
د مم

گر
شا

سهيل
سلصاني

محمدرضا
حاجيلو

كيارش
گچلو

شايان
عليزاده
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پارس خودرو در سو
 سياه پو

همزمان با شــروع ماه محرم الحرا
ساالر شهيدان حضرت امام حسين (ع
و مداحى با شكوهى در پارس خودرو
بر اســاس اين گزارش در دهه اول
هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در نم
پرداخت.همچنين از ســاعت 7تا 5

ب عاشورا در تمامى سالن هاى توليدى
بنا بر اين گزارش هر روز بعد از نم
سالنهاى توليدى مراســم عزادارى بر
چهارشنبه 2دى ،با بر پايى دسته جات

سرور و ساالر شهيدان و ياران با وفايش

آن روز ديده ها همه گريان شود ز هول 
جز چشم گريه كرده به سوگ و عزاى او

گريه بر امام حسين عليه السالم گريه محبت است، 
ــقانش به ثبت رسيده  آن محبتى كه در دل هاى عاش
است. گريه بر او، گريه شوق است، زيرا قسمت زيادى 
از حماسه هاى كربال، شوق آفرين و شورانگيز است 
ــوق به خاطر آن همه  و به دنبال آن سيالب اشك ش
رشادت، فداكارى، شجاعت و سخنرانى هاى آتشين 
مردان و زنان به ظاهر اسير، از ديدگان شنونده سرازير 
مى گردد و نيز گريه معرفت و پيوند با هدف متعالى و 
انسان ساز او است؛ گريه بر امام حسين عليه السالم 
گريه پيوند با سرچشمه عزت است، گريه سرد كننده 
نيست، كه حرارت بخش است، گريه شجاعان است، 
ــت كه گريه اميد است، و  گريه يأس و نااميدى نيس
باالخره گريه معرفت است شايد به همين جهت باشد 
كه در فضيلت گريه بر سيدالشهدا عليه السالم روايات 

متعددى وارد شده است. 
ــالم  ــهدا عليه الس گريه و عزادارى براى سيدالش
ــت كه به برخى از آنها  داراى آثار و بركات مهمى اس

اشاره مى شود:
حفظ رمز نهضت حسينى

ــركات مجالس عزادارى  ــن آثار و ب از ارزنده تري
ــين عليه السالم حفظ رمز  و گريه بر ابى عبداهللا حس

نهضت حسينى است.
آرى، اينگونه مجالس، آموزشگاه ها و دانشگاه هايى 
است كه به بهترين روش و زيباترين اسلوب مردم را به 
سوى دين خوانده و عواطف را آماده مى كند و جاهالن 
و بى خبران را از خواب سنگين غفلت بيدار مى سازد و 
نيز در اين مجالس است كه مردم،از مكتب حسين بن 

على عليه السالم درس هاى ارزنده مى آموزند.
ــه فاطمه زهرا  ــول اكرم صلى اهللا عليه و آله ب رس
عليهاالسالم فرمود: «هر چشمى در روز قيامت گريان 
است مگر چشمى كه براى مصائب حسين عليه السالم 
گريه كرده باشد، چنين كسى در قيامت خندان و شادان 

به نعمت هاى بهشتى است.»
گريه بر سيدالشهدا عليه السالم و تشكيل مجالس 
عزاى حسينى نه تنها اساس مكتب را حفظ مى كند، 
بلكه باعث مى گردد شيعيان با حضور در اين مجالس 
از واالترين تربيت اسالمى برخوردار شده و در جهت 

حسينى شدن رشد و پرورش يابند.
ــت كه در عالم چنين اثرى را  كدام اجتماعى اس
ــد؟ كدام حادثه اى است مانند  از خود بروز داده باش
حادثه جانسوز كربال كه از دوره وقوع تاكنون و بعدها 
بدينسان اثر خود را در جامعه بشريت گذارده، و روز 
به روز دامنه آن وسيع تر و پيروى و تبعيت از آن بيشتر 
ــم  ــن رو بايد گفت كه در حقيقت مراس گردد؟ از اي
عزادارى حافظ و زنده نگهدارنده نهضت مقدس امام 
حسين عليه السالم و در نتيجه حافظ اسالم و ضامن 

بقاى آن است .
تشكيل مجالس عزادارى سرور و ساالر شهيدان، 
نه تنها اساس مكتب را حفظ كرده و مى كند بلكه به 
عالوه سبب آن مى شود كه شيعيان با حضور در اين 
مجالس از واالترين تربيت اسالمى برخوردار شده و 

در جهت حسينى شدن رشد و پرورش يابند.
ازدياد محبت به امام، و تنفر از دشمنان 

آن حضرت
سوزى كه از دل سوخته عاشقان سيدالشهدا عليه 
ــرايت كرده و از مجارى دو چشم  السالم به چشم س
ــود، مراتب عالقه  آنها به صفحه رخسار وارد مى ش
و اخالص و دلبستگى به خاندان وحى و رسالت را 
مى رساند و اين عمل اثرى مخصوص در ابقاى مودت 

و ازدياد محبت دارد.
گريه بر حضرت سيدالشهدا عليه السالم از مواردى 
است كه هيچ انسانى از فرط دلسوزى و انقالب، طاقت 
بردبارى و تحمل در برابر استماع مصائب او را ندارد، 
و اين گريه و بيقرارى، عالوه بر ازدياد محبت و مهر 
و مودت، موجب كثرت تنفر و بيزارى از دشمنان و 
قاتالن آن حضرت شده و موجب برائت دوستداران 

اين خانواده از دشمنان ايشان مى گردد.
آشنايى با حقيقت دين و نشر آن

ــس عزادارى  ــار و بركات مجال يكى ديگر از آث
ــت كه مردم در سايه  سيدالشهدا عليه السالم اين اس
بقيه در صفحه رو به رو
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وگ ساالر شهيدان
وش شد 

ام و ايام سوگوارى شهادت سرور و 
ع)و ياران با وفايش مراسم سوگوارى 

و برپا شد. 
ل محرم، حجه االسالم دكتر هاشمى 
مازخانه مركزى به ايراد ســخنرانى 
7/1 هر روز مراســم معنوى زيارت 

 بر پا شد 
ماز ظهر و عصر نيز در نمازخانه هاى 
ــد.اين گزارش مى افزايد: روز  رپاش
ت عزادارى در سطح شركت، شهادت 

يش گرامى داشته شد.

بقيه از صفحه قبل
ــالم آشنا شده و بر اثر  مراسم عزادارى به حقيقت اس
ــترده اى كه همراه با اين مراسم  تبليغات وسيع و گس
ــده و  ــتر ش ــرد، آگاهى توده مردم بيش انجام مى گي
ارتباطشان با دين حنيف محكم تر و قوى تر مى گردد. 
ــى هستند كه  چه اين كه قرآن و عترت دو وزنه نفيس
هرگز از يكديگر جدا نمى شوند و اين آگاهى در اقامه 
ماتم و مراسم سوگوارى عترت رسول اكرم صلى اهللا 
عليه و آله به خصوص امام حسين عليه السالم به آحاد 

مردم داده خواهد شد.
آمرزش گناهان

ــبيب از امام رضا عليه السالم روايت  ريان بن ش
ــر شبيب، اگر بر حسين عليه  كرده كه فرمود: «اى پس
السالم گريه كنى تا آن كه اشك چشمت بر صورتت 
جارى شود، خداوند گناهان كوچك و بزرگ، و كم يا 

زياد تو را مى آمرزد.» 
و نيز فرمود: «گريه كنندگان بايد بر كسى همچون 
حسين عليه السالم گريه كنند، زيرا گريستن براى او 

گناهان بزرگ را فرو مى ريزد.» سكونت در بهشت
ــر مؤمنى كه در  ــالم فرمود: «ه امام باقر عليه الس
سوگ حسين عليه السالم اشك ديده ريزد، به حدى 
كه بر گونه اش جارى گردد، خداوند او را ساليان سال 

در غرفه هاى بهشت مسكن مى دهد.»
ــود: «هر كس  ــالم فرم و نيز امام صادق عليه الس
درباره حسين عليه السالم شعرى بخواند و گريه نمايد 
و يك نفر را بگرياند، بهشت براى هر دوى آنها نوشته 
مى شود. كسى كه حسين عليه السالم نزد او ذكر شود 
و از چشمش به مقدار بال مگسى اشك آيد، اجر او نزد 
خداست و براى او جز به بهشت راضى نخواهد شد.»و 
نيز فرمود: «هر كس كه در عزاى حسين عليه السالم 
بگريد يا ديگرى را بگرياند و يا آن كه خود را به حالت 

گريه و عزا درآورد، بهشت بر او واجب مى شود.» 
شفا يافتن

ــس عزادارى  ــار و بركات مجال يكى ديگر از آث
ــهدا عليه السالم شفا گرفتن است.  حضرت سيدالش
ــنيده ايم كه بعضى از  به طورى كه بارها ديده ايم و ش
عزاداران و گريه كنندگان بر حسين عليه السالم شفا 

گرفته اند.
گريه كننده بر حسين، در قيامت گريان نيست
ــه فاطمه زهرا  ــول اكرم صلى اهللا عليه و آله ب رس
عليهاالسالم فرمود: «هر چشمى در روز قيامت گريان 
است مگر چشمى كه براى مصائب حسين عليه السالم 
گريه كرده باشد، چنين كسى در قيامت خندان و شادان 

به نعمت هاى بهشتى است.»
آن روز ديده ها همه گريان شود ز هول

  جز چشم گريه كرده به سوگ و عزاى او
امان از سكرات موت و آتش دوزخ

ــمع گويد: حضرت امام صادق عليه السالم  مس
ــين چه كردند؟  ــوى با حس فرمود: آيا متذكر مى ش
عرض كردم: آرى، فرمود: آيا جزع و گريه مى كنى؟ 
گفتم: آرى، به خدا سوگند گريه مى كنم و آثار غم و 
اندوه در صورتم ظاهر مى شود حضرت فرمود: «خدا 
ــمت را رحمت كند. آگاه باش كه تو از  ــك چش اش
ــتى كه از اهل جزع براى ما شمرده  آن اشخاصى هس
ــاد و به حزن ما محزون و  ــادى ما ش مى شوند، به ش
ــه به زودى هنگام  اندوهناك مى گردند. آگاه باش ك
مرگ، پدرانم را بر بالين خود حاضر مى بينى، در حالى 
كه به تو توجه كرده و ملك الموت را درباره تو بشارت 
مى دهند، و خواهى ديد كه ملك الموت در آن هنگام 
از هر مادر مهربان به فرزندش، مهربانتر است.» سپس 
ــى كه بر ما اهل بيت به خاطر رحمت و  فرمود: «كس
ــامل  ــب وارده بر ما گريه كند، رحمت خدا ش مصائ
ــكى از چشمش خارج  او مى شود قبل از اين كه اش
گردد؛ پس زمانى كه اشك چشمش بر صورت جارى 
شود اگر قطره اى از آن در جهنم بريزد، حرارت آن را 
خاموش كند، و هيچ چشمى نيست كه گريه كند بر 
ــيراب شدن با  ما مگر آن كه با نظر كردن به كوثر و س

دوستان، خوشوقت مى گردد.»
تأثير شعر سرودن در عزاى حسينى

ــالم فرمود: «كسى نيست كه  امام صادق عليه الس
براى حسين عليه السالم شعرى بسرايد و گريه كند 
يا بگرياند مگر اين كه خداوند بهشت را بر او واجب 

كرده و گناهانش را مى آمرزد.»
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نامه پارس گفت و گوگفت و گو

ــت و اهداف  ــيد از مأموري اگر موافق باش
ــت كاال» مصاحبه را  مديريت «انبارها و درياف

شروع كنيم
ــدارى، انبارش و تحويل كاال  دريافت، نگه
ــمت ها، مأموريت  به خطوط توليد و ديگر قس
ــتا كنترل  ــت. در اين راس اصلى اين واحد اس
اقالم در هنگام ورود به انبارها، نگهدارى كاال 
بر اساس شرايط استاندارد و خاص هر كاال و 
تحويل به موقع و سالم كاال به خطوط توليد و 
همچنين صدور اسناد مربوط به كاال در هنگام 
ورود و خروج از انبارها و سازمان از فرآيندهاى 

مهم و اصلى اين واحد به شمار مى آيد. 
بد نيســت به گسترش زيرســاخت هاى 
لجستيك در مديريت انبارها و دريافت كاال 

اشاره اى داشته باشيد. 
ــركت  ــروع روند افزايش توليد در ش با ش
پارس خودرو و احساس نياز به تحوالت جديد 
در سازمان، مديريت انبارها و دريافت كاال بر 
ــتراتژيك خود در  اساس برنامه هاى كالن اس
راستاى اهداف استراتژيك معاونت برنامه ريزى 
ــركت، توسعه  ــاير واحدهاى ش و همگام با س
ساختارها را در سه بخش توسعه سخت افزار، 
ــعه نيروى انسانى در  ــعه نرم افزار و توس توس

دستور كار قرار داده است. 
ــاخت  ــخت افزار، س ــعه س در بخش توس
فضاهاى مسقف جديد ( انبار بدنه GTX، انبار 
تندر 90، انبار غير توليدى 2 و ...)، تجهيز انبارها 
ــمند،  ــتم هاى اعالم اطفاء حريق هوش به سيس
سيستم هاى گرمايش و سرمايش جهت اقالم 

و مواد شيميايى، گسترش تجهيزات رايانه اى 
در انبارها، تجهيز ناوگان حمل و نقل با ليفتراك 
و يدك كش هاى جديد، بخشى از اقدامات اين 

حوزه به شمار مى رود. 
ــز، انتقال  ــزار ني ــعه نرم اف ــش توس در بخ
سيستم هاى دريافت كاال و انبار از اينفورميكس 
به اوراكل از اقدامات مهمى بود كه با همكارى 
ــن از  ــزى تأمي ــاى IT ،IS و برنامه ري واحده
ــده و در انبارهاى  حدود دو سال پيش آغاز ش
ــور صددرصد انجام  ــد و تندر به ط گروه پراي
پذيرفته و در انبارهاى ديگر هم در حال اقدام 
است. گفتنى است حوزه برنامه ريزى در طرح 
ــتم هاى نرم افزارى شركت  جامع انتقال سيس
ــزو واحدهاى  ــس به اوراكل ج از اينفورميك
ــت. از ديگر اقدامات در بخش  پيشرو بوده اس
ــتفاده از رويكردهاى  ــعه نرم افزارى اس توس
ــت كه نمونه  جديد در مبحث انبارش بوده اس
آن پروژه آدرس دهى متغير است كه به صورت 
پايلوت در انبار تريم تندر90 در حال آزمايش 
است اميدواريم با مرتفع شدن مشكالت حين 
آزمايش، به زودى به مرحله اجرا درآيد. استفاده 
از اين سيستم در شركت هاى خودرو ساز ايرانى 
ــم بتوانيم الگوى  كامًال جديد بوده و اميدواري

خوبى براى ديگر سازمان ها باشيم. 
ــى كه در اين مديريت  يكى ديگر از اقدامات
انجام گرفته است اجراى پروژه تغذيه قطعات 
ــتم كانبان است  ــاس سيس به خط توليد بر اس
ــتم هاى  كه از روش هاى موفق در دنياى سيس
ــمار مى رود. مزاياى عمده اين  لجستيك به ش

ــد تغذيه  ــترك با واح روش كه با اجراى مش
ــرد كاهش موجودى  خطوط صورت مى پذي
كنار خط و كاهش ضايعات قطعات است. اين 
سيستم در محصول تندر به طور كامل اجرا شده 
و در خصوص محصول پرايد در حال شروع 
ــت. البته بايد بگويم كه براى اجراى كامل  اس
ــازى، تخصيص نيرو و  اين سيستم به بستر س
تجهيزات مورد نياز و همكارى كامل واحدهاى 

ديگر نيازمنديم.
ــرورش نيروى  ــن، در بخش پ عالوه بر اي
انسانى توسعه آموزش، فرهنگ سازى، ايجاد 
فضاى مشاركت كاركنان ساير اقدامات انجام 

شده ما را در بر مى گيرد. 
از چه شركت هايى پيروى كرديد. در واقع 
ــما در ايجاد يك  مى خواهم بدانم الگوى ش
سيستم بهينه در لجســتيك، كدام شركت ها 

بوده اند؟
با توجه به اينكه شركت پارس خودرو با دو 
خودرو ساز بزرگ جهانى نيسان و رنو همكار 
ــيار خوبى ايجاد شده تا با  ــت، فرصت بس اس
ــركت در زمينه هاى  ــردارى از اين دو ش الگوب
ــتيك و بومى سازى آنها حركت  مختلف لجس
ــرعت بيشترى آغاز  به سوى بهتر شدن را با س
كنيم. ضمن اينكه شركت سايپا به عنوان الگوى 
داخلى ما در يكسرى از فعاليت ها مورد استفاده 

قرار مى گيرد. 
نتايج و عملكرد مجموعه تحت مديريت 

خود را چگونه اندازه گيرى مى كنيد؟
ــاخص  ــى بايد با يك ش ــر اقدام اصوالً ه

اندازه گيرى شود. در مديريت انبارها بر اساس 
سياست هاى موجود چندين شاخص تعريف 
شده كه به طور روزانه، هفتگى، ماهانه و ساالنه 
ــاس نتايج آن اقدامات  پايش مى شود و بر اس
ــه مى توان به  ــورت مى پذيرد ك اصالحى ص
شاخص هاى ميزان فضاهاى در اختيار به تعداد 
توليد، ميانگين زمان ماندگارى حامالن كاال در 
پارس خودرو و ميزان توافقات خطوط توليد با 

مسئوليت انبارها اشاره كرد. 
نقش نيروى انسانى در واحد شما چگونه 

ارزيابى مى شود ؟
نيروى انسانى به عنوان مهمترين سرمايه هر 
واحد به شمار مى آيد. پرسنل انبارها و دريافت 
ــت كارى خود نقش  ــا توجه به ماهي كاال نيز ب
ــازمان برعهده  ــزايى در تحقق اهداف س به س
ــن واحد همگام با  دارند. كاركنان پرتالش اي
ــيفت مشغول به  ــه ش خطوط توليد به طور س
فعاليت بوده و عملكرد صحيح آنها در مراحل 
مختلف كارى اعم از دريافت، انبارش و تحويل 
كاال نقش مؤثرى را در عدم توقف خط توليد و 
حفظ كيفيت قطعات دارا است. الزم است در 
ــه با تالش بى وقفه  اينجا از يكايك كاركنان ك
خود سعى در اعتالى نام پارس خودرو داشته 
ــتم  و در اين مدت كه من در خدمت آنها هس
صادقانه به مجموعه كمك كرده اند تشكر كنم.

ــاى آتى مديريت تان  از اهداف و برنامه ه
را بگوييد

ــال در معاونت  ــه امس ــه اينك ــه ب ــا توج ب
برنامه ريزى سال توسعه سيستم هاى اطالعاتى 
تعيين شده، سعى داريم با همكارى واحدهاى 
ديگر پروژه هايى در جهت بهبود فرآيند ها اجرا 
ــه پروژه اتصال  كنيم كه از آن جمله مى توان ب
مكانيزه به شركت سازه گستر اشاره كرد كه نتايج 
ــت در ثبت  ــرعت و دق مطلوبى را از جهت س
ــت. در خصوص سال  اسناد در بر خواهد داش
ــى لجستيك در  آينده كه سال استقرار مهندس
معاونت برنامه ريزى نام گرفته، لزوم بازنگرى  و 
كارشناسى بر تمام فرآيند ها و ايجاد روش هاى 
نوين در جهت مكانيزه كردن سيستم ها، كاهش 
ــاب و چابك از  هزينه ها و ايجاد فرايندهاى ن

برنامه هاى آتى اين واحد است. 
و سخن آخر ...

بايد بپذيريم براى داشتن يك سازمان ايده آل 
ــزاى آن بايد در يك جهت  و مطلوب، تمام اج
ــند.  ــه هدف غائى خود برس ــد تا ب گام بردارن
ــير خود را  مديريت انبارها و دريافت كاال، مس
براساس تعامل با واحدهاى ديگر بنا نهاده و از 
هر تفكر و پيشنهادى كه باعث ارتقاى آن شود 

استقبال مى كند. 

گسترش زيرساخت هاى 
لجستيك در مديريت انبارها

در گفت وگو با مهندس مهدى رستمى مدير انبارها و دريافت كاال

 مهدى رسـتمى، فارغ التحصيل مهندسـى صنايعـ  تحليل سيسـتم ها، با 33 سـال سن به مدت 8 سـال است كه در 
پارس خودرو حضور دارد.

او از كارشناسى شروع كرده و با كارشناس مسئول و رئيس انبارها مراحل رشد سـازمانى را طى كرده و هم اينك مدير 
انبارها و دريافت كاالى شركت پارس خودرو است. 
گفت وگويى با وى انجام داديم كه در پى مى آيد.
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نامه پارسنامه پارس گزارشگزارش

بازديد مديران 
بانك صنعت 
و معدن

حضور 30 نفر از دانشجويان 
دانشگاه جامع علمى 
كاربردى واحد شهر قدس 
در خط توليد

ــكده مهندسى  30 نفر از دانشجويان دانش
ــگاه جامع علمى كاربردى واحد  صنايع دانش
شهر قدس روز سه شنبه 8 دى از خطوط توليد 
ــه جهت باال  ــركت پارس خودرو ب تندر90 ش

بردن توان علمى خود بازديد كردند. 
ــى خط  ــان فن ــد، كارشناس ــن بازدي در اي
ــرم از  ــتقبال گ ــدر90 نيز ضمن اس ــد تن تولي
بازديدكنندگان، توضيحات فنى الزم را نيز به 

آنان ارائه مى كردند. 

بازديد 
دانشجويان 
دانشگاه
آزاد اسالمى سما
ــجويان دانشگاه  يك گروه 25 نفره از دانش
ــنبه 28آذر از خطوط  آزاد اسالمى سما روز ش

توليد شركت پارس خودرو بازديد كردند. 
ــطح علمى و  اين بازديد كه جهت ارتقاء س
دانش صنعتى اين دانشجويان ترتيب داده شده 

بود، با استقبال اين دانشجويان مواجه شد. 
در اين بازديد يكى از مسئوالن اين دانشگاه 
ــوط توليد كه  ــنل خط ــر از پرس ــن تقدي ضم
همكارى صميمانه اى با دانشجويان داشته اند، 
ــوط توليد كه  ــان خط از توضيحات كارشناس
نهايت همكارى را با آنان داشته اند تشكر كرد.

مديران شعبه مركزي بانك صنعت و معدن 
از خطوط توليد شركت پارس خودرو بازديد 

به عمل آوردند.
بازديد مذكور به منظور تمديد و افزايش حد 
ــخودرو برگزار  اعتباري ساليانه شركت پارس 

شده است.
ــراز  ــن اب ــدگان ضم ــان بازديدكنن در پاي
ــندي از امكانات و تكنولوژي پيشرفته  خرس
ــركت  ــد، وضعيت توليد را در ش خطوط تولي

پارس خودرو رضايت بخش توصيف كردند.
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نامه پارس خبرخبر

مشخصاتسطح يكسطح دو

GIGA EP43(Asus (P5KPLaLSE(MB (Main Board

2allcore 5300 IntelCeleron 430 Intel CPU

2GB DDRGB DDR 1  RAM

GB Maxtor 250GB Maxtor 250            HDD

Ram Reader           ــ

ZoltrixMotorola           Modem

GB DDR 1 ;4350 ATIOn board         VGA

SamsungSamsung(DVD (RW

PerfectPerfectCase

530Ww 530Power

Samsung 1733 LCD
Samsung 1933 LCDSamsung 1633 LCDMonitor

FarassooGeniusMouse

FarassooGeniusKeyboard

GeniusGeniusSpeaker

قيمت تقريبي (ريال)6/000/0004/000/000

اولين كارگاه تخصصى آناليز حريق خودرو در مركز 
آموزش پارس خودرو برگزار شد.

ــن  ــت تضمي ــوى معاون ــن كارگاه از س اي
ــت ادارى و منابع  ــاركت معاون كيفيت و با مش
ــت به منظور تسريع  ــانى و مديريت حراس انس
ــى موارد  ــه كارشناس ــازى روي و استانداردس

آتش سوزى خودرو برپا شد.
ــاس اين گزارش اين دوره درطى مدت 2  بر اس
ــى و با حضور  ــورى و كارگاه روز و به صورت تئ
ــان حوزه هاى تضمين كيفيت،  15 نفر از كارشناس
ــى، توليد، CRM و همچنين شركت سايپا  مهندس

يدك برگزار شد. 

مديريت تكنولوژي اطالعات و ارتباطات قصد دارد هر ماه، سيستم هاي پيشنهادي موجود در بازار را به همكاران معرفي كند. به همين منظور اطالعات مربوط به دو سطح رايانه، در 
جدول ذيل آمده است. 

برگزارى كارگاه تخصصى آناليز حريق خودرو
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شماره پرسنلىنام نام خانوادگىرديف
21741احمدرضا ايزدبين1
213عليرضا فخيمى2
على اهرابى3
19807محمد آقاقاسمى4
21043على محمودى5
22740ابراهيم رضامندى6
5017هادى محمدحسين زاده7
19113فرهاد اجتهاديان8
7067ميريوسف آقايى9

25999على بهرامى10
21622سلمان هاشمى زاده11
26455رزيتا احمدى12
23091امير خيرى13
23852داود نجف زاده14
21843ابراهيم حسينى15
25679مريم آزاد فالح16
19302عبداهللا پيمان17
22011فرزاد رحمانى18
19514سيما تائبى19
20774عليرضا عمادزاده20
23978محمد نجفى21
21312قهرمان روان مدد22
2093على فتحعلى نژاد23
25888على اتابكى24
25161كامران نورى25
24729حميد مفاخرى26
4952ميثم باكرى27
21709عبداله عليخانى28
21625سيد احمد طباطبايى29
24413مسعود بستانى30
26813روح اله زارعى31
27095محسن اوليائى32
21675سعيد شيرمحمدى33
23452احمد نقدى34
23464مرتضى نورى35
26715حميد راستگو36
7062محمد اينانلو37
15370احمد وجودى38
26611سعيد عسگرى39

اسامى برندگان مسابقه كتابخوانى

با توجه به برگزارى مسابقه كتابخوانى مخصوص عيد سعيد غدير خم ليست اسامى برندگان مسابقه به شرح زير اعالم 
مى گردد عالقمندان جهت دريافت هداياى خود مى توانند به واحد فرهنگى مراجعه نمايند

رانندگي در سرما
رانندگي چندان با كارهاي روزمره ما عجين شده است 
ــر نمي كنيم كه چه طور  كه گاه اصال به اين موضوع فك
نكات ايمني را بايد رعايت كنيم پشت فرمان نشسته ايم 
ــمي چند كيلويي از آهن را  و فراموش كرده ايم كه جس
ــرعتي زياد و تحت شرايط غيرقابل  مي رانيم آن هم با س
پيش بيني، اما چه خوب است قبل از شروع به رانندگي، 
زماني كه هنوز ماشين يا وسيله نقليه را روشن نكرده ايم، 
قدري سكوت كنيم و با خود فكر كنيم براي ايمن به مقصد 

رسيدن و سالمت خود و ديگران چگونه رانندگي كنيم.
ــؤال از خود  ــت فرمان بنشينيد دو س قبل از آنكه پش

بپرسيد:
ــر حال  ــراي رانندگي كردن آماده و س ــا واقعاً ب 1)آي
هستيد؟ قبل از حركت، اول بايد مطمئن شويد كه خسته 
ــيدن الكل در  ــتگي، مصرف داروها و نوش نيستيد. خس
هوشياري و سرعت واكنش راننده اختالل ايجاد مي كند. 
اگر عصباني هستيد و تازه با كسي مشاجره كرده ايد يا به 
علت بيماري داروهاي آرام بخش يا خواب آور مصرف 

كرده ايد هرگز رانندگي نكنيد.
ــت؟ وسيله  2)آيا اتومبيل براي حركت رو به راه اس
معيوب و خراب سرنشينان خود را به كشتن مي دهد. پس 
هميشه اتومبيل خود را چك كنيد تا بي عيب و نقص باشد. 
مرتب وضعيت الستيك ها و ميزان باد آنها، وضعيت ترمز، 
آب رادياتور، روغن كالچ، ترمز و موتور را بررسي كنيد. 
هنگامي كه پشت فرمان نشسته ايد آينه ها را بررسي كنيد 
و اگر تيغه هاي برف پاك كن كثيف بود آنها را تميز كنيد. 
مخزن آب فشار را پر كنيد، بخاري ماشين را چك كنيد تا 
در زمستان هواي داخل ماشين گرم باشد و مانع يخ زدن 
شيشه ماشين شود. الستيك اضافي داشته باشيد و از سالم 
بودن آن اطمينان داشته باشيد.قبل از آنكه موتور اتومبيل را 
روشن كنيد، در صورت لزوم، عينك آفتابي بزنيد و سپس 
كمربند ايمني را ببنديد. كارشناسان با بررسي تصادفات 
رانندگي به اين نتيجه رسيده اند كه بستن كمربندايمني،  
راحت ترين و مؤثرترين شيوه براي محافظت سرنشينان 
اتومبيل در برابر آسيب ديدگي وخيم و حتي مرگ است.

مسافرت با اتومبيل
اگر قصد مسافرت با اتومبيل خود را داريد، مخصوصا 
ــفر مي كنيد، طوري رانندگي كنيد كه  اگر در زمستان س
خسته نشويد و براي رسيدن هم عجله نكنيد. در فواصلي، 
ــتراحت كنيد. براي  اتومبيل را نگه داريد و لحظه اي اس
حفظ هوشياري خود هنگام رانندگي، نبايد غذاي سنگين 
ــيد و اگر به بيماري  بخوريد. لباس تنگ و چسبان نپوش
ــافرت (بيماري حركت يا ماشين گرفتگي، هنگامي  مس
بروز مي كند كه فرد داخل اتومبيل در حال حركت نشسته 
ــتيد، به طور  ــرگيجه است) مبتال هس و دچار تهوع و س
مستقيم به جلو نگاه كنيد تا حالت تهوع شما كمتر شود. 
(اگر مقدور است رانندگي نكنيد) سرتان را از پنجره بيرون 
ــويد. از آنجا كه داروهاي  نبريد و به دور دست خيره ش
ضدتهوع و سرگيجه ممكن است باعث خواب آلودگي 
شود اگر پشت فرمان هستيد از اين داروها مصرف نكنيد. 
در اين خصوص مي توانيد با پزشك خود مشورت كنيد.
وسايل و تجهيزات اضطراري براي اتومبيل

ــتيك  ــدوق عقب اتومبيل خود الس احتماال در صن
زاپاس و جك داريد. ولي غير از آن بايد وسايل ديگري 
هم داشته باشيد تا اگر در راه به مشكلي برخورد كرديد، 
به ويژه در سفرهاي طوالني و وضعيت هواي نامساعد، 
از آن كمك بگيريد. البته شايد به ندرت مجبور به استفاده 
از آنها شويد اما در آن زمان كه نياز پيدا كرديد از به همراه 
آوردن آنها بسيار خوشحال خواهيد شد تهيه اين وسايل 
ــدارد در يك كيف يا جعبه محكم و  هزينه زيادي در برن
ــايل و تجهيزات زير را جاي دهيد: پتو،  نسبتا بزرگ وس
موادخوراكي خشك، جعبه كمك هاي اوليه، يخ خرد كن، 
نقشه جاده ها، بيلچه يا خاك انداز، نوار چسب برق، مثلث 
احتياط يا منور، چراغ قوه و باتري، زنجير چرخ، طناب 
به طول 5 متر، جعبه ابزار شامل ابزار الزم براي تعويض 
الستيك و پيچ گوشتي و سيم پيچي، تسمه پروانه يدكي 
رادياتور، كپسول كوچك آتش نشاني، وسيله مخصوص 
بيرون كشيدن بنزين از باك، سيم اتصال به باتري، قيچي، 

ظرف حاوي آب.
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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-26 جدول

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

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

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.

تلفنمحل كارشماره پرسنلينام خانوادگينامرديف
3369مهندسي ساخت داخلي21433صفاريمهنوش1
4274مونتاژ تندر26193سعيديمجيد2
4406دفتر اداره انبارها23251باباييحسن3
4288بدنه مگان21164جليل زادهپرويز4
3810روتوش 23503PKبهراميرضا5
4056روتوش 35 دستگاه23565خوشنام ديلميميثم6
4213بدنه تندر26251آذرگشسبرحيم7

فروردين : پافشاري بيش از حد در مورد خواسته 
هايتان نكنيد . بدهي خود را بپردازيد و در صورت 
ــات خود اقدام كنيد .  طلبكاربودن در وصول مطالب
بزودي هديه اي از يك دوست دريافت خواهيد كرد 
. يك مهماني در آينده نزديك در پيش است كه شما 

را خوشحال خواهد كرد . 
ارديبهشت: از نزديكان خود زياد متوقع نباشيد و 
سعي كنيد توقع آنها را حتي المقدور برآورده سازيد 
و ارج بيشتري به خواسته هايشان بگذاريد . موقيت 
شما در انجام كارهائيست كه بصورت گروهي انجام 
ميشود از اينرو از تك روي بپرهيزيد  مسافرتي در 
پيش خواهيد داشت كه اجراي آن موكول به انجام 
ــت الزم و ضروري ولي قطعا اين مسافرت  كاريس

انجام خواهد شد . 
ــراي منظور خاصي پس  خرداد : اگر پولي را ب
ــع براي مصرف آن  انداز كرده ايد اآلن بهترين موق
ــك نكنيد . الزامي ندارد كه حتما  ــت ولي ريس اس
ــود كه قبال  ــس اندازتان در جهتي خرج ش و بايد پ
ــت بلكه ميتوان آنرا به  برايش برنامه ريزي شده اس
ــت  بهترين نحو براي كاري كه امروز پيش آمده اس

مصرف كرد . 
تير :. اطالع يافتن سايرين از مسائل و مشكالت 
زندگي شما نه تنها كمكي در جهت رفع آن مشكالت 
بشما نخواهد كرد بلكه بي جهت مسائل خصوصي 
زندگي شما را فاش خواهد نمود . بي اعتماد بديگران 
نباشيد ولي اعتماد بيش از حد و چشم و گوش بسته 

را نيز جايز ندانيد  
مرداد : زود رنج و تودار هستيد و سطح توقعتان 
از ديگران باالست . كم حوصلگي را كنار بگذاريد 
ــعي كنيد با آنچه كه آماده و مهياست بسازيد و  و س
ــتر باز هم كوشش كنيد و از  در جهت بازدهي بيش
ادامه كار نهراسيد . تخيالت شما از ماحصل آنچه كه 
ممكن است بعد از انجام يك كار حادث شود با آنچه 
كه در عالم واقعي پيش خواهد آمد احتماال اختالف 

زيادي خواهد داشت . 
ــطح در  ــهريور : تغييراتي قابل توجه در س ش
ــتيد و  آمدتان پيش خواهد آمد كه توقعش را نداش
از اين لحاظ خيلي خوشحال خواهيد شد . دخالت 
ــاي كاري و يا حتي در زندگي  اطرافيان در زمينه ه
ــت بلكه  خصوصيتان نه تنها باعث رنجش شماس
ــز خواهد كرد از اينرو اجازه  امكان ايجاد اختالل ني
ندهيد كه ديگران بتوانند تا باين درجه خود را بشما 

نزديك كرده يا تحليل كنند . 
ــه محيطي كه در  مهر : توجه خود را معطوف ب
ــد از آنچه كه در  آن زندگي ميكنيد نمائيد تا بتواني
ــما ميگذرد نتيجه گيري صحيح بعمل  پيرامون ش
آوريد . از بهمزدن مشكالت نه تنها نتيجه اي عايد 
شما نخواهد شد بلكه همواره مشكالت جديدتري 

را ايجاد خواهيد كرد .  
آبان : چندان دلگرم به كار نيستيد و اين در نتيجه 
عوامل و شرايطي است كه در اطراف شما ميگذرد 
ــائل شما در اينماه  . مسائل مالي از عمده ترين مس
ــرمايه گذاريهاي  ــند و برنامه ريزي براي س ميباش
ــك از مهمترين  ــد خريد خانه و مل درازمدت مانن
ــت كه بايد به آن توجه كنيد چون اين قبيل  اموريس

امور در طالع شما خوب آمده است .  
آذر : مشاجره اي با يك دوست خواهيد داشت 
ــا آن از خود شماست . زياد سخت  كه احتماال منش
ــكالت سايرين را مشكالت  نگيريد و از اينكه مش
ــت خوبي خواهيد  ــد پرهيز كنيد . فرص خود بداني
ــائل مالي خود برسيد و  ــت كه كمي هم به مس داش

حسابهاي خود را سر و سامان بدهيد . 
ــت كه درگير مسائل  دي : مدت نسبتا زياديس
مالي هستيد ولي نه براي احتياجات روزمره زندگي 
بلكه براي سرمايه گذاري بلند مدتي كه سالهاست 

بآن فكر ميكنيد . 
بهمن : ايده هاي جديدي در زمينه هاي كاري و 
شغلي بدستتان ميرسد كه بسيار كارآمد اند و اگر از 
آنها استفاده كنيد ثمره بسيار خوبي براي شما خواهد 
داشت . چنانچه در صدد اسباب كشي و تغيير محل 
اقامت خود هستيد ميتوانيد هر چه زودتر نسبت بآن 
ــما هرگونه نقل و انتقال و  اقدام كنيد كه در طالع ش

مسافرت خوب آمده است 
اسفند : امكانات جديد و متنوعي در خصوص 
زندگي داخلي شما پيش خواهد آمد كه بايد از آنها 
حد اكثر استفاده را بعمل آوريد . اگر شاغل هستيد و 
يا جوياي كار ثمره جالبي را از زحمات و كوششهاي 
ــب بيش از  ــد آورد كه بمرات ــت خواهي خود بدس

آنچيزي خواهد بود كه كه انتظارش را داشته ايد .
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مديريت ارتباطات ضمن تبريك به همكاران ارجمندى كه اخيراً  سنت 
شريف ازدواج را به جا آورده اند  اسامى آنها را درج مى كند.

شماره پرسنلىنام و نام خانوادگىرديف
25393مرتضى سلطانى1

27133على عباسى2

23280محمد رضا فالح مردا بسر3

23657يوسف نور محمدى4

26897وحيد سلطانى راد5

27129امير باقرى تكانتپه6

23569محمد رضا نيكوئى7

24400ميثم سهرابى8

26702على مددى9

23552شيرزاد سجادى خبوشان10

23455داريوش على پور11

25702امير سهرابى12

26653مهدى شير كشيان13

25978سيد ابوالفضل موسوى14

26542ايمان رزاقى15

ضمن عرض سالم و خسته نباشيد، مى خواستم بگويم كه چرا ما كاركنانى كه قبًال پيمانكارى 
ــديم و توانستيم مدرك خود را بگيريم  پارس ماكان بوده ايم و در حين كار مشغول به تحصيل ش
ــده ايم ( قراردادى) به مدت 3 سال مدرك ما  در مقطع فوق ديپلم به باال، حاال كه جذب شركت ش

فارغ التحصيل ها را در ارزيابى مشاغل مورد تطبيق قرار نمى دهند؟
از مدير عامل محترم تقاضا داريم براى ايجاد انگيزش ما كاركنان كه زمينة تشويق در مقاطع باالتر 

باشد مساعدت فرمايند. قبًال از زحمات شما كمال تشكر را داريم.
ــال در انتظار ثبت نام خودروى تندر90 ويژة كاركنان  ــاند ما چند س احترامًا به استحضار ميرس
هستيم اما به دليل شرايط سخت و محدود بودن تعداد و زمان ثبت نام موفق به اين كار نشديم تقاضا 

داريم مساعدت الزم در زمينه ثبت نام خودروى تندر 90 ويژه همكاران را عنايت كنيد.

سالم خسته نباشيد تشكر مى كنم از مجله شما. يك پيشنهاد داشتم براى مجله. اگه ممكن است 
در قسمت جدول سودوكو، راهنما را حذف كنيد و دو تا جدول ها را به جاى اينكه عمودى بزنيد 

افقى بزنيد و قسمت پايين صفحه هم يك تصوير سه بعدى براى سرگرمى بگذاريد. ممنون.
سالم خسته نباشيد مي خواستم راجع به سيستم ها و كامپيوترهاي شركت بگويم كه آنتي ويروس 
ــوند. درخواست مى شود اين قضيه رو  اينها به روز نيست و سيستم ها هر روز دچار مشكل مي ش

پيگيري كنيد چرا كه واحد طرح و برنامه در مورد آنتي ويروس شركت ضعيف عمل مي كند.
ــت و قرارداد خريد آنتي ويروس  درخصوص به روزآوري آنتي ويروس موجود اقدام شده اس
جديد نيز نهايي شده است. در صورتي كه آنتي ويروس سيستم ايشان مشكلي دارد مي توانند با واحد 

امداد IT  تماس حاصل كنند.
معاونت محترم طرح و برنامه

ــركت فوق، برنامه هاي جذاب در مهد كودك  با همكاري مديريت خدمات عمومي و تربيت بدني ش
پارس خودرو راه اندازي شد.

به گفته سرپرست مهد كودك پارس خودرو براي اولين بار، فوق برنامه ژيمناستيك و ايروبيك كودكان 
در اين مهدكودك به شكل تخصصي به اجرا درآمد.

وي گفت: اين اقدام تاكنون تأثير بسيار خوبي از لحاظ روحي، رواني و جسماني بر كودكان داشته است 
و مادران بسياري تاكنون از اين بابت ابراز خشنودي كردند.

يادآور مي شود مهد كودك پارس، به تازگي با عنوان غنچه هاي خندان پارس نام گذاري شد.

مسابقه نقاشي
مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان برگزار مي شود.

به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات، مسابقه نقاشي ويژه فرزندان كاركنان پارس خودرو با 
موضوع «وقايع بعد از عاشورا» برپا مي شود.

ــوند كه در اندازه A4  ترسيم شده  ــابقه شركت داده مي ش براساس اين گزارش نقاشي هايي در اين مس
باشند.

يادآور مي شود عالقه مندان براي شركت در اين مسابقه مي توانند حداكثر تا روز بيستم دى ماه نقاشي ها را 
به نمايندگان فرهنگي سايپا يا دفتر فرهنگي تحويل دهند. به شركت كنندگان در مسابقه جوايز ارزنده اي 

اهدا مي شود.

غنچه هاي خندان پارس



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.

ــه Luxury Auto Direct يا راهنماي  مجل
ــژه طرفداران خودروهاي  خودروهاي لوكس، وي
لوكس و ثروتمنداني است كه مايل اند خودروهاي 
ــد. در اين مجله هر چه  باالي 100 هزار دالر بخرن

درباره جديدترين محصوالت لوكس و گران قيمت 
و پيشرفته صنعت خودرو بخواهيد، وجود دارد. در 
ــماره راهنماي خودروهاي لوكس،  جديد ترين ش
مطالبي خواندني و جذاب درباره 10 خودرو برتر 

ــان فورجياتو)،  ــه انتخاب كارشناس در طراحي (ب
پورشه پانامرا، بوگاتي گاليبيه كانسپت و... نگاشته 
شده است. اين دوماهنامه با تيراژ 100هزار نسخه 

در سراسر جهان به زبان انگليسي منتشر مي شود.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان
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آرسن ونگر مربي معروف قرمزهاي لندني، اگرچه فرانسوي است اما مدت زيادي است كه 
ــتان مربي گري مي كند و تعجبي ندارد اگر ماشين فرمان راست انگليسي سوار شود. او  در انگلس
ــال 2003 معرفي شد و از آن زمان، هر ساله با  يك رولز رويس فانتوم دارد. فانتوم اولين بار در س
آپشن هاي جديد و امكانات بهتر و فناوري هاي روز عرضه مي شود به طوري كه همين حاال يك 
خودرو لوكس به تمام معنا است. بدنه آلومينيومي آن 500 كيلو سبك تر از نزديك ترين رقيب لوكس 
آن (مي باخ) است كه مصرف سوخت كمتر و شتاب بيشتر را برايش به ارمغان مي آورد. موتور 6/7 
ليتري 12 سيلندر فانتوم 453 اسب بخار قدرت دارد. هر چهار چرخ آن ABS دارد؛ ترمز دستي 

ــرفته تعليق، ايموبياليزر و كنترل پايداري، تزئينات كروم روشن با  الكترونيك، سيستم هاي پيش
صندلي و رودري و داشبورد چرم و چوب، آينه هاي جمع شونده برقي، سانروف، كروزكنترل، 
ــاعت، قطب نما، ايربگ و ... تنها بخش كوچكي از آپشن هاي استاندارد فانتوم است  موبايل، س
و مالك آن مي تواند آپشن هاي ديگري ميز به آنها اضافه كند. بد نيست بدانيد 450 قطعه چرم به 
كار رفته در تزئينات داخلي فانتوم براي دستيابي به نهايت زيبايي و دقت، همگي با دستگاه هاي 

كامپيوتري برش خورده اند. ادوات ليزري نيز براي ساخت ساير تزئينات داخلي به كار رفته اند.
 شتاب صفرتاصد اين خودرو با وزن حدود 3تن فقط 5/7 ثانيه است!

آرسن
 ونگر

41794179
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 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: 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.

نشانى: كيلومتر 9 جاده مخصوص، روبروى سازه گستر سايپا، شركت پارس خودرو، ساختمان سبز، مديريت ارتباطات
تلفن: 48914178

مجله خودروهاي 
لوكس


