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22توليد روزانه بيش از 200دستگاه تندر90

استقبال بى سابقه شيرازى ها از محصوالت پارس خودرواستقبال بى سابقه شيرازى ها از محصوالت پارس خودرو
درهشتمين نمايشگاه خودرو شيراز رخ داد

ــيما،تندر  پارس خودروبا 5 محصول مگان 1600 فول آپشن،ماكس
90، تينا  و قشقايى درهشتمين نمايشگاه خودرو شيراز حضور يافت و 

با استقبال گسترده بازديدكنندگان شيرازى قرار گرفت.
ــركت پارس خودرو به واسطه برپايى اين  بر اساس اين گزارش ش
ــتگاه خودروى تندر 2E 90  را به صورت نقدى و  نمايشگاه يك دس
تحويل فورى به نمايندگى هاى پارس خودرو دراستان فارس واگذار 

كرد.
ــگاه خودرو شيراز يك  ــتمين نمايش همچنين در پى برگزارى هش
دستگاه خودروى تندر 2E 90  به صورت پيش فروش وجهت تحويل 
در فروردين 89 به همه نمايندگى هاى پارس خودرودر استان فارس 

عرضه شد.
بنا بر اين گزارش در اين نمايشگاه كه با استقبال بى سابقه اى روبرو 
ــقايى براى تحويل در ماه هاى  شد پيش فروش خودروهاى تينا و قش
ارديبهشت و خرداد 89 و همچنين پيش فروش خودروپيكاپ دو كابين 

جهت تحويل در اسفند 88 انجام شد.
ــتمين  ــايپا در هش ــازي س اين گزارش مى افزايد: گروه خودروس
ــوع از انواع  ــش از 30 ن ــيراز با بي ــودرو ش ــگاه بين المللي خ نمايش
ــترين تنوع محصولي صنعت خودروسازي كشور را  محصوالت، بيش

به نمايش گذاشت.
ــالن مجزا به تفكيك  بنا بر اين گزارش اين گروه با اختصاص دو س
خودروهاي سواري و تجاري در مساحتي بيش از سه هزار و 500 متر 
مربع بزرگترين فضاي نمايشگاهي و گسترده ترين حضور نمايشگاهي 

را در بين شركت كنندگان از آن خود كرد.
عالوه بر اين همزمان با ساعت اوليه برپايى نمايشگاه براي اولين بار 

نمونه صنعتي سايپا 111 در شيراز رونمايي شد.
صفحه 8 و 9

باقرعه كشى مسابقه بزرگ تعالى سازمانى

عليرضا قليچ پور با شماره پرسنلى 23774 
از حوزه معاونت بازاريابى و فروش،   محسن 
كاظمى عليشاه با شماره پرسنلى 21071 از 
ــد رضا نژاد با  ــى،  امي حوزه معاونت مهندس
شماره پرسنلى 24886 از حوزه معاونت توليد 
ــماره پرسنلى 26482 از  و  ايثار پيله ى با ش
حوزه معاونت تضمين كيفيت. اين همكاران 
برنده جايزه ويژه يكعدد حواله تحويل فورى 

خودروى تندر 90 شده اند.
صفحه10

اسامى برندگان 
اعالم شد



بر اساس اعالم شركت پارس خودرو،  توليد 
ــدر90 در اين  ــتگاه تن روزانه بيش از 200 دس

شركت آغاز شده است 
ــن رضا حيدرى اعالم كرد: بر اساس  حس
برنامه ريزى هاى به عمل آمده توليدى و تأمين 
قطعات در شركت پارس خودر،   ميزان توليد 

تندر90 در اين شركت افزايش يافته است. 
ــر و على رغم  ــت درچند ماهه اخي وى گف
مشكالت عديده موجود در راه تأمين قطعات 
ــى و خارجى،   ميزان  ــن كنندگان داخل از تأمي
توليد روزانه تندر90 در شركت پارس خودرو 
با ميانگين 180 دستگاه در روز ادامه داشت به 
نحوى كه كليه بدهى هاى اين شركت به تأمين 

كنندگان داخلى و خارجى تسويه شد. 
معاون توليد شركت پارس خودرو افزود: با 
دستور مدير عامل جهت افزايش تعداد توليد 

خودرو تندر90،   كارگروهى جهت رسيدن به 
اين هدف تشكيل شد و در حال حاضر و با بهره 
بردارى از پروژه افزايش ظرفيت توليد تندر90 
ــركت پارس خودرو،   ميزان توليد اين  » در ش
خودرو به ميانگين بيش از 200 دستگاه در روز 

رسيده است. 
ــاره به اينكه ظرفيت  مهندس حيدرى با اش
ــرفته  ــدر90 در خطوط پيش توليد خودرو تن
سالن مجهز توليد اين خودرو در شركت پارس 
ــت ادامه داد  ــتگاه اس خودرو روزانه600 دس
شركت پارس خودرو بزودى و در پى اطمينان 
ــل قطعات از  ــد افزايش و ترتيب تحوي از رون
تأمين كنندگان داخلى و خارجى،   تيراژ توليد 
ــيفت  خودرو تندر90 را با اضافه كردن يك ش
ــتگاه در روز افزايش  كارى جديد به 300 دس

مى دهد. 

معاون توليد شركت پارس خودرو گفت: با 
توجه به روند رو به رشد توليد در اين شركت،  
بى شك باز هم شاهد تحويل خودرو تندر90 
ــده به مشتريان خواهيم  پيش از موعد اعالم ش
ــس از انجام  ــه زودى و پ ــود و اميدواريم ب ب
تعهدات موجود،  امكان تحويل خودرو تندر90 

به صورت تحويل فورى نيز ميسر گردد. 
وى در پايان تاكيد كرد شركت پارس خودرو 
ــداد خودروهاى  ــى و افزايش تع با دورانديش
موجود در سبد محصوالت خود از خودروهاى 
پيشرفته دنيا،   همچنان توليد انواع محصوالت 
ــمارگان و  فعلى خود از جمله تندر 90 را با ش
ــد داد و افزايش كيفيت  كيفيت باال ادامه خواه
محصوالت شركت پارس خودرو همواره در 
كنار افزايش تعداد توليدات اين شركت مورد 

توجه است. 

واگذاري850خودرو درفاز اول بنابر اظهارات 
ــازمان  ــازي س ــر كميته هماهنگي مناسب س دبي
بهزيستي كشور پس از پايان مرحله اول واگذاري 
خودروهاي مناسب سازي شده ويژه معلوالن،  فاز 

دوم اين طرح نيز بزودي آغاز مي شود. 
ــاره به نتايج فاز  محمدرضا مرادي،  ضمن اش
اول واگذاري خودروهاي مناسب سازي شده ويژه 
ــاس توافقات  افراد داراي معلوليت افزود: بر اس
صورت گرفته با شركت پارس خودرو،  مرحله 
اول واگذاري 850 دستگاه خودرو مناسب سازي 
ــده به معلوالن و جانبازان اوايل پاييز به پايان  ش
ــودرو را  ــي كه هزينه خ ــيد و ثبت نامي هاي رس

پرداخت كرده بودند،  آن را دريافت كردند. 
ــاز دوم طرح واگذاري  به گفته وي،  بزودي ف
خودرو ويژه معلوالن و جانبازان با واگذاري به روز 
آغاز مي شود. دبير كميته هماهنگي مناسب سازي 

ــور در همين راستا اظهار  ــازمان بهزيستي كش س
كرد: اين در حاليست كه شركت پارس خودرو بر 
اساس فاز دوم طرح اعالم كرده است با توجه به 
400 دستگاه خودروي مناسب سازي شده موجود 

در انبار،  واگذاري را به روز انجام دهد. 
ــتي نيز به  ــازمان بهزيس ــرادي،  س به گفته م
استان ها اعالم كرده است تا 800 نفر را به عنوان 

اولويت هاي فاز دوم طرح معرفي كنند. 
وي تأكيد كرد: استان ها نيز تا پايان ماه جاري 
ــرايط  ــالم و معرفي افراد واجد ش موظف به اع

مرحله دوم طرح مذكور هستند. 
ــازي سازمان  دبير كميته هماهنگي مناسب س
ــان كرد:  ــان خاطر نش ــور در پاي ــتي كش بهزيس
ــددكاران  ــرايط كه از نظر م ــموالن واجد ش مش
سازمان تأييد شوند،  مي توانند تا سقف پنج ميليون 

تومان وام خودرو دريافت كنند. 

توليد روزانه بيش از 200دستگاه تندر90
معاون توليد پارس خودروخبرداد: 

از سوى شركت پارس خودرو انجام شد

واگذارى 850 دستگاه خودرو
 مناسب سازي شده به معلوالن و جانبازان
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در بررسي  هاي رنو و كسب عنوان Exceptional كه شركت پارس خودرو 
ــايت هاي توليدي L90 در جهان در رده باالتر قرار داده است  را از تمامي س
مهندس تفرشي با صدور پيامي اين دستاورد را افتخاري براي همه همكاران 

دانست و از آن ها قدرداني كرد. متن كامل اين بيان به شرح ذيل است.
خداوند تبارك و تعالي را شاكريم كه بار ديگر شاهد به ثمر نشستن تالش 
ــت بوده ايم. امروز زحمات  همكاران محترم و خدوم در عرصه توليد با كيفي
ــوي دور نمانده و در  ــمان ارزيابان فرانس پرسنل عزيز پارس خودرو از چش
ــوي تندر 90  ــيابي شركت رنو فرانس ــتم ارزش آخرين رده بندي كيفي سيس
ــبت به رقيب خود  ــرايط بهتري نس پارس خودرو كه از لحاظ توليد نيز در ش
ــبز) به عنوان باالترين نشانه  ــطح عالي كيفيت (س قرار دارد، موفق به اخد س
ــت. كسب  ــده اس مميزي هاي دوره اي رنو در كيفيت جهاني اين محصول ش
ــايت هاي  ــركت پارس خودرو را از تمامي س عنوان Exceptional كه ش
ــتاوردي از ديگر  ــت دس ــان در رده باالتر قرار داده اس توليدي L90 در جه

افتخارات شماست.
بي شك رسيدن به اين امر مهم مرهون زحمات دلسوزانه و شبانه روزي كليه 
عزيزان در حوزه هاي توليدي و غيرتوليدي بوده كه جاي دارد شخصاَ از تمامي 

همكاران عزيز و ارجمند قدرداني كنم.

پيام تقدير مهندس تفرشي از كاركنان شركت
در پي كسب سطح عالي كيفيت تندر 90 پارس خودرو صادر شد



ــد  ــيما در پارس خودرو 76 درصد رش ــودرو مگان و ماكس توليد خ
يافت.

ــه توليد تجمعي شركت هاي  ــاس اين گزارش،  جدول مقايس براس
خودرو سازكشور تاپايان آذر ماه سال 1388

نسبت به مدت مشابه سال قبل كه از سوى سازمان گسترش و نوسازى 
ــان مى دهد 2 خودروى مگان و ماكسيماى  صنايع ايران اعالم شده،  نش

ــدى را به ثبت  ــد توليد 76 درص ــودرو دراين مدت رش توليد پارس خ
رساندند.

ــيما در  اين گزارش مى افزايد: مطابق آمار اعالمى ايدرو،  توليد ماكس
اين مدت 41 درصد رشد داشته است.

بنا بر اين گزارش،  مگان توليد پارس خودرو نيز در زمان اعالم شده 
رشد 35 درصدى توليد را از آن خود كرده است.

سمينار آينده سيستم هاي صوتي و تصويري 
ــالن امضا برگزار  ــودرو روز 21 دي در س در خ

شد
بنابراين گزارش، جهت افزايش رضايتمندي 
ــطح كيفي و  ــن ارتقاي س ــتريان و هم چني مش
ــش خودروهاي  ــتم راديوپخ تكنولوژي سيس
ــتم پخش فعلي  ــان، جايگزيني سيس گروه نيس
خودروهاي مذكور با سيستم هاي پيشرفته مالتي 

مديا در دستور كار قرار گرفت.
اين گزارش مي افزايد: سيستم هاي مالتي مديا 
سيستم هاي پيشرفته صوتي و تصويري خودرو 
ــطح زير براي  ــه س ــمار مي روند كه در س به ش

خودروهاي گروه نيسان تعريف شده اند:
سطح يك:

wma, mp3 پخش فايل هاي صوتي شامل
ــف نظير usb, cd و... و  از پورت هاي مختل

پخش راديو
سطح دو:

 wma, mp3 پخش فايل هاي صوتي شامل

ــر usb, cd و...  ــاي مختلف نظي از پورت ه
پخش راديو

سطح سه:
 wma, ــامل ــي ش ــاي صوت پخش فايل ه

....mp3
از پورت هاي مختلف نظير usb, cd و.... و 

پخش راديو
ــي با  ــتم راهياب NAVIGATION سيس
سيستم ناوبري خودرو براي سيستم هاي مذكور 
 ،BLUETOOTH آپشن هاي مختلف نظير

DVDT و... در نظر گرفته شده است.
ــنايي مديران  ــمينار كه جهت آش در اين س
ــده و جهت  ــي انجام ش ــركت با فعاليت هاي ش
ــان و اقداماتي كه صدا  ارتقاي سطح گروه نيس
ــيما براي راه اندازي سيستم پخش ديجيتال  و س

داخل كشور انجام داده برپا شد.
بيگي رئيس اداره تحقيقات محصول و اشتري 
كارشناس طراحي قواي محركه اداره مهندسي 
ــيما  محصول و خانم صهبا از مديران صدا و س

سخنراني كردند.

رشد 76 درصدى توليد مگان و ماكسيما
آمار ايدرو نشان داد

برپايي سمينار آينده سيستم هاي صوتي و تصويري در خودرو
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به رغم بحران جهاني در سال 2009؛
صادرات سايپا

 85 درصد افزايش يافت
صادرات تمام خودروسازان معتبر جهان،  طي 
ــمگيري  ــال 2009 به دليل بحران كاهش چش س
ــايپا با برنامه ريزي مناسب،   ــركت س داشت اما ش
موفق شد صادرات خود را در سال 2009 ميالدي 

85 درصد افزايش دهد.
ــت در بازارهاي  ــده اس ــركت موفق ش اين ش
ــي از مزيت هاي محصوالت و  پر رقابت صادرات
ــهم بازار  ــب س خدمات خود بهره جويد و با كس
ــازان جهاني،  روند صعودي  ــاير خودروس از س
صادرات خود را حفظ كند. شركت سايپا طي سال 
گذشته ميالدي محصوالت خود را با برند ايراني به 
بازارهاي مناطق خاورميانه،  آسياي ميانه،  آفريقا و 

آمريكاي التين صادر كرده است. 
اين صادرات در قالب خودرو،  قطعات منفصله 
ــي صورت گرفته است.  و خدمات فني و مهندس
ورود خودرو مينياتور به سبد محصوالت صادراتي 
ــم انداز روشني را براي  سايپا طي سال 2010 چش
ــتيابي به بخش هاي جديد از بازارهاي كنوني  دس
و گشايش بازارهاي جديد صادراتي ايجاد و زمينه 
دستيابي به جهش صادراتي را در سال آينده فراهم 

خواهد كرد. 
همچنين با خروج تدريجي بازارهاي جهاني 
از بحران اقتصادي در سال 2010،  شركت سايپا از 
ظرفيت سايت هاي توليدي داخلي و خارجي خود 
بيش از پيش براي افزايش سهم بازار خود در منطقه 
و جهان استفاده خواهد كرد. طبق برنامه استراتژيك 
شركت سايپا (سمت 90) در سال 1390 تعداد 60 
هزار دستگاه خودرو از محصوالت شركت سايپا به 

بازارهاي بين المللي صادر خواهد شد. 
ــده از مشتريان  ــنجي انجام ش براساس نظرس
محصوالت سايپا در بازارهاي صادراتي،  مصرف 
كم سوخت،  قيمت رقابتي،  قطعات يدكي فراوان 
و در دسترس و خدمات پس از فروش گسترده از 
مهم ترين مزيت هاي شركت سايپا نسبت به ساير 
رقبا و ضامن تداوم و توسعه حضور اين شركت در 

بازارهاي بين المللي بوده است.

تقويت همكارى
 ايران و تركيه در زمينه 

خودروسازى 

 ايران و تركيه،  همكارى هاى خود را در صنايع 
خودروسازى افزايش مى دهند.

 در جريان سفر وزير صنايع و معادن كشورمان 
ــور،   ــران صنايع دو كش ــه،  معاونان وزي به تركي
ــترش همكارى هاى دوجانبه در زمينه صنايع  گس
ــازى،  صنايع ريلى و دريايى را بررسى  خودروس
كردند. مجيد هدايت،  مدير عامل سازمان گسترش 
و توسعه صنايع ايران،  در ديدار جبّار،  معاون وزير 
ــركت  صنايع و بازرگانى تركيه،  كه مديران دو ش
ــتند،   ــازى ايران نيز حضور داش بزرگ خودروس
ــور در حوزه صنايع  درباره همكارى هاى دو كش
ــث و گفتگو  ــازى بح ريلى،  دريايى و خودروس
كرد. دو طرف در اين نشست توافق كردند كميته 
ــاى توانمندى هاى صنعتى  ــترك بر مبن كارى مش

تشكيل شود.
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اعزام تيم هاي تخصصي تجهيز خودرو معلوالن به سراسر كشور

برپايي كارگاه تخصصي عيب يابي 
خودروهاي رنو

آمار نشان مي دهد كه در 9 ماهه سال جاري در مجموع 22 هزار 
و 428 دستگاه خودرو تندر90 توسط دو خودروساز ايراني توليد 

شده است.
ــركت پارس خودرو در اين مدت 17 هزار و   بر اين اساس ش

530 دستگاه تندر90 توليد كرده است. 

اين گزارش مى افزايد: گروه صنعتي ايران خودرو در اين مدت 
ــودرو را به توليد  ــتگاه از اين خ در مجموع چهار هزار 898 دس

رساند. 
ــن مقدار توليد،  جايگاه  بنا بر اين گزارش،  پارس خودرو با اي

نخست توليد تندر 90 در كشور را از آن خود كرده است.

به زودي انجام مي شود
تجميع كليه پرداخت ها 

از طريق بانك ملت
ــابداري مالي و عمومي اعالم  مديريت حس
ــرم عامل در  ــتور مديريت محت ــرو دس كرد پي
ــنل درخصوص استفاده  جهت رفاه حال پرس
از خدمات الكترونيكي بانك ها و بهره  مندي از 
سيستم شتاب و سهولت دريافت حقوق و مزايا، 
شركت در نظر دارد كليه پرداخت ها اعم از حقوق، 
مساعده، آكورد و... را از طريق بانك ملت (عضو 

شتاب) به انجام برساند.
ــي كه داراي  ــت از كليه همكاران اين مديري
يكي از حساب هاي پس انداز كوتاه مدت متمركز و 
يا قرض الحسنه متمركز هستند درخواست كرده، 
ــتم پرداخت و اعالم شماره  جهت انتقال سيس
ــاب خود و تكميل فرم مربوطه به نماينده  حس

قسمت خود مراجعه كنند.
براساس اين گزارش، آن دسته از همكاراني 
ــتند،  ــده هس ــاب هاي ياد ش كه فاقد يكي از حس
مي توانند در اسرع وقت به نماينده قسمت خود 
مراجعه كنند و به افتتاح حساب در سريع ترين 

زمان ممكن اقدام كنند.
اين گزارش تأكيد كرده: بديهي است با توجه 
به ضريب االجل موجود، در صورتي كه مدارك 
ــاب تا پايان وقت  مورد نياز جهت انتقال حس
ــن در اختيار اين  ــنبه 15 بهم اداري روز پنج ش
واحد قرار نگيرد، مسئوليت عواقب ناشي از آن 
ــوده و در اين صورت  به عهده همكار محترم ب
ــوق و مزايا مواجه خواهد  با عدم پرداخت حق

شد.
يادآور مي شود، جهت صدور بن كارت ملت 
نيز تمهيداتي انديشيده شده است كه متعاقبَا از 
ــاني  همين طريق به همكاران محترم اطالع رس

خواهد شد.
هديه والدت امام هفتم

معاونت منابع انساني و اداري طي اطالعيه اي 
اعالم كرد به مناسبت والدت هفتمين امام شيعيان 
ــه نقش نگين  ــي كاظم(ع) ك حضرت امام موس
ــت، بنا به  ــتري اش جمله حسبي اهللا بوده اس انگش
تصويب مديرعامل 5 كيلو گوشت گوساله به هر 

يك از عزيزان اهدا خواهد شد.
ــده  ضمنَا اعتبار بن فوق فقط تا تاريخ درج ش

در آن مي باشد.
راه اندازي  پورتال

 اداره نگهداري و تعميرات 
سالن هاي بدنه

پورتال اداره نگهداري و تعميرات سالن هاي 
بدنه، راه اندازي شد

ــت  ــاني مديري ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
ــداري و تعميرات  ــال اداره نگه ارتباطات، پورت

(نت) سالن هاي بدنه راه اندازي شد.
اين گزارش حاكي است، شماره صفحه اصلي 
پورتال مذكور 703 بوده و همكاران مي توانند از 

لينك زير به آن دسترسي يابند.
http://www.parskhodro.org/

Default.aspx?tabid-703

توليد 9ماهه تندر90 در دو خودروساز ايراني 
ايران خودرو نزديك به 5هزار دستگاه؛ پارس خودرو بيش از 17هزار

ــاني مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــد مديرعامل در  ــا توجه به تأكي ارتباطات، ب
ــتري مداري و  ــترش فرهنگ مش زمينه گس
ــژه درخصوص  ــه وي ــتريان، ب رضايت مش
خودرو معلوالن و لزوم رسيدگي به اين قشر 
ــان و همكاران  از جامعه، گروهي از مهندس
جهت نصب باالبر ويلچر خودروهاي تندر 
90 و پرايد ويژه معلوالن به شهرستان ها اعزام 

شده اند.
ــس از اجراي  ــزارش پ ــاس اين گ براس
ــرح گردهمايي خودروهاي  موفقيت آميز ط
ــژه معلوالن  ــزات وي ــا تجهي ــده ب تجهيزش
ــكل از  ــي متش ــران، تيم ــازان در ته و جانب
معاونت هاي توليد، مهندسي و CRM جهت 
تجهيز و بازبيني خودروهاي ويژه معلوالن به 
شهرهاي قزوين، رشت، اردبيل اعزام شده اند 
ــت و بازديد از اين  ــام مأموري كه پس از اتم
خودروها و رفع معايب موجود و نصب باالبر 

ويلچير بر روي اين خودرها، ابتدا به شهرهاي 
ــژس طبق برنامه  تبريز، زنجان و همدان و س
ــهرهاي كشور عزيمت  اعالم شده به كليه ش

خواهند كرد.
اين گزارش مي افزايد: در پي اعالم اهميت 
ــودرو معلوالن  ــوع تجهيزات خ ويژه موض
ــركت پارس خودرو و  ــط مديرعامل ش توس
ــب صورت گرفته با سازمان  تعامالت مناس
ــور، كار گروهي به مديريت  ــتي كش بهزيس
مهندس مغني و متشكل از مديران و نمايندگان 
معاونت هاي توليد، مهندسي و فني، فروش و 
ــروش، برنامه ريزي، طرح  خدمات پس از ف
ــي و اقتصادي، منابع  و برنامه، بازرگاني، مال
ــرح و برنامه و  ــاني، تضمين كيفيت، ط انس
ــت و ارتباطات  مديريت هاي CRM حراس

تشكل شد.
براساس اين گزارش، با توجه به نوپا بودن 
اين اقدام در كشور و نبود امكانات و تجارب 

ــت مثال زدني  ــطه غيرت و هم قبلي به واس
ــان و همكاران شركت  كليه مديران، مهندس
پارس خودرو، هم اكنون بسياري از معلوالن 
و جانبازان كشور از مزاياي همت اين عزيزان 
ــده و مي توانند با جدا شدن از بند  بهره مند ش
نااميدي، در مناسبات و صحنه هاي اجتماعي 

حضوري فعال تر داشته باشند.

كارگاه تخصصي عيب يابي خودروهاي رنو در مركز آموزش برگزار شد.
بنابراين گزارش، كارگاه مذكور به مدت 10 روز و از سوي معاونت تضمين كيفيت 

برپا شد.
اين گزارش مي افزايد: معاونت اداري و رنو پارس نيزدر كارگاه تخصصي عيب يابي 

خودرو مشاركت داشتند.
هم چنين در اين كارگاه همكاران واحدهاي تضمين كيفيت، توليد و مهندسي حضور 

جدي داشتند.



در مسابقات
 ليگ برتر فوتبال كارگران

 استان تهران و پس از 16 سال
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 پارس خودرو قهرمان شد پارس خودرو قهرمان شد

در پي هماهنگي هاي صورت گرفته بين مديريت هاي آموزش شركت هاي خودروساز گروه 
سايپا (سايپا، پارس خودرو، زامياد و سايپا ديزل)، اولين المپياد علمي، مهارتي در سطح گروه سايپا 

در رشته آزمون هاي تعيين شده برگزار شد.
ــاني مقرر شد تا شركت  ــي صورت گرفته در مديريت توسعه و آموزش منابع انس طي بررس
ــامل؛ مونتاژكاري، جوشكاري، صافكاري، رانندگي ليفتراك،  پارس خودرو در 8 رشته المپياد ش
رنگ كاري، هيدروليك، پنوماتيك و PLC شركت كرده و پس از برگزاري المژياد داخلي در رشته 
ــركت در المپياد گروه به كميته اجرايي اولين  آزمون هاي مذكور، نفرات برتر هر رشته را براي ش

المپياد گروه خودروسازي سايپا معرفي كند.
يادآور مي شود روز جمعه 25 دي از ساعت 8 الي 9/30 آزمون هاي تئوري المپياد در هر 8 رشته 
آزمون با شركت 279 نفر داوطلب و حضور اعضاي كميته اجرايي اولين المپياد خودروسازي سايپا 

در محل رستوران هاي مركزي و تندر 90 برگزار شد.
ــركت كننده در آزمون هاي تئوري  ضمنَا آزمون هاي عملي المپياد، متعاقبَا از داوطلبان برتر ش

اخذ خواهد شد.

بازديد مديرعامل شركت سرمايه گذاري فرهنگيان از پارس خودرو

ــابقات ليگ برتر فوتبال  تيم فوتبال پارس خودرو در مس
كارگران استان پس از 16 سال قهرمان شد.

ــودرو در بازي نيمه  ــاس اين گزارش، تيم پارس خ براس
ــه فينال راه  ــت پيام مخابرات، به مرحل نهايي پس از شكس

پيدا كرد.
ــودرو در بازي نيمه  اين گزارش مي افزايد: تيم پارس خ

نهايي كه روز 15 دي در ورزشگاه كارگران برگزار شد با غلبه 
2 بر صفر بر تيم فوتبال هواپيمايي آسمان و پس از يك بازي 

سنگين به قهرماني دست يافت.
يادآور مي شود: تيم فوتبال پارس خودرو از 15 فروردين 
ــر در چند مرحله،  ــاب نفرات برت 88 با انجام مراحل انتخ
بازيكنان انتخابي خود را كه همگي از همكاران پارس خودرو 

ــتند برگزيد و همزمان تمرينات بدن سازي را آغاز كرد  هس
ــابقات ليگ برتر فوتبال  ــتر در مس تا با آمادگي هر چه بيش
كارگران تهران شركت كند. قرعه كشي مسابقات نيز روز 29 
ارديبهشت و با حضور 14 تيم برتر در دو گروه انجام شد كه 
تيم پارس خودرو در گروه A پس از انجام بازي هاي مرحله 

اول به عنان تيم دو از گروه صعود كرد.

با حضور پارس خودرو 

اولين المپياد علمي، مهارتي گروه خودروسازي سايپا برگزار شد

شركت پارس خودرو روز يكشنبه 
13 دي پذيراي مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري فرهنگيان و هيأت همراه 
بود.

اين برنامه در قالب بازديد از خطوط 
توليد، پرزنت و پذيرايي تنظيم و اجرا 
شد.

 در پايان بازديدكنندگان ضمن 
ابراز رضايت از برنامه هاي تنظيم شده، 
تكنولوژي پيشرفته در توليد خودرو در 
شركت پارس خودرو به خصوص خط 
توليد خودروي تندر 90 را قابل تمجيد 
توصيف كردند.
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فهيمه
رستمي

عليرضا
سيادلي ثمراهي

مريم
فرجي

فريد
وجودي

سيداميررضا
پيمان

يگانه
كريمي

اميد
نصيري

شقايق
بيات

متين
رضايي

حسين
اسالمي

عاطفه
راژ

صبا
مطهري نژاد

زهرا
زارعي

نرگس
گمار

يگانه
شكرگزار

محمدحسين
وحدت شايان

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.

خودرو  فرزندا
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اميررضا
احمدي

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

وحيد
پيرمحمدي

علي
يعقوبي

اميرحسين
؟؟؟؟؟؟؟

رومينا
خلج

ساناز
عبدالوند

متين
آجرلو

امير
قلندري

حسين
روح افزا

محمدايمان
حاجي زاده

مهدي 
ميردارنجفي

ايمان
نجفي

يگانه سادات
حسيني

احمد
حيدري

محدثه سادات
موسوي

هانيه
جوادي

مهسا
محمدي

سميرا
عليزاده

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

تينا
اجتهاديان

گلنوش
خلق

تاز
د مم

گر
شا

بهاره سادات
ميرطالبي

علي
فيضي

آرزو
مجاني

سيده نيايش
حبيبي نژاد
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پارس خودروبا 5 محصول مگان 1600 فول آپشن،ماكسيما،تندر 
90، تينا  و قشقايى درهشتمين نمايشگاه خودرو شيراز حضور يافت 

و با استقبال گسترده بازديدكنندگان شيرازى قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش شركت پارس خودرو به واسطه برپايى اين 
ــتگاه خودروى تندر 2E 90  را به صورت نقدى  نمايشگاه يك دس
ــتان فارس  ــه نمايندگى هاى پارس خودرو دراس و تحويل فورى ب

واگذار كرد.
ــتمين نمايشگاه خودرو شيراز يك  همچنين در پى برگزارى هش
ــش فروش وجهت  ــدر 2E 90  به صورت پي ــتگاه خودروى تن دس
ــارس خودرودر  ــه همه نمايندگى هاى پ تحويل در فروردين 89 ب

استان فارس عرضه شد.
بنا بر اين گزارش در اين نمايشگاه كه با استقبال بى سابقه اى روبرو 
شد پيش فروش خودروهاى تينا و قشقايى براى تحويل در ماه هاى 
ــت و خرداد 89 و همچنين پيش فروش خودروپيكاپ دو  ارديبهش

كابين جهت تحويل در اسفند 88 انجام شد.
ــايپا در هشتمين  ــازي س اين گزارش مى افزايد: گروه خودروس
ــوع از انواع  ــش از 30 ن ــيراز با بي ــگاه بين المللي خودرو ش نمايش
ــترين تنوع محصولي صنعت خودروسازي كشور  محصوالت، بيش

را به نمايش گذاشت.
بنا بر اين گزارش اين گروه با اختصاص دو سالن مجزا به تفكيك 
ــاحتي بيش از سه هزار و 500  خودروهاي سواري و تجاري در مس
ــترده ترين حضور  ــگاهي و گس ــع بزرگترين فضاي نمايش متر مرب

نمايشگاهي را در بين شركت كنندگان از آن خود كرد.
عالوه بر اين همزمان با ساعت اوليه برپايى نمايشگاه براي اولين 

بار نمونه صنعتي سايپا 111 در شيراز رونمايي شد.
سايپا 111 (مرواريد) رونمايي شد  

در اين مراسم كه با حضور قائم مقام و معاونان اين گروه صنعتي 
همراه بود، از خودروى سايپا 111 پرده يردارى شد. 

ــركت،بيش از دو هزار دستگاه از  طبق اعالم معاون فروش اين ش
اين محصول در ماه هاي بهمن و اسفند عرضه خواهد شد كه در سال 

آينده تيراژ توليد آن به 55 هزار دستگاه خواهد رسيد. 

ــا حجم موتور  اين محصول ب
1323 سي سي، مجهز به سيستم 
ــاي خروجي  ــش آالينده ه كاه
ــوخت حدود  اگزوز، مصرف س
7 ليتر، سيستم ترمز جلو ديسكي 
ــي دي پلير با  ــه اي، س عقب كاس
قابليت پخش MP3 چراغ جلو 
با قابليت تنظيم زاويه نور، چراغ 
مه شكن عقب، صندلي هاي عقب 
با قابليت تا شدن. در سايت ساميار 
كاشان به توليد رسيده و قيمت آن 
ــان گران تر از  نيز 150 هزار توم

سايپا 132 است. 
ــام گروه  ــعيد فالحي قائم مق ــزارش محمد س ــاس اين گ بر اس
خودروسازي سايپا، در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه و رونمايى از 
اين خودرو گفت: در كشور ما، صنعت وظيفه توسعه را بر عهده گرفته 
ــازي نيز به عنوان صنعت پيشتاز شناخته  ــت و صنعت خودروس اس
ــعه  ــر اينكه صنعت خودرو در توس ــود.وي با تاكيد ب و تلقي مي ش
ــال جاري و تاكنون  ــور نقش مهمي دارد، اظهار داشت: طي س كش
خودروسازان كشور موفق به توليد يك ميليون و 100 هزار خودرو 

شده اند و به جايگاه خوبي در جهان دست يافته اند.
ــراي آگاهي  ــگاه ها را ب ــي دليل حضور در نمايش مهندس فالح
خودروساز از خواسته هاي مشتريان اعالم كرد تا محصوالت جديد 
ــتري توليد و عرضه  توليدي خود را منطبق با خواست و سليقه مش

كند.
ــايپا ادامه داد: استان فارس هم  ــازي س قائم مقام گروه خودروس
اكنون شش درصد جمعيت كشور را دارد و هشت درصد محصوالت 

سايپا در اين استان به فروش مي رسد .
وي اضافه كرد: استان فارس در زمينه فروش محصوالت شركت 
خودروسازي سايپا پس از تهران، اصفهان و خراسان مقام چهارم را 

در كشور دارد.

درهشتمين نمايشگاه

استقبال بى سابقه شيرازى ها
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ــه  ــي در ادام ــدس فالح مهن
ــتمين  ــه هش فتتاحي ــخنراني ا س
ــيراز گفت:  ــگاه خودرو ش نمايش
براي اولين بار سه خودرو مينياتور 
ــو اتوماتيك و  ــد صنعتي،  ري تولي
سايپا 111 توليد صنعتي(مرواريد 
سابق) در اين نمايشگاه به نمايش 

درآمده است.
ــازي  قائم مقام گروه خودروس
ــروش و  ــن از ف ــايپا همچني س
اختصاص تسهيالت ليزينگ براي 
ــاپيا  خريد خودروهاي مختلف س
ــط نمايندگيهاي اين شركت  توس

همزمان با برگزاري اين نمايشگاه در استان فارس خبر داد.
وي افزود: در ايام برگزاري اين نمايشگاه از 22 تا 25 دي ماه سال 
جاري نمايندگي هاي فروش سايپا در استان فارس تسهيالت ويژه 
اي را در نظر گرفته اند و مشتريان بايد براي خريد خودروهاي مورد 

نظر به آنان مراجعه كنند.
به گفته فالحي؛ گروه خودروسازي سايپا هم اكنون 36 نمايندگي 
فروش و خدمات پس از فروش در استان فارس دارد تا نيازهاي مردم 

خوب اين استان را تامين كنند.
وي در خصوص برنامه سايپا براي توليد خودرو زانتيا بيان كرد:  
ــد و از  ــال آينده به روال قبل انجام خواهد ش توليد اين خودرو تا س
ــراي توليد محصوالت  ــال 89 خط توليد زانتيا به تدريج ب اواخر س

جايگزين اختصاص خواهد يافت. 
قائم مقام گروه سايپا اضافه كرد: قرارداد مربوط به توليد محصول 
ــت اما براي توليد يك خودرو  جايگزين زانتيا هنوز نهايي نشده اس

اروپايي و همچنين يك محصول كره اي در حال مذاكره هستيم. 
مهندس فالحي در خصوص توليد فيس ليفت(تغيير شكل يافته) 
تندر 90 گفت: مشكالت عملياتي بين سايپا و رنو موجب تأخير در 
توليد فيس ليفت تندر شده كه البته مسائل مربوط به تعهدات في مابين 

در دو شركت حل شده است. 
وي با بيان اينكه شركت رنو در زمان رونمايي از فيس ليفت تندر90 
مخالفتي نداشته است، افزود: يك سري عمليات براي صنعتي سازي 

اين خودرو الزم است كه در حال بررسي آن هستيم. 
ــكالت قرارداد تندر 90،  قائم مقام سايپا با تأكيد بر لزوم رفع مش
اظهار كرد: اولويت كاري ما افزايش توليد تندر است و توجه به توليد 

فيس ليفت اين خودرو در اولويت هاي بعدي قرار دارد. 
مهندس فالحي با اشاره به كسب رتبه نخست ارايه خدمات پس 
از فروش سايپا، خاطرنشان كرد: گروه خودرو سازي سايپا توانست 
اين موفقيت را در بين شركت هاي خودروسازي داخلي و خارجي 

كسب كند.
ــازمان صنايع و معادن استان فارس نيز در  افزون براين رييس س
مراسم رونمايى از سايپا111 گفت: فارس سهم بخصوصي در تامين 
ــايپا دارد كه اين نيازمند حمايت سايپا از  ــازي س قطعات خودروس

توليدكنندگان قطعات در استان است. 
ــتمين نمايشگاه بين المللي   علي شهپري  در مراسم افتتاحيه هش
ــايپا با بيان اينكه 88  ــالن گروه خودروسازى س خودرو شيراز در س
هزار نفر در بخش صنعت استان مشغول به كار هستند، افزود: استان از 
نظر توليدات معدني نيز با 5 هزار معدن جايگاه خوبي دارد كه در اين 

معادن 2 هزار و 200 نفر مشغول به كار هستند. 
وي ادامه داد: يك دوم رادياتورهاي سايپا در شيراز توليد مي شود 
و همچنين ساير قطعات كه خاصيت صادراتي دارند نيز در اين استان 
توليد مي شود كه از مسووالن سايپا مي خواهيم تا دست تامين كنندگان 

قطعات خودرو هاي خود را در استان بگيرند.
گفتني است، هشتمين نمايشگاه بين المللي خودرو و نيرو محركه 
ــاحت 12 هزار مترمربع  ــيراز از 22 تا 25 دي ماه در فضايي به مس ش
مشتمل بر پنج سالن برگزار شد. در اين نمايشگاه كه به نوعي بزرگترين 
ــور تلقي مي شود، حدود 110  رويداد نمايشگاهي منطقه جنوب كش
شركت فعال خودروسازي در سطح كشور اعم از خودروسازان داخلي 
و خارجي و برخي قطعه سازان، آخرين دستاوردها و محصوالت خود 

را در حوزه خودروهاي سبك و سنگين به نمايش گذاشتند. 

 خودرو شيراز رخ داد

ا از محصوالت پارس خودرو
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نامه پارس بهره وري وتعالي
بهره وري وتعالي

قرعه كشى مسابقه بزرگ تعالى سازمانى،  
روز چهار شنبه دى 23در جلسه كميته اجرايى 
تعالى سازمانى وبا حضور برخى از مديران و 

تسهيلگران شركت،  شد. 
ــابقه با  ــزارش،  اين مس ــاس اين گ بر اس
ــتراتژى و تعالى ضميمه  انتشار ويژه نامه اس
ــريه نامه پارس در روز اول دى آغاز شد.  نش
سئواالت طراحى شده از اين ويژه نامه در سه 
بخش: الف - سئواالت مربوط به مدل تعالى 
سازمانى EFQM ،   ب - سئواالت مربوط 
ــركت پارس خودرو  به اركان جهت ساز ش
ــه وضعيت كالن  ــئواالت مربوط ب و ج - س
ــركت پارس خودرو،   تعريف شدند. در  ش
ــابقه 12 سئوال مربوط به  پرسشنامه اين مس
بخش «الف»،  5 سئوال مربوط به بخش «ب» 
ــئوال باز مربوط به بخش «ج» طراحى  و 3 س
ــت كه فقط سئواالت  ــد. الزم به ذكر اس ش
مربوط به دو بخش «الف» و «ب» داراى امتياز 
بودند و عدم پاسخگويى به سئواالت بخش 

«ج» شامل امتياز منفى نمى شد. 
اين گزارش مى افزايد: «پاسخنامه ها تا پايان 
ــط تسهيلگران  وقت ادارى روز10 دى توس

ــد حوزه هاى مختلف كارى به مديريت  ارش
ــعه مديريت ارسال شد.  استراتژيك و توس
سپس پاسخنامه هاى ارسال شده تصحيح و به 
سه رتبه پاسخنامه هاى صفر غلط،  يك غلط و 

بيش از يك غلط طبقه بندى شدند.
ــس از تلخيص،   ــزارش،   پ ــر اين گ بنا ب
طبقه بندى و شماره گذارى اين پاسخنامه ها به 
تفكيك معاونت / مديريت مستقل،  با توجه به 
هدف تعالى سازمانى شركت پارس خودرو 
ــب امتياز بيش از 400 در  در سال 88 كه كس
ارزيابى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى 
مى باشد،  از بين 1046 مورد پاسخنامه ارسال 
ــخنامه استخراج شد كه  شده تعداد 401 پاس
ــخنامه 100درصد صحيح و  شامل 125 پاس
276 پاسخنامه داراى يك غلط (انتخاب شده 
بصورت تصادفى از مجموع 341  پاسخنامه 

داراى يك غلط) مى باشد.
ــه  ــزارش تصريح مى كند: در جلس اين گ
كميته اجرايى تعالى سازمانى كه روز 23 دى 
ــالن كنفرانس 2 مديريت برگزار شد،  در س
مهندس مير عرب مديرتعالى سازمانى به ارائه 
نقاط قوت و ضعف ارزيابى در زمان جايزه 

ــت و در ادامه اين  ــايپا پرداخ تعالى گروه س
جلسه مراسم قرعه كشى برگزار شد كه به قيد 
قرعه چهار پاسخنامه از ميان 125 پاسخنامه 

100درصد صحيح انتخاب شدند.
ــامى اين افراد  بر اساس گزارش مذكوراس
ــماره  ــد از: آقاى عليرضا قليچ پور با ش عبارتن
پرسنلى 23774 از حوزه معاونت بازاريابى و 
فروش،  آقاى محسن كاظمى عليشاه با شماره 
ــنلى 21071 از حوزه معاونت مهندسى،  پرس
ــماره پرسنلى 24886  آقاى اميد رضا نژاد با ش
از حوزه معاونت توليد و آقاى ايثار پيله آقايى 
ــنلى 26482 از حوزه معاونت  با شماره پرس
تضمين كيفيت. اين همكاران برنده جايزه ويژه 
ــورى خودروى تندر  يكعدد حواله تحويل ف
90 شده اند كه از سوى مديريت محترم عامل 
ــد. بنا بر نظر مساعد  به ايشان اهداء خواهد ش
مديريت محترم عامل به 397 نفر ديگر نيز مبلغ 

200هزار ريال پاداش نقدى اهدا مى شود.
الزم به ذكر است كه ميزان مشاركت در اين 
مسابقه 16درصد بوده است. مديريت تعالى 
ــنل محترم  ــازمانى از مشاركت كليه پرس س

شركت صميمانه قدردانى مى نمايد.»

اسامى برندگان اعالم شد
باقرعه كشى مسابقه بزرگ تعالى سازمانى برگزاري همه روزه

 مسابقه دعاي عهد
ــت ارتباطات»  ــد فرهنگي مديري «واح
ــابقه حفظ  اعالم كرد همكاراني كه در مس
ــام نموده اند همه روزه از  دعاي عهد ثبت ن
ــر در نمازخانه  ــاعت 11/45 تا اذان ظه س
شهداي پارس خودرو در اين مسابقه شركت 
كنند. لذا كليه داوطلبان مي توانند در ساعت 

مقرر مراجعه كنند.

تمديد مسابقه نقاشي با 
موضوع وقايع پس از عاشورا

ــا توجه به  ــر داد ب ــد فرهنگي خب واح
ــابقه  ــرر درخصوص مس ــاي مك تماس ه
ــي به اطالع كليه همكاران مي رساند  نقاش
زمان شركت در مسابقه تا تاريخ 88/11/12 
ــد. عالقمندان آثار فرزندان خود  تمديد ش
را به نمايندگان فرهنگي مستقر در سالن ها 
ــماره 2 واحد آموزش تحويل  يا به اتاق ش

دهند.

برگزاري مسابقات 
ويژه ايام اهللا دهه فجر

به مناسبت فرارسيدن ايام  دهه فجر سه 
مسابقه در سطح شركت برگزار مي شود.

ــي مديريت  ــد فرهنگ به گزارش واح
ــي فرزندان پرسنل  ارتباطات مسابقه نقاش

با موضوع انقالب و دهه فجر، 
مسابقه مقاله نويسي درخصوص عامل 

پيروزي در انقالب اسالمي
مسابقه خاطره نويسي از دوران انقالب 
در روزهاي انقالب اسالمي سه مسابقه اي 
ــتند كه  برگزار خواهد شد.به گزارش  هس
واحد فرهنگي امسال نيز همچون سال هاي 
ــگاه كتاب با تخفيف ويژه و  گذشته نمايش
كيفيت برتر از سال گذشته برگزار خواهد 

شد.

حضور گروهي از
 كارشناسان سايپا در شركت

يك گروه 15 نفره از كارشناسان مديريت 
لجستيك خطوط توليد شركت سايپا روز 
ــنبه 88/10/23 از واحدهاي تأمين  چهارش
ــد به عمل  ــات و تغذيه خطوط بازدي قطع

آوردند.
ــد تبادل نظر و انتقال  هدف از اين بازدي
ــازي  ــركت خودروس تجربيات بين دو ش
ــزي مواد و  ــتم برنامه ري و بازديد از سيس
كنترل موجودي عنوان شده است.در پايان 
ــر از همراهي  بازديدكنندگان ضمن تقدي
ــه مديريت ارتباطات،  و همكاري صميمان
امكانات و روند كار در سيستم برنامه ريزي 
مواد را دقيق و هوشمندانه توصيف كردند.

حضور كارشناسان زامياد
 در پارس خودرو

ــركت پارس خودرو روز سه شنبه 22  ش
دي پذيراي يك گروه 5 نفره از كارشناسان 

شركت زامياد بود.
ــر و انتقال  ــدار تبادل نظ هدف از اين دي
ــوط توليد و به  ــات  و بازديد از خط تجربي
ويژه قسمت تست هاي نهايي خودرو عنوان 

شده است.
ــن ابراز  ــدگان ضم ــان بازديدكنن در پاي
خرسندي از امكانات و تكنولوژي پيشرفته 
خطوط توليد، وضعيت توليد را در شركت 
ــف  ــش توصي ــودرو رضايت بخ پارس خ

كردند.

ــهرداري منطقه 21 و  ــت محيطي ش معاون زيس
ــنبه 13 دي از سالن L90 و  هيأت همراه روز يك ش

تصفيه خانه بازديد به عمل آوردند.
ــاي  ــالع از فعاليت ه ــور اط ــه منظ ــه ب وي ك
زيست محيطي شركت از پارس خودرو ديدن مي كرد 
ــت محيطي  ــكر از اقدامات زيس ضمن تقدير و تش
ــودرو را در  ــركت، تداوم فعاليت هاي پارس خ ش
ارتباط با حفاظت محيط زيست خواستار شد. معاون 
ــت، اگر شركت هاي  ــهردار منطقه 21 اظهار داش ش
واقع در محور جاده مخصوص كرج، همانند شركت 
پارس خودرو به حفاظت محيط زيست، جلوگيري از 
آلودگي و بهبود مستمر فعاليت هاي زيست محيطي 
پايبند باشند، در آينده شاهد محيطي پاك با فعاليت ها 

و محصوالتي پاك خواهيم بود.

در جريان بازديد شهردار منطقه 21 اعالم شد:

تقدير از فعاليت هاي زيست محيطي پارس خودرو



همه چيز درباره برنامه ريزى و تأمين كاال
درگفت وگو با فرشاد فياض 

ــيد ازماموريت و اهداف  اگر موافق باش
مديريت برنامه ريزى تأمين و توليد مصاحبه 

را شروع كنيم.
ــن واحد را  ــف و ماموريت هاى اي وظاي
ــته بندى كلى مى توان اين گونه  در يك دس

فهرست كرد:
ــد در  ــى تولي ــزى عمليات 1-برنامه ري

چارچوب برنامه مصوب و ابالغ آن
2-پيش بينى و برآورد نياز براساس برنامه 

مصوب سازمان و اعالم به منابع تامين
3-كنترل سطح موجودى ها

ــات  ــدى اطالع ــايى وطبقه بن 4-شناس
كاالوتوسعه سيستم هاى كدينگ

5- ايجادسيستم هاى كنترل مصرف
ــط  ــاى زى رب ــاركت باواحده 6- مش

درپيشگيرى از ورود اقالم نامنطبق
ــماچه اهدافى  ــت مديريت ش حوزه تح

رادنبال مى كند.
اين واحد اهداف خود رابراساس اهداف 
تعريف شده درسطح كالن شركت و پيروآن 
ــوزه معاونت  ــده درح ــيم ش ــداف ترس اه
ــرى مى كند كه  ــزى تعريف وپيگي برنامه ري

عبارتند از:
ــاى  برنامه ه ــق  تطاب ــاى  ارتق  -1

توليدباظرفيت هاى بالقوه و بالفعل
ــالم موردنيازبادوره  2- تأمين به موقع اق

گردش مناسب
3- تأمين اقالم باكيفيت مناسب باهمكارى 

واحدتضمين كيفيت
ــرى  ــى ازكس 4- كاهش هزينه هاى ناش

وانباشتگى كاال
ــى ازانحراف  5- كاهش هزينه هاى ناش

مصرف
ــات  ــن اطالع 6- دراختيارقرارگرفت

طبقه بندى شده كاال
ــات طبقه بندى  7- بهبود بازيابى اطالع

شده كاال
ــه اطالعات  ــه اى ب ــى لحظ 8- دسترس

كاربردى توليد و تامين
ــارى به منظور  ــود فرايندهاى ج 9- بهب

تضمين توليد
به فعاليت هاوپروژه هاى مهم انجام شده 
ــت اقدام اين حوزه اشاره اى داشته  ودردس

باشيد.
ــزون  ــرفت روزاف ــه پيش ــه ب باتوج
ــام  ــه انج ــتيك كاالونيازب ــوزه لجس درح
ــاى مختلف اين مديريت  پروژه هاوبهبوده
اقدام به تعريف پروژه هاى متعددى نموده كه 
برخى ازاين پروژه هابه اتمام رسيده وبرخى 

ديگردرحال پيگيرى هستند..
ــيده  ــره بردارى رس ــاى به به ازپروژه ه
ــروژه برقرارى  ــوان به پ اين مديريت مى ت
ارتباط اطالعاتى بامگاموتور، انتقال سيستم 
ــه اوراكل،   ــس ب ــزى ازاينفورميك برنامه ري

سيستم جامع كدينگ كاال نام برد.
ــت  ــى مديري ــاى آت برنامه هاوپروژه ه

برنامه ريزى تأمين وتوليدچيست.
ــدميزان توليدونيازبه  ــه رش ــه ب باتوج
ــراى  ــق ب ــاى دقي ــام برنامه ريزى ه انج
ــه  ــق برنام ــدى تحق تضمين100درص
ــن واحد  ــاى خطيراي ــد، ماموريت ه تولي
ــاى  ــردن حلقه ه ــگ ك ــه هماهن ازجمل
ــد، بازرگانى و  ــروش، تولي ــر بين ف زنجي
شركت هاى تأمين كننده لزوم پياده سازى 
سيستم هاى اطالعاتى يكپارچه ومهندسى 
ــاس  ــش احس ــش ازپي مجددفرايندهابي
ــن مديريت  ــود. دراين خصوص اي مى ش
پروژه هاى مختلفى را با مشاركت واحد نرم 
افزار تعريف و در دست اقدام دارد كه ازآن 
جمله مى توان به برقرارى ارتباط شبكه اى 
ــور ايجاد زنجيره  با تأمين كنندگان به منظ
ــازه گستر؛  تأمين يكپارچه كاال از جمله س

ــاپيا پرس,طراحى  قالب هاى صنعتى و س
و پياده سازى  سيستمهاى  كنترل مصرف 
ــيميايى؛  ــزى تأمين مواد ش كاال؛ برنامه ري
ــان  برنامه ريزى تأمين قطعات مگان ونيس
؛سيستم كليم رنوونيسان وسيستم مكانيزه 

صدورMRP ياد كرد.
ــال 1388 به  ــذارى س ــه به نام گ با توج
سال اصالح الگوى مصرف اقدامات واحد 
برنامه ريزى تأمين  وتوليد در خصوص اين 

مقوله چه بوده است؟
ــات و فعاليتهاى مختلفى  اين واحد اقدام
ــتور كار خود قرا  را در اين خصوص در دس
ــازى  ر داده كه از آن جمله ميتوان به بهينه س
ــرى از ناقص  ــطوح موجوديها ,جلوگي س
شدن پك هاى CKD, شناسايى اقالم راكد 
و مازاد, اعمال كنترل بر روند مصرف كاال، 
بهبود فرايندهاى جارى, طرح ريزى آموزش 
ــتم هاى اطالعاتى و  ــعه سيس كاركنان, توس
ــرف انرژى نام  تالش در جهت كاهش مص

برد.
نقش كاركنان را در تحقق اهداف سازمانى 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــن دارايى  ــوان مهم تري ــان به عن كاركن
ــزايى در تحقق  ــه س ــازمان نقش ب هر س
ــازمانى دارند. پرسنل اين واحد  اهداف س
ــتند  ــبانه روزى در تالش هس بصورت ش
ــور  ــه منظ ــاى الزم را ب و برنامه ريزى ه
ــورد نياز به منظور  تأمين مواد و قطعات م
جلوگيرى از بروز كسرى در خطوط توليد 
ــام مى دهند كه ركور  و افزايش توليد انج
شكنى هاى 1188 دستگاه خودرو در روز 
ــتگاه خودرو در هفته حاصل  ؛6914 دس
تالش كليه پرسنل پارس خودرو از جمله 
پرسنل حوزه تأمين بوده  كه در اين جا  جا 
دارد از كليه پرسنل خدوم اين واحد تقدير 

و تشكر نمايم.

مدير برنامه ريـزى تأمين و توليـد در گفت وگو بـا نامه پارس 
ازبرنامه هاوپروژه هـاى انجام شـده وآتى مديريـت برنامه ريزى 
تأمين وتوليد مى گويد. فرشادفياض داراى فوق ليسانس مديريت 
صنعتى است. اواگرچه6 سال است كه درپارس خودروحضوردارد 
اما فعاليت خود را از سال 77 در صنعت كشـورآغازكرده و داراى 

سـوابق متعدد در حوزه هـاى نظامهاى كيفيت ,بهبود سيسـتم ها 
و..  است.اين مدير 35 سـاله پيش از اين در پارس خودرو داراى  
سـمت هايى از جمله رئيس دريافـت كاال, رئيـس انبارها,رئيس 
برنامه ريزى تأمين پرايد و نيسـان,قائم مقـام مدير برنامه ريزى 

تأمين وتوليد بوده است با هم گفت وگو را پى مى گيريم.
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گفت و گوگفت و گو

دعاى عهد
سرود صبح گاهى
 ميثاق هميشگى

ــان را چگونه آغاز  ــما صبحت نمى دانم ش
مى كنيد؟ با نام كه با ياد كه و چگونه؟ اما بد 
نيست تجربه ديگران را در اين باره امتحان 

كنيد.
ــق دنيا نصيبشان  بعضى ها،  بهترين عش
ــروع  ــاد و نام او ش ــده و هر روز را با ي ش
ــى نيايش  ــه نوع ــروع ك ــد. اين ش مى كنن
ــقان امام مهدى  ــرود صبحگاهى عاش و س
ــت،  به «دعاى عهد»  عج اهللا تعالى فرجه اس
ــت و آثار و فايده هاى بسيارى  مشهور اس

دارد.
ــى(ره)  ــام خمين ــكان ام ــى از نزدي يك
ــه امام در  ــى از چيزهايى ك مى گويد: «يك
ــه مى كردند،   ــن توصي ــاى آخر به م روزه
ــان مى گفتند:  خواندن دعاى عهد بود. ايش
صبح ها سعى كن اين دعا را بخوانى؛ چون 

در سرنوشت دخالت دارد.»1
ــد بودند  حتما  برخى از بزرگان نيز مقي
ــرهم اين دعا را زمزمه  چهل روز پشت س

كنند.
ــتان  «امام حتى در موقعى كه در بيمارس
بسترى بودند،  از انس با كتاب مفاتيح الجنان 
غافل نبودند. پس از رحلت جان گداز ايشان 
كه مفاتيح شان را از بيمارستان به بيت منتقل 
ــام در مفاتيح  ــديم ام مى كرديم،  متوجه ش
خود در كنار دعاى شريف عهد كه آن را يك 
اربعين مى خواندند،  تاريخ شروع را هشت 

شوال نوشته اند.»2
ــن دعا،  هفت  محتوا و مضامين عالى اي

محور دارد:
1ـ اعتراف به عظمت پروردگار

2ـ درود بر امام مهدى عليه السالم 
ــدى  ــام مه ــا ام ــت ب ــد بيع 3ـ تجدي

عليه السالم 
4ـ درخواست قرار گرفتن در زمره ياران 

حضرت
5ـ رجعت
6ـ ظهور
7ـ ديدار

مهم ترين فراز و مضمون اين دعا،  مسئله 
تجديد بيعت با امام زمان عليه السالم است. 
ــد و به او  ــش را بشناس ــى كه امام زمان كس
ــان مى بندد؛  ــق ورزد،  با او عهد و پيم عش
ــق به آن،  بدون  زيرا پذيرش واليت و عش
ــئوليت پذيرى،  هوس و  عهده دارى و مس
ــت؛ «كه عشق آسان  الف عشقى  بيش نيس

نمود اول ولى افتاد مشكل ها»
كسى كه صبحش را با زمزمه اين سرود 
آغاز مى كند،  در برابر خواسته ها،  آرزوها و 
آرمان هاى امامش،  «عهد» مى بندد و آن عهد 
را سبك نمى شمارد و با «عقد»،  محكمش 
مى كند و بر اين پيمان با حضرتش «بيعت» 

مى كند كه تا پاى جان،  وفادار باشد.
ــر روز و هر  «خداوندا! در اين روز و ه
ــام زمانم  ــم،  با ام وقت ديگر كه زنده باش

تجديد عهد و عقد و بيعت مى كنم.»
ــد،  بيعت)،   ــه (عهد،  عق حقيقت اين س
ــت و تأكيد بر آن به جهت  ــئله اس يك مس
ــگى است  ــت كه اين ميثاق،  هميش اين اس
و هيچ گاه سستى،  كوتاهى و پيمان شكنى 

نخواهم كرد.
پى نوشت ها   

ــيره امام خمينى،   1ـ برداشت هايى از س
ج3،  ص42.

2ـ همان،  ص43.



اولين جشنواره محيط كار زيبا
در مسابقه شركت كنيد

ــا برگزار  ــط كار زيب ــزرگ محي ــابقه ب مس
مى شود.

بنا بر اين گزارش،  كميته زيبا سازى محيط 
ــكوفايى طرح و  ــد براى ش كار معاونت تولي
ــازى و  ــان در امر مهم زيباس ــاى كاركن ايده ه
ــادابى  ــه منجر به ش ــاي كاري ك تلطيف فض
ــود  كاركنان و افزايش كيفيت فعاليت ها مى ش
مسابقه بزرگ محيط كار زيبا را برگزار مى كند.

ــه مندان  ــد: عالق ــزارش مى افزاي ــن گ  اي
مى توانند براى ثبت نام به نمايندگان فرهنگى 
ــالن ها مراجعه و يا به دبيرخانه مسابقه واقع  س
در دفتر فرهنگى ساختمان آموزش اتاق شماره 

2 مراجعه نمايند
ــاس اين گزارش «ثبت نام و تكميل  بر اس
فرم هاى مربوطه»،  «تعيين محدوده فضا و تيم 
كارى»،  «بهبود وزيباسازى محيط كار يا فضاى 

ــرايط حضور دراين  انتخابى» تا 27 بهمن،  ش
مسابقه اعالم شده است

ــى و نظام  ــد،  واحد فرهنگ ــت تولي  معاون
ــمار  ــه ش ــابقه ب ــان مس ــنهادات از حامي پيش

مى روند.
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتربا 

دبيرخانه مسابقه به شماره 3243-4192
تماس حاصل فرمايند

ــاس پرتيراژترين خودرو توليد  بر اين اس
ــركت   ــيم و صباي توليد ش داخل، پرايد نس
ــركت در 9 ماهه امسال در  سايپاست. اين ش
ــتگاه از اين  ــزار و 406 دس ــوع 216 ه مجم
ــوز  خودرو را در دو مدل بنزيني و دوگانه س

توليد كرد.
آمار نشان مي دهد كه پرايد نسيم و صبا سايپا 
ــژو 405 ايران  ــودرو و همچنين پ و پارس خ
ــب پرتيراژترين خودروهاي  خودرو به ترتي

توليد داخل در 9 ماهه سال جاري بوده اند.
ــه بازار  ــنا، در حالي ك ــزارش ايس ــه گ ب
ــواري در ايران در اختيار تنها  خودروهاي س
ــان مي دهد كه سه  ــت، آمار نش چهار برند اس

ــه  ــراژ توليد داخل در اختيار س خودرو پرتي
شركت قرار دارد.

ــاس پرتيراژترين خودرو توليد  بر اين اس
ــركت   ــيم و صباي توليد ش داخل، پرايد نس
ــركت در 9 ماهه امسال در  سايپاست. اين ش
ــتگاه از اين  ــزار و 406 دس ــوع 216 ه مجم
ــوز  خودرو را در دو مدل بنزيني و دوگانه س

توليد كرد.
ــاي  ــن خودروه ــه دوم پرتيراژتري در رتب
ــواري توليد داخل نيز پرايد نسيم و صباي  س
پارس خودرو قرار دارد. اين شركت در 9 ماهه 
ــال جاري 181 هزار و 328 دستگاه از اين  س

خودرو (بنزيني و دوگانه سوز) را توليد كرد.

همچنين در رده سوم، يكي از محصوالت 
ايران خودرو قرار دارد كه طي چند هفته اخير 
شماره گذاري آن توسط پليس متوقف شده بود 
كه البته دوباره ازسر گرفته شد. بر اين اساس 
ــال جاري در دو  توليد پژو405 در 9 ماهه س
مدل بنزيني و دوگانه سوز به رقم 119 هزار و 

769 دستگاه رسيد.
ــان مي دهد كه به  ــوي ديگر آمار نش از س
داليل مختلف در اين مدت توليد خودروهاي 
ــمند ليموزين سرير  تندر90 دوگانه سوز و س
ايران خودرو، پروتن سدان و پروتن هاچ بك 
زاگرس خودرو و ليفان 1300 كرمان خودرو 

به صفر رسيده اند.

پرتيراژترين خودروهاي ايراني معرفي شدند
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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 پرسنلينام و نام خانوادگيرديف
25698مصطفي رفيع زاده1
24467مرتضي عوني2
26762اكبر نيكويي3
24962محمدرضا رفعتي4
26856ابراهيم عبدي5
26463حافظ بدري6
22823ليدا ذوالفقاري7

زمان بندى تجهيز 
خودروهاى 

توليد داخل به اى بى اس 
 رئيس پليس راهنمايى و رانندگى نيروى 
ــئوالن پليس با وزارت  انتظامى از توافق مس
صنايع و معادن و خودروسازان براى تجهيز 
 ABS ــد قفل ــى به ترمز ض توليدات داخل

خبر داد.
ــكندر مومنى گفت: تا  سردار سرتيپ اس
ــال آينده بر اساس جدول زمانبندى  پايان س
همه خودروهاـ  به جز وانت پيكان به ترمز 

ABS مجهز مى شود.
وى افزود: 40 درصد محصوالت پژو 405 
و پژو پارس و 50 درصد محصوالت تندر و 
ــه ترمز ضد قفل  ــال ب پژو 206 تا پايان امس
تجهيز مى شود و 100 درصد اين محصوالت 
به ترتيب در مرداد،  مهر و اسفند سال 89 با 

ترمز ضد قفل توليد خواهد شد.
ــال  ــن گفت: تا خرداد س مومنى همچني
ــاى پرايد صبا،   آينده 100 درصد خودروه
سايپا 132 و سايپا 141 به اين سيستم مجهز 
مى شود و 80 درصد پرايد سايپا 111 و ريو 
تا خرداد و بقيه آن تا شهريور سال 89 داراى 

ترمز ABS خواهند شد.
رئيس پليس راهور افزود: 60 درصد پژو 
روآ نيز تا مهر سال آينده و 100 درصد آن تا 

اسفند 89 به ترمز ABS مجهز مى شود.
سردار مومنى درباره تجهيز وانت پيكان 
ــركت ايران خودرو  به ترمز ضد قفل كه ش
ــته اعالم كرده بود امكان نصب اين  در گذش
سيستم در اين خودرو وجود ندارد گفت: دو 
ــتگاه از اين محصول تا اسفند سال  هزار دس
ــكان از ابتداى  آينده و 100 درصد وانت پي

سال 90 با ترمز ضد قفل توليد خواهد شد.
وى افزود: 100 درصد خودروهاى پرايد 
ــه  ــوز نيز تا س ــايپا 132 دو گانه س صبا و س
ماهه چهارم سال آينده به ترمز ABS مجهز 

مى شوند.



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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ــت  ــته ها عنوان كتابي اس ــا فرهنگ ماشين نوش  اُتول نامه ي
ــروده هاي عاميانه اي كه پشت و پيش  ــعار و س كه نوشته ها، اش
اتومبيل ها نوشته مي شوند را دربر مي گيرد و براي هر يك توضيح 

و تفسير و گاه تصويري جذاب ارائه مي دهد.
اين كتاب كه با مقدمة موالنا جالل الدين محمد بلخي منتشر 
شده است به تاريخ ورود و رواج اتومبيل در ايران مي پردازد و 
با واكاوي بخشي از فرهنگ فولكلور اين مرزوبوم، مجموعه اي 
جامع، جالب و طنزگونه از گوشه هاي پيدا و پهنان اين فرهنگ 

ارائه مي كند.
ــي و موضوعي با  ــير تاريخ ــن كتاب در يك س  مخاطب اي
دل نوشته هاي پديدآورندگان اين فرهنگ يعني همان شوفرهاي 
ديروزي و رانندگان امروزي همراه مي شود و از پيام هاي نهفته 
در دل اين نوشته ها، گاهي اشك به چشم مي آورد و گاهي لبخند 

بر لب.
پديدآورندة كتاب در مدت هشت سال، تك بيت ها، عبارت ها 
و واژه هايي كه بر خودروها نوشته شده را جمع آوري كرده و با 

قاعده اي نظام مند كنار هم چيده است.
ــت كتاب، اطالعات خواندني از اولين هاي  در بخش نخس
ــتين اتوبوس،  ــتين اتومبيل، نخس ــران مثل نخس اتومبيل در اي
نخستين كاميون، نخستين تاكسي، نخستين شوفر مرد و نخستين 
شوفر زن، نخستين تصادف، نخستين ماشين هاي آتش نشاني و 
پستي همراه با عكس هاي تاريخي آمده است كه در گذري كوتاه 

خواننده را با تاريخ ورود و رواج اتومبيل در ايران آشنا مي كند.

اين كتاب با ظرافت و بداعتي خاص در 8 بخش به صورت 
ــده و از مجموعة پاره هاي فرهنگ  ــيم بندي ش موضوعي تقس
ــت كه عالوه  ــته ها كتابي خواندني فراهم آورده اس ماشين نوش
ــع در حوزة  ــز، نوعي فرهنگ جام ــتن مايه هاي طنز آمي بر داش
ــته ها، رانندگي و رانندگان در ايران به شمار مي آيد  ماشين نوش
ــش روي خواننده  ــف ادبي را پي ــات و نكته هاي ظري و اطالع

مي گذارد.
ــد:«  ــي از پيش گفتار كتاب مي نويس ــده در بخش پديدآورن
ــاربانان و كاروانيان  ــتان از آنجا آغاز شد كه صدها سال س داس
ــخِت خويش و در تنهايي و غربت  ــفرهاي طوالني و س در س
چندماهه و گاه چندساله زير لب زمزمه مي كردند و گاه به آواز 
مي خواندند تجربه هاي نغز و شيرين، گفته هاي پندآموزِ ديرين 
ــترهاي سماعي كه به  و دلتنگي ها و غصه هاي غم آگين را و ش
ــاربان مي رفتند. اين  ــتند پشِت سر س اين زمزمه ها عادت داش
روايت  ها سينه به سينه و نسل به نسل منتقل شد تا اندكي بيشتر از 
يك سدة قبل اُتول يعني همان اُتومبيل به سرزمين ايران نيز راه 
پيدا كرد و فصل جديدي از ادبيات سفر ورق خورد. با ورود اين 
ــرزمين ما و شكل گيري تدريجي حمل  اختراع بزرِگ بشر به س
و نقل جاده اي، ديگر نه خبري از ساربان بود و نه از كاروان و نه 
ــتان نقل كنند، پس ادامه داستان را از  از كاروانيان كه شعر و داس
ــتند تا دفتر داستان بلند و  سينه ها به پشت و پيش اُتول ها بنگاش
پايان ناپذير اُتول نامه هزاران و بلكه ميليون ها برگ داشته باشد 
و هر برگ آن يك اُتول باشد كه پاره هايي از اين داستان كم نظير 

فرهنگ ماشين نوشته ها
 سوار بر ُاَتول  آمد

بر آن نگاشته شود.» 
ــق نامه، طنزنامه، شورنامه، پندنامه،  آغازنامه، نيايش نامه، عش
ــكيل  ــت گانة كتاب را تش گله نامه و فرنگي نامه بخش هاي هش
مي دهند كه هر كدام تعدادي از ابيات ناب، عبارت ها و واژه هاي 

مورد استفاده در فرهنگ ماشين نوشته ها را در بر مي گيرند. 
اُتول نامه به قلم سيد جمال هاديان طبائي زواره در 288 صفحه 
در آذرماه سال جاري و با اهتمام نشر يك منتشر شده و در اندك 

زماني به چاپ دوم رسيده است.
ــم انبيا محمد  ــاه، نوروزنامه، بر خات ــاي كوت آفرينش متن ه
ــدة اين  ــر ش ــد مجموعة ادبي از ديگر آثار منتش صلوات و چن

پديدآورنده است.

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/9/2126271بنيامينابراهيم محمدى1
88/10/727382سارامرتضى ماهوتچى اصل2
88/10/723955آرمينشاهين تميز3
88/10/325193نگارحسن جبارى قاشقاى4
88/9/1621541على اصغرمهدى رحمتى5
88/9/2924350آسناوحيد ميردارمنصورپناهى6
88/10/624963حنانهمرتضى آقائى پورحسنعلى ده7
88/9/2721842سناعلى قهرمانى8
88/10/423528فرازمصطفى فربندنيا9

88/9/3024512اميرحسينياسر سيفى10
88/9/2223595آيدينابراهيم فدايى ده چشمه11
88/10/425322اميرعباسناصر استادى12
88/10/124007دينامحمدرضا فياضى13
88/9/2622974سيدعرشياسيدعباس حسينى14
88/9/2526908آرتينياور مجيدى كرتويجى15
88/9/2526026محدثهبهرعلى خداويردى 16
88/10/1026682بنيامينمرتضى ملكى17
88/10/823820اميرحسينمرتضى فرجامى18
88/1/1124217پارسامهدى شرينى قطب آبادى19
88/10/1022431زهرامحمدعلى كركبودى20
88/9/2520966ماهاناكبر عزيزى21
88/10/1723214اميرحسينساالر خدمتى الطراده22
88/10/523521نيايشحمزه على كسيلى23
88/10/822566زهراخسرو قربانى24
88/10/1322618ثنارضا على اكبر25
88/9/2526351ريحانهفرشاد ميرزايى كوركابيجارى26
88/9/1424252ساراحسين غفرانى27
88/10/185413شروينسعيد توكلى28



تلفنمحل كارشماره پرسنلينام خانوادگينامرديف
3799نت سالن رنگ متمركز7008احسانيمحمود1
4041بدنه 23034GTAباقريحميدرضا2
4236مونتاژ تندر26619فتاحيمهرداد3
3644خدمات فني23226فرجيحميدرضا4
3992برنامه ريزي بدنه 5109141معينيعليرضا5
4214انبار بدنه تندر25592ناصريجعفر6
3810روتوش23545ساوه ايعلي محمد7
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نامه پارس
اسامى برندگان جدول

توضيح: برخى از همكاران هنگام تكميل فرم مشخصات ، در ذيل جدول، محل كارشان را «پارس خودرو» عنوان كردند. بديهى است محل 
كار همه همكاران پارس خودرو است. منظور از محل كار واحد مورد نظرى است كه همكاران در آن مشغول اند. لطفًا در ستون محل كار، نام 

واحد و مجموعه اى كه در آن حضور داريد را قيد فرماييد. به عنوان نمونه «بدنه L90»، انبار پرايد، مديريت حراست و...

فال هفتهفال هفته

سودوكو-25 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.
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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.

 فروردين: تصميم گرفته ايد كه تمام انرژيتان 
ــط زندگيتان،  بخصوص  را صرف بهبودي محي
ــراد خانواده  ــه نيازهاي اف ــد. ب خانه تان بنمائي
رسيدگي كنيد. برخوردهاي تصادفي با ديگران 
تبديل به دوستي هاي بسيار عميق و دايمي خواهد 
گشت. موقعيت مالي تان تحرك زيادي نخواهد 

داشت. 
ارديبهشت: عالقه به كار نقش مهمي در اين 
دوره بازي خواهد نمود. اگر روابط بهم خورده اي 
درمحيط كارى داريد سعى كنيد سوى تفاهمات 

گذشته را بنوعي دوستانه حل كنيد.
ــيار موفقيت  ــر مالي دوره بس خرداد:. از نظ
ــتانتان به زودى به  آميزي در پيش داريد. با دوس
يك ماموريت كارى خواهيد رفت كه در ارتقاى 

شغلى تان بسيار مؤثر است.
تير: اين ماه دوره كار و فعاليت بوده و بيشترين 
ــرف خواهيد نمود.  انرژيتان را در محيط كار ص
با همكاران گرفتاريهائي خواهيد داشت و براي 
جلب رضايت صاحب كار و رئيس بايد حداكثر 
تالشتان را بكنيد. ديدارهاي بسيار شاد  با دوستان 
ديرينه خواهيد داشت. مواظب سالمتيتان باشيد. 
ــتي و بلنديهائي  مرداد: در موقعيت مالي پس
را تجربه خواهيد نمود بدون اينكه نگران كننده 
باشند. به زودى از مساله اى كه چند ماهى است به 

آن دچار شديد رها خواهيد شد.
ــكالت خانوادگي و  ــوده مش ــهريور: آل ش
ــا خواهيد بود.  اختالفات و درگيريهاي بين آنه
ــعي كنيد طرف هيچ كس نبوده و منصفانه در  س
موردشان قضاوت نمائيد. در زندگي زناشوئي از 

آرامش كامل برخوردار خواهيد گشت. 
ــي كه برايتان مهم است اختالف  مهر: با كس
عقيده و سليقه پيدا نموده و به همين دليل نيز بايد 
مواظب باشيد كه با تعصب كوكورانه او را از خود 
ــتيد كه تمرين مراحل  نرنجانيد. در دوره اي هس
ــه تنها در تصميم  مختلف تفكر و يوگا ميتواند ن
گيريهاي صحيح بسيار مثبت واقع شود بلكه براي 

حفظ سالمتي تان نيز مهم خواهد بود. 
ــته ها و آنچه كه در آن اتفاق افتاده  آبان: گذش
است بار ديگر در زندگي حاضرتان ظاهر ميشوند. 
ــائل اجازه ندهيد كه جلو  ــعي كنيد به اين مس س
ــرفت هايتان را بگيرد. آينده وقتي مي تواند  پيش
ــد كه خودتان را از قيد و  برايتان لذت بخش باش
بندهاي گذشته رها سازيد. از بيماران و افراد مسن 

خانواده بيشتر ديدن نمائيد. 
ــرتان به رقابت خواهيد نشست  آذر: با همس
از اينكه چه كسي بايد بر مديريت خانواده تسلط 
داشته باشد. يادتان نرود كه خشم تان را در خود 
نگاه داريد ولي ميتوانيد آنرا با روشهاي خالقانه 

خالي سازيد. 
ــت زياد  ــان ممكن اس ــكالت ماليت دي: مش
ــد ولي باعث ايجاد اختالف با همسر  مهم نباش
خواهند گشت. سعي كنيد در اين مورد به شريك 
زنديگي تان اعتماد بيشتري داشته باشيد. مشكل 
ــالمتي نخواهيد داشت.  به خصوصي از نظر س
امكان سفر بسيار مهم و در رابطه با رشته فعاليت 

برايتان وجود دارد. 
ــته ايد به راهنمائي ها و   بهمن: هميشه توانس
نصايح ديگران گوش داده و آخر سر آنچه را كه 
براي خود شما مهم است انجام دهيد ولي اكنون 
ــن روش تغييري دهيد.  ــيده  كه در اي وقتش رس
دوران بسيار شادي خواهيد داشت. موقعيت مالي 

نگران كننده نخواهد بود. 
 اسفند: احساس مي كنيد كه بار ديگر در يكي 
ــرار داريد. اگر  ــانس ترين دوره ها ق از خوش ش
بتوانيد موقعيت مالي تان را با عقل تنظيم نمائيد نه 
با قلب خواهيد توانست جلو نگراني هاي بيهوده 
را براي هميشه بگيريد. ديدارهاي مهم و مفيدي با 

افراد متشخص خواهيد داشت.
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احترامَا با توجه به اينكه اكثريت پرسنل داراي كارت هاي Access و شتاب هستند ولي 
عمدتَا هنگام استفاده از دستگاه ATM داخل شركت، دچار مشكل مي شوند و گاهَا مجبور به 

گرفتن مرخصي جهت استفاده از دستگاه هاي اصلي ATM بيرون از شركت مي شوند.
لطفاَ در صورت امكان تعداد دستگاه هاي ATM داخل شركت را افزايش دهيد تا در صورت 
ــتفاده كنند. (الزم به ذكر است متأسفانه دستگاه  ــنل بتوانند از ديگري اس اشكال در يكي، پرس
موجود ATM در داخل شركت، اغلب در زمان هاي پرداخت دچار كندي و اشكال مي شود)

با تشكر
 با توجه به بخشنامه اخير درخصوص ايجاد تمهيدات جهت بن كارت هاي خريد ملت. 
ــيان دارند كه متأسفانه  ــنل كارت خريد پارس ــت با توجه به اينكه تمامي پرس الزم به ذكر اس
ــاي تهيه و توزيع  ــت. لطفَا در صورت امكان ترتيبي اتخاذ فرماييد تا به ج ــتفاده نيز اس بالاس

كارت هاي خريد ملت، از همان كارت هاي خريد پارسيان استفاده شود.
از مديريت محترم عامل كمال تشكر را داريم.

با تشكر

 با عرض سالم و خسته نباشيد:
ــي مراكز خريد،  ــتفاده از تمام ــهولت در خريد كاال و نيز اس لطفَا اگر امكان دارد جهت س

فروشگاه ها و.... كارت هاي خريد پارسيان جايگزين بن  كارت هاي فعلي شود.
با تشكر

 با سالم خدمت زحمت كشان عزيز در نامه پارس
در صورت امكان جايي هم براي جدول شرح در متن در مجله خود بگذاريد. 

با تشكر
دوست دار هميشگي شما

ــكر از اين اقدام جديد در تمامي پرداخت ها. لطفَا در  ــنامه جديد و تش  با توجه به بخش
ــتر و هم چنين به علت اينكه استفاده از دستگاه هاي ATM  در  صورت امكان جهت رفاه بيش
 ATM بيرون از شركت داراي امنيت كافي نيست، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا تعداد دستگاه هاي
ــاپيش از اقدام مذكور جناب مديريت محترم عامل كمال  ــركت افزايش يابد. پيش در داخل ش

تشكر را داريم.
با تشكر فراوان

 در صورت امكان جهت استفاده بهينه در امر خريد، همزمان با توزيع بن هاي اهدائي، مبالغ 
آنها در بن كارت ها شارژ شود.

با تشكر از زحمات شما

 مي خواستم بگم كه چرا در قسمت ال 90 سالن بدنش هم سيستم گرمايشي داره و 
هم سرمايشي ولي قسمت مونتاژ هيچي نداره كانال كشي هم نشده درهاش هميشه به علت 
تغذيه خط بازه و سرما به داخل مي آيد واقعَا اينجا خيلي سرده بچه ها همه سرما خوردند 

لطفَا رسيدگي بشه؟
  سالن مونتاژ ال 90 مشابه سالن بدنه داراي سيستم گرمايشي و سرمايشي است كه 
ــت و كانال هاي فرعي آنها در حال انجام است  كانال هاي اصلي كليه فضاها اجرا شده اس
كه به دليل تداخل با توليد به كندي پيش مي رود. شايان ذكر است در هر يك از سالن ها در 

حدود 50 درصد از كانال هاي فرعي اجرا شده است.
نت تاسيسات عمومي

 سالم خواهشمند است در صورت امكان با مسئوالن بهداري هماهنگي الزم صورت 
گيرد كه داروهاي مجاز اعم از سرماخوردگي، حساسيت، آنتي بيوتيك و... به صورت نقدي 
ــيار اتفاق مي افتد افرادي كه در دوره درمان مريضي  در اختيار پرسنل قرار گيرد. چون بس
خويش هستند و داروهاي تجويز شده پزشكان را همراه نياورده اند و نياز به استفاده از آن 

داروها جهت بهبودي ايشان الزم بوده. درمانگاه از دادن دارو ممانعت مي كند
ــنل فقط در صورت   در خصوص فروش نقدي دارو: تحويل هر گونه دارو به پرس
تجويز پزشك معالج شركت امكان پذير است و در صورتي كه بيمار داروي خود را به همراه 
نياورده است بايستي با معرفي نامه از واحد خود (فرم مراجعه به فوريت هاي پزشكي) به 

اداره سالمت عمومي مراجعه تا پس از ويزيت پزشك، دارو به ايشان تحويل شود.
معاون منابع انساني و اداري

ــنل توليد قرار مي گيرد از نظر كيفيت  ــالم كفش هاي ايمني كه در اختيار پرس  با س
ــبي نبوده و باعث ايجاد ناراحتي ها از قبيل درد كف پا و ميخچه مي شود و  در سطح مناس
ــالن متفاوت هستند مثَال كف سالن رنگ  سالن هاي مختلف شركت از نظر كف سازي س
اكثر ايستگاه هاي كاري و اداري آن شبكه هاي فلزي هستند و سطح غيرهموار دارند از اينرو 
ــتفاده مي كنند دچار مشكالت فراوان مي شوند مورد بعدي  پرسنلي كه از اين كفش ها اس

درخصوص مدت زمان تعويض اين كفش ها است.
 درخصوص كفش هاي ايمني: اين كفش ها بر طبق ماده 90 قانون كار به تأييد مركز 
ــاي مربوطه را اخذ مي كند كه  ــيده و گواهينامه ه تحقيقات اداره كار و امور اجتماعي رس
دليلي بر مطلوبيت و كيفيت آنها است. در مورد مشكالت مربوط به كف سالن ها كه باعث 
ايجاد مشكالتي براي پاي پرسنل مي شود بايد ذكر كرد گزينه اول در اين خصوص اصالح 
شرايط كف سالن ها بوده و در صورتي كه اين موضوع از نظر واحد مهندسي مردود است 
ــرايط نامناسب كف سالن منطبق باشد قابل  در مرحله بعد استفاده از كفش ايمني كه با ش

بررسي است.
معاون منابع انساني و اداري

ــي دستگاه تنفس  يك متخصص گوش و حلق و بيني گفت:  آلرژي،  عفونت هاي ويروس
ــرف آنتي بيوتيك در  ــد. همچنين مص ــينوزيت باش فوقاني و پليپ مي تواند موجب بروز س
ــي فوقاني،  مقاومت اين ويروس را به همراه دارد و  صورت عفونت ويروسي دستگاه تنفس

مي تواند محيط مناسبي براي سينوزيت ميكروبي ايجاد كند.
دكتر قاسم كريمي اظهار داشت:  عوامل مختلفي مي توانند در بروز بيماري سينوزيت نقش 

داشته باشند كه شايع ترين علت آن آلرژي است.
وي گفت: بيماري سينوزيت زماني ايجاد مي شود كه كيفيت و كميت ترشحات سينوسي به 

هرعلتي تغيير كند و موجب انسداد دهانه سينوس ها شود.
ــينوس را از عوامل ايجاد  ــي،  آلرژي تومورهاي زير س وي پوليپ و تومورهاي داخل بين

سينوزيت عنوان كرد.
ــيگار نيز مي تواند با تاثير مخرب بر روي  كريمي افزود: هواي گرم و خشك و كشيدن س
ــده و منجر به عفونت ميكروبي  مژكهاي داخل سينوس باعث تغيير در ترشحات سينوس ش

شود.
وي همچنين بيماري هاي ژنتيكي خاص را نيز عامل تغيير در ترشحات سينوسي دانست و 

افزود:  اين نوع بيماري ها مي توانند محيط مناسبي براي رشد ميكروب هاي عفوني فراهم كنند.
وي با بيان اين كه مهم ترين اقدام در بيماري سينوزيت رفع انسداد و عامل انسداد سينوس است،  
ــاي مربوط موفقيت آميز نبود نياز به عمل جراحي  تصريح كرد: هر زماني كه اين كار با داروه

است تا فعاليت سينوس ها به شكل معمول برگردد.
ــتان مراقبت از خود را جدي بگيرند؛ چرا كه  وي اضافه كرد: افراد بايد در فصل سرد زمس
عفونت هاي ويروسي،  دستگاه تنفس فوقاني را ايجاد مي كند و از آنجايي كه اين نوع عفونت 
ــي  ــتفاده از آنتي بيوتيك ها براي درمان عفونت ويروس هيچ نيازي به آنتي بيوتيك ندارد،  اس
دستگاه فوقاني مي تواند مقاومت ويروس را افزايش دهد و از اين طريق محيط مناسبي را براي 

ايجاد سينوزيت ميكروبي فراهم كند.
ــينوزيت ناشي از آلرژي مي تواند در  اين متخصص گوش و حلق و بيني گفت: بيماري س

صورت درمان نشدن آلرژي فرد،  تداوم پيدا كند.
ــينوزيت يك نوع عفونت ثانويه دستگاه  وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه س
تنفسي به شمار مي آيد و معموال به علت سرماخوردگي و يا آلرژي ايجاد مي شود كه با درمان 

به موقع اين بيماري ها مي توان از بروز سينوزيت جلوگيري كرد.

آنچه موجب بروز سينوزيت مى شود 



بابا
 تماس بگيريد تماس بگيريد

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.

Circle Track
ــابقات خودرويي اعم از رالي و جي تي و فرمول  ــريه Circle Track منبعي درجه اول در خصوص تكنولوژي خودروها و شركت هاي حاضر در مس نش
است. اين اطالعات با طبقه بندي موتور،  شاسي و ايمني به خوانندگان نشريه ارائه شده است. همچنين معرفي رانندگان مسابقه و مسابقات مهم از جمله مطالب 

خواندني اين نشريه است.

automotoportal.com
اين سايت جذاب خودرويي به زبان انگليسي 
مطالب خواندني فراواني دارد. عالوه بر مطالبي 
ــوالت خودرويي  ــورد جديد ترين محص در م
ــاز،  آلبوم عكس  شركت هاي معتبر خودروس
خودروها،  فيلم هايي از خودروهاي جديد و وال 
پيپرهاي زيبا براي كساني كه دوست دارند عكس 
زيبايي از يك ماشين را روي صفحه نمايش رايانه 

خود داشته باشند،  وجود دارد. حتما ببينيد.

خودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي
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لنز پارس

تورس،  مهاجم جوان و گلزن ليورپول و تيم ملي اسپانيا حاال به قوتي رسيده كه از 
مدير باشگاه انگليسي خواسته است براي بهبود وضع تيم،  بازيكنان تازه بخرد. او اين 
اعتماد به نفس را با خود از اسپانيا به انگليس آورده وگرنه ليگ برتر انگلستان،  جايي 
نيست كه بازيكنان بتوانند از اين رهنمودها به سرمربي تيم بدهند.تورس جوان يك 

آئودي Q7 به رنگ مشكي دارد. موتور هشت سيلندر اين آئودي 4200 سي سي حجم 
ــرعت آن به 250 كيلومتر در ساعت مي  و 350 اسب بخار قدرت دارد و حداكثر س
رسد. آئودي كيوهفت يك اس يو وي سايز متوسط محسوب مي شود و البته زيبا كه با 

پرداخت فقط60 هزار دالر مي توان صاحب اين خودروي قوي،  زيبا و جادار شد.

7Q فرناندو تورس- آئودي

41794179

نامه پارسنامه پارس
 شركت پارس خودرو

صاحب امتياز: شركت پارس خودرو
مدير مسئول: مجتبى رضايى

سردبير: محمدعلى كريمى
دبير تحريريه: محمد رضائى

مدير هنرى: ابوالفضل صحرايى
امور اجرايى: مريم نصرى

با تشكر از همكارى آقايان: 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


