
نقشه راه ارتباطات
در گفت وگو با علي محمدي زاده 
مدير ارتباطات
«ارتقاي برند پارس خودرو از طريق تدوين استراتژي و 

نقشه راه ارتباطات، يكي از دغدغه هاي جدي ماست.»
علي محمدي زاده، مدير ارتباطات پارس خودرو، اگر چه در 
طول مصاحبه بر ارتقاي برند پارس خودرو تأكيد جدي دارد 
ــايي، توسعه  و ترجيع بند صحبت هايش چيزي جز «شناس
ــت؛ اما معتقد است براي  و ارتقاي برند پارس خودرو» نيس

ارتقاي برند بايد سازوكارهاي متعددي را به كار بست.

نامه پارسنامه پارس
اول اسفند  1388ـ شماره 29

اسامي برندگان مسابقه فجراسامي برندگان مسابقه فجر

توليد پيكاپ 
جديد

ماكسيما بازهم 
قله نشين 
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ارگان داخلى شركت پارس خودرو

1313
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پارس خودرو قهرمان مسابقات سراسرى ايدرو
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نامه پارسنامه پارس

خبر

مهندس تفرشي، عضو گروه 
تخصصي خودرو ايدرو شد

پيكاپ جديد توليد شد
ــن خبر گفت: اولين خودرو پيكاپ  مهندس مهيار مرادي، مدير پروژه پيكاپ جديدبا اعالم اي

جديد توسط مهندسان و همكاران داخلي و با همكاري شركت نيسان توليد شد.
ــركت پارس خودرو با همكاري شركت نيسان، براساس اهميت  مهندس مرادي اعالم كرد: ش
ــاس ارتقاي سطح كيفي كليه محصوالت  به مباحث ايمني در كليه توليدات و هدف گذاري براس
 AIR) و هم چنين كيسه هوا (ABS) خود اقدام به تجهيز تمامي خودروهاي خود به ترمز ضد قفل

BAG) كرده است.
مدير پروژه خودرو پيكاپ جديد در پايان با بيان اين مطلب كه براساس اعالم شركت بازرسي 
ــركت پارس خودرو از ابتداي توليد همواره بهترين و  كيفيت و استاندارد ايران، خودرو پيكاپ ش
باكيفيت ترين خودرو وانت كشور بوده است افزود: از عمده ترين تفاوت هاي پيكاپ جديد مي توان 
به تغيير كلي در ظاهر اين خودرو (FACE LIFT) ، ترمز ضد قفل (ABS)، كيسه هوا (AIR BAG) و 

اخذ استاندارد يورو 3 (EURO3)اشاره كرد.

مديرعامـل پارس خـودرو عضـو گـروه تخصصـي 
خودروسازان گسترش شد.

به گزارش اداره اطالع  رساني مديريت ارتباطات، طي حكمي از 
سوي مهندس هدايت، معاون وزير صنايع و معادن و رييس هيأت 
ــازي صنايع ايران، مهندس تفرشي  عامل سازمان گسترش و نوس

ــت گروه تخصصي  ــركت پارس خودرو به عضوي مديرعامل ش
ــاس اين گزارش، اعضاي كار  ــازمان درآمد. براس خودرو  اين س
گروه تخصصي خودرو، سياست هاي كالن و برنامه هاي راهبردي 
ــتراتژي توسعه خودرو،  اين حوزه همچون اهداف سند گروه اس
سياست هاي وزارت صنايع و معادن در حوزه خودرو  و استراتژي و 

برنامه هاي كالن گروه هاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا را مورد 
بررسي قرار مي دهند. اين گزارش حاكي است، تشكيل كار گروه هاي 
تخصصي در حوزه هاي مختلف صنايع و فعاليت هاي ايدرو، يكي 
از جهت گيري هاي جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 

محسوب مي شود.

با حكم مهندس هدايت

توليد پيكاپ جديد

 به همت مديريت CRM سالن پذيرش ويژه معلوالن و جانبازان در شركت پارس خودرو افتتاح شد.
به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات، پس از شكل گيري كارگروهي ويژه، جهت افزايش ميزان كيفيت و كميت خدمت دهي 
به جانبازان و معلوالن كشور و در پي به ثمر رسيدن بسياري از دستاوردهاي همكاران شركت پارس خودرو در زمينه پروژه خودرو معلوالن و 

جانبازان، برگ ديگري از تالشهاي اين عزيزان به ثمر نشست.
ــركت پارس خودرو و در جهت اجراي طرح تكريم اين قشر محجوب و  اين گزارش حاكي است با توجه به تردد جانبازان و معلوالن به ش

گرانقدر جامعه، سالن پذيرش ويژه معلوالن و جانبازان افتتاح شد.
ــاس اين گزارش، فضاي مورد نظر در نزديكترين مكان ممكن به ورودي اصلي شركت قرار داشته و در آن امكانات رفاهي خاصي  بر اس
ــالن مورد نظر با حضور مهندس روان بد قائم مقام معاونت  جهت تردد، انتظار و استراحت انواع معلوليت ها فراهم شده است. گفتني است س

بازاريابي و فروش، مهندس قليچ پور مدير CRM و جمعى از همكاران افتتاح و به بهره برداري رسيد.
در همين حال مهندس قليچ پور از كليه واحدها و همكاراني كه در اين كار خداپسندانه با اين مديريت همكاري داشته اند به ويژه معاونت 

اداري، معاونت مهندسي و مهندس مغني نماينده مديرعامل در پروژه معلوالن  تشكر و قدردانى كرد.
ضمنًا شماره تلفن 4459 نيز جهت تسهيل در ارتباطات اين اطاق در نظر گرفته شده است.

براساس اعالم پايگاه اطالع رساني شركت بورس و اوراق بهادار كشور، شركت سايپا برمبناي شش مولفه شامل ارزش معامالت، حجم 
معامالت، ميانگين ارزش بازار، ميانگين تعداد سهام معامله شده، تعداد دفعات معامله و تعداد روزهاي معامالتي براي فصل پاييز در بين 

همه شركت هاي پذيرفته شده در بورس عنوان نخست را كسب و فعالترين شركت بورس ايران معرفي شد. 
ــب كرده، بانك پارسيان و  ــايپا كه عنوان نخست را كس ــركت بورس، با اعالم اين خبر افزود: پس از س علي صحرايي، مدير بازار ش

سرمايه گذاري بهمن عنوان دوم و سوم را به دست آوردند. 
سازمان بورس در گزارش قبلي، گروه سايپا را سودآورترين شركت در بين شركت هاي صنعتي معرفي و پيش بيني كرده است كه اين 
ــهم عايد سهامدارانش مي كند. اين ميزان از سود پيش بيني شده  شركت با كسب سود هفت هزار 9 ميليارد ريالي، 674 ريال به ازاي هر س
حدود 50 درصد بيش از ساير خودروسازان است.  سهام سايپا از اوايل پاييز در زمينه تعداد معامالت، ميزان سهام معامله شده، ارزش بازار 
و تعداد خريداران، جزو شركتهاي برتر بورس كشور بوده است.  گروه سايپا طي ده ماهه گذشته 544 هزار دستگاه انواع خودرو توليد كرده 

كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 هزار دستگاه خودرو بيشتر است. 

با تالش CRM انجام شد

افتتاح سالن پذيرش ويژه معلوالن و جانبازان 

سايپا فعال ترين 
شركت بورس
در سه ماهه
سوم سال 



مهندس پوستين دوز تشريح كرد

استراتژي سايپا 
ــن گروه در  ــايپا اعالم كرد: اي ــازي س  مدير عامل گروه خودروس
ــگاه اقتصادي را در بخش  برنامه هاي بلند مدت خود تالش مي كند ن

توليد حاكم كند.
مهندس نعمت اله پوستين دوز در پنجمين سمينار مديران توليد كه به 
همت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و گروه خودروسازي 
ــده بود با بيان اين مطلب افزود:  سايپا در شهر تاريخي اصفهان برپا ش
ــعه فعاليت هاي توليد نيازمند چند نگاه اساسي است كه مديران  توس
ــگاه اقتصادي را به هدف  توليد به عنوان حلقه هاي تجميع آن، يك بن
ــترك اين نگاه ها  ــع مخرج مش ــك مي كنندو در واق اصلي خود نزدي
ــوند. وي با بيان اينكه مديران توليد اولين مترجم نگاه  محسوب مي ش
ــوند افزود: توانايي  ــي در يك بنگاه محسوب مي ش طراحي و مهندس
ــود كه ظرفيت بخش هاي طراحي و   اي اين افراد زماني متبلور مي ش

مهندسي را به فعل درمي آورند و محصول نهايي را عرضه مي كنند. 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان كرد: در گام بعدي 

ــرات و ديدگاه هاي  ــه بازتاب نظ ــي و فروش قرارداد ك نگاه بازارياب
مشتريان را منتقل و بر اساس اهداف اصلي در بخش توليد را مشخص 
ــتين دوز با بيان اينكه رفتارهاي انساني و الزامات فني از  مي كنند. پوس
ديگر نگاه هاي حاكم در بخش توليد است افزود: نگاه اقتصادي يكي از 
اصلي ترين مواردي است كه تمركز بر روي آن كمتر به چشم مي خورد 

ولي اهميت آن در باالترين سطوح قرار دارد. 
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا با تأكيد بر اهميت اين موضوع 
خاطرنشان كرد: طبيعي است كه در چنين شرايطي بايد نگاه اقتصادي 

و مالي را در بين مديران توليد توسعه بخشيد. 
ــتند  وي افزود: در تمام بنگاه هاي صنعتي مديران توليد افرادي هس
كه برنامه هاي مديريت ارشد در بخش هاي توليد، سيستم هاي كيفي، 
ــعه محصول و بازار، صادرات و بهره وري را محقق مي كنند و بر  توس
اين اساس فاصله بين مديريت ارشد و مديران اجرايي و توسعه بايد به 

گونه اي تنظيم شود كه اهداف متعالي بنگاه بر پايه آن استوار باشد. 
مهندس پوستين دوز ادامه داد: در اين ميان نگاه كاركنان نيز از درجه 
اهميت بااليي برخوردار است، زيرا تمام فعاليت هاي توليدي توسط 
ــرايطي تجربيات اصلي در بخش  آنها صورت مي پذيرد و در چنين ش

توليد به واسطه حضور آنها حاصل مي شود. 
ــت يك بنگاه  وي تصريح كرد: مديران توليد تعيين كننده سرنوش
ــوند و چكيده توانايي هاي يك مجموعه توسط آنها  ــوب مي ش محس
ــتين دوز گفت: ماحصل اين توانايي ها در قالب  به دست مي آيد. پوس
ــتريان خواهد بود  ــگاه از نگاه مش ــفير يك بن محصول و به عنوان س
ــوار مديران توليد  ــرايطي وظايف دش و طبيعي است كه در چنين ش
مشخص مي شود. مديرعامل سايپا خاطرنشان كرد: بهره وري در يك 
بنگاه زماني حاصل مي شود كه مجموعه نگاه هاي حاكم بر يك بنگاه 
اقتصادي توسط مديران توليد به درستي با هم تركيب شوند. وي با بيان 
ــاز داخلي به واسطه نگاه بازار  اينكه مجموعه شركت هاي خودروس
ــتري به اهميت اين موضوع پي برده اند افزود: حلقه اتصال بين  و مش
مشتريان و توليد واحدهاي مهندسي هستند و تجميع نگاه هاي حاكم 
در بخش توليد توسط اين واحدها به عنوان يك اهرم پيش برنده تلقي 
مي شود. پوستين دوز با بيان اينكه تمام فعاليت هاي ياد شده هدف ايجاد 
ارزش افزوده صورت مي گيرد. گروه خودروسازي سايپا با تمركز بر 
روي اين بخش ها، برنامه هاي گسترده اي را در راستاي افزايش رضايت 

مشتري، ارتقاي كيفيت محصول و توسعه بازار پيش بيني كرده است.

ــرات و ديدگاه هاي ــه بازتاب نظ ــي و فروش قرارداد ك نگاه بازارياب
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نامه پارسنامه پارس خبرخبر

شركت پارس خودرو،موفق به دريافت باالترين 
سطح تقديرنامه A جايزه تعالي منابع انساني گروه 

سايپا شد.
بر اساس اين گزارش، شركت پارس خودرو، در پى 
ــاني گروه خودروسازي  ارزيابي جايزه تعالي منابع انس
ــط مركز ارزشيابي و توسعه منابع  سايپا (SHRD)، توس
ــبب  ــان به عمل آمد، به س ــاني گروه كه روز 11آب انس
اهتمام در جهت گام نهادن در مسير توسعه منابع انساني 
ــود موفق به دريافت  و تعريف و اجراي پروژه هاي بهب

ــطح تقديرنامه A جايزه تعالي منابع انساني  باالترين س
گروه شد. 

ــه اين منظور و  ــمي كه ب بنا بر اين گزارش، در مراس
ــايپا، مديران عامل گروه،  با حضور مديرعامل گروه س
معاونين منابع انساني و ارزيابان گروه روز دوشنبه مورخ 
ــالن همايش موسسه مطالعات بهره وري و  28دى در س
منابع انساني سازمان برگزار شد، نشان جايزه و لوح هاي 
مربوطه توسط مديرعامل گروه به نماينده شركت اهدا 

شد.

  باالترين سطح تقديرنامه A به منابع 
انساني پارس خودرو رسيد

پارس خودرو توليد مگان E2فول آپشن را آغاز كرد

شركت پارس خودرو توليد مگان E2 فول آپشن 
را بر اساس نياز مشتريان آغاز كرد

به گزارش اداره اطالع رسانى شركت پارس خودرو 
ــگان 1600cc و  ــتقبال هموطنان عزيز از م پس از اس
2000cc، توليد مگان 1600cc فول آپشن E2 نيز در 

شركت پارس خودرو آغاز شده است.  
بر اساس اين گزارش ضرورت پاسخگويى مناسب 
به توقعات مشتريان و احترام به انتخاب آنها و نيز توجه 
به نتايج حاصله از نظرسنجى هاى تخصصى كه در رابطه 
با خودرو مگان از مشتريان بعمل آمده، باعث تصميم 
گيرى در افزايش آپشن ها و تجهيزات اين خودرو در 

جهت رفاه و ايمنى بيشتر مشتريان شده است. 
ــى از جديدترين  ــت در يك اين گزارش حاكى اس
ــا در جهان كه  ــن خودروه ــاى ايمن تري رتبه بندى ه
ــه  EuroNCAP اعالم شده، خودرو  توسط موسس
ــوع 37 امتياز در  ــاز از مجم ــب 37 امتي ــا كس مگان ب

تستهاى تصادف، خود را به عنوان يكى از ايمن ترين 
خودروهاى جهان از هر لحاظ معرفى نمود و موفق به 
اخذ نشان پنج ستاره شد كه اين موضوع خودرو مگان 

را در ايران با استقبال كم نظيرى مواجه كرده است. 
ــي از  ــت، يك ــده اس ــزارش آم ــن گ ــان اي در پاي
اصلي ترين برنامه ريزي ها و هدف گزاري هاي شركت 
پارس خودرو ارائه همزمان خودروهاى ايمن، لوكس 
ــاي كمي و كيفي خدمات پس  و برتر دنيا در كنار ارتق
ــد كه در همين راستا كليه اقدامات و  از فروش مي باش
ــب پس از  پيش بيني ها در رابطه با ارائه خدمات مناس
فروش براي محصوالت اين شركت از جمله خانواده 
مگان انجام گرفته و مراكز خدمات پس از فروش اين 
شركت به سرعت در حال تجهيز و آموزش مي باشند 
ــد خانواده مگان از جمله  تا با ورود خودروهاي جدي
مگان كوپه، خدمات پس از فروش مناسبي به متقاضيان 

ارائه شود.

افزايش پيشنهادات در دي ماه
آمار پيشنهادات همكاران در دي ماه افزايش چشمگيري 
ــنهادها با اعالم اين خبر گفت: آمار  داشت. دبير نظام پيش
ــبت به مدت مشابه سال گذشته  پيشنهادها در دي ماه نس

ــته به طوري كه اين جهش  ــمگيري داش ــرفت چش پيش
ارزشمند طبق جدول ذيل قابل مالحظه به نظر مي رسد.

سال 88سال 87
2/53هدف سرانه

تا پايان دي ماه 2/62/95دريافتي
تا پايان دي ماه 1300 پيشنهاد900 پيشنهاداجرا شده



نتايج بررسـى هايى كيفى خودروهاى سـاخت داخـل از صدر 
نشينى پى در پى ماكسيما خبر مى دهد.

بر اساس اين گزارش، شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران جدول رده بندى 
كيفى خودروهاى سوارى داخلى طى هفته نخست بهمن ماه را در شرايطى 

اعالم كرد كه طى آن، باز هم نيسان ماكسيما صدرنشين شده است.
طبق ارزيابى كيفى صورت گرفته در اين رده بندى كه 22 خودرو توليد داخل 
ايران خودرويى  از همتاى  باالتر  در آن جاى دارند، تندر90 پارس خودرونيز 

خود جاى دارد. 

ماكسيما بازهم قله نشين 
تندر پارس خودرو همچنان در صدر
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برپايي سمينار آشنايي با خودروهاي هيبريدي

هديه دهه فجر
معاونت منابع انساني و اداري اعالم كرد:

به مناسبت آغاز ايام اهللا دهه مبارك فجر، و 
بنا به تصويب مديرعامل، به هر يك از عزيزان 
ــو برنج ايراني  همكار عالوه بر اهدا 30 كيل

مبلغ 900/000 ريال پرداخت خواهد شد.
ــا تاريخ درجه  ضمنًا بن هاي فوق فقط ت

شده در آن معتبر است.

واجدين شرايط 
تسهيالت خودرو بخوانند

ــرد: افراد  ــاني اعالم ك معاونت منابع انس
واجد شرايط تسهيالت خودرو مراجعه كنند
ــاني و اداري ضمن  ــع انس معاونت مناب
ــارك فجر  ــيدن ايام دهه مب ــك فرارس تبري
اعالم كرد: با عنايت به پيشنهاد معاون منابع 
انساني و اداري درخصوص تغيير واگذاري 
خودرو به تسهيالت خودرو و نيز تصويب 
ــرايط طبق ليست  مديرعامل، افراد حائز ش
ــاون و رفاه و  ــده در پرتال اداره تع اعالم ش
ــف اعالم  ــا اولويت ردي ــو اعالنات، ب تابل
ــده به همراه تضامين الزم (سفته به مبلغ  ش
37/500/000ريال) به امور مالي مراجعه تا 

اقدامات الزم صورت پذيرد.

نمرات بهره وري را در سيستم ببينيد
ثبت نمرات بهره وري سيستمي مي شود.

ــرح و برنامه، ثبت  بنابر اعالم معاونت ط
ــده به صورت  ــره وري از ماه آين نمرات به
ــد. براساس اين  ــتمي انجام خواهد ش سيس
ــه آموزش  ــزارش در اين خصوص جلس گ
روسا، سرپرستان و هم چنين مسئوالن دفاتر 
معاونان و مديران براي ثبت  نمرات بهره وري 
ــتم، در  ــنل به صورت مكانيزه در سيس پرس
تاريخ 11 بهمن در محل سالن رمضان برگزار 

شد. 
ــت كه از ماه آينده  لذا الزم به توضيح اس
ليست به صورت دستي ارسال نخواهد شد و 
ثبت نمرات بهره وري به روش جديد صورت 

مي گيرد.

6 اسفند؛ آخرين تاريخ دريافت 
كمك هزينه درماني

ــا صدور  ــت ب ــي و بهداش ــت ايمن مديري
اطالعيه اي اعالم كرد:

ــال،  ــدن به پايان س با توجه به نزديك ش
ــكي براي  ــت ارائه مدارك پزش ــكاران جه هم
ــط تا تاريخ  ــه درماني فق ــت كمك هزين درياف
ــه اين واحد مارجعه  ــفند فرصت دارند تا ب 6 اس

كنند.
ــه درماني  ــزارش، هزين ــاس اين گ براس
ــود در  ــس از اين تاريخ ارائه ش ــي كه پ مدارك
ــال آينده محاسبه مي شود  كمك هزينه هاي س
ــفند به  لذا دريافت مداركي كه تاريخ آنها 6 اس
ــوروز 89 انجام  ــس از تعطيالت ن ــت پ بعد اس

خواهد شد.

تقدير از معاونت منابع انساني
ــاني مديريت  به گزارش اداره اطالع  رس
ــركت  ــاغل در ش ــادران ش ــات، م ارتباط
ــه اي از زحمات و  ــي نام ــودرو ط پارس خ
ــاني تقدير و  حمايت هاي معاونت منابع انس

تشكر كردند.
ــت مادران شاغل  در اين گزارش آمده اس
در پارس خودرو كه از مزيت هاي مهدكودك 
ــده اند طي نامه اي  پارس خودرو بهره مند ش
ــاي معاونت منابع  ــات و حمايت ه از زحم
انساني به دليل كمك به ارتقاي سطح آموزش 
ــطه تقويت واحد كار  در مهدكودك به واس
آموزش و فوق برنامه ورزشي جهت كودكان 

تشكر و قدرداني كردند.

سمينار آشنايي با خودروهاي هيبريدي، 
ــاي مربوطه  انواع سيســتم ها و تكنولوژي ه

برگزار شد.
ــعه منابع انساني  به گزارش مديريت توس
ــنايي با خودروهاي  ــمينار آش و آموزشي، س
هيبريدي، انواع سيستم و تكنولوژي هاي مرتبط 
ــركت گسترده همكاران  روز 19 بهمن و با ش

شركت برپا شد.
ــمينار مذكور كه ويژه  بنابراين گزارش، س
ــا و كارشناسان بود از  معاونان، مديران، رؤس
ــاعت 9 الي 12 صبح در محل سالن رمضان  س

ادامه داشت.
ــمينار بر  اين گزارش مي افزايد ارائه اين س
عهده مهندس ذاتى از مديران و محققان صنعت 
خودرو بود.  وي سوابق كارى در شركت هاى 
ــركت هاى  ايران خودرو، زامياد و چندين  ش
ــنا به تكنولوژى هيبريد  ــى داشته و آش مهندس

است.
ــمينار به   موضوعا ت مورد بحث در اين س

شرح ذيل بود:
ـ قواى محركة هيبريدى چيست؟

ــواى محركة  ــورى ق ــاى مح 2ـ مزيت ه
ــه خودروهاى  ــبت ب ــودرو نس ــدى خ هيبري

معمولى
3ـ تاريخچة طراحى، نمونه سازى و ساخت 

خودروهاى هيبريدى در جهان
4ـ استراتژى هاى مختلف طراحى مفهومى 

قواى محركة هيبريدى
ــتم هاى  ــاى مختلف سيس 5ـ توپولوژى ه

هيبريدى خودرو
مهمترين موارد 

در حال حاضر و با تكنولوژى هاى موجود، 
باالترين راندمان و كمترين آاليندگى با استفاده 
از خودروهاى برقى (محرك الكتريكى) بدست 

مى آيد، اما:

ــاخت هاى توزيع برق براى  1: هنوز زير س
ــارژ باطرى هاى خودرو در سراسر جاده ها  ش
ــيرهاى تردد خودرو ايجاد نشده است.  و مس

(انجام اين كار بسيار پر هزينه است)
ــتم قابل اطمينانى براى  2: هنوز هيچ سيس
ــريع باطرى هاى محرك  ــارژ الكتريكى س ش
الكتريكى خودرو (در مقياس سوخت گيرى 
مجدد بنزين و گازويئل و گاز) در جهان ابداع 

نشده است.
ــا قابليت ذخيرة برق  3: هنوز باطرى هايى ب
ــير رضايتبخش  ــراى پيمودن طول مس كافى ب
ابداع نشده است (فعًال چنين باطرى هايى بسيار 

گرانقيمت و سنگين خواهند بود)
ــرژى الكتريكى از  ــتخراج ان ــوز اس 4: هن
ــدروژن (در داخل  ــاوى هي ــوخت هاى ح س
ــوختى به حد  ــوژى پيل س ــودرو) و تكنول خ
توجيه فنى اقتصادى الزم براى رقابت با حجم 

انرژى مورد نياز حمل و نقل نرسيده است.
لذا حداقل تا سال 2025 تكنولوژى هيبريدى 
مورد استفاده قرارخواهد گرفت و  تا زمانى كه 
ــودرو برقى با راه  ــاى حركت خ تمامى نيازه
ــوند  حل هاى توجيه پذير و كارآمد ارضاء نش
ــع انرژى حركت  ــا نتوانند تنها منب و باطرى ه

خودرو باشند.
ــا موتور/ژنراتور  ــور مجزا (ي از يك ژنرات
يكپارچه) براى توليد دائمى انرژى الكتريكى 
ــود و اين كلى ترين  در خودرو استفاده مى ش

مفهوم قواى محركة هيبريدى است.
مزيت هاى محورى قواى محركة هيبريدى 
ــواى محركة  ــاى ق ــودرو طبقه بندى مزاي خ

هيبريدى
ــوژى از ديدگاه مديريِت  اهم مزاياى تكنول
ــاى  ــت بنگاه ه ــودرو و مديري ــع خ صناي

خودروسازى
ــه  اهم مزاياى تكنولوژى از ديدگاه مقايس

تكنولوژى هاى نو و مديريت تكنولوژى
ــي  اهم مزاياى تكنولوژى از ديدگاه مهندس

خودرو
اهم مزاياى تكنولوژى در ديگر صنايع

ــتـ   اهم مزاياي تكنولوژى از ديدگاه زيس
محيطي و منافع  ملى و اجتماعى

ــي و  اهم مزاياى تكنولوژى از لحاظ سياس
استراتژيك

ــتم قواى محركة  مزيت هاى محورى سيس
هيبريدى خودرو: مزاياى تكنولوژى از ديدگاه 

عوامل زيست محيطى و ملى
ــوخت  امكان كاهش قابل توجه مصرف س

بين 10 تا 40درصد 
كاهش قابل توجه آاليندگي محيط زيست
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گراميداشت سي و يكمين فجر انقالب در پارس خودرو

سي و يكمين سـالروز پيروزي انقالب 
شكوهمند اسـالمي با برپايي برنامه هاي 

متنوع در پارس خودرو گرامي داشته شد.
ــح روز 12 بهمن  ــزارش، صب ــن گ بنابراي
ــام خميني(ره)  ــا ورود حضرت ام همزمان ب
بنيانگذار كبير انقالب اسالمي، مراسم ويژه اي 
ــروه موزيك  ــدان مديريت با حضور گ در مي

ارتش برپا شد.
اين گزارش مي افزايد: يكي ديگر از برنامه ها 
كه مورد استقبال گسترده همكاران قرار گرفت 
برپايي نمايشگاه محصوالت فرهنگي بود كه به 

صورت نقد و اقساط به همكاران واگذار شد.
ــبت ايام اهللا دهه فجر  عالوه بر اين به مناس
ــكوهي براي كليه معاونت ها  ــگاه باش نمايش
ــاله و  ــي س ــتاوردهاي س ــد كه دس برگزار ش

ب 
ي 

ن
(
ي 
ك

ها
ت
ه

ر
ها
 و

موفقيت هاي آنان در آن به نمايش گذاشته شد.
ــاس اين گزارش از ديگر برنامه هايي  براس
ــالگرد پيروزي انقالب  كه در سي و يكمين س
ــد مي توان  ــالمي در پارس خودرو برپا ش اس
ــع ابتدايي،  ــابقات فرهنگي ويژه مقاط به مس
راهنمايي، دبيرستان در قالب نقاشي، خاطره و 

مقاله اشاره كرد.
ــالن هاي توليدي به  ــه س ــن در كلي هم چني
ــابقه ورزشي از  مناسبت دهه مبارك فجر مس
جمله طناب كشي، مچ اندازي و دارت برپا شد.

ــي از برنامه هاي ويژه  بنابراين گزارش، يك
ــران نمونه و  ــم تجليل از كارگ اين ايام مراس
ــتگان بود كه به همراه همسرانشان در  بازنشس
اين برنامه شركت كردند اين مراسم با استقبال 

ويژه همكاران روبه رو شد.

مسابقه منتشره در ويژه نامه دهه فجر انقالب اسالمي با استقبال بسيار گسترده همكاران روبه رو 
ــيع و غافلگيركننده بود  كه مدير ارتباطات تصميم گرفت تعداد  ــتقبال به قدري وس شد. اين اس

برندگان از 10 نفر به 20 نفر افزايش يابد. آنچه در پي مي آيد اسامي همكاراني است كه به سواالت 
پاسخ صحيح داده و پس از قرعه كشي برگزيده شدند.

اسامي برندگان مسابقه فجر انقالباسامي برندگان مسابقه فجر انقالب

محل كارشماره پرسنليتلفننام خانوادگينامرديف
QC 35 دستگاه40595099احمدي پورابراهيم1
نت ماشين آالت سالن پرس338519852عزيزيابراهيم2
رنگ متمركز393626214اكبري پورمحمد3
سالن مونتاژ رنو423524021عبداللهينادر4
تعميرات مكانيكي 35 دستگاه405524441مهرابيسيروس5
رنگ متمركز393625189جمال دوستعسگر6
سالن GTX كفي سازي پرايد404725841محسني اوغانيحميد7
خدمات عمومي361425999بهراميعلي8
بدنه تندر26579ـــفارسيسجاد9
نت ماشين آالت پرس338520306حسينيسيدجالل10
سواري كمك دار326520719موسويپرويز11
واحد ارزشيابي محصول365722894عزتيمهدي12
سالن تندر5463ـــپناهيحميد13
پرس408723101حبيبي پوررادعليرضا14
مونتاژ 35 دستگاه400524110دهقانيمسلم15
بدنه تندر 43162572590ترابيانحميدرضا16
سالن رنگ تعميرات آستر 393826855Cمنفردآيت اهللا17
روتوش سالن 35 دستگاه405820903فهيميحسين18
35 دستگاه400123974عبداهللاعليرضا19
35 دستگاه405820911صادقيناصر20
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نامه پارس گفت وگوگفت وگو

نقـشه راه ارتباطــات
در گفت وگو با علي محمدي زاده، مدير ارتباطات

ــوع نگاه تان به  براي ورود به بحث بد نيســت به زاويه و ن
ارتباطات اشاره اى داشته باشيد. 

ارتباطات يك تعريف خاصي دارد. تعريفي كه از ارتباطات در 
نهادها و سازمان هاي كشور ارائه مي شود، يك تعريف مشخصي 
ــط، جامعه به عنوان مخاطب و ارگان  است. ارتباطات حلقه واس
ــت. در تعريفي كه از ارتباطات در جامعه مدرن ارائه  مربوطه اس
ــانه هاي جديد اين موضوع به صورت  شده با توجه به رشد رس
ــان مي دهد. به همين خاطر  ــته تر خود را نش گسترده تر و برجس
سازمان ها هم سعي كردند اين عرصه را فراسنتي ببينند و تنها در 
قالب روابط عمومي هاي گذشته به آن نگاه نكنند. به عبارتي سعي 
كردند تا به هر طريقي كه بشود ارتباطات را گسترده تر كنند. امري 

كه ما نيز بر آن تأكيد خواهيم دانست.
فكر مي كنيد چه تفاوت هايي بين ارتباطات در محيط هاي 

صنعتي و غيرصنعتي وجود داشته باشد؟
ــي، رويكردهاي مختلفي  ــات در مجموعه هاي صنعت ارتباط
ــازي ها نيز با توجه به  ــد. ضمن آنكه در خودروس را دنبال مي كن
شاخصه هايي كه بحث خودروسازي با خود دارد برخي از ابعاد 
ارتباطات هم بايد قوي تر عمل كند. به عنوان مثال وقتي وارد بحث 
خودروسازي مي   شويم، نمايشگاه ها ارزش خاصي پيدا مي كنند 
و بر همين اساس هم خبر و هم نوع تبليغات ارزش ويژه اي دارد. 
ــنتي كار را به جلو برد  بنابراين نمي توان با يك روابط عمومي س

بلكه بايد براساس يك فرآيند تخصصي و علمي گام برداشت.
پس مي توان نتيجــه گرفت جنابعالي هم قرار اســت چنين 

رويكردي را دنبال كنيد؟
دقيقَا. رويكرد ما هم بر همين اساس خواهد بود. سعي خواهيم 
ــده هم رويكرد  كرد در عرصه هايي كه براي ارتباطات تعريف ش
ــتفاده كنيم و هم  ــيم و از تجربه همه عزيزان اس علمي داشته باش
ــال كرده و به  ــاي ارتباطي را دنب ــكوفايي عرصه ه نوآوري و ش
ــت كه در  ــي كاري ما حوزه تبليغات ماس كار بنديم. حوزه اصل

نمايشگاه ها و اطالع رساني هاي ما منعكس مي شود.
در واقع چشم انداز تعريف شده اي داريد كه مثًال قرار است 

با فعاليت تبليغاتي و رسانه اي به آن دست پيدا كنيد؟
ــتيم. ما در سايه  بله. ما به دنبال ارتقاي برند پارس خودرو هس
ــي را كه در عرصه ارتباطات  پارس خودرو كار مي كنيم و هر گام
برمي داريم در راستاي توسعه، ارتقا و شناسايي برند پارس خودرو 
ــعي خواهيم كرد از ابزارهايي  در جامعه است. به همين خاطر س
كه داريم به بهترين نحو استفاده كنيم. از ابزار تبليغات، نمايشگاه، 

ــانه  خبر، پيامك و روش هاي گوناگوني كه هر كدام به نوعي رس
محسوب مي شوند به نحو احسن استفاده خواهيم كرد تا به هدف 

اصلي كه به آن اشاره كردم، دست پيدا كنم.
در حال حاضر وقتي به حضور پارس خودرو در نمايشگاه هاي 
ــا واقعًا هم حرفي براي گفتن  مختلف نگاه مي كنيم مي بينيم كه م
داريم كه بايد زده شود و هم اينكه شهروندان ما بايد با رويكردهاي 
ــوند. اين  ــنا ش ــتر آش جديد ما و ويژگي هاي محصوالت ما بيش
ــگاه مي افتد. وقتي  ــت ممكن در نمايش اتفاقات در بهترين حال
محصول خود را در معرض ديد عموم مي گذاريم و تمام اطالعات 
آن محصول و خصوصيات آن را افراد از نزديك مي بينند با توجه 
به اينكه اين محصوالت داراي ويژگي هاي خاصي هستند قطعًا 

در ارتقاي بدنه ما تأثير بيشتري خواهد داشت.
در بحث تبليغات خبر و اطالع ساني هم برنامه هاي خاصي كه 
ــال خواهيم كرد. به طور خالصه  به ارتقاي برند ما كمك كند دنب
بايد بگويم پارس خودرو به سبب خدمت و كيفيت محصوالت 
داراي ارزش هايي است كه وظيفه ما حفظ و مديريت اين ارزش ها 
ــت تا بدانند محصولي كه از اين شركت  و انتقال آن به جامعه اس

عرضه مي شود از نظر كيفيت كامًال مطمئن است.
براي اين امر چه برنامه هايي داريد؟

با توجه به رشد توليد در پارس خودرو، قطعًا همه بخش هاي 
ــند. وقتي توليد ما  شركت نيز بايد گام به گام آن رشد داشته باش
چندين برابر مي شود حتمًا هم بايد ارتباطات پا به پاي آن حركت 
كند. بر همين اساس در بحث رسانه ها دو رويكرد اساسي را پي 
خواهيم گرفت. يكي از شاخص  ترين مواردي كه در پارس خودرو 
مي توانيم به آن افتخار كنيم، بحث ارتباط با رسانه هاست. اين را نه 

به عنوان مدير ارتباطات بلكه براساس آمار مي گويم. فراواني خبر 
ما در رسانه ها اين امر را نشان مي دهد. به راحتي مي توان مقايسه 
كرد و ديد خبري كه از خودروساز رقيب ما در سطح جامعه مخابره 
مي شود چه فراواني خبري دارد و خبري كه از مديريت ارتباطات 

پارس خودرو ارسال مي شود چه فراواني را دربر مي گيرد.
ميانگين فراواني خبري ما قريب به 30 خبر است حتي خبري 
داشتيم كه 40 رسانه در يك روز به انعكاس آن پرداختند. اين اتفاق 

كمي نيست و خيلي مقبول است.
اين همه در حالي است كه ما حتي قصد توسعه آن را هم داريم. 
به نظرم بايد در دو عرصه به طور جدي كار كنيم. عرصه نخست 
توليد خبر است كه تاكنون هم خيلي خوب انجام شد. عرصه دوم 
هم به نظرم بايد روي هدايت و تعامل رسانه ها باشد. به نظرم بايد 
ــيم تا مقبوليت، كيفيت و  به گونه اي با رسانه ها تعامل داشته باش
برتري هاي پارس خودرو در آن ها منعكس شود. وقتي وارد يك 
ينگاه اقتصادي مي شويم كه رقيب با رقيباني هم دارد حتمًا بايد به 
گونه اي گام برداشت تا مقبوليت هاي برجسته تر شوند و در سطح 

جامعه مشتريان بيشتر نمود پيدا كند.
ــاره كرديد،  به ارتقاي برند پارس خودرو از طريق تبليغات اش
استراتژي تبليغات شما بر چه اساسي است ما در بحث تبليغات 
ــتيم. يكي از برنامه هايي كه در حال  به دنبال استراتژي جدي هس
ــال  حاضر خيلي جدي دنبال مي كنم و فكر مي كنم در ابتداي س
آينده بتوانيم جمع بندي كنيم نقشه جامع ارتباطات پارس خودرو 
ــتيم تا بتوانيم براي تمام عرصه هاي  ــت يعني به دنبال آن هس اس
ــيم و طبق نقشه راه تدوين  ارتباطات استوارتر مدوني داشته باش
شده حركت كنيم. تبليغات، بخواهيم يا نخواهيم صورت خواهد 

«ارتقاي برند پارس خـودرو از طريـق تدوين اسـتراتژي و نقشـه راه ارتباطات يكـي از دغدغه هاي جدي 
ماست.»

علي محمدي زاده، مدير ارتباطات پارس خودرو اگر چه در طول مصاحبه بـر ارتقاي برند پارس خودرو تأكيد 
جدي دارد و ترجيع بند صحبت هايش چيزي جز «شناسايي، توسعه و ارتقاي برند پارس خودرو» نيست اما معتقد 
است براي ارتقاي برند بايد سازوكارهاي متعددي را به كار بسـت. به گفته وي ارتباطات گسترده با رسانه ها  و 
شهروندان اگر چه يكي از اين راهكارهاست اما توجه جدي به پرسنل و ايجاد فضاي روحيه بخش و انگيزشي نيز 
در اين امر بسيار موثر خواهد بود. بر همين اساس به گفته مدير ارتباطات پارس خودرو برنامه هاي جدي ارتباطي 
در حال تدوين است تا قدري از خشكى فضاى صنعتي بكاهد. برپايي جشن بزرگ كارگري يكي از آنهاست كه 
در پايان كار امسال در پارس خودرو برگزار خواهد شد. ديدار با مديرعامل، برنامه هاي متنوع براي خانواده ها و... 
از ديگر برنامه هاي ارتباطات است كه پيگيري خواهد شد. در همين حال مي توان به تأكيد علي محمدي زاده مدير 
ارتباطات بر گسترش برنامه هاي فرهنگي براي كاركنان شركت اشاره كرد كه با تدوين استراتژي ارتباطات در 

اوايل سال آينده به طور جدي اجرايي خواهد شد.
حاصل گفت وگوي نامه پارس  با مدير ارتباطات پارس خودرو پيش روي شماست.

مژده اي كه مي توانم بدهم اين است كه به اميد 
خدا يك جشن كارگري خيلي بزرگ را بعد از 

پايان كار امسال خواهيم داشت. اين جشن كه با 
حضور مديران و معاونان و همه كاركنان شركت 
برگزار خواهد شد يك مراسم بسيار شاد و مفرح 

خواهد بود. 
تالش ما اين است كه اين جشن را در داخل 

شركت برگزار كنيم.

"



درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
29

ره 
شما

1 ـ 
38

د 8
سفن

ل ا
او

9

نامه پارس

اااااااااااااااااااررررررررررررررگرگاااااااااااااااااررررررررررررگرگ 9
نامه پارسنامه پارس گفت وگوگفت وگو

ــنتي، پيش برويم به هر حال در  گرفت. اگر بخواهمي به سبك س
نشريات تبليغات انجام خواهد شد و بيل بردهاي تبليغاتي ما هم 
به نمايش درمي آيد و در صدا و سيما هم ديده خواهيم شد. اما اگر 
بتوانمي به صورت هدفمند اين قطعات پازل تبليغاتي را كنار هم 
بچينيم و هر كدام را به موقع استفاده كنيم قطعاً اثرگذاري بيشتري 
ــت. وقتي بر برنامه جامع و نقشه راه  در سطح جامعه خواهد داش
ارتباطات پارس خودرو تأكيد مي كنم به خاطر اين است كه بدانيم 
گام بعدي ما چيست؟ در واقع چه كارهايي در گذشته انجام داديم 
ــت چه كاري انجام دهيم. به همين خاطر اين  و در آينده قرار اس

وظيفه را دقيق تر دنبال خواهيم كرد.
به آن چه كه تاكنون اشاره داشتيد مي توان ارتباطات بيروني 
نام نهاد به عبارتي همان نقش و وظيفه مهم ارتباطات كه حلقه 
ــتم بدانم براي داخل  واسط جامعه و سازمان است مي خواس

شركت و ارتباطات دروني چه برنامه اي داريد؟
ــكل مي دهد و به  بحثي كه يكي از دغدغه هاي جدي من را ش
ــت پيگيري مباحث فرهنگي در  نظرم از نيازهاي مهم شركت اس
درون شركت است كه طي چند هفته اخير هم سه برنامه داشتيم. 

اين مسأله را به طور جدي دنبال خواهيم كرد. 
ما روزانه با حدود 7 هزار نفر به طور مستقيم درگير هستيم، اينها 
فعاليت هاي مختلفي را انجام مي دهند، جمعيت بسيار عمده و قابل 
توجهي از اين تعداد در خط توليد فعاليت مي كنند، بخشي از آنها 
ــتند. تعدادي هم كه درصد قابل  در مهندسي و ساير بخش ها هس
توجهي هم مي تواند باشد در ستاد اداري شركت فعاليت مي كنند 
ــت كه مجموعه هاي  ــكي نيس ما براي همه اينها برنامه داريم. ش
صنعتي به واسطه ويژگي هاي خاص خودشان خشن هستند. وقتي 

دستگاه هاي مكانيكي متعدد بدون وقفه در حال كار باشند بدون 
ــود. اين ها همه شاخصه هاي  ــكي ايجاد مي ش ترديد فضاي خش
ــين آالت خواه ناخواه به  دنياي مدرن است كه در پس ورود ماش
وجود مي آيد. اما ما بايد به عنوان كساني كه در ستاد كار مي كنيم و 
متولي امور فرهنگي هم هستيم. خشونت را از فضاي صنعتي كم 
كنيم و به تعبيري ماليم تر كنيم و فضاي رواني و روحي كاركنان 
را به نوعي تنظيم كنيم تا بتواند هم كارايي بيشتر داشته باشد و هم 
ــد. عدم دقت در بازوبست حتي يك پيچ در  انگيزه اش بيشتر باش
ــارت زا باشد اما وقتي ما آرامش  محيط هاي صنعتي مي تواند خس
رواني پرسنل را از طريق برنامه هاي متعدد فراهم كنيم قطعًا هيچ 

اتفاق ولو ساده اي هم رخ نخواهد داد.
براي اجرايي شدن و در واقع ايجاد فضايي كه بر آن تأكيد 

داريد چه راهكارهاي عملياتي پيش بيني كرديد؟
ما برنامه هاي فرهنگي بسيار زيادي را برنامه يزي كرديم. يكي 
ــتقيم بدنه مديريتي با كاركنان است.  از اين برنامه ها، ارتباط مس
البته در بخش هاي مختلف اين امر وجود دارد. مثًال معاون توليد، 
ــه كارگري حضور  ــي معاونت هاي ديگر در بدن معاون مهندس
دارند. مديران بخش توليد ما به طور كامل در خط حضور دارند. 
اما اين ارضاكننده بخش كارگري نيست. ما هم معتقديم كسي كه 
بار توليد مجموعه را به دوش مي كشد قطعًا بايد حمايت معنوي 
مديريت كالن مجموعه را پشت سر خود احساس كند. به همين 

خاطر براي شيوه هاي ايجاد اين ارتباط داريم، كار مي كنيم.
در عين حال نگاه ما، نگاه خانواده محوري است. سعي خواهيم 
كرد فضايي را ايجاد كنيم تا پرسنل ما به همراه خانواده شان بتوانند 
به تفريحاتي بروند. سعي مي كنيم محيطي را ايجاد كنيم تا همدلي 

پرسنل ما بيشتر شود.
تمام تالش ما اين است كه امنيت رواني پرسنل را فراهم كنيم. 
ــي هم قول مساعد دادند كه  بر همين اساس آقاي مهندس تفرش
ديدار مستقيم با كارگران داشته باشند. هر چند قبًال اين كار انجام 
مي  شد اما مدتي است متوقف شده، در زمان توقف اين ديدارها هم 

ثبت نام هاي زيادي انجام شده و به اميد خدا برگزار خواهد شد.
در عين حال رسانه هاي داخلي هم داريم مثل نامه  پارس كه به 
دست همه پرسنل مي ر سد و واقعاً قابل تقدير است. از نكات قابل 
توجه و مثبت نامه پارس مي توان به گوش شنوا اشاره كرد كه در 
راستاي همين دغدغه ها است و ما هم سعي مي كنيم جواب ها را 
بگيريم و ارائه كنيم. در راديوپارس هم برنامه يزي مجددي داريم 
انجام مي دهيم تا مقداري آيتم هاي جديد به برنامه ها اضافه شود و 
ارتباط آن با پرسنل بيشتر شود به عبارتي سعي مي كنيم كه صداي 
پرسنل بيشتر شنيده شود. چرا كه اعتقاد داريم در روحيه شان بسيار 
ــت. واقعًا بايد گفت  راديو  موثر است. راديو متعلق به پرسنل اس
ــت، به نظرم كمتر مجموعه اي  پارس  از نقاط قوت مجموعه اس
ــد. ما هر روز صبح از ساعت  ــت كه چنين چيزي را دارا باش اس
ــدي در مجموعه داريم. طي اين  7 تا 8 صبح برنامه راديويي تولي
ــاهد زحمات اين عزيزان بودم. البته اين  مدتي كه اينجا هستم ش
را هم بايد اشاره كنم كه اخيراً دوستان توليد درخصوص صداي 
راديو در برخي سالن ها نكته اي را به ما اعالم كردند كه بايد روي 
آن كار شود. در برخي از سالن ها با مشكل صدا روبه رو هستيم و 
ــتم هاي صوتي آنها ايراداتي دارد. براي رفع آن با گروه هاي  سيس
فني در بيرون صحبت كرديم. اميدواريم به زودي  مشكل صدا در 

سالن ها حل شود.
در عين حال بايد از همكاران فرهنگي هم تشكر كنم.

ــيدند اعم از مشاوره و  اين دوستان زحمات خيلي خوبي كش
ــدي كه واقعًا محرم و  برگزارى برنامه هاي مذهبي به صورت ج
ــن آنكه برپايي  ــد. ضم صفر پرباري در پارس خودرو برگزار ش

مراسم دهه فجر هم واقعًا قابل تقدير بود.
خبر خوش نداريد؟

مژده اي كه مي توانم بدهم اين است كه به اميد خدا يك جشن 
ــال خواهيم داشت.  كارگري خيلي بزرگ را بعد از پايان كار امس
اين جشن كه با حضور مديران و معاونان و همه كاركنان شركت 
ــاد و مفرح خواهد بود.  ــد يك مراسم بسيار ش برگزار خواهد ش
تالش ما اين است كه اين جشن را در داخل شركت برگزار كنيم.

نگاه ما، نگاه خانواده محوري است. سعي خواهيم 
كرد فضايي را ايجاد كنيم تا پرسنل ما به همراه 
خانواده شان بتوانند به تفريحاتي بروند. سعي 
مي كنيم محيطي را ايجاد كنيم تا همدلي پرسنل 
ما بيشتر شود. تمام تالش ما اين است كه امنيت 
رواني پرسنل را فراهم كنيم. بر همين اساس 
آقاي مهندس تفرشي هم قول مساعد دادند كه 
ديدار مستقيم با كارگران داشته باشند

"
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شركت پارس خودرو براي دومين بار در جايزه 
ملي  بهره وري و تعالي سازماني شركت كرد.

براساس اين گزارش اين ارزيابي در روزهاي 
ــط تيم  12 الي 14 بهمن و به مدت 3 روز توس
ارزيابي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 
ــد. اين گزارش مي افزايد: تيم ارزياب  انجام ش
براساس معيارهاي 9 گانه مدل تعالي سازماني، 
پس از جلسه افتتاحيه با حضور اعضاي شوراي 
معاونان و بازديد از خط تندر 90، كار خودرا با 

بررسي معيار رهبري آغاز كردند. 
ــه روز ارزيابي  بنابراين گزارش در پايان س
فشرده و پس از انجام مصاحبه با برخي كاركنان 

ــات متمركز، جمع بندي تيم ارزياب  در جلس
ــه اختتاميه و در جمع اعضاي شوراي  در جلس

معاونان شركت بدين شرح بيان شد:
ــدي عملكرد  ــاخص هاي كلي 1. ننايج و ش
ــده محقق شده  مناسب است اهداف تعيين ش
است. هم چنين روند رو به رشد اكثر نتايج كليد، 

عملكرد مشاهده شده است.
2. ايجاد و استقرار سيستم هاي مديريتي در 

سطوح مختلف سازماني مشهود است.
ــطوح  ــري مفهوم فرآيندگرايي در س 3. تس

مديريتي مشاهده شده  و قابل تحسين است.
4. نظام پيشنهادات در شركت پارس خودرو 

مستقر شده و مشاركت كاركنان در آن مشهود 
است.

5. كانال هاي ارتباطي مختلفي ميان كاركنان 
و رهبران سازمان تعريف شده اند.

6. اقدامات خوبي در زمينه مديريت دانش و 
تسهيم آن در سازمان اتفاق افتاده است.

ــبي درخصوص استفاده از  7. رويكرد مناس
پتانسيل هاي علمي و نخبگان وجود دارد.

ــير پيشبرد  ــازمان در مس 8. تيم مديريتي س
اهداف، همدل ارزيابي شد.

ــق در بدنه كاركنان  9. حس وفاداري و تعل
مشاهده مي شود

دوميـن تيـم تخصصي تجهيـز خودرو 
معلوالن به قم و اصفهان اعزام شدند. 

ــاني مديريت  ــزارش اداره اطالع رس ــه گ ب
ــد مديريت محترم  ــا توجه به تاكي ارتباطات، ب
عامل در زمينه گسترش فرهنگ مشتري مداري و 
رضايت مشتريان، به خصوص در زمينه خودرو 
معلوالن و لزوم رسيدگي به اين قشر جامعه در 
سراسر كشور، گروهي از مهندسان و همكاران 
ــر ويلچر خودروهاي  محترم جهت نصب باالب
ــتان ها  تندر90 و پرايد ويژه معلوالن به شهرس

ــاس اين گزارش پس از  ــده اند. بر اس اعزام ش
اجراي موفقيت آميز طرح گردهمايي خودروهاي 
تجهيز شده با تجهيزات ويژه معلوالن و جانبازان 
در تهران و نيز تيم اعزامي متشكل از معاونت هاي 
توليد، مهندسي و CRM جهت تجهيز و بازبيني 
خودروهاي ويژه معلوالن به شهرهاي قزوين، 
ــت، اردبيل، تبريز، زنجان و همدان پس از  رش
اتمام ماموريت و بازديد از اين خودروها و رفع 
ــر ويلچير بر روي  معايب موجود و نصب باالب
ــم و اصفهان عزيمت  اين خودروها، اينك به ق

خواهند نمود. شايان ذكر است كه در پي اعالن 
اهميت ويژه موضوع تجهيزات خودرو معلوالن 
ــودرو و تعامالت  ــط مدير عامل پارس خ توس
ــتي  ــازمان بهزيس ــب صورت گرفته با س مناس
ــور، كارگروهي به مديريت مهندس مغني  كش
ــكل از مديران و نمايندگان معاونت هاي  و متش
توليد، مهندسي و فني، فروش و خدمات پس از 
فروش، برنامه ريزي، طرح و برنامه، بازرگاني، 
مالي و اقتصادي، منابع انساني، تضمين كيفيت، 
طرح و برنامه و مديريت هاي  CRM، حراست 
ــد. با توجه به نوپا بودن  و ارتباطات  تشكيل ش
اين صنعت در كشور و نبود امكانات و تجارب 
قبلي و با توجه به غيرت و همت مثال زدني كليه 
ــين و همكاران عزيز شاغل در  مديران، مهندس
ــياري از  ــركت پارس خودرو، هم اكنون بس ش
معلوالن و جانبازان كشور از مزاياي همت اين 
عزيزان بهره مند شده و مي توانند  با جدا شدن از 
بند نااميدي، در مناسبات و صحنه هاي اجتماعي 

حضوري فعال تر داشته باشند.

اعزام دومين تيم تخصصي تجهيز خودرو معلوالن به قم و اصفهان

حضور پارس خودرو در جايزه ملي
 بهره وري و تعالي سازماني

سرپرست معاونت مالي و اقتصادي 
منصوب شد

ــوي  ــي حكمي از س ــي ط ــي كرامت عل
مديرعامل به عنوان سرپرست معاونت مالي 

و اقتصادي پارس خودرو منصوب شد.
ــي ضمن اين انتصاب، از  مهندس تفرش
ــمند آقاي پورزرين در زمان  خدمات ارزش

تصدي اين پست قدرداني كرد.

تجديد گواهي نظام مديريت 
محيط زيست

گواهي نظام مديريت محيط زيست شركت 
پارس خودرو (SGS) تجديد شد.

ــاني مديريت  به گزارش اداره اطالع  رس
ــاس مميزي نهايي به عمل  ارتباطات، براس
ــركت  ــوط توليدي ش ــه خط ــده از كلي آم
پارس خودرو كه در روزهاي 29 و 30 دي ماه 
ــال جاري به عمل آمد، گواهي بين المللي  س
زيست محيطي(SGS)  به مدت 3 سال كامل 

تجديد شد.

پارس خودرو نايب قهرمان فوتسال 
پيشكسوتان

ــب تيم  ــال، نصي ــي فوتس ــب قهرمان ناي
پيشكسوتان و مديران پارس خودرو شد.

تيم پيشكسوتان و مديران شركت مقام دوم 
فوتسال را كسب كردند.

ــاني مديريت  ــزارش اداره اطالع  رس به گ
ارتباطات و به نقل از اداره تربيت بدني معاونت 
ــال پيشكسوتان و  ــاني، تيم فوتس منابع انس
مديران شركت پارس خودرو موفق به كسب 
مقام دوم مسابقات پيشكسوتان كارگري شد.

اولين نشست تخصصي بهينه سازي 
مصرف انرژي برگزار شد

ــازي  ــت تخصصي بهينه س ــن نشس اولي
ــنبه 10 بهمن در سالن  مصرف انرژي روز ش

رمضان برگزار شد.
ــت تخصصي  ــزارش، نشس ــن گ بنابراي
ــخنراني  ــرژي با س ــازي مصرف ان بهينه س
ــران و خدمات  ــدس منطقيان، مدير عم مهن
فني و حضور روسا و پرسنل اين مديريت و 
نمايندگان معاونت ها و مديريت هاي مستقل 

برپا شد.
براساس اين گزارش در اين جلسه كه پس 
از تصويب پروژه بهينه سازي انرژي از سوي 
مهندس تفرشي، مديرعامل صورت گرفت، 
ضمن اطالع  رساني از وضع موجود در زمينه 
ــركت پارس خودرو،  ــرژي در ش مصرف ان
ــريح پروژه هاي مصوب اقدام شد كه  به تش
ــتور كار قرار  به عنوان فاز دوم پروژه در دس
ــت در پايان نشست  گرفته است. گفتني اس
ــاير  ــده و س ــور، پروژه هاي مطرح ش مذك
ــركت كنندگان، توسط نمايندگان  نظرات ش
و كارشناسان حاضر در جلسه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
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برپايي مراسم 
عزاداري
اربعين حسيني

برگزارى آديت فرايند برخى سالن ها

شركت پارس خودرو در مسابقات سراسرى 
ــازمان  ــركت هاى تابعه س با حضور تيم هاى ش
ــازى صنايع ايران كه از 9 تا 13  گسترش و نوس

بهمن برگزار شد، مقام قهرمانى را كسب كرد.
ــركت  بنا بر اين گزارش پارس خودرو با ش
ــتى، تنيس روى ميز،  ــى كش در 5 رشته ورزش
ــال در مسابقات  شطرنج، دو و ميدانى و فوتس
ــازمان گسترش و نوسازى  شركت هاى تابعه س
ــركت كرد. اين  ــهر مشهد ش صنايع ايران در ش
ــركت دراين  ــداد 15 ش ــزارش مى افزايد:تع گ
مسابقات حضور يافتند كه پارس خودرو موفق 

به كسب سه مقام اول در رشته هاى دو و ميدانى، 
شطرنج و كشتى شد و بدين ترتيب  در مجموع  

مقام قهرمانى اين دوره  مسابقات را از آن خود 
كرد. 

فوق برنامه مذهبي در مهدكودك

پارس خودرو قهرمان 
مسابقات سراسرى 
ايدرو 

آديت فرآيند سالن هاي توليدي بدنه، رنگ، مونتاژ، محصول پرايد 
و دريافت كاال برگزارشد

به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات، آديت فرآيند ساليانه توسط 
شركت سايپا در سالن هاي بدنه، صبا (GTX)، بدنه سايپا 141، رنگ و مونتاژ 
1 و 2 پرايد و دريافت كاال از تاريخ 88/11/17 الي 88/11/21 مطابق برنامه 
توسط مميزان شركت سايپا و با هماهنگي مديريت مهندسي و پشتيباني كيفيت 

(معاونت تضمين كيفيت) انجام شد.

بر اساس اين گزارش اين چهارمين آديت برگزارشده توسط سايپا بوده و در 
راستاي بهبود فرآيندهاي شركت مطابق نظامنامه مربوطه انجام شده و عدم 

انطباق هاي مربوطه طي سال پيگيري و برطرف مي شود.
گفتني است در اين آديت 11 نفراز مميزان سايپا و 5 نفر از مميزان پارس خودرو 
(بدنه، رنگ، مونتاژ)  توليد  نمايندگان واحدهاي كيفيت،  از  نفر  به همراه 38 
نت و برنامه ريزي (كنترل توليد و تغذيه خطوط) كيفيت و دريافت كاال حضور 

داشتند.

مراسم عزاداري اربعين حسيني، با شكوه خاصي در پارس خودرو برپا 
شد

به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات، به مناسبت فرارسيدن 
اربعين حسيني مراسم سوگواري و نوحه خواني با حضور گسترده همكاران 

ــاعت 10 صبح روز  ــاس اين گزارش، مراسم ياد شده س برگزار شد. براس
پنجشنبه 15 بهمن در تمامي سالن ها و بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه ها 
برگزار شد. عالوه بر اين در نمازخانه مركزي نيز اين مراسم با مداحي آقاي 

روح اله سلطاني برگزار شد.

فوق برنامه مذهبي در مهدكودك آغاز شد.
ــاي بينش مذهبي  ــاس اين گزارش جهت ارتق براس
كودكان از اين ماه، فوق برنامه آشنايي با وضو، نماز، قرآن، 
مفاهيم ديني در قالب، بازي قرآني، دعاي آهنگين، اشعار 
ــناخت 14 معصوم، صاحب الزمان، اصول دين، ذكر،  ش
آشنايي با اعياد مقدس و روزهاي خاص مثل محرم و... 
ــودك پارس خودرو طرح ريزي و  در برنامه هاي مهدك
ــود. اين گزارش مي افزايد: كودكان از اين  اجرا مى ش
برنامه ها بسيار استقبال كرده اند و سرپرست مهدكودك 
ــرد: از اين  ــودرو در اين خصوص تصريح ك پارس خ
ــنديم و از همكاري واحد رفاه و خدمات  بابت خرس
ــد بي نهايت  ــتاي كمك به اهداف مه عمومي در راس

سپاسگزاريم.

نصب هر گونه آگهي خريد و 
فروش ممنوع

نصب هر گونه آگهي خريد و فروش در 
سطح شركت ممنوع اعالم شد. 

ــت، نصب  به گزارش مديريت حراس
ــي خريد و فروش در  و درج هر گونه آگه
ــركت به هر عنوان ممنوع است.  سطح ش
ــكاران گرامي  ــاس اين گزارش هم براس
ــيدگي به امور خريد  مي توانند جهت رس
ــال اداره فرهنگي  ــود از پورت و فروش خ

مديريت ارتباطات استفاده كنند.

راه اندازي پرتال جديد مديريت 
عمران و خدمات فني

پرتال جديد مديريت عمران و خدمات 
فني راه اندازي شد. 

با همت و تالش پرسنل مديريت عمران 
و خدمات فني پرتال جديد اين مديريت 
راه اندازي شد. براساس اين گزارش اين 
ــاني مناسب  پرتال در راستاي اطالع  رس
ــه و هم چنين  فعاليت هاي صورت گرفت
ارائه اطالعات مفيد در زمينه بهينه سازي 

مصرف انرژي راه اندازي شده است.

6 اسفند؛ آخرين تاريخ دريافت 
كمك هزينه درماني

ــت با صدور  مديريت ايمني و بهداش
ــالم كرد:با توجه به نزديك  اطالعيه اي اع
شدن به پايان سال، همكاران جهت ارائه 
مدارك پزشكي براي دريافت كمك هزينه 
ــفند فرصت  ــط تا تاريخ 6 اس درماني فق

دارند تا به اين واحد مراجعه كنند.
ــاس اين گزارش، هزينه درماني   براس
ــود  مداركي كه پس از اين تاريخ ارائه ش
ــال آينده محاسبه  در كمك هزينه هاي س
ــي كه تاريخ  ــود لذا دريافت مدارك مي ش
آنها 6 اسفند به بعد است پس از تعطيالت 

نوروز 89 انجام خواهد شد.

مجرى برنامه كودك هر هفته در 
مهد پارس خودرو

 مهرداد نصيرى مجرى برنامه كودكان 
هر هفته در مهد پارس خودرو برنامه اجرا 

مى كند.
ــت تقويت  ــزارش، جه ــر اين گ بنا ب
انگيزه يادگيرى در كودكان و ارتقاء كيفى 
آموزش هاى (مفاهيم و واحد كار كودكان 
ــال)  از وى دعوت به عمل آمده  2 تا 6 س
تا هفته اى يكبار به مدت 1/5 ساعت براى 

كودكان مهد اجرا داشته باشد.
ــابقه و  ــه از مس همچنين در طى جلس
سرگرمى نيز استفاده مى شود كه در روحيه 

كودكان تأثير بسزايى دارد.  
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مقاله ارائه شده از سوى مهندس مكوندى 
ــر مونتاژرنوشــركت پارس خودرو،در  مدي
ــروه  ــد گ ــران تولي ــمينار مدي ــن س پنجمي
خودروسازي سايپا عنوان نخست را كسب 

كرد.
بنا بر اين گزارش، پنجمين سمينار مديران 
ــد شركتهاي تابعه  توليد با حضور مديران ارش
ــازي صنايع ايران در  سازمان گسترش و نوس

هتل كوثر اصفهان برگزار شد.
بر اساس اين گزارش :در بخش نهايي اين 
سمينار از مجموع 131 مقاله ارسالى، 12 مقاله 
انتخاب و براي حضار ارائه شد و درپى آن مقاله 
ــازمان توليدمحور با رويكرد خودكنترلي»  «س
كه از طرف مديريت مونتاژ رنو به بخش نهايي 
ــط تيم داوران به عنوان مقاله  راه يافته بود توس

برگزيده انتخاب شد.
ــت: در پايان اين  ــزارش آمده اس در اين گ
ــط مهندس  ــش توس ــزه اين بخ ــم جاي مراس
ــتين دوز مدير عامل گروه خودروسازي  پوس
ــايپا، به  مهندس مكوندي مدير مونتاژ رنو  س

اهدا شد.
 همچنين از چهار مقاله ديگر از مديريت هاي 
بدنه رنو، مونتاژ رنو و مونتاژ پرايد كه به بخش 
ــيمنار راه يافته بودند با  ــتر اين دوره از س پوس

اهداي لوح تقدير، قدرداني به عمل آمد.

نگاه اجمالى به حضور پارس خودرو در 
پنجمين دوره :

تعداد مقاالت ارسالى  47 مقاله

مقاله برگزيده پارس خودرو در بخش ارائه 
سازمان توليد محور با رويكرد خودكنترلي 
ــى (مديريت  ــدى، محمد مومن ــن مكون آرمي

مونتاژ رنو)

مقاالت برگزيده پارس خودرو در 
بخش پوستر

ــتراتژيك و مقايسه  كاربرد برنامه ريزى اس
ــازى  هومن خوش صدا  نتايج پس از پياده س

(مديريت مونتاژ پرايد)
ــاركتى و  ــت مش ــاى مديري ــتراتژى ه اس
ــانى توليدى يحيى  ــازى منابع انس توانمندس
ذاكرصالحى، وحيد عليزاده زنوزى (مديريت 

بدنه رنو)
ــتاور اتصاالت ابزار داور آذيس  بهبود گش

(مديريت مونتاژ پرايد)
ــل آرمين  ــورى تا عم ــتمر از تئ بهبود مس
مكوندى، وحيد شريفى (مديريت مونتاژ رنو) 

چكيده مقاله سازمان توليد محور با 
رويكرد خودكنترلي

آرمين مكوندي
محمد مومني

ــوالت در  ــن محص ــا كيفيت تري ــد ب تولي
ــدف نهايي هر  ــتن حداكثر تيراژ، ه عين داش
خودروسازي است. دستيابي به اين مهم گرچه 
بسيار دشوار ولي امكان پذير است. در ابتداي 
ــال 85، هر  ــدر90 در س ــدازي پروژه تن راه ان
ــد به طور  ــه در خط توليد مي ش خودرويي ك
ــت. اين نشان مي داد كه  متوسط 24 ايراد داش
ــنتي نمي تواند تضمين كننده  ــتم هاي س سيس

كيفيت توليد باشد. 
ــرعت برنامه عملياتي پياده سازي  لذا به س
سيستم خودكنترلي در خط توليد تهيه و اجرايي 
شد. در انتهاي سال 86 هنگامي كه نتايج مورد 
ــمگير ما  ارزيابي قرار گرفت روند بهبود چش

ــرد را ادامه دهيم.  را ترغيب كرد كه اين رويك
ــتقرار خودكنترلي در خط، مي بايست  زيرا اس
تاثير خود را در كاهش دوباره كاري ها و بهبود 
ــي داد. لذا فرايند  ــان م فرايندهاي روتوش نش
ــنده  ــازي در خط بس خودكنترلي به جاري س
ــال 1387) عالوه بر  ــرده و در گام دوم (س نك
خط توليد در قسمت روتوش نيز توسعه يافت 
و فرايندهاي بازرسي واحد كيفيت در قسمت 
ــاي خود را به تضمين  روتوش نيز حذف و ج
كيفيت محصوات توسط توليد داد. بدين ترتيب 
توليد جايگاه واقعي خود را در فرايند توليد و 
تجاري شدن خودرو پيدا كرد. در نتيجه اجراي 

اين 2 گام اساسي اهداف ذيل محقق شد:
ــتري  ــزان انتقال ايرادات به مش 1ـ كاهش مي

بعدي 
2ـ كاهش زمان تحويل خودرو به مشتري
3ـ كاهش هزينه هاي ناشي از دوباره كاري

4ـ افزايش عبور مستقيم و بهره وري روتوش
  واژه هاي كليدي: كيفيت، زمان، هزينه، رتوش، 

خودكنترلي، اپراتور

چكيده مقاله كاربرد برنامه ريزى 
استراتژيك و مقايسه نتايج پس از 

پياده سازى در مونتاژ پرايد
هومن خوش صدا

ــود آورد و آن را به  آينده را مى توان به وج
شكل دلخواه ساخت، بطوريكه حتى خداوند 
در سوره مباركه رعد آيه 11 مى فرمايد: خداوند 
ــت هيچ قومى را تغيير نمى دهد، مگر  سرنوش
ــن اتفاق  ــر دهند و اي ــتن را تغيي اينكه خويش
زمانى اتفاق مى افتد كه انسان به اين نياز رسيده 
ــيم و درك آينده مطلوب با استفاده  باشد. ترس
ــيدن امكان  ــم و عينيت بخش از مهارت تجس
ــه در فرآيند  ــد، دقيقًا آن چيزى ك پذير مى باش
برنامه ريزى استراتژيك دنبال مى شود. لذا در 
مديريت مونتاژ پرايد براى دست يابى به يك 
ــتيابى به اهداف  برنامه استراتژيك جهت دس

ــتراتژيك  ــركت كه همان اهداف اس كالن ش
ــم انداز، ماموريت،  ــمت نود مى باشد. چش س
ــدات محيطى و  ــا، فرصت هاـ  تهدي ارزش ه
ــخص كرده  نقاط ضعفـ  قوت داخلى را مش
و راهكار استراتژيك آن ارائه و سپس با توجه 
به موارد فوق اكشن پلن مديريت مونتاژ پرايد 
ــن پلن مديريت  مشخص شده است. در اكش
ــش مورد  مونتاژ پرايد، اهداف و برنامه ها به ش
ــده كه در هر مورد داراى شاخص  ــيم ش تقس
ــاى جهت بهبود  ــدف و برنامه ه عملكرد، ه

پيش بينى شده است كه در ذيل آمده است.
ــتراتژيك، اكشن پلن،  واژه هاي كليدي: اس
چشم انداز، ماموريت، فرصت و تهديد، نقاط 

قوت و ضعف

چكيده مقاله بهبود گشتاور اتصاالت 
(ابزار)

داور آذيس

در اين مقاله سعي خواهد شد تا يك تجربه 
موفق در زمينه انجام يك كار تيمي كه متشكل 
از نمايندگان واحد هاي مختلف شركت ارائه 
شد بدين صورت گام به گام با بررسي مراحل 
و مشكالت موجود در فرايندها، ابزار، نيروي 
ــتفاده از KAIZEN و اجراي آن در  انساني، اس
داخل خط و همچنين تجزيه و تحليلي كه انجام 
گرفته، تاثير آن در بهبود شاخص ها و فرايندها 
با تشكيل جلسات متعدد و با حضور فيزيكي 
اعضاء تيم در كف كارگاه و با بررسي و سعي 
در حل مشكالت مربوطه و به انجام رسانيدن 
ــده يعني باال  ــدف) از پيش تعيين ش برنامه (ه
بردن كيفيت، بهبود گشتاور اتصاالت خواهيم 

پرداخت. 
واژه هاي كليدي: KAIZEN و گشتاور

چكيده مقاله بهبود مستمر 
از تئوري تا عمل

آرمين مكوندي
وحيد شريفي 

امروزه اهميت مفهوم كايزن يا بهبود مستمر 
در سيستم هاي توليدي بر كسي پوشيده نيست 
ــده مقاالت زيادي در  كه اين موضوع باعث ش
ــوند كه به مفهوم كايزن،  اين خصوص ارائه ش
ــرد پرداخته اند،  تاريخچه و تئوري اين رويك
ــاز اجرايي اين  ــه ندرت مقاالتي به ف كه البته ب
رويكرد و ارائه سيستمي جامع براي پياده سازي 
ــف كارگاه پرداخته اند. در اين مقاله با  آن در ك
توجه به دانش نوين موجود سيستم توليد رنو 
ــركت پارس خودرو و روش هاي  نيسان در ش
خالقانه متناسب با فرهنگ بومي، راهكارهايي 
ــتماتيك، علمي و  در جهت پياده سازي سيس
ــالن مونتاژ رنو ارائه  مداوم اين رويكرد در س
 ،PDCA شده كه اين راهكارها در قالب چرخه
ــتم موجود كايزن در  پس از عارضه يابي سيس
سالن به ارائه راهكارهايي در خصوص رفع اين 

در پنجمين سمينار مديران توليد گروه خودروسازى سايپا 

مقاله مدير مونتاژ رنو اول شد 

گزارشگزارش
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ايرادات و همچنين ارائه راه كارهاي نوآورانه 
نموده كه عصاره اين رويكرد ها درقالب مراحل 
سه گانه ارائه كايزن تدوين شده كه اين مراحل 
ــي روش هاي كشف  ــامل:1ـ مرحله بررس ش
ايراد و مسأله،  2ـ مرحله ارائه راه حل خالق، 

. 4M 3ـ مرحله اجراي كايزن در قالب
در ادامه به طور اجمالي به تجارب موفقي 
كه در پياده سازي اين رويكرد و نتايج اجراي 
ــالن، قابل لمس  ــي در س آن كه با آمار افزايش

مي باشد مي پردازيم. 
كلمات كليدي: كايزن، استقرار سيستماتيك، 

سالن توليدي

استراتژي هاي مديريت مشاركتي
و توانمندسازي منابع انساني توليدي

يحيي ذاكرصالحى
وحيد عليزاده زنوزي

ــدار صنايع هر  ــعه پاي از آنجايي كه توس
ــر و كارآمد منابع  ــور با به كار گيري مؤث كش
مادي و انساني در برنامه ريزيـ  سازماندهي 
ــت و كنترل براي  ــيج امكانات و هداي ـ بس
ــي مورد قبول جوامع،  دستيابي به نظام ارزش
ــت، از طرفي  ــده اس ــناخته ش يك اصل ش
ــدي مبتني بر نظمـ   ضرورت دانش و توانمن
ــي نيز در سطوح مختلف  دقت و وقت شناس
ــص در عرصه  ــت و اجزاء آن باالخ در صنع
ــازندگي به منظور جلب مشتري  رقابت و س
امري است حياتي كه الزمه اين مهم به شمار 
مي آيد. سرمايه انساني به لحاظ برخورداري از 
قدرت انديشه، خالقيت و نوآوري بزرگترين 
ــازماني محسوب مي شود، چرا  دارايي هر س
كه هرگونه بهبود و پيشرفت در سيستم هاي 
فني و سازماني توسط ايشان صورت مي گيرد. 
توان فكري و انديشه هاي كاركنان در سازمان 
ــرمايه نهفته و راكد مي باشد هر  به عنوان س
سازمان و مديريتي بتواند از اين سرمايه هاي 
نهفته بيشترين استفاده را بكند به همان اندازه 
امكان رشد و توسعه ميسر خواهد شد. منابع 
انساني بر خالف ساير منابع، با مصرف كردن، 
ــود هر چقدر  ــتهلك نمي ش كاهش و يا مس
ــتفاده كند به همان  از انديشه و فكر بيشتر اس
ــد. از طرف  ــي اش بهبود مي ياب اندازه تواناي
ــاي فرا مرتبه  ــاركت يكي از نيازه ديگر مش
انسان ها به شمار مي رود كه ريشه در فطرت 

بشري دارد.  
ــي  ــه معرف ــن مقال ــه اي ــدف از ارائ ه
استراتژي هاي به كار گرفته شده در خصوص 
ــتاي  ــد كه در راس نيروهاي توليدي مي باش
ــنل و همچنين افزايش  ــازي پرس توانمندس
سطح دانش علمي و فني كاركنان در مجموعه 
ــت.  ــه كار رفته اس ــوالت رنو ب بدنه محص
فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي افزايش 
ــنل توليدي در سازمان  ميزان مشاركت پرس
بوده و نيز ترويج اين طرز تفكر كه افرادي كه 
در امور و فعاليت هاي سازمان شركت كنند و 
ــتفاده كنند عالوه بر  از انديشه و فكر پاك اس
ــازمان در تعالي خويش نيز گام  پيشرفت س
ــاركت، ميزان  برداشته اند. در نتيجه اين مش
بهبود هاي حاصل و همچنين ميزان اثر بخشي 
ــتم به تفصيل  روش هاي به كار رفته در سيس

قيد مي شود. 
واژه هاي كليدي: استراتژي هاي مديريت، 
ــازي كاركنان  ــاركتي، توانمند س مديريت مش

توليدي.

تجليل از كاركنان نمونه 
از كاركنان نمونه شــركت پارس خودرو 

طى مراسم باشكوهى تجليل شد.
بنابر اين گزارش، در اين مراسم كه با حضور 
مدير عامل، معاونان و مديران شركت برگزار 
شد خانواده هاى كاركنان هم شركت داشته اند.

ــم تجليل  ــزارش مى افزايد: در مراس اين گ
ــودرو، از  ــركت پارس خ از كاركنان نمونه ش
همسران كاركنان نمونه نيز با اهداى نيم سكه 

بهار آزادى تقدير شد.
براساس اين گزارش، از پدر يا مادر كاركنان 
نمونه مجرد نيز در اين مراسم با اهداى نيم سكه 

قدردانى به عمل آمد.
در اين مراسم همچنين به هر يك از كاركنان 
ــه صورت كارت  ــز، 50 هزار تومان ب نمونه ني

هديه ملت كارت اهدا شد. 

برپايي سمينار آموزشي افزايش مهارت هاي تدريس

به مناسبت ايام مبارك دهه فجر انجام گرفت

بخشودگي جريمه بدهكاران به شركت پارس خودرو
به ميمنت ايام مبارك دهه فجر، شـركت پارس خودرو در 
فراخواني اعالم كرد كه از 12 تا 22 بهمن ماه، صددرصد 
جريمه بدهكاران به شـركت در صورت تسـويه حسـاب 

صددرصد، بخشيده مي شود.
سال  ماه  دي  در  پارس خودرو  شركت  پارس،  حاميان  گزارش  به 
جاري اقدام به تشكيل كميته وصول مطالبات كرد تا اين كميته 
اين  كند.  اتخاذ  تأديه مطالبات شركت  براي  مناسبي  راهكارهاي 
تصميم در پي موفقيت آميز بودن وصول مطالبات شركت در طرح 

عيد تا عيد (عيد قربان تا عيد غدير) گرفته شد. اين كميته قرار 
است به وضعيت مشتريان بدحساب به صورت مستقل رسيدگى كند. 
بنابر اين گزارش، در طرح عيد تا عيد بيش از 30 ميليارد ريال از 
طلب هاي شركت وصول شد كه اين يك اتفاق مهم و موفقيت آميز 
محسوب مي شود. اين گزارش مي افزايد: با توجه به موفقيت آميز 
بودن طرح قبلي و نيز استقبال خوب خريداران، از 12 تا 22 بهمن 
ماه نيز طرح بخشودگي جريمه بدهكاران به شرط تسويه حساب 

صددرصد اجرا شد.

سـمينار آموزشـي افزايش مهارت هاي تدريس 
برگزار شد.

براي  تدريس  مهارت هاي  افزايش  آموزشي  سمينار 
مدرسان و مربيان OJT شركت برگزار شد.

براساس اين گزارش اين سمينار با حضور دكتر محمد 
 20 و   18 و   15 تاريخ  در  تهران)  دانشگاه  (استاد  قهرماني 

بهمن ماه برگزار شد.
گفتني است سمينار روزهاي 15 و 18 بهمن ماه تنها 
به  مربوط  ماه88  20بهمن  تاريخ  و   OJT مربيان  مختص 
مدرسان داخلي بود كه در واحد آموزش تدريس كردند. يادآور 
مي شود اين سمينارها از ساعت 8 الي 12 روزهاي اعالم شده 

و در سالن رمضان برگزار شد.

دسترسي آنالين به فيش حقوقي
سرويس فيش حقوقي و آكورد الكترونيكي راه اندازي شد

ــاني مديريت ارتباطات، در آستانه سي و  به گزارش اداره اطالع  رس
ــالمي و دهه مبارك فجر، با تالش  يكمين سالروز پيروزي انقالب اس
ــي و آكورد كليه  ــه، فيش حقوق ــنل معاونت محترم طرح و برنام پرس
همكاران گرامي عالوه بر فيش كاغذي به صورت الكترونيكي نيز قابل 

دسترسي است.
براساس اين گزارش همكاران گرامي مي توانند از لينك زير ضمن 

كسب اطالعات بيشتر به اين سرويس دسترسي يابند:
http://www.parskhodro.org/Default.aspx?tabid=2417
ــي را مي توان اين  ــش حقوقي الكترونيك بنابراين گزارش فوايد في
ــه فيش به  ــي ب ــن بودن فيش حقوقي (دسترس گونه عنوان كرد:آنالي
ــي به فيش حقوقي و  ــدن آكورد و حقوق)، دسترس محض محاسبه ش
آكوردهاي قبلي (از سال 85 به بعد)، سهولت در دسترسي، سرعت در 

اطالع  رساني.
ــان دلخواه بدون  ــي در زم ــوارد فوق مي توان به دسترس عالوه بر م
ــد: نام كاربري،  ــاره كرد. اين گزارش مي افزاي صرف زمان و هزينه اش
ــماره كارت پرسنلي شماست.  شماره پرسنلي شماست. رمز عبور، ش
هنگام ورود و خروج به شركت وقتي كارت پرسنلي خود را در دستگاه 
ــتگاه مذكور ظاهر  ــيد، عددي بر روي صفحه دس زمان سنجي مي كش
مي شود كه عدد فوق رمز عبور شماست. هم چنين به منظور حفظ امنيت 
ــد. رمز عبور  ــز عبور خود را تغيير دهي در اولين فرصت مي توانيد رم

مديران و معاونان نيز مطابق با رمز عبور ارسالي است.
در عين حال كليه كاربراني كه به هر دليل نمي توانند با كد كاربري و 
رمز عبور اعالمي در سيستم وارد شوند مورد را از طريق «سيستم گردش 

كار الكترونيك» ارسال كنند.
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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-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
3995تغذيه خطوط بدنه 07962141فرجام رحمتيمهدي1
3915سالن رنگ متمركز77152عبادييوسف2
3941رنگ متمركز39612نجفيسيف اهللا3
4282بدنه تندر72262عسگريمهدي4
3268معاونت برنامه  ريزي21312روان مددقهرمان5
4059رول تست 53 دستگاه51332حيدريمهدي6
3563ساخت داخل16472عسگريعلي اصغر7

فروردين: 
ــي اعتنايي بعضي از نزديكان،  در برابر ب
شما هم بي تفاوت باشيد، احساساتي شدن 
كمكي به شما نميكند. بگذاريد شما را بهتر 
ــيني در انتظارتان  بشناسند. سه شنبه دلنش

است.
ارديبهشت: 

بعضي ها از قلب پاك و بزرگوارى شما 
ــتفاده ميكنند. در انتخاب دوستان  سوءاس
جديد، دقت زيادى داشته باشيد. چهارشنبه 

خبر خوشي خواهيد شنيد.
خرداد: 

ــيد،  در محيط كار و منزل، مهربانتر باش
سوءظن را كنار بگذاريد، روزهاى خوشي 
ــمي  ــد. به يك ميهماني رس در پيش داري

دعوت مي شويد.
تير: 

هفته پر مشغله و موفقيت آميز، در پيش 
داريد. از كمك به اعضاى نزديك خانواده 
غافل نشويد. براى پيشبرد خواسته هايتان، 

بايد شما هم انعطاف داشته باشيد.
مرداد: 

ــايد براى از ميان برداشتن مشكالت  ش
موجود، به راهنمايي نياز داريد، خودتان را 
درگير مسائل مالي نكنيد، اواخر هفته يك 

معامله سودآور انجام خواهيد داد.
شهريور: 

سفرى بلند مدت در پيش داريد. مواظب 
باشيد لطمه اي به كار و زندگي شما نزند، 
ــتفاده را  بايد از فرصت موجود حداكثر اس
ببريد. دوشنبه دلنشيني در انتظارتان است.

مهر: 
ــويد و  گاهي بيش از حد رويايي مي ش
ــول ميزنيد، بايد اين عادت را  خودتان را گ
ــه وضع كارتان  كنار بگذاريد. در اين هفت
ــتي در انتظار ديدار  بهتر خواهد شد. دوس

شما ست.
آبان: 

ــخت را پشت  خوشبختانه روزهاى س
سر گذاشته ايد، بعد از اين درهاى موفقيت 
ــما باز خواهد بود. اواسط هفته  به روى ش
اتفاق خوشايند و قابل توجهي برايتان پيش 

خواهد آمد.
آذر: 

ــتان قديمي را بطور اتفاقي  يكي از دوس
ــال دارد با او  ــد كرد. احتم مالقات خواهي
ــفرى كوتاه ولي لذتبخش برويد.سه  به س
شنبه را فراموش نكنيد، زيرا يكي از بهترين 

روزهاى شما خواهد بود.
دى: 

ــان بهتر  ــامان مالى كنوني ت وضع نابس
خواهد شد، شايد باور نكنيد ولي در عرض 
چند روز تغييرات دلنشيني در زندگي شما 
ــاى آرام و دلپذير در راه  رخ ميدهد. روزه

داريد.
بهمن: 

يكي از عزيزان را پس از سالها مالقات 
ــك خواهد كرد كه  ــما كم ميكنيد، او به ش
ــد، از وجودش  ــل كني ــكالتتان را ح مش
استفاده كنيد. براى رفتن به سفر، آخر هفته 

را انتخاب كنيد.
اسفند: 

ــات مالى در  ــى اختالف براى حل برخ
ــازى را كنار  ــي، بايد لجب عرصه خانوادگ
بگذاريد و انعطاف داشته باشيد. احساس 
ــما بزودى برطرف خواهد شد.  تنهايي ش

ايام دلنشيني در راه داريد.
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ـ با عرض سالم و خسته نباشيد مى خواستم بگويم كه فرزند من 9/12 به دنيا آمده ولى اسمش 
را هنوز در نشريه نزديد من از چه طريقى بايد اقدام كنم كه اسم فرزندمو تو نشريه بزنيد؟ 

ـ  اسامى از طريق واحد بيمه به دفتر نشريه ارسال مى شود.
ــريه نامه پارس، يك پيشنهاد داشتم  ــت اندركاران نش ــته نباشيد خدمت دس ـ با سالم و خس
ــريه را اختصاص بدهيد به  ــه صفحه آخر نش ــتم بگم كه اگه ميش درخصوص نشريه مى خواس

تبليغات و آگهى.
ــريه دير به دستمون  ــالن رنگم مى خواستم بگم كه چرا نش ـ سالم خسته نباشيد از پرسنل س

مى رسه؟ 
ـ  علت دير رسيدن نشريه به خاطر تاخير نماينده سالن جهت تحويل گرفتن نشريه است.

ــيد از واحد آموزش تماس مى گيرم. مى خواستم بگم كه از اين واحد  ـ با سالم و خسته نباش
هم گزارشى تهيه كنيد.

ـ به روى چشم. 
ـ با سالم، مى خواستم جهت تبديل شدن سايپا كارت ها به بن كارت ها تشكر كنم و انشاءا... 

ترتيبى اتخاذ داده بشه كه بن كارت ها هم به پارسيان و پاسارگاد تبديل بشه.  
ـ سالم خسته نباشيد من يكى از پرسنل پارس خودرو هستم حدود يكسال و نيم پيش كه آقاى 
مهندس بذرپاش گفته بودند كه شعارى براى گروه خودروسازى سايپا از طريق sms اعالم كنيد 
ــانه ها پخش مى شه ولى از آنجايى كه  شعارى كه من از طريق sms ارسال كردم االن از طريق رس
sms  بانك اطالعاتى نداره من نتونستم ثابت كنم كه اين sms رو من گفتم. چندين بار هم از آقاى 
مهندس تفرشى وقت خواستم كه اين موضوع را درميان بگذارم ولى موفق نشدم. گفتم بلكه از 

طريق گوش شنوا به اين مشكل من رسيدگى شود. 
ـ  اگر ادله اى داريد مى توانيد از طريق روابط عمومى سايپا پيگيرى كنيد.

ــالن رنگ تماس مى گيرم درخصوص اين شيرهايى كه به پرسنل  ـ سالم خسته نباشيد از س
شركت مى دين مى خواستم بگم كه جلوى اين انبارها اگه رفته باشيد متوجه  شيركاكائو بديد. 

ـ  با توجه به صنعتى بودن شــركت و آلودگى هاى موجود در محيط و ســرب موجوددر 
سالن ها، خصوصًا سالن هاى بدنه توزيع شير جهت سالمتى جســمى پرسنل تدبير و انجام 
مى شود، درمورد توزيع شير كاكائو به فراوانى بيشتر در ايام هفته قبًال اين پيشنهاد ارائه شده 
و قاعدتًا در قرارداد جديد حتى بصورت شيرهاى طعم دار مدنظر گرفته خواهد شد. در هر 

صورت عدم توزيع شير غير ممكن است. 
ـ  مى خواستم درخصوص اين راننده سرويس ها گله كنم و بگم كه من حدود يكماه پيش به 
مسئول پيمانكار سرويس ها درخصوص اينكه راننده سرويسمان سيگار مى كشه گله كردم ولى 
به اين موضوع رسيدگى نكردند با توجه به اينكه مكان عمومى هستش و راننده حق نداره سيگار 

بكشه ممنون ميشم كه از طريق گوش شنوا به اين موضوع رسيدگى بشه. 
ـ  اخيراً مديريت خدمات عمومى جهت رسيدگى به مشكالت درخصوص سرويس ها، 
ــنل اقدام به معرفى نماينده ســرويس نموده اســت كه از  ضمن جمع آورى اطالعات پرس
همكاران گرامى و كليه پرسنل محترم شــركت درخواست مى شود مشكل خود را از طريق 
نماينده به مسئوالن اداره حمل و نقل ارجاع دهند تا در اسرع وقت موضوع پيگيرى و به مشكل 

رسيدگى شود. ضمنًا تذكر الزم در مورد استعمال دخانيات به پيمانكار داده شده است. 
ـ از پرسنل 35 دستگاه هستم انتقادى داشتم درخصوص غذاى شركت. مى خواستم بگم كه 
كوبيده ايى كه شركت ميده نپخته هستش، جوجش نپخته و كبود رنگه، صبحانه ايى كه ميدن اصًال 

جوابگوى بچه ها نيست. ممنون مى شم رسيدگى بشه. 
ـ درخصوص انتقاد از نپخته بودن كوبيده و جوجه به اطالع مى رساند هم اكنون به واسطه 
وجود دو دستگاه كباب پز مجهز و مكانيزه، كليه غذاها پس از تنظيم دما و زمان پخت آنهم 
ــنل قرار مى گيرد.در واقع  خارج از آتش مستقيم و بصورت كوره اى پخته و در اختيار پرس
غذاها طى زمان مشخص و رعايت دماى الزم پخت مى شود، در هر صورت در اين خصوص 

دقت بيشترى صورت خواهد پذيرفت. 
ـ چرا دسر غذاها رو اين طورى مى دن. مثًال اين دفعه، هم ماست دادن هم دوغ هم آش كشك، 

ما واقعًا خوابمون گرفته. ديگه يه قرصه ديازپام هم بدين خواب آورها كامل ميشه.
ـ  اوًال: توزيع دوغ تنها در 5 روز از بهمن ماه برنامه ريزى شده و نه بيشتر. دومًا: براى افراد 
حق انتخاب قائل شده و الزامى به استفاده از دوغ نيســت و مى توانند از آب معدنى استفاده 
نمايند. سومًا: طى بررســى انجام شده در اكثر شــركت ها جهت تنوع از چند نوع نوشيدنى 
همچون دوغ استفاده مى شود. چهارمًا: پيشنهادهاى متعددى دريافت شده و طى آن مشخص 
شده كه تعداد تقاضاى پرسنل مبنى بر توزيع دوغ بسيار بوده وليكن به پيشنهادات ديگر هم 
توجه شده است و ضمنًا از 5 روزى كه دوغ توزيع شد، تنها يك روز آش، ماست و دوغ به 

طور تركيبى توزيع شدند نه بيشتر. 

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
88/10/1626797سبحانمحسن خدايى 1
88/10/2223644ابوالفضلمجتبى قاسمى2
88/10/2325695بيتاحميدرضا رضائى نودهى3
88/10/2123693حسين مهدى دهقانى جشوقانى4
88/10/2025569هستىعليرضا رفقى دادگر5
88/10/2421771بهرادرامين روحى فر6
88/10/2323406اليناعلى تاجيك ايجدان7
88/10/2221322محمدرضاجعفر مداح8
88/10/2824427رهاحسين كرد9
88/8/2427114شايامحسين افشارى 10
88/5/2325747مبينافرهاد رضائى بنفشه ورق11
88/10/2625517زهرااسداله خادمى12
88/10/2121128ملينامحسن طاوسى13
88/10/2821881عرشيامحمد كرمى14
88/10/2225503ياسمنوحيد تابش 15
88/10/2224530طاهامجيد زره باشى16
88/11/322452محمدكاظم رهبرى كاريجانى17
88/11/123869سارينامجيد محمود خانى18
88/10/3024098محمدرضانادر خالصى 19
88/10/1923186آدرينااحسان تواضع20
88/10/1624744اميرعلىروح اله حيدرى سى پى21
88/10/2226156محمد طاهامرتضى محمدپور تميجانى22
88/11/626972يگانهرضا زكى بخشى محمدى23
88/10/2825885آيسانجعفر قاسم پور دلگشاء24
88/11/622654درساسعيد هدايتى سقا از25
88/11/425970اشكانرضا غالمى26
88/11/720874آريناصغر محمدى27
88/10/2623510ارغوانامير بوذر جمهر28
88/11/621544نگارتقى ديدارى 29
88/11/523259رادينمحسن مشهدى30
88/11/826252عهديهطيار عسگرى31
88/10/2926114نگينميثم افضلى32
88/10/827180دينامحمدآقا باالپور33
88/11/327141نرگسعلى عقبايى34
88/11/1024306محمدساالراصغر بادروزه35
88/10/2823675ساراعباس صالحى36
88/11/724696على اصغرجعفر رحيمى37
88/11/1025151نازنينرضا عليزاده38
11/822607//88متيناميد عالى بقا39
88/11/723817گل آراآرش بنى يعقوب40
88/11/1222038آراد/آرازمحمدرضا آماده41
88/11/1527084عرشياعلى مشهدى فراهانى42
88/11/1023853رادمهررضا رحيمى43
88/11/1722323سامانرسول زينالى 44
88/10/122435مهنيامحمدرضا مرزى خسروشاهى45
88/3/75297آرمينقاسم شريف لياولى46
88/10/723955آرتينشاهين تميز47
88/9/1025473سينامنوچهر رضايى 48
88/9/325710متيناسعيد صفرى49

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



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.

براي كساني كه عالقه به داشتن كلكسيون خودروها دارند، 
ــپرت و عجيب غريب كاري  ــدن و يافتن خودروهاي اس دي
 HEMMINGS ــر و پرهزينه است. مطالعه نشريه پردردس
ــان تر و كم  SPORTS & EXOTIC CAR اين كار را آس

هزينه تر مي سازد. دست اندركاران نشريه و نويسندگان چيره 
ــت آن در اقدامي جالب حتي اين خودروهاي 40 ساله  دس
را به جان هم مي اندازند و در مورد مسابقه و سرشاخ شدن 

آنها مطالب دست اولي مي نويسند.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان

نشريه خودرويي
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لنز پارس

ــيه چرده برزيلي در  ــون ديدا دروازه بان بلندقد و س نلس
ــوب مي شود. معروف  كشور خود يك مرواريد سياه محس
ــت دارند گل بزنند و در اين كشور،  است كه برزيلي ها دوس
كمتر كسي عالقه به دروازه باني دارد؛ اما هميشه درجام هاي 
جهاني و تورنمنت هاي بين المللي شاهد بوده ايم كه برزيلي ها 
ــيار خوبي برخوردار بوده اند. ديدا يكي از  از دروازه بانان بس
بهترين ها است. ديدا يك برابوس مشكي دارد كه از SUV هاي 

ــت. اين بنز تيونينگ شده تا  بنز سري ML تيونينگ شده اس
650 اسب بخار قدرت يافته كه شتاي صفرتاصد آن را به 4/2 
ثانيه مي رساند؛ رقمي كه براي SUV سنگين بنز باورنكردني 
است. البته حد نهايي سرعت آن هم به 310 كيلومتر در ساعت 
رسانده اند. مي توان گفت اين، سريع ترين SUV حال حاضر 
ــت.البته براي اين خودرو با موتور تيون شده باي  جهان اس

توربو بايد حدود 200 هزار دالر هم بپردازيد.

LEFT LANE
اسم اين سايت خودرويي كوچه دست چپي است! اگر 
مي خواهيد از اخبار آخرين فراخوان هاي خودرويي مطلع 
شويد، آخرين اخبار جابجايي مديران شركت هاي بزرگ 
جهاني را بدانيد، از جديدترين محصول فورد و تويوتا 
بيشتر بدانيد، عكس هاي جاسوسي مدل هاي 2012 را 

ببينيد و. ... حتما به اين سايت سري بزنيد.

نلسون 
ديدا

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
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