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حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى روز نهم فروردين با حضور در يكى 
ــك در جريان  ــزرگ صنعتى از نزدي از مراكز ب
بخشى از توانمندى هاى صنعتى كشور به ويژه 
ــازى و توليد موتور  در حوزه صنعت خودروس

ملى قرار گرفتند.
ــه حدود 3 ســاعت به طول  در اين بازديد ك
انجاميد و تعدادى از وزرا و مديران بخش صنعت 
و معدن حضور داشتند، كارشناسان مربوطه در هر 

بخش توضيحات الزم را ارائه كردند.
ــى خــودرو از جمله  ــد موتور مل خط تولي
ــد رهبر انقالب  بخش هايى بود كه مورد بازدي
ــت. در اين خــط توليد،  ــرار گرف اســالمى ق
ــف موتور ملى و  ــد بخش هاى مختل نحوه تولي
آزمون هاى آن از نزديك به نمايش گذاشته شد.

ــى ديزلى يكــى از بخش هاى مهم  موتور مل
نمايشگاه توانمندى هاى صنعت خودروسازى 
ــن موتور ديزل  كشــور بود. در اين بخش اولي
سنگين ساخت داخل معرفى شد كه اين موتور 
در بخش هاى ريلى، دريايى، نيروگاهى و صنعتى 

كاربردهاى فراوانى دارد.
صفحات 8  و 9

مدير عامل گروه خودرو سازى سايپا ضمن بازديد 
از شركت پارس خودرو گفت: تقويت زيرساخت هاى 
كيفى و توليدى و استفاده از تجربيات شركت هاى 
خودروساز موفق دنيا مي تواند جايگاه پارس خودرو 
را به عنوان خوشنام ترين شركت خودروساز داخلى 
با توليد محصوالت لوكس و با كيفيت حفظ كرده و 

ارتقاء بخشد.
صفحه 3

مدير عامل گروه خودرو سازى سايپا در بازديد از شركت پارس خودرو گفت: 

حفظ و ارتقاى كيفيت، رمز خوشنامى پارس خودرو است
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صنعت خودرو در سال همت 
مضاعف، كار مضاعف

على محمدى زاده
مدير ارتباطات

ــژه صنعت  ــور و به وي ــت كش صنع
ــال نو را با اتفاقى شيرين و  خودرو، س
ــور رهبر معظم  مبارك آغاز كرد. حض
انقالب در جمع مديران صنعت و معدن 
و بازديد از نمايشگاه انواع موتور ملى، 
ــى و توانمندى هاى  خودروهاى داخل
ــن روزهاى  ــودرو در آغازي صنعت خ
فروردين 1389 و بيانات دلگرم كننده 
ــان، نويد روزهاى با انگيزه تر و پر  ايش
ــال  ــر را براى اين بخش در س بركت ت
جديد مى دهد. سال 1389، سال "همت 
ــام گرفت  ــف، كار مضاعف" ن مضاع
ــان تعطيالت  ــالب در هم ــر انق و رهب
نوروزى در حركتى نمادين بر اهميت 
ــور و  ــرفت كش بخش صنعت در پيش
اعتال و رشد ايران اسالمى تأكيد كردند. 
تأكيد بر محوريت قرار گرفتن صادرات 
ــى، رعايت  ــه بخش هاى صنعت در هم
ــتانداردهاى زيست محيطى به ويژه  اس
در توليد خودرو و تنظيم سياست هاى 
بازرگانى به نفع جلوگيرى از واردات، 
از جمله مهم ترين و دلگرم كننده ترين 
ــود كه اهالى  ــاى معظم له ب يادآورى ه
صنعت و خودرو را مطمئن تر از قبل به 

ادامه كار و تالش تشويق كرد.
ــودرو اگر چه  ــان پارس خ در اين مي
در ساليان اخير، آهسته آهسته در اغلب 
ــهم  بخش ها از جمله توليد و افزايش س
ــس از فروش،  ــازار داخلى، خدمات پ ب
ــتفاده از فناورى هاى نوين و به ويژه  اس
ــوالت خود و در  باال بردن كيفيت محص
ــد" پارس خودرو،  مجموع تقويت "برن
ــاخص ها روند روبه  بر اساس آمار و ش
رشدى را طى كرده است اما برخود فرض 
ــال 1389 شعار تعيين  مى داند كه در س
شده را هدف محورى خود قرار داده و با 
بيشترين توان فكرى و عملى، همت و كار 

مضاعف را عينيت دوباره ببخشد.
ــان و  ــير مديران، كارشناس در اين مس
ــركت مى كوشند با شناسايى  كارگران ش
موانع و نقايص و اصالح روش ها و سيستم 
ها، راه را براى توسعه و پيشرفت سريعتر و 
ارائه خدمات و محصوالت با كيفيت تر و 

مورد پسند مشتريان هموارتر نمايند.
ــت ارتباطات  ــت مديري ــى اس بديه
ــدگاه ها،  ــار دي نيز آماده دريافت و انتش
ــكاران به  ــنهادها و مقاالت همه هم پيش
ــگ كار و  ــطح فرهن منظور باال بردن س
خدمت و انگيزه و روحيه جمعى در اين 

محيط توليدى و صنعتى، خواهد بود.

سرمقالهسرمقاله

بسم  اهللاَّ  الّرحمن  الّرحيم 
«يا مقّلب القلوب و األبصار. يا مدبّر الّليل و 
ــدة  دل ها و ديدها! اى  النّهار»؛ اى دگرگون كنن
سامان دهندة  به روز و شب! «يا محّول الحول و 
األحوال»؛ اى گردانندة  سال ها و دل ها و حال ها! 
ــن الحال»؛ حاِل ما را به  «حّول حالنا الى احس

بهترين حال ها تبديل فرما. 
ــعيد نوروز  ــرض مي كنم عيد س تبريك ع
ــال نو راـ  كه آغاز بهار و سرزندگى  و آغاز س
ــتـ  به همة  هم ميهنان عزيز كه در  طبيعت اس
ــور پهناور عزيز ما زندگى مي كنند  سراسر كش
ــة  ايرانيانى كه در هر نقطه اى  و همچنين به هم
از جهان هستند و چشم اميد و انتظار به كشور 
ــان دوخته اند؛ به خصوص به جوانان  عزيزش
ــته اى كه براى  ــاِن ازجان گذش ــردان و زن و م
هدف هاى عالى انقالب و كشور فداكارى هاى 
ــان مايه  بزرگى را انجام دادند؛ از جاِن خودش
ــود را تقديم انقالب و  ــتند و جوانان خ گذاش
ــور كردند؛ به خانواده هاى عزيز  سربلندى كش
شهيدان، به جانبازان و خانواده هاى فداكار آنها 
و به همة  ايثارگران و كسانى كه براى سربلندى 
ــام مي دهند.  ــور تالش مي كنند و كار انج كش
ــتم به روح مطهر امام  و درود و سالم مي فرس
بزرگوارمان كه سلسله جنبان اين حركت عظيم 
مردمى و ماية  پيشرفت و اعتالى كشور بزرگ 

اسالمى ايران بوده اند.
ــت. اين رويش  عيد نوروز، آغاز رويش اس
ــت،  ــوس اس ــه در طبيعت محس همچنان ك
مي تواند در دل هاى ما و جان هاى ما و حركت 
ــرفت ما نيز خود را مجسم و نمايان  رو به پيش
ــال 88 كه اكنون به  كند. نگاهى بيندازيم به س
پايان آن رسيده ايم. اگر بنا باشد سال 88 در يك 
جمله تعريف شود، به نظر من عبارت است از: 
ــال عظمت و پيروزى اين  سال ملت ايران، س
ملت بزرگ، سال حضور تاريخى و اثرگذار اين 
ــت انقالب  ملت در عرصه هايى كه به سرنوش
ــورمان بستگى  ــت كش بزرگمان و به سرنوش

داشت و منتهى مي شد.
ــال 88، مردم با حضور بى سابقة   در آغاز س
ــاماندهى كردند كه در  ــى را س خود، انتخابات
ــه در تاريخ طوالنى  ــاـ  و البت تاريخ انقالب م
كشور ماـ  سابقه نداشت و يك نقطة  برجسته 
و اوج به حساب مى آمد. در طول ماه هاى بعد 
ــردم در امتحانى بزرگ، در  ــات هم م از انتخاب
حركتى عظيم و سرنوشت ساز، حضور خود، 
ــتادگى خود، عزم ملى خود و  ارادة  خود، ايس

بصيرت خود را نشان دادند.
تفسير كوتاهى كه از حوادث بعد از انتخابات 
در طول چند ماه مي شود ارائه كرد، عبارت از 
ــور و دشمنان نظام  ــت كه دشمنان كش اين اس
ــالمى بعد از گذشت سى سال،  جمهورى اس
همة  تالش خود و توان خود و نيروهاى خود را 
متمركز كرده اند براى اينكه بتوانند اين انقالب 
را از درون شكست بدهند. ملت در مقابل اين 
توطئة  بزرگ، اين حركت خصمانه، با آگاهى و 
بصيرت و عزم و ايستادگِى بى نظيرى توانست 
دشمن را به شكست بكشاند. تجربه اى كه در 
اين هشت ماه بعد از انتخابات تا بيست و دوم 
ــت،  ــور گذش بهمن بر اين ملت و بر اين كش
تجربه اى پر از درس، پر از عبرت و حقيقتاً ماية  

سربلندى ملت ايران است. 

در سال 88 ملت خوش درخشيد؛ مسئوالن 
هم تالش هاى ارزنده و بزرگى را انجام دادند. 
اين تالش ها در حد خود، تالش هاى باارزشى 
ــت. بر همة  ناظران  ــت؛ موجب تقدير اس اس
ــن تالش ها، از  ــت كه از اي منصف فرض اس
اين زحمات و كار و كوششى كه براى عمران 
ــور در عرصه هاى  ــرفت كش و آبادانى و پيش
مختلف انجام گرفت، قدردانى كنند. در عرصة  
ــى، در فعاليت هاى  ــة  صنعت ــى، در عرص علم
اجتماعى، در سياست خارجى، در بخش هاى 
ــور كارهاى بزرگى را  مختلف، مسئوالن كش
انجام داده اند. خداوند به همة  آنها اجر عنايت 

كند و توفيق پيشرفت مرحمت بفرمايد.
آنچه كه از مالحظة  وضعيت موجود كشور و 
ظرفيت هاى عظيمى كه در دل اين كشور و ملت 
بزرگ نهفته است، مي شود به دست آورد، اين 
است كه آنچه ما انجام داده ايم، آنچه مسئوالن 
و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه كه ظرفيت 
ــرفت و رسيدن به  عظيم اين كشور براى پيش
عدالت است، كار بزرگى نيست. بايد تالش ها 
را بيش از آنچه كه در گذشته انجام داده ايم، همه 

انجام بدهند و خود را موظف بدانند.
در اين دعائى كه در آغاز هر سال، در هنگام 
تحويل، همه مي خوانيم، اين فِقره جالب توجه 
ــن  ــت كه مي فرمايد: «حّول حالنا الى احس اس
ــه روز نيكى، حال  ــال». نمي فرمايد ما را ب الح
نيكى برسان؛ به پروردگار عرض مي كند ما را 
به بهترين حال ها، به بهترين روزها، به بهترين 
وضعيت ها برسان. همت واالى انسان مسلمان 
ــت كه در همة  عرصه ها به بهترين ها  همين اس

دست پيدا كند. 
ــال براى اينكه ما بتوانيم آنچه را كه  امس
ــريف به ما تعليم داده شده  در اين دعاى ش
ــت، انجام بدهيم، براى  است و وظيفة  ماس
ــور و  ــر طبق اقتضائات كش اينكه بتوانيم ب
ــم، احتياج  ــور حركت كني ظرفيت هاى كش
ــان را چند برابر  داريم به اينكه همت خودم
كنيم؛ كار را متراكم تر و پرتالش تر كنيم. من 
امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار 
مضاعف» نامگذارى مي كنم. به اميد اينكه در 
ــاى اقتصادى،  بخش هاى مختلف، بخش ه
ــى،  ــاى فرهنگى، بخش هاى سياس بخش ه
ــاى اجتماعى،  بخش هاى عمرانى، بخش ه
ــئوالن كشور به همراه  در همة  عرصه ها، مس
ــاى بلندتر،  ــان بتوانند با گام ه مردم عزيزم
ــتر و متراكم تر،  ــا كار بيش با همت بلندتر، ب
ــه اى را بپيمايند و به هدف هاى  راه هاى نرفت
بزرگ خود ان شاءاهللاَّ نزديكتر شوند. ما به اين 
همت مضاعف نيازمنديم؛ كشور به اين كار 

مضاعف نيازمند است.
ــوكل كنيم؛ از خداى  بايد به خداى متعال ت
متعال استمداد كنيم و بدانيم كه زمينه براى كار، 
زياد است. دشمنان، دشمن علم و ايمان جامعة  
ما هستند. علم و ايمان را به صورت مضاعف در 
ميان خودمان بايد تقويت كنيم. ان شاءاهللاَّ راه ها 
هموار خواهد شد؛ موانع، كوچك خواهد شد 
و كمك الهى و نصرت الهى، ملت ما و كشور ما 
و مسئوالن ما را همراه و زير ساية  خود خواهد 

داشت.
والّسالم عليكم و رحمةاهللاَّ و بركاته

پيام رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت 
تحويل سال نو

خبرخبر
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ــايپا  ــازى س مدير عامل گروه خودرو س
ضمن بازديد از شركت پارس خودرو گفت: 
تقويت زيرســاخت هاى كيفى و توليدى و 
استفاده از تجربيات شركت هاى خودروساز 
موفق دنيا مي تواند جايگاه پارس خودرو را 
به عنوان خوشنام ترين شركت خودروساز 
ــد محصــوالت لوكس و با  داخلى با تولي

كيفيت حفظ كرده و ارتقاء بخشد.
ــركت  ــانى ش به گزارش اداره اطالع رس
پارس خودرو، نعمت اهللا پوستين دوز با اشاره 
به سال هاى 86، 87 و 88 به عنوان سال هاى 
بهره بردارى از ظرفيت هاى ايجاد شده گفت: 
در پروژه پرواز 95 گروه خودروسازى سايپا 
كه بر اساس آن ساليانه 1 ميليون و 200 هزار 
ــازى سايپا توليد  خودرو در گروه خودروس
مي شود، روى پارس خودرو حساب ويژه اى 

باز كرده ايم. 
ــايپا  ــازى س ــر عامل گروه خودروس مدي
ــد از خط توليد  ــدار با بازدي در ادامه اين دي
پيشرفته تندر90 شركت پارس خودرو اضافه 
ــدن وضعيت توليد تندر90 و  كرد: با بهتر ش

داخلى سازى زنجيره تأمين قطعات، شركت 
ــان خاطر  ــد با اطمين ــودرو مي توان پارس خ
بيشترى به توليد اين محصول پرداخته و سهم 
بازار خود را در محصول تندر90 و كل بازار 

افزايش دهد.
مهندس پوستين دوز ضمن تقدير و تشكر 
از عملكرد معاونت فروش و بازاريابى شركت 

پارس خودرو تأكيد كرد: شركت پارس خودرو 
ــوش، پر انرژى و  ــى فهيم، باه داراى مديران
ــى در راس  ــه مهندس تفرش ــت ك جوان اس
ــت و يكى از داليل مهم رشد توليد در  آنهاس
شركت پارس خودرو، حفظ و آموزش نيروى 
انسانى به همراه افزايش بهره ورى و دستيابى 

به سرانه توليد استاندارد است.

مدير عامل گروه خودرو سازى سايپا در بازديد از شركت پارس خودرو گفت: 

حفظ و ارتقاى كيفيت، رمز خوشنامى پارس خودرو است
نيل به افق هاى بلند

 با همت مضاعف
� مسيح مشهدى تفرشى
ــيب هاى صنعت  ــال 88 با همه فراز و نش س
ــون در آغازين  ــيد و اكن ــان رس ــودرو به پاي خ
روزهاى سال 89 بايد با مرور كارنامه سال پيش 
به راهكارهايى براى دستيابى به افق هاى بلند در 
سال پيش رو بينديشيم.همانطور كه همه همكاران 
گرانمايه پارس خودرو مستحضر هستند،امسال از 
سوى مقام عظماى واليت به عنوان سال «همت 
ــده است. مضاعف  كار مضاعف»نامگذارى ش
بدون ترديد ،اين امر وظيفه همه ما را دو چندان 
ــناختى كه از همه همكاران  مى كند.اگر چه با ش
گرانقدردارم شك ندارم كه به پيروى از منويات 
مقام معظم رهبرى با سربلندى و سرافرازى سال 

89 را به پايان خواهيم برد.
«همت مضاعف كار مضاعف»به طور قطع 
نمود روشنى در صنعت خودرو خواهد داشت.
ــريف فرمايى معظم له در  برهمين اساس تش
ــال جديد در صنعت  ــروع كار س روزهاى ش
ــتيابى به  ــه ما را براى دس خودرو،دغدغه هم
موفقيت ها و پيروزى هاى شايسته اين صنعت 
ــن خاطرپارس  ــد داد.به همي ــش خواه افزاي
خودرو با كاربست بيانات رهبر معظم انقالب 

،استراتژى سال 89 خود را دنبال خواهد كرد.
همكاران گرامى پارس خودرو نيز همانگونه 
ــته با تالش و همتى قابل  كه در سال هاى گذش
ــتند ضمن افزايش بى سابقه توليد  تقدير توانس
،بهترين محصوالت كيفى را وفق اعالم مراجع 
رسمى روانه بازار كرده و ركورد هاى متعددى 
را از آن خود سازند و جوايز ارزنده اى دريافت 
دارند ،به حول قوه الهى در سال 89 نيز با همت و 
كار مضاعف ،آنچه را كه شايسته پارس خودرو 
ــاند. درپايان ضمن  ــت به ثمر خواهند رس اس
تبريك مجدد سال جديد ،براى همه همكارانم 
در پارس خودرو كه به طور قطع و يقين سربازان 
و تالشگران بى ادعاى صنعت به شمار ميروند 

آرزوى توفيق مى كنم.

ــودرو  ــركت پارس خ ــل ش ــر عام مدي
ــر عامل گروه  ــان بازديد مدي ــز در جري ني
خودروسازى سايپا از شركت پارس خودرو 
ــاى موجود و  ــا توجه به ظرفيت ه گفت: ب
ــاى افزايش ظرفيت  بدون تعريف پروژه ه
ــتگاه  جديد، امكان توليد روزانه 600 دس
تندر90 را در شرايط عادى داريم و همچنين 
در صورت تامين به موقع قطعات، مي توانيم 

به همين ميزان، مگان توليد كنيم. 
مسيح تفرشى ادامه داد: در سال 88 با توجه 
به مشكالت موجود در راه تأمين قطعات و 
بحران هاى جهانى و انرژى، فشارى معادل 
دو برابر سال قبل متحمل شديم تا تيراژ توليد 
ــته و ارتقاء دهيم و  تندر90 را ثابت نگه داش
ــش از 80 درصد  ــت كه بي اين در حالى اس

ــد خط تندر90  ــوط به توقف تولي آمار مرب
در 3 ماه گذشته مربوط به دو قطعه اى است 
ــط زيرمجموعه هاى شركت ايران  كه توس
خودرو توليد و تحويل مي شود. وى افزود: 
در صورتى كه روند توليد خودرو تندر 90 
در شركت پارس خودرو به صورت مطلوبى 
ــود، با توجه به شاخص هاى مطرح  اجرا ش
ــد در توليد ساير محصوالت  و در حال رش
ــد ورود محصوالت  ــى همانن و فاكتورهاي
ــبد محصوالت  ــه س ــا كيفيت ب جديد و ب
ــاخص هاى رشد در  ــركت، نمود ش اين ش
ــيار حائز اهميت خواهد  پارس خودرو بس
ــركت پارس خودرو در  بود.  مدير عامل ش
رابطه با افزايش سبد محصوالت جديد اين 
ــركت گفت: به زودى با جايگزين شدن  ش

ــودرو پرايد، افزايش  خودرويى به جاى خ
ــگان و همچنين ورود  ــدر90 و م توليد تن
ــت نظير تينا،  ــد و با كيفي خودروهاى جدي
ــقايى و چند محصول از برندهاى معتبر  قش
ــبد، پارس خودرو جايگاه  جهانى در اين س
خود را به عنوان خوش نام ترين خودروساز 
كشور، تحكيم مي بخشد. تفرشى ادامه داد: 
ــايى، حمايت و همكارى با نخبگان  شناس
علمى و دانشگاهيان سراسر كشور از اهداف 
ــت و با توجه به  ــركت پارس خودرو اس ش
اقدامات جدى صورت گرفته در اين راستا، 
ــاهد به بار نشستن  در ابتداى سال آينده، ش
ثمرات اين پروژه حساس، نه تنها در شركت 
ــه جوامع صنعتى  ــودرو كه در كلي پارس خ

كشور خواهيم بود. 
ــال1389 به عنوان  ــمردن س وى با برش
ــال تحول در ارائه خدمات مناسب پس  «س
ــودرو» تأكيد كرد:  ــروش در پارس خ از ف
ــركت  ــن برنامه هاى ش ــى از جدى تري يك
ــه در حال حاضر به مرحله  پارس خودرو ك
بهره بردارى رسيده است، توليد خودروهاى 
ــترى در  ــن هاى مورد نظر مش ويژه با آپش
ــت، به اين معنى كه  خطوط اصلى توليد اس
ــفارش گذارى از طريق اينترنت توسط  س
مشترى بر اساس نيازهاى تعريف شده انجام 
ــازمان  ــود و همزمان و به صورت س مي ش
يافته، خودرو در خطوط اصلى توليد شده و 
به دست مشترى مي رسد ؛ نكته جالب توجه 
اينجاست كه مشتريان مي توانند كليه مراحل 
توليد خودرو را از لحظه سفارش گذارى تا 
لحظه تحويل از طريق اينترنت و با شناسه و 

رمز عبور اختصاصى خود پيگيرى كنند. 

مهندس تفرشى: 

مى توانيم با سرعت و ظرفيت توليد تندر90، مگان توليد كنيم

ل ا افق ل افقن ل ن

همه با همهمه با هم

تبريك نوروزي 
مديريت ارتباطات

مديريت ارتباطات شــركت پارس خودرو 
طى اطالعيه اى فرا رسيدن عيد سعيد نوروز را 
حضور مدير عامل و كليه همكاران فهيم شركت 

و خانواده هاي محترم ايشان تبريك گفت.
ــه از حضور صميمانه كليه  در متن اين اطالعي
ــا و پروژه هاي اين  ــز در برنامه ه ــكاران عزي هم
مديريت و همچنين اطالع رساني دقيق معاونين، 
ــتاوردهاي اين  مديران و همكاران در انتقال دس
ــطح جامعه تقدير  مجموعه موفق صنعتي در س
به عمل آمده است. بر اساس اين گزارش از سوي 
مدير ارتباطات تقويمي به رسم يادبود و تبريك عيد 
نوروز به هر يك از كاركنان اهدا مي شود. در بخش 
ديگرى از اين اطالعيه تصريح شده: «بي شك انتقال 
اين دستاوردها نيازمند زيرساختها و تالش هاي 
خالصانه عزيزاني پر تالش است و امروزه كشور 
ــاهد مجموعه اي از  ــالمي، ش عزيزمان ايران اس
ــازي در  نجيب ترين نيروهاي صنعت خودروس
شركت پارس خودرو است.» تالش هاي صادقانه 
تان را ارج مي نهيم و دست ياريتان را در جهت نيل 

به اهدافي متعالي تر، به گرمي مي فشاريم.

دز خ ا كت ش كتاز ش از

خبرخبر
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نامه پارس

مهندس تفرشى در ديدار با كاركنان سال 
نو را به همكاران تبريك گفت.

مدير عامل  پارس خودرو با حضور در كليه 
سالن هاى توليدى سال جديد را به تك تك 
همكاران شادباش گفت. بنا بر اين گزارش، 
در اين ديدار كه روز 14 فروردين انجام شد 
قائم مقام و معاونان شركت، مهندس تفرشى 

را همرامى مى كردند.

مهندس تفرشى در ديدار با كاركنان سال
گفت تبريك همكاران به را نو

ديدار نوروزى مهندس تفرشى با كاركنان 

ه 
 
 ،
د 
ى 

ل 

ــرايط خط توليد خودرو، زمينه را براى ظهور و بروز و تقويت استعدادهاى  دوره شبيه سازى خط توليد (YK04) با رويكرد، آموزشى كارگاهى و كار تيمى از طريق شبيه سازى ش
مديريت كارگاه در سطوح سرپرستى و حتى مديران ارشد خودرو سازى فراهم مي سازد.

تأثيرات فرهنگى و تغيير نگرش هاى مديريتى افرادى كه اين دوره را با موفقيت سپرى كرده اند گواه اثر بخشى دوره هاى مذكور است. هم اكنون پارس خودرو جهت برگزارى اين 
دوره از دو نفر از مربيان مورد تائيد شركت رنو بهره مي برد و به گزارش آنها، تاكنون فقط يك تيم از 22 تيم آموزش داده شده، توانسته به اهداف تعريف بسيار نزديك شود. در اين دوره 

مفاهيم پايه اى توليد ناب به چالش گذاشته مي شود كه اهم آنها به شرح ذيل است: 
ــس ها، بررسى كيفى خودرو متناسب با  ــازى الزامات براى توليد خودرو در مرحله توليد SOP (Start Of Production) شامل توليد خودروى نمونه بر اساس پراس آماده س
 ،(SOS) تدوين استانداردهاى عملياتى ،Kaizen كردن اوليه محصول با رويكردهاى Protect معيارهاى تعريف شده توسط طراح و مهندسى محصول ، تمركز برروى فرآيندها جهت

.(Line side Organization) محاسبه نيروى انسانى مورد نياز، محاسبه تعداد ايستگاه كارى، باالنس خط توليد، تعيين چيدمان قطعات در كنار خط توليد
ــانى، هزينه تجهيزات مورد استفاده در توليد، هزينه ايرادات كيفى (شامل  هدف گذارى هزينه تمام شده محصول در خط شبيه سازى شده با رويكرد محاسبه هزينه هاى نيروى انس

هزينه هاى دوباره كارى، هزينه گارانتى).
 (QCT در مقوله هاى) توليد دو نوع محصول در خط توليد، كنترل خروج محصول متناسب با تقاضا، بررسى كيفيت محصوالت، آناليز و تجزيه تحليل مسائل مشاهده شده در توليد

تعيين (Action plan) يا برنامه اجرايى جهت رفع مغايرت ها.
اجرايى كردن اقدامات الزم با مكانيسم هاى بهبود مستمر ((kaizen، ارتقاء سطح مهارت، استاندارد سازى، poka yoke و ...

ــاخص هاى كيفيت و تحويل به موقع تثبيت شده  ــانى و توليد با حفظ شاخص هاى كيفيت كه در مراحل قبل از ش توليد در مرحله 2 و 3 و نهايتًا تمركز بر روى بهره ورى نيروى انس
است.

شبيه سازى خط توليد

خبرخبر
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سهام سايپا و رايان سايپا به كاركنان گروه 
سايپا واگذار مي شود.

ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــى و  ــت مال ــل از معاون ــه نق ــات ب ارتباط
ــايپا و تجليل از  ــبت روز س اقتصادى به مناس
ــايپا و توفيقات  پرسنل زحمتكش خانواده س
درخشان گروه، طي سا ل هاي اخير و به منظور 
مشاركت هر چه بيشتر كاركنان گروه در نتايج 
ــد سهام شركت  فعاليت هاي خويش، مقرر ش
ــايپا به كاركنان شركت هاي  ــايپا و رايان س س
ــايپا واگذار شود. بنا  ــازي س گروه خودروس
ــرح ذيل  ــزارش نحوه پرداخت به ش بر اين گ

است:
ــهام تعلق گرفته به كاركنان  1) مبلغ كل س
ــوق بر مبناي  ــركت با توجه به جدول ف آن ش
ــايپا 1،550 ريال و هر سهم رايان  هر سهم س
سايپا معادل 4،000 ريال پس از كسر 2 ميليون 
ريال پاداش مديريت به بدهي كاركنان منظور 
ــت نرخ هاي اعالم  ــايان ذكر اس ــود. ش مي ش
شده برآوردي است و بر اساس نرخ خريد و 

هزينه هاي مربوطه اصالح خواهد شد.
2) 50درصد از مبلغ كل سهام از محل سود 

تعداد سهام رايان سايپاتعداد سهام سايپاسمت سازمانيرديف
14،3003،850مدير عامل1
13،0003،500اعضاي موظف هيات مديره2
12،0003،250معاونين3
11،2503،000قائم مقام معاون و مديران مستقل4
10،0002،700مديران5
8،0002،150روساي ادارات6
7،2502،000سرپرستان و كارشناسان مسئول7
6،0001،600كارشناسان8
4،5001،150ساير كاركنان9

جدول ميزان واگذاري سهام:

واگذارى سهام سايپا و رايان سايپا به كاركنان گروه
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سهام سال هاي 1388 و 1389 و مابقي طي 16 
قسط ماهانه از فروردين ماه سال 1389 كسر و 
تسويه مي شود. بديهي است كاركناني كه قبل 
از تسويه به هر علت از خدمت در آن شركت 
منفك شوند در زمان تسويه بايد بدهي خود را 

از اين بابت نيز تسويه نمايند.

ــهام تخصيصي تا پايان تسويه كامل  3) س
بدهي وثيقه مي شود.

4) كليه كاركنان آن شركت كه تا 15 اسفند 
ــه ماه از تاريخ استخدام آنها  1388 حداقل س
گذشته است و دوره آزمايش را با موفقيت طي 

نموده اند مشمول اين طرح خواهند بود.

هديه ويژه مديرعامل
 به همكاران 

ــاني، به همت  به گزارش اداره اطالع رس
مديريت ارتباطات شركت پارس خودرو و 
نظر مساعد مدير عامل محترم، هديه ويژه اي 
ــاغل در شركت  به كليه همكاران گرامي ش

پارس خودرو اهدا مي شود.
براساس اين گزارش با توجه به هماهنگي هاي 
ــرويس آيروپال 30  به عمل آمده يك دست س
ــود به هر يك از عزيزان  پارچه از كارخانه مقص
همكاراهدا مي شود. گفتني است بن هاي مربوط 
به دريافت اين كاال توسط نمايندگان رفاهي هر 
يك از معاونت ها و مديريت هاي مستقل دريافت 
و ميان همكار توزيع خواهد شد. همچنين كارت 
تبريكي به رسم يادبود و تبريك عيد نيز از سوي 

مديرعامل به هر يك از كاركنان اهدا مي شود.

اعزام تيم كارشناسان 
واحد توليد و مهندسي

 به مشهد
ــاني مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــكل از كارشناسان واحد  ارتباطات، تيمي متش
ــع معايب  ــي در ارتباط با رف ــد و مهندس تولي
خودروهاي معلولين و نصب باالبر ويلچر در 
ــهد كه جمع بندي مشتريان در  شهرستان مش
ــمالي، جنوبي و خراسان  استانهاي خراسان ش

رضوي مي باشد، اعزام شدند.

خبرخبر

ماكسيما همچنان 
صاحب بلندترين كرسى

نتايج آخرين بررسي كيفيت خودروهاي 
ســواري توليد داخل نشــان داد كه نيســان 
ماكســيما با كيفيت ترين خودرو ســواري 

داخلي بوده است. 

ــيما در ليست  ــاس، نيسان ماكس براين اس
ــركت بازرسي كيفيت و  ارايه شده از سوي ش
استاندارد ايران به عنوان باكيفيت ترين خودرو 

سواري داخلي معرفي شده است. 

 Export Reporter نرم افزار
راه اندازي شد

ــاني مديريت  به گزارش اداره اطالع رس
ارتباطات، با هدف دسترسي سريع و آسان به 
آمار و اطالعات كامل خودروهاي صادراتي 
ــان  ــالهاي اخير و توســط كارشناس طي س
 Export ــزار ــت صــادرات، نرم اف مديري

Reporter راه اندازي شد.
بر اساس اين گزارش اين نرم افزار تنها براي 
مديرعامل و معاون بازرگاني قابل استفاده است.

گفتني است همكاران گرامي اين دو حوزه براي 
كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره 3457 

(سركار خانم اسفندياري) تماس حاصل نمايند.
پيام انرژي،  بخش جديدي است كه از اين شماره به منظور 
اطالع سـاني و ارائه مطالب خواندني به شـما همكاران گرامي 
در زمينه بهينه سـازي مصرف انرژي در نظر گرفته شده است. 
امروزه با توجه به محدوديت هاي منابـع و افزايش هزينه هاي 
تأميـن انرژي، ضروري اسـت تا همـه با موضوع بهينه سـازي 
مصرف انرژي در محل كار خود يا در منزل، اطالعات بيشـتري 
كسـب كنيم. به همين منظور تالش بيشـتري مي  شـود تا با در 
اختيار گذاشـتن اطالعات مفيد، سـهمي در افزايش بهره وري 

داشته باشيم.
مصارف انرژي در شركت

همكار گرامي، حفظ و نگهداري ذخاير انرژي كه ثروت ملي ما به 
شمار مي رود از وظايف اصلي ما محسوب مي  شود. آيا مي دانيد هر يك 
ــاغل هستيد از مجموع مصارف  از سالن هاي شركت كه شما در آن ش
انرژي در شركت چقدر سهم دارد؟ آيا توجه كرده ايد كه شما به عنوان 
عامل مهم توليد محصول و مصرف انرژي مي توانيد در بهره وري نقش 
ــمت براي پاسخ به بخشي از اين سؤاالت  مهمي ايفا كنيد؟ در اين قس

سعي مي شود تا از مقايسه ها استفاده كنيم.
ــر در روز 150 ليتر  ــرانه مصرف آب به ازاي يك نف آيا مي دانيد س

است؟
ــرب در ماه گذشته معادل  در شركت پارس خودرو مصرف آب ش

13000 نفر بود.
ــي 900 كيلو ولت  ــط مصرف جهاني برق خانگ آيا مي دانيد متوس

ساعت است؟
ــته معادل  ــركت پارس خودرو در ماه گذش كل مصرف برق در ش

9036 خانه بود.
همان طور كه مشاهده مي كنيد شركت ما فقط يك مجموعه توليدي 
نيست بلكه معادل صدها يا هزاران خانه مصرف انرژي دارد و از اين 
طريق مي توان به اهميت صرفه جويي انرژي در شركت پارس خودرو 
پي برد. انرژي همچون خون در رگ ها، عامل حركت و حيات  بخش 
براي فعاليت هاي توليدي شركت است و حفظ و دقت در اين موضوع 

براي همگان ضرورت دارد.
چه بايد كرد؟

ــه عنوان متولي تأمين و  در حوزه مديريت عمران و خدمات فني ب
ــركت با اجراي پروژه نصب كنتور بر روي شبكه  توزيع انرژي در ش
آبرساني و شناسايي نشتي ها و نقاط پرمصرف، مي توان به صرفه جويي 
معادل 21/120 تانكر ده هزار ليتري در سال رسيد كه اين مقدار مطابق 

استاندارد شركت آب و فاضالب معادل آب مصرفي 1/408/000 نفر 
در هر شبانه روز است.

ــردن چراغ هاي  ــب تايمر براي خاموش ك همچنين با اجراي نص
صنعتي عمومي كليه سالن هاي توليدي در زمان هاي استراحت مي توان 

معادل 30/150 خانوار 4 نفره در سال صرفه جويي كرد.
سهم ما در صرفه جويي

ــود تا بعضي از راه حل هاي ساده را كه به  در اين بخش سعي مي ش
راحتي براي هر يك از ما در محيط كار خود يا در منزل قابل اجرا است 

ارائه داد.
ــاختمان ها و  ــير قابل تنظيم رادياتورهاي گرمازا در س كم كردن ش

دفاتر؛
خودداري از گرم كردن زياد محيط و بازكردن پنجره ها و درب هاي 

براي متعادل كردن هوا؛
استفاده از پوشاك مناسب در فصول سرد و گرم سال؛

خاموش كردن المپ ها در هنگام خروج از محيط كار يا استراحت؛
ــيرهاي پدالي به طور مداوم پاي خود را بر  در هنگام استفاده از ش

روي پدال فشار ندهيم؛
ــئوالن ذي ربط در صورت مشاهده هر گونه خرابي  مطلع كردن مس

تجهيزات يا نشتي انرژي از آنها؛
صرفه جويي در مصرف آب

براي صرفه جويي يا بهتر استفاده كردن آب در منزل يا محل كار با 
ــدود 4000 ليتر آب در طي يك ماه در  رعايت موارد زير مي توان تا ح

هر خانه صرفه جويي كرد.
لوله هاي آب را عايق بندي كنيد تا از هدر رفتن گرماي آن جلوگيري 

شود.
ــتحمام در زماني كه احتياج به آب نيست شير آب را  در هنگام اس

ببنديم.
از آب پخش كن هاي جديد براي دوش هاي حمام استفاده كنيم.

در هنگام مسواك زدن، آب را فقط هنگام شست وشوي دهان باز كنيم.
براي نظافت حياط از فشار آب استفاده نكنيم.

براي شست وشوي سبزيجات و ميوه بهتر است تا آنها را در ظرفي 
از آب غوطه ور كنيم.

هم چنين شما همكاران عزيز مي توانيد جهت دسترسي به اطالعات 
بيشتر، اخبار انرژي را از پرتال مديريت عمران و خدمات فني (به آدرس 
پرتال اصلي شركتـ  معاونت مهندسيـ  مديريت عمران و خدمات 
فني) پيگيري كرده و ما را نيز از پيشنهادات سازنده خود مطلع سازيد.

در پاسداشت ثروت ملي پيام انرژي (پيام انرژي (11))



درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
31

ره 
شما

1 ـ 
38

ن 9
ردي

رو
2 ف

1

66

نامه پارسنامه پارس



درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
31

ره 
شما

1 ـ 
38

ن 9
ردي

رو
2 ف

1

اااااااااااااااااااررررررررررررررااااااااااااااااارررررررررررر7 7
نامه پارسنامه پارس



درو
خو

س  
پار

ى 
اخل

ن د
رگا

ا
31

ره 
شما

1 ـ 
38

ن 9
ردي

رو
2 ف

1

88

نامه پارسنامه پارس

ــه اى رهبر معظم  ــت اهللا خامن حضرت آي
انقالب اسالمى روز نهم فروردين با حضور 
ــى از نزديك  ــى از مراكز بزرگ صنعت در يك
ــى از توانمندى هاى صنعتى  در جريان بخش
كشور به ويژه در حوزه صنعت خودروسازى 

و توليد موتور ملى قرار گرفتند.
در اين بازديد كه حدود 3 ساعت به طول 
ــدادى از وزرا و مديران بخش  انجاميد و تع
صنعت و معدن حضور داشتند، كارشناسان 
مربوطه در هر بخش توضيحات الزم را ارائه 

كردند.

رهبر معظم انقالب، در بازديد از نمايشگاه، توانمندى هاى صنعت خودروسازى تأكيد فرمودند

نبايد به استناد داليل عمدتًا واهي
 دروازه را به روي واردات باز كرد

ــر و ابتكار  ــتيم و به فك روى پاى خود بايس
ايرانى تكيه كنيم.

ــاره به  ــا اش ــالمى ب ــالب اس ــر انق رهب
شايستگى هاى ايران اسالمى براى پيشرفت 
ــى در زمينه هاى مختلف صنعتى  و خودكفاي
افزودند: الزمه تاريخ و ميراث عظيم تمدنى، 
ــى جوانان و  ــى كنونى، آمادگ حركت مردم
ــار ايرانى، درخشش  استعداد و هوش سرش
صنعتى ايران اسالمى در دنياى اسالم است كه 
قطعًا دنياى اسالم از آن استقبال خواهد كرد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه، نكاتى 
ــور به ويژه  را درخصوص بخش صنعت كش

صنعت خودرو يادآور شدند.
ــى به منظور  ــت هاى بازرگان تنظيم سياس
جلوگيرى از واردات بى رويه، يكى از نكات 
ــژه اى بر آن  ــان تأكيد وي ــود كه ايش مهمى ب

داشتند.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: 
فراوانى و ارزانى خوب است اما از آن مهمتر 
ــت و نبايد به استناد  رشد صنعت داخلى اس
داليل عمدتاً واهى دروازه را به روى واردات 

باز كرد.
ــندى از  ــار ناخرس ــن اظه ــان ضم ايش
ــودرو و بعضى از  ــت هاى واردات خ سياس
تصميماتى كه در اين زمينه گرفته شده است، 
تأكيد كردند: عمومًا فلسفه و منطقى كه براى 
ــود، باال بردن  ــش واردات مطرح مي ش افزاي
كيفيت محصوالت داخلى است؛ اما براى اين 
ــرى هم وجود دارد كه  هدف، گزينه هاى بهت
يكى از آنها اعمال سياست ها و ضوابطى براى 

باال بردن كيفيت محصوالت داخلى است.

كننده روى شيشه هاى خودرو، پوشش هاى 
ضد خش در رنگ خودرو، و در بخش هاى 

ديگر خودرو استفاده خواهد شد.
همچنين تعدادى از خودروهاى سوارى 
ــد رهبر انقالب  ــل نيز مورد بازدي توليد داخ

اسالمى قرار گرفت.
حضرت آيت اهللا خامنه اى سپس در جمع 
مديران و كارشناسان صنعت و معدن كشور 
ــيار باالى استقالل و  ــاره به اهميت بس با اش
ــد ايران  ــرفت صنعتى، در اعتالء و رش پيش
اسالمى، حركت كشور در بخش هاى مختلف 

ــد بر لزوم  ــالمى با تأكي رهبر انقالب اس
بهره گيرى از علم و دانش و تحقيق در بخش 
ــئله پيوند  ــان كردند: مس صنعت، خاطرنش
ــيار مهم است و بايد  ــگاه بس صنعت و دانش
ارتباط مستحكمى ميان اين دو بخش برقرار 
ــرفت صنعتى مطلوب  ــود تا بتوان به پيش ش

رسيد.
ــاره به  ــت اهللا خامنه اى با اش حضرت آي
ــى تأكيد كردند: همه  اهميت صادرات صنعت
بخش هاى صنعتى بايد محصوالت خود را با 
محوريت صادرات توليد كنند و دستگاه هاى 
مختلف دولتى نيز بايد با تالش چند جانبه و 

هنرمندانه، بازار صادراتى را تأمين كنند.
ــودرو از جمله  ــد موتور ملى خ خط تولي
بخش هايى بود كه مورد بازديد رهبر انقالب 
ــط توليد،  ــت. در اين خ ــالمى قرار گرف اس
ــاى مختلف موتور ملى  نحوه توليد بخش ه
و آزمون هاى آن از نزديك به نمايش گذاشته 

شد.
ــى از بخش هاى  ــى يك ــور ملى ديزل موت
ــت  ــاى صنع ــگاه توانمندى ه ــم نمايش مه
خودروسازى كشور بود. در اين بخش اولين 
موتور ديزل سنگين ساخت داخل معرفى شد 
ــاى ريلى، دريايى،  كه اين موتور در بخش ه
ــاى فراوانى  ــى و صنعتى كاربرده نيروگاه

دارد.
طراحى و ساخت اين موتور با همكارى 
مراكز تحقيقات دانشگاهى و تربيت نيروهاى 
ــت. از جمله  متخصص امكان پذير شده اس
ــه توليد موتور ديزل  طرح هاى آينده در زمين
ــور ديزل  ــاخت موت ــنگين، طراحى و س س

دوگانه سوز است.
ــور ملى به ويژه موتور  همچنين انواع موت
ــى و موتور  ــى خودروهاى داخل ملى بعض
ملى پايه گازسوز در اين نمايشگاه به نمايش 

گذاشته شده بود.
ــگاه توانمندى هاى  ــر نمايش بخش ديگ
صنعتى، استفاده از فناورى هاى جديد به ويژه 
ــاخت قطعات مختلف  نانو در طراحى و س
خودرو بود. از فناورى نانو در ساخت پوشش 
ــش هاى خود تميز  ضدلك روكش ها، پوش

از جمله صنعت را رو به جلو دانستند و تأكيد 
ــرفت هاى ارزشمند در  كردند: با وجود پيش
صنعت كشور اما بايد با كار، تالش و پيگيرى 
دوچندان و خستگى ناپذير و تكيه بر دانش و 
ــت محصوالت داخلى،  علم، و ارتقاى كيفي
يك حركت جهشى در بخش صنعت انجام 

شود.
ايشان بازديد امروز خود را حركتى نمادين 
ــش صنعت در  ــر اهميت بخ جهت تأكيد ب
ــور خواندند و افزودند: يك  ــرفت كش پيش
توهم خطرناكى از قبل وجود داشت مبنى بر 
ــعه يافتگى  اينكه ميان زندگى عقالنى و توس
ــاى معنوى، اخالقى و  با پايبندى به ارزش ه
دينى تقابل و تضاد وجود دارد ولى جمهورى 

اسالمى ايران اين توهم را باطل كرد.
ــد بر اينكه،  ــالمى با تأكي رهبر انقالب اس
اسالم، دين معنويت و علم است، خاطرنشان 
ــم عقالنى و منطقى و  كردند: ما مي توانيم ه
همراه با پيشرفت زندگى كنيم و هم پايبند به 

ارزش هاى اخالقى و فرائض دينى باشيم.
ــه اى افزودند:  ــت اهللا خامن ــرت آي حض
صنعتگران و مديران بخش صنعت بايد نماد 

اين حقيقت باشند.
ــان با تأكيد بر اينكه پيشرفت هاى به  ايش
ــت آمده در بخش صنعت كشور، بسيار  دس
ــان كردند: اين  ــت، خاطرنش ــمند اس ارزش
پيشرفت ها آغاز راه است و بايد با يك حركت 
ــى بتوانيم در همه عرصه هاى صنعتى  جهش
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وقتي رسيديم سر قرار ساعت از 6 صبح گذشته بود و هوا هنوز تاريك بود. چند نفري زودتر آمده بودند 
و كت و كاپشن شان را سفت و محكم بسته بودند تا سردشان نشود. وقتي سوار ميني بوس شديم براي 

حركت، فهميديم رهبر انقالب قرار است بروند براي بازديد از يك كارخانه. 
قبل از رسيدن رهبر انقالب، جمع مان جمع شد؛ وزير صنايع و معادن، وزير كار، وزير دفاع، وزير تعاون، 
آقاي رويانيان، مدير عامل ايران خودرو، مدير عامل سايپا و مديران ارشد صنايع مرتبط و البته يك چهرة 

آشنا براي خودم، مهندس ميرسليم. 
جماعت بيرون سالن به شكل «L» ايستاده اند براي استقبال از رهبر. ايشان كه آمدند اولين نفر صف، 
وزير صنايع و معادن ايستاده بود. همه سالم كردند و بعضي تبريك سال نو گفتند. وزير دفاع ولي احترام 
نظامي گذاشت و وقتي رهبر دستش را جلو آورد، دست داد. رهبر با ميرسليم گرم تر از بقيه سالم و عليك 

كردند. در دوران رياست جمهوري هم ميرسليم روابط خوب و نزديكي با رهبر داشت. 
رهبر كه پا داخل سالن گذاشتند مهندس ها از اين طرف و آن طرف پيدا مي شدند و مي آمدند دست رهبر 

را مي بوسيدند. تعدادشان كم كم زياد شد.  
همه رفتند داخل محوطه كوچكي در همان سالن كه صندلي چيده بودند. كارگرهاي خط توليد موتور 
ملي بايد در خط مي ماندند و نمي توانستند بيايند داخل. بيشتر كساني كه آنجا بودند مهندسان ارشد بودند كه 
با آمدن رهبر بلند شدند و شعار دادند. كارگرهايي كه بيرون بودند سعي مي كردند سرك بكشند و رهبرشان 
را ببينند. همان اول جلسه، قبل از اينكه يك مهندسِ فوق ليسانس قرآن بخواند، جاها پرشد. مهندس 
ميرسليم جامانده بود. يك نفر يك صندلي را روي دست گرفت و گذاشت پشت سر رهبر. ميرسليم 
نشست آنجا. بعد وزير صنايع و معادن خير مقدم گفت و كلي آمار و ارقام از سال هاي گذشته تا حاال داد. 
بعد از وزير، مجري از آقاي ميرسليم خواست گزارشي از وضعيت موتور ملي بدهد، آن هم در 10 دقيقه. 
آقاي ميرسليم كه بلند شد رهبر آرام گفتند: «شما هر چقدر كه الزم است توضيح بفرماييد. به آن 10 دقيقه 
خيلي توجه نكنيد.» ميرسليم توضيح داد فعاليت هاي توليد موتور در دو بخش صنايع خودرويي و صنايع 
سنگين متمركز شد كه در صنعت خودرو به موتور ملي منجر شد و موتور ديزل هم براي صنايع سنگين 

مثل راه آهن، صنايع دريايي و صنايع نيروگاهي طراحي و ساخته شد. 
قبل از شروع جلسه يكي از همكارهاي ميرسليم از او پرسيد استاد ديشب توانستيد بخوابيد؟ ميرسليم 

لبخند زد و گفت يك چرتي زدم بعد از آماده كردن گزارش! 
با حساب اينكه موتور ملي قبل از اين رونمايي شده بود، اصلي ترين موضوع جلسه غير از توجه رهبر 

انقالب به صنعت آن هم در ايام نوروز، رونمايي از موتور ديزل ساخت داخل بود. 
بعد از گزارش ها، بازديد از نمايشگاه شروع شد. در قسمت اول استفاده از فناوري نانو در توليد قطعات 
بود. كه باعث سبك شدن، ارزان شدن، شفاف شدن، ضد خش شدن و حتي ضد رطوبت شدن قطعات 
بود. وقتي مدير عامل ساپكو توضيحاتش تمام شد، رهبر پرسيدند: «از مراكز ديگري كه در حوزه نانو 

تكنولوژي كار مي كنند هم كمك گرفتيد؟» و آنها جواب دادند كه كمك گرفته اند. 
شانسي آورده بوديم ما و آن اينكه توانستيم برويم پشت ميزهايي كه رويشان قطعات چيده شده بود و از 
ازدحام جمعيت همراه رهبر و سخت گيري هاي محافظ ها راحت شويم. يكي از عكاس ها مي گفت هيچ 

وقت اينقدر راحت و متنوع عكس نگرفته بودم. 
وسط اين قطعات يك قطعه را به رهبر نشان دادند و گفتند اين همان توربو شارژ است كه آقاي ميرسليم 

اسم «پر خوران» را به عنوان معادل فارسي رويش گذاشتند. 
رهبر نگاهي به آقاي ميرسليم كردند و گفتند: «خيلي خوب». 

وقتي گروه همراه رهبر مي رفتند سمت موتورها يك نفر توضيح مي داد كه قطعات الكترونيكي در 
اتوموبيل و موتور تعبيه شده كه رفتار راننده را كنترل مي كند و در برابر خودخواهي راننده براي كشيدن 

توان بيشتر از ماشين و توليد آالينده هاي بيشتر مقاومت مي كند. 
رهبر لبخند زدند و گفتند: «خوب است ماشين به همة خواسته هاي راننده عمل نكند!» 

به موتورها كه رسيدند توضيح دادند اولين موتور، بهينه شده همان موتور پيكان قديم است كه االن 
روي روآ و وانت پيكان سوار مي شود. دومين موتور همان موتور ملي بود، سومي توربو شارژ موتور ملي 
و چهارمي موتور مينياتور بود كه در سايپا طراحي و ساخته شده بود. وقتي رهبر رسيدند به موتور مينياتور، 
مدير عامل سايپا را جلو فرستادند تا توضيح بدهد. او هم توضيحاتي داد. رهبر پرسيدند: «چند درصد اين 
موتور در ايران ساخته مي شود؟» مدير عامل سايپا گفت: 100 درصد. ضمن اينكه مالكيت اين موتور هم 

براي ماست. 
بعد از خط توليد موتور ملي، رهبر را راهنمايي كردند براي ديدن اتومبيل هاي ساخت داخل كه اول 
ــراغ همان وانت پرايد قرمز رنگ و بعد سمند سورن و  سالن چيده شده بودند. اول از همه هم رفتند س
ماشين هاي ديگر تا رسيدند به مينياتور. رهبر ايستادند و گفتند: «چرا مينياتور؟» آقايي كه داشت توضيح 
مي داد گفت مينياتور اسم نقاشي هاي ايراني است و همه مي دانند كه ما منظور ديگري نداريم و چه و چه. 
رهبر خيلي با طمأنينه گوش دادند و گفتند: «اين كلمه در زبان فرانسوي هم استفاده مي شود. كلماتي 
هم وجود دارد كه مال ماست اما آنقدر آنجا استفاده شده كه ديگر خارجي محسوب مي شود. حاال چرا 
مينياتور؟ يك اسم ديگر انتخاب كنيد كه حرف و حديث نداشته باشد.» آن مسئول خواست زبلي كند و 
اسم ماشين را از زبان رهبر بگيرد؛ پرسيد: به نظر شما اسمش را چي بگذاريم؟ رهبر هم گفتند: «نمي دانم 

چي بگذاريد ولي مينياتور نه» 
بعد از ديدن ماشين ها همه جمع شدند همان جاي قبلي و اين بار رهبر براي جمع صحبت كردند: «ما 
مي خواهيم و مي توانيم هم عقالني و علمي و پيشرفته زندگي كنيم، هم با پاي بندي و تمسك به ايمان ديني 
خودمان باقي بمانيم... اسالم كه دين معنويت است، دين علم هم هست... ما بايد در بين كشورهاي اسالمي 

در زمينة صنعت يك پرچم برافراشته باشيم...» 
كامالً معلوم بود بازديد يك پيام به متوليان و مسئوالن امر صنعت بود كه بدانند رهبر به صنعت جوشيده 

از ذهن و دِل مهندسان اين مرز و بوم توجه ويژه اي دارد، آن هم در سال كار و همت مضاعف. 
صحبت هاي رهبر كه تمام شد پايين آمد، مديرعامل سايپا جلو رفت و چفية ايشان را گرفت. يكي از 
مهندس هاي سالن كه كنار من ايستاده بود زد روي دستش و گفت:  اي كه هي! ديدي چه كار كرد. كلي 

نقشه كشيده بودم براي آن چفيه! 

ايشان با اشاره به ديدگاه اسالم درخصوص 
ــت، رعايت استانداردهاى  حفظ محيط زيس
ــوالت صنعتى  ــت محيطى را در محص زيس
به ويژه توليدات خودرو بسيار مهم دانستند و 
تأكيد كردند: براى رسيدن به پيشرفت صنعتى 
نبايد از كار، تالش، و پيگيرى مستمر خسته 
ــور و ملت ايران در گرو  شد زيرا فرداى كش
ابتكار، هوشمندى و پيگيرى خستگى ناپذير 
ــاى صنعتى  ــران بخش ه صنعتگران و مدي

است.
ــد بر اهميت  ــالمى با تأكي رهبر انقالب اس
پيگيرى مستمر افزودند: دولت كنونى، دولتى 
ــوز است و زمينه  فعال، پيگير، با همت و دلس

ــم و فناورى آن  ــور محدود صاحب عل كش
ــت و اين حركت بايد با شتاب  بخش ها اس

بيشتر ادامه پيدا كند.
ــدس محرابيان،  در ابتداى اين ديدار مهن
ــى از بخش  وزير صنايع و معادن در گزارش
ــال  ــور گفت: در پنج س صنعت و معدن كش
گذشته ضمن آنكه توليد كاالهاى مادر صنعتى 
همچون، فوالد، آلومينيوم، مس، سنگ آهن، 
سيمان، و خودرو رشد قابل توجهى داشته، 
رتبه جهانى ايران نيز در اين كاالها بهبود پيدا 

كرده است.
وى با اشاره به رشد 67 درصدى صنعت 
در كل رشد اقتصادى كشور افزود: مجموع 

مساعدى براى تالش و كار خستگى ناپذير در 
بخش هاى مختلف به ويژه صنعت وجود دارد.

ــوش و  ــه اى ه ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــتعداد باالى ايرانى در كنار كار و پيگيرى  اس
خستگى ناپذير را زمينه ساز پيشرفت جهشى 
خواندند و تأكيد كردند: امروز ايران اسالمى 
ــت و اعتماد به نفس  با همت، ابتكار، خالقي
ــف جزو چند  ــان، در بخش هاى مختل جوان

ــى و معدنى در  صادرات محصوالت صنعت
طول برنامه چهارم توسعه، نيز بيش از سه و 

نيم برابر افزايش يافته است.  
ــاره به افزايش  وزير صنايع همچنين با اش
ــاخت داخل تأكيد  صادرات خودروهاى س
كرد: محور اصلى در صنعت خودروسازى، 
طراحى، مهندسى، بومى سازى، صادرات و 
رعايت استانداردهاى زيست محيطى است.

حاشيه ها از بازديد مقام معظم رهبري
 از صنعت خودرو
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لجستيك 

معكوس تمام فعاليت هاي 
زنجيره تأمين كه به صورت معكوس 

اتفاق مي افتد را شـامل مي شـود. مهمترين 
اصل در لجستيك معكوس اين است كه بسياري 
از مواد كه اصطالحـًا غير قابل اسـتفاده يا فاقد 
كاربـرد بـراي مصرف كننده هسـتند، داراي 

ارزش بوده و با اندكـي اصالح و مرمت 
مي توانند مجـدداً وارد زنجيره 

تأمين شوند

تعريف لجستيك معكوس 
ــالح و عبارت  ــتيك معكوس يك اصط لجس
ــترده، در برگيرنده  ــت كه در سطحي گس كلي اس
ــرف مجدد كاال و مواد  تمام عمليات مرتبط با مص
است كه مديريت اين عمليات مي تواند به مديريت 
بهبود توزيع و جمع آوري كاال و مواد منتهي شود. 
ــتيك معكوس يعني فرآيند حركت  در واقع لجس
ــده و نشده ) از  و انتقال مناسب اقالم ( مصرف ش
آخرين مقصد توزيع شده براي كسب ارزشمندي 
محصوالت در نزدمشتري ويامصرف مناسب آن 
مي باشد. به طور كلي لجستيك معكوس را مي توان 
اين گونه تعريف كرد: «انتقال دقيق، به موقع و درست 
مواد، اقالم و كاالهاي قابل استفاده و غيرقابل استفاده 
از انتهايي ترين نقطه و آخرين مصرف كننده از طريق 
زنجيره تأمين به واحد مناسب و مورد نظر» به عبارت 
ديگر لجستيك معكوس « فرآيند حركت و انتقال 
براي كاالها و توليداتي است كه در زنجيره تأمين 

داراي قابليت بازگشت هستند.» 
ــتيك معكوس تمام فعاليت هاي زنجيره  لجس
تأمين كه به صورت معكوس اتفاق مي افتد را شامل 
ــتيك معكوس  ــود. مهمترين اصل در لجس مي ش
ــياري از مواد كه اصطالحاً غير  ــت كه بس اين اس
ــراي مصرف كننده  ــتفاده يا فاقد كاربرد ب قابل اس
هستند، داراي ارزش بوده و با اندكي اصالح و مرمت 

مي توانند مجدداً وارد زنجيره تأمين شوند. 
تاريخچه به كارگيري لجستيك معكوس 

ــش خود در  ــتيك معكوس از بدو پيداي لجس
اشكال گوناگون در سازمان هاي نظامي دنيا وجود 

داشته است 
در حال حاضر بخش صنعت نيز توجه زيادي 
به لجستيك معكوس مبذول داشته است. به طوري 
ــيار زيادي در اروپا،  كه شركت ها و مؤسسات بس
دريافته اند كه به كار بردن استراتژي مصرف مجدد و 
بسته بندي دوباره كاالهاي قابل بازگشت ( لجستيك 
معكوس) به بهبود سودآوري و كاهش فشارهاي 

محيطي بسيار كمك مي كند.
طراحي راهبرد لجستيك معكوس و زنجيره 

تأمين 
ــي راهبردها، هر  ــات طراح در اتخاذ تصميم
ــازار بيروني) مي توان  ــه جزتقاضاي ب چيزي را (ب
دگرگون ساخت. هدف طراحي راهبردها، دستيابي 
به مؤثرترين و سود آورترين سيستم زنجيره تأمين 

چه كسي يا چه واحدي بايد فعاليت هاي مختلف 
بهينه سازي فرآيند لجستيك را انجام دهد؟ 

ــتيك چگونه  فعاليت هاي مختلف بهبود لجس
صورت مي گيرند؟ 

ـ آيا يكپارچه سازي فعاليت هايي كه با لجستيك  4
معكوس در ارتباط هستند با سيستم توليد و توزيع 

كالسيك امكان پذير است ؟ 
ـ هزينه ها و مزاياي لجستيك معكوس از ديدگاه  5

زيست محيطي و اقتصادي چيست ؟ 
بديهي است كه بدون توجه به طراحي راهبردي 
ــي راهبردي  ــراي طراح ــره تأمين، تالش ب زنجي
ــوار خواهد بود،  ــيار دش ــتيك معكوس بس لجس
شايد كوشش براي يافتن پاسخ هاي مناسب براي 
ــش هاي فوق، ما را در طراحي راهبردي هاي  پرس
زنجيره تأمين و به تبع آن لجستيك معكوس كمك 

كند. 
داليل استفاده از لجستيك معكوس 

در حالت كلى، توليد كنندگان كاالها و اقالم در 
قبال كاالهاي خود، پس از توزيع و سپس مصرف 
توسط مصرف كنندگان، هيچ گونه احساس مسئوليتي 
نمي كنند و تعهدي را در قبال توليدات توزيع شده و 
ــده خود نمي پذيرند. اما امروزه حجم  مصرف ش
محصوالت توليدي مصرف شده، خسارات قابل 
مالحظه اي را در جهت تخريب محيط زيست به 
ــت و همگان اعم از مصرف كنندگان  بار آورده اس
ــت خود  ــئوالن نگران وضعيت محيط زيس و مس
ــتند و با دغدغه فراوان، روند رو به بهبودي را  هس
براي وضعيت محيط زيست خود دنبال 
مي كنند. به نحوي كه همگان 
از توليد كنندگان مختلف 
كاالها و اقالم انتظار 
ــا هزينه  ــد ت دارن
و  ــات  ضايع
ــع آوري  جم
ــاي  له ه با ز
از  ــي  ناش
توليدات خود 
ــد  بپذيرن را 
ــل  ــا حداق ي
ت  ــا يع ضا
كاالهاي مصرفي 

را كاهش دهند. 
اين توجه روزافزون به 
مديريت ضايعات و وضع قوانين 
جديد در خصوص ضايعات محصوالت 
توليد ي (به خصوص در اروپا)، توليد كنندگان كاالها 
را به سمت بهبود فرآيند توليد خود كشانده است، 
چرا كه هزينه هاي انهدام و پاكسازي محيط زيست 
ــركت ها و  ــت. از اين رو، بيشتر ش ــيار باالس بس
ــئوليت  ــد ي در اروپا و امريكا مس واحدهاي تولي
جمع آوري، پخش و به روز كردن كاالهاي دست 
دوم توليدي خود را عهده دار شده اند. عالوه بر اين 
موضع، براي تزريق پويايي و توسعه يك سيستم 
ــب، ضروري است كه در زنجيره  لجستيكي مناس
تأمين يك سازمان لجستيك، جامع نگري خوبي 
ــد. به عبارت ديگر، بحث توزيع  وجود داشته باش
معكوس و ساير ابعاد لجستيك معكوس به منظور 
فراهم كردن رضايتمندي مشتري به خوبي لحاظ 
شود. بدين معنا كه مشتري پس از تأمين نيازهايش، 

از سيستم لجستيكي مورد انتخاب خود احساس 
ــد كه در صورت وجود  امنيت كند و مطمئن باش
ــده كه از  هر گونه عيب و نقص در كاالي توزيع ش
ناحيه يكي از فرآيندهاي توليد، توزيع يا انبار ناشي 
شده باشد، به وسيله استقرار لجستيك معكوس قابل 
پذيرش و رفع شدن است و به صورت كامال ً منظم، 
اقالم كاالهاي توزيع شده اي كه براي مصرف كننده 
يا مشتري قابل استفاده نيستند در زنجيره تأمين به 
ــتم توزيع معكوس جمع آوري شده  وسيله سيس
ــط يكي از مراحل بهبود مستمر لجستيك  و توس
معكوس در كمترين زمان ممكن براي مصرف كاال 
و اقالم مطلوب به مشتري بازگردانده مي شود. اين 
ايجاد رضايتمندي و امنيت خاطر براي مشتريان، به 
منزله دميدن روح پويايي در يك سيستم لجستيكي 
است و استقرار اين نظام و عملكردهاي دقيق آن، 
مي تواند خود به تنهايي تبليغ خوبي براي افزايش 
ــود آوري بيشتر و نهايتًا  رضايتمندي مشتريان، س

افزايش مشتريان باشد. 
ــركت ها در  ــدن ش ــده داليل فعال ش پس عم

لجستيك معكوس عبارت است از:  
قوانين و مقررات زيست محيطي كه شركت ها 
را وادار مي كند تا كاالها و محصوالت از رده خارج 
ــان را جمع آوري نمايند و در رفتار  (زايد) خودش

توليدي آينده خود مراقبت بيشتري كنند. 
مزاياي اقتصادي استفاده از كاالهاي عودت داده 
ــده در فرآيند توليد به جاي پرداخت هزينه اي  ش
باالي انهدام ضايعات كاالي دست دوم و افزايش 
آگاهي هاي زيست محيطي مصرف كنندگان. بديهي 
ــت كه مصرف مجدد و طوالني مدت كاالها و  اس
محصوالت به هر طريق ممكن، جزو ديدگاه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سودمند به 

حساب مي آيد. 
مصرف كنندگان و مشتريان سيستم لجستيكي، 
ــتيك معكوس به شدت استقبال  از استقرار لجس
ــود نهفته اي است كه در  مي كنند و اين به دليل س
اثر استقرار لجستيك معكوس عايد آنان مي شود. 
مطلوبيت هايي همچون احساس امنيت خاطر از 
ــالم بودن كاالي مورد تقاضا و ضمانت سيستم  س
براي كاالها و اقالم توزيع شده و نيز تقبل هزينه هاي 
ناشي از سالم نبودن كاال و اقالم، از زمان جمع آوري 
آن تا تحويل دوباره كاال براي استفاده، از جمله داليل 

اين تمايل شديد است. 
مشتريان سيستم با استقرار لجستيك معكوس 
ثبات و بقاء بيشتري را در فعاليت هاي خود احساس 
مي كنند و اين ثبات و پايداري به ويژه در گروه هاي 
بزرگي از كاالهاي برگشتي كه مرور زمان از اعتبار و 
ارزش آنها مي كاهد، كامالً مشهود است. به طور مثال 
مجله ها، روزنامه ها و كتب منتشر شده برگشتي در 
فرآيند لجستيك معكوس هيچ گاه به مشتري آسيب 
نمي رساند و فروشنده به راحتي مي تواند به هر مقدار 
كه بخواهد تقاضا كرده و دغدغه تاريخ گذشتن يا 

كهنگي كاالهاي خود را نداشته باشد. 
اين گونه از برداشت ها و احساس امنيت خاطرها 
از فرآيند لجستيك معكوس، انگيزه بسيار زيادي 
براي مشتريان ايجاد كرده است تا جذب سيستم هايي 
از توزيع شوند كه اين نوع از نگراني هاي آنان را رفع 
نمايد و ديگر اين كه توجه طيف وسيع از مشتريان به 
لجستيك معكوس، سبب روي آوردن شركت ها و 

سازمان ها به اين فرآيند شده است. 

ــتريان خدمات مختلفي  ــت كه در بازار به مش اس
ارائه دهد. 

به هنگام اتخاذ تصميمات زنجيره تأمين،  اغلب 
سؤاالتي به شرح زير مطرح مي شود: 

چه تعداد كارخانه و انبار الزم است ؟ 
آيا بايد تعدادي از انبارها و كارخانه ها را تعطيل 

كرد؟ 
آيا بايد محصوالت خاصي را در مكان مخصوص 

ذخيره كرد؟ 
آيا بايد حمل و نقل كاالها را به پيمانكار واگذار 

كرد؟ 
آيا بايد بخش هاي فرعي 

ــم محصوالت  امام مه
ــاخت يا آنها را  را س

خريداري كرد؟ 
اگر قراراست كه 
آنها خريداري 
ــوند، بهتر  ش
است از كجا 
ــداري  خري

شوند؟ 
ساير امور، 

از جمله توليد، 
بهينه سازي توليد، 

انبار، انتقال كاال و نيز 
ــتيك معكوس نيز  لجس

بدون اخذ تصميمات راهبردي 
جريان نخواهند يافت. 

در برخورد با مبحث لجستيك معكوس، ابتدا بايد 
ديد كه در تصميمات تاكتيكي سازمان، چه اصولي 
ــت، تا با كمك آن بتوان براي لجستيك  مطرح اس
ــي راهبردي اتخاذ  معكوس نيز تصميمات طراح

كرد. 
همان طور كه قبالً هم ذكر شد، لجستيك معكوس 
به تمام فعاليت هاي لجستيكي در امر جمع آوري و 
رسيدگي به كاالهاي مصرفي دست دوم، قطعات، 
كاال يا مواد به منظور تضمين كيفيت مطلوب اشاره 
مي كند. در برخورد با مبحث لجستيك معكوس به 

پنج سؤال كليدي و حساس بر مي خوريم: 
ــود فرآيند توزيع  چه جايگزين هايي براي بهب
ــترس  در زنجيره تأمين كاال، قطعات و مواد در دس

مي باشد؟ 

چه كسي يا چه واحدي بايد فعاليت هاي مختلف 
كراانجامدهد؟ ت آيندلج نهسازيف به

از س
ت امن

REVERSE    LOGISTICS
 اميد باقرى
كارشناس تغذيه خطوط
 معاونت برنامه ريزى مديريت تغذيه خطوط و كنترل توليد
امروزه قدرت گرفتن شـركت هاي تأمين كننده در سـطح جهاني و جهاني شـدن توليد به كمك 
شـركت هاي تأمين كننده، لزوم اهميت دادن به مديريت زنجيره تأمين (SCM) را بيش از پيش 
مـشخص مـي ســازد. چـرا كـه مزژيت هـا ي رقابتي شـركت ها به ميزان توانا ئي شركت هاي 
تأمين كننـده آنها بسـتگي دارد. زنجيره تأميـن فرآينـد كامــل تهيـه كــاال و خدمات براي 
مصرف كننده نهايي اسـت. براي ايجاد مزيت رقابتـى بهتر در عرصه اقتصـاد آزاد امروز يكي از 
حلقه هايي كه مي تواند باعث كاهش هزينه ها و افزايش سود شود، زنجيره تأمين كاال است. اين علم 
كه در ابتدا به شكل رابطه انبارداري و حمل و نقل و كـاهش موجـودي بـوده اسـت، بـا اضـافه 
شــدن مباحث مديريت سـاخت، تداركات و سفارشـات به مديريت توزيع و همچنين به وجود 
آمدن مفهـوم لجـستيك، به شكل كنوني زنجيره تأمين درآمده است. همچنين با نظر به اين كه 
لجـستيك معكـوس نيازمند اشتراك مساعي نزديك توليد، بازاريابي، امور مالي، سيستم هاي 
اطالعاتي، منابع انساني، مـشتري و غيـره براي جلوگيري از تضادها و برخوردها ي نا همگون در 

زنجيره تأمين است، به بحث جريـان دو طرفـه مـديريت زنجيره تأمين پرداخته مي شود. 

لجستيك معكوس، اصالح الگوى مصرف اروپايىلجستيك معكوس، اصالح الگوى مصرف اروپايى
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ابعاد لجستيك معكوس 
توزيع 

توزيع يكي از عناصر كليدي در زنجيره لجستيك 
معكوس محسوب مي شود، عمده ترين سؤاالت 
كليدي كه در اين زمينه در لجستيك معكوس مطرح 

مي شود به شرح ذيل است: 
ــاختار كارآمد و مؤثر در شبكه  منظور از يك س
توزيع معكوس، به خصوص در صنايع ويژه،  ماند 

صنعت خودروسازي، الكترونيك و ... چيست؟ 
چه فعاليت هاي بهبود زايي بايد در چنين فرآيند و 

تجهيزاتي صورت پذيرد؟ 
يكپارچه سازي شبكه توزيع معكوس با شبكه 

توزيع اصلي چگونه است ؟ 
اما در اينجا سؤال پيش مي آيد كه توزيع معكوس 

چيست ؟ 
ــت از فرآيند  ــارت اس ــوس عب «توزيع معك
جمع آوري توليدات يا بسته هاي تاريخ گذشته يا 
خسارت ديده از اولين تا آخرين مصرف كننده در 

زنجيره تأمين». 
ــوس اجراي  ــتيك معك عمده ترين ركن لجس
مناسب و به هنگام توزيع معكوس است، از اين رو 
توزيع معكوس بايد با پيش بيني هاي دقيق، مطالعات 
ــانه و انجام تحقيق و پژوهشي عمليـ   كارشناس
كاربردي همراه باشد تا بتواند در طول زنجيره تأمين 
ــازد. اصل يكپارچگي  ــكار س اثر گذاري خود آش
ــاير ابعاد لجستيك  ــتم توزيع معكوس با س سيس

معكوس اهميت شايان توجهي دارد، به نحوي كه 
انجام صحيح و درست فعاليت ها و فازهاي مختلف 
توزيع معكوس ارتباط مستقيمي با موفقيت يا عدم 

موفقيت يك فرآيند لجستيك معكوس دارد. 
كنترل موجودي و برنامه ريزي توليد 

ــران در  ــيار مهم براي مدي ــائل بس يكي از مس
ــي و حتي نظامي،  ــازمان هاي صنعتي، بازرگان س
پيش بيني ميزان خريدها با توجه به امكانات داخلي 
ــت. از اين رو هزينه خريد مواد  و شرايط بازار اس
ــد و فروش، و هزينه هاي  و اجناس الزم براي تولي
مختلف موجودي (هزينه هاي سفارش، نگهداري، 
ــواد و موجودي ها) از اقالم  كمبود، قيمت خريد م
عمده هزينه است كه مديران مي توانند از طريق به 
كارگيري فنون و روش هاي جديد، با تعيين ميزان 
مقرون به صرفه بودن هر بار خريد، ضمن كاهش اين 
هزينه ها، ميزان سود سازمان را افزايش دهند. كنترل 
موجودي نقش بسيار حساس و مؤثري در كاهش 
هزينه ها و بهبود و موفقيت امور سازمان هاي مذكور 
بر عهده دارد. اصوالً كنترل موجودي،  يعني نظارت 

بر فراهم آوردن مواد و اجناس مورد نياز سازمان از 
نظر كيفيت و كميت، در زمان و مكان معين و مناسب 

و با صرف كمترين هزينه. 
ــظ تداوم  ــراي حف ــتيك معكوس ب در لجس
ــد و توزيع  ــردن فعاليت هاي تولي ــگ ك و هماهن
ــبب كمبود  ــري از توقف عمليات به س و جلوگي
موجودي و نيز قابل استفاده كردن اقالم و كاالهاي 
برگشتي بايد خط مشي ها،  نظام ها و روش هايي را 
اتخاذ كرد تا مجموع هزينه هاي مرتبط با موجودي ها 
را كاهش دهد. به عبارت ديگر، فعاليت هاي مرتبط 
با موجودي ها كه مي تواند شامل تهيه و نگهداري 
گزارش هاي موجودي ها،  كنترل موجودي ها، تدوين 
وظايف افراد تحت سرپرستي واحد ذي ربط، اجراي 
اصول، نظام ها و روش هاي پيشرفته و متناسب با 
ــازمان و ... باشد تا مديريت موجودي  وضعيت س
ــتاي كاركردهاي  ــزي توليد نيز در راس و برنامه ري
لجستيك معكوس واقع شود. به طور مثال، يكي از 
شروط بسيار مهم در بازيافت و مصرف مجدد كاالها 
و اقالم توليدي، جداسازي اقالم قابل استفاده و اقالم 
ــت. اقالم قابل استفاده  غير قابل استفاده از هم اس
مي تواند به عنوان يك جايگزين مناسب براي تأمين 
قطعات سفارش داده شده مورد استفاده واقع شود. 
چرا كه بسياري از عدم اطمينان ها و نارضايتي ها ناشي 
از رابطه مستقيم محصوالت عودتي و برگشت داده 
شده با زمان، كيفيت و كميت كاالها مي باشد، كه با 
جايگزين كردن اقالم قابل استفاده كاالهاي برگشتي، 

عالوه بر صرفه جويي در هزينه ها، در ابعاد مختلف 
ديگري نيز مي توان رضايتمندي مصرف كننده را نيز 
كسب كرد. اين امر مستلزم پايه ريزي يك سيستم 
ــر توليد و كنترل موجودي  برنامه ريزي قوي در ام
است. سيستمي كه عالوه بر تفكيك قابل استفاده 
بودن يا نبودن اقالم برگشت داده شده، برنامه بهبود 
توليد را نيز ارائه دهد. نكته قابل توجه اين است كه 
در فرآيند لجستيك معكوس ممكن است به يك 
«انبار در داخل انبار» نيز نياز باشد. انباري كه جريان 
نگهداري كاال، چيدمان و تجهيزات جابه جايي مواد 

در آن به صورت ويژه اي ممتاز و مناسب باشد. 
به عبارت ساده تر، در لجستيك معكوس براي 
ــتي از حيث قابل استفاده  تفكيك بهتر اقالم برگش
ــاري را در داخل انبار، براي  بودن يا نبودن بايد انب
«اقالم برگشتي قابل استفاده» و نيز انباري براي «اقالم 

برگشتي غير قابل استفاده» فراهم كرد.
فناوري اطالعات: فناوري اطالعات مي تواند 
كمك شاياني در برپايي يك سيستم موفق لجستيك 
معكوس داشته باشد. دنيا در آينده، شاهد فناوري هاي 

كاربردي و يكپارچه توانمندي در اين زمينه خواهد 
بود كه طبقه كامالً جديدي از انواع طراحي راهبردي 
ــد. در حالي كه اين  ــن را ايجاد مي كن زنجيره تأمي
انواع، با طراحي هاي عملياتي و تاكتيكي يكپارچه 
مي شوند، طراحي زنجيره تأمين رشد خواهد كرد 
و به راه حل هاي متمركز بر طراي تقاضاي مبتني بر 

فناوري اطالعات (IT) مي پيوندد. 
جهان صنعتي امروز، شاهد پيشرفت هاي بسيار، 
راه حل هاي توانمندتر و آشفتگي در ارتباط با اين 
موضوع خواهد بود. در اين مورد نيز عقيده بر اين 
است كه پيوند و تركيب با رويكرد فناوري اطالعات 
(IT) منجر به تكميل لجستيك معكوس مي شود. كه 
مشتريان و سازمان هاي صنعتي و نظامي، بهره برداران 

اصلي اين نظم نوين جهاني خواهند بود. 
صرفه جويي هاي اقتصادي 

ــتيك  ــث صرفه جويي اقتصادي لجس در بح
ــاختار مجاري توزيع معكوس، نوع  معكوس س
اعضاي مجاري توزيع و عملكردهاي آنان در اين 

مجاري از اهميت شاياني برخوردار است. 
مهم ترين سؤاالت اين بخش عبارتند از: 

چه عواملي بر طراحي و ساختار محصول يا اقالم 
تأثيرگذار هستند و موجب افزايش ارزش محصول 
و بهبودي آن مي شوند؟ به عبارتي ساده تر، فرآيند 
مهندسي ارزش چه تأثيري بر بهبود فرآيند لجستيك 

معكوس دارد؟ 
چه فعاليت هاي بهبود زايي براي هر فرآيند توليد 

محصول مناسب است (به عبارت ديگر چه زماني 
ــود؟ چه زماني بازيافت  بايد تجهيزات را آماده نم
نمود؟ چه زماني دوباره ساخت؟ چه زماني دوباره 

مصرف كرد يا تعمير كرد؟) 
ــدت، ميان مدت و  دوره هاي اقتصادي كوتاه م
بلند مدت لجستيك معكوس و اجزائي كه نقش مهم 
و تعيين كننده در آن بازي مي كنند (مانند بازاريابي، 

حسابداري و...) كدام است؟ 
چگونه مي توانيم پارامترهاي كيفي لجستيك 

معكوس را اندازه گيري كنيم؟ 
هدف لجستيك معكوس چيست؟ 

ــتمرار بهبود و رضايتمندي مصرف كننده،  اس
عمده ترين هدف يك سيستم لجستيك معكوس 
ــازمان هاي بزرگ با استقرار  است. شركت ها و س
لجستيك معكوس مي كوشند تا اعتماد مناسبي را 
از مصرف كنندگان و مشتريان خود به وسيله حذف 
ــب  محصوالت معيوب خود از زنجيره تأمين كس
ــط توزيع  كنند، اما اين بهبود براي اقالمي كه توس
معكوس وارد چرخه لجستيك معكوس شده اند، 

داراي سطوح و طبقه بندي مجزايي است. 
ــدي مصرف كننده  ــتمرار بهبود و رضايتمن اس
عمده ترين هدف يك سيستم لجستيك معكوس 

است. 
ــط يك سيستم كنترل  ــطوحي كه بايد توس س
ــتيباني شود و آخرين  موجودي منظم و دقيق پش
ــتني، از قبيل قابل  اطالعات مربوط به اقالم بازگش
استفاده بودن يا نبودن كاال، مواد يا اقالم عودتي را 
در اختيار سيستم قرار دهد تا تصميم گيري در مورد 
ــتمر براي يك كاال يا ماده به  نحوه ايجاد بهبود مس

خصوص انتخاب شود. 
اما در لجستيك معكوس بهبود مستمر از طرق 
ــتقرار يابد كه در اينجا به آنها  مختلفي مي تواند اس

اشاره مي شود. 
مصرف مجدد مستقيم: اين نوع از بهبودي كه 
توسط لجستيك معكوس حاصل مي شود، شامل 
كاالهايي مي شود كه به داليلي مختلف يا تعمير نشده 
يا از نظر سطح پيشرفت و مدل، ارتقاء داده نشده اند، 
ــتري بازگردانده  ــتقيماً به مش اما تميز شده و مس
مي شود. براي نمونه مي توان به پالت ها، شيشه ها و 

غيره اشاره كرد. 
بازيافت مواد: در اين نوع بهبود، كاال كاربري خود 
را حفظ نمي كند. به عبارت ديگر، هدف، استفاده از 
تمام يا برخي از مواد يا كاالي عودت داده شده است. 
مواد بهبود يافته از اين طريق ممكن است در توليد 
محصول اصلي وارد فرآيند توليد شود يا ممكن است 
براي استفاده در صنايع ديگر مورد استفاده واقع شود، 
بازيافت مواد فاسد شدني و تبديل آن به كودهاي آلي 

از جمله اين فرآيندهاست. 
تعميرات: اجزاي كاالها يا خود محصوالت به 
ــتگاه هاي كاري برده مي شوند كه البته كيفيت  ايس
ــده، عموماً پايين تر از  قطعات و وسايل تعمير ش

وسايل و اقالم جديد و نو هستند. 
به روز كردن مجدد: در اين مرحله كاال يا اجزاي 
محصول به روز مي شود، به نحوي كه تأمين كننده 
كيفيت باال براي مشتري و رعايت استانداردهاي 
اوليه و عملياتي كاالي اصلي براي مصرف مجدد 

را دنبال مي كند. 
توليد دوباره (بازسازي و بهينه سازي): در اين نوع 
از عمليات بهبود، كاالها به طور كلي، دمونتاژ شده و 
ــي  تمام مدل ها و قطعات به طور دقيق مورد بررس
ــوده  و بازبيني قرار مي گيرند و عناصر كهنه و فرس
ــده يا تعمير مي شوند.  با عناصر جديد تعويض ش
ــته باشد،  ــد و نيز امكان آن وجود داش اگر نياز باش
مدل محصول يا كاال ارتقاء داده شده و به روز آوري 

مي شود. 
ــتند كه تحت عنوان  ديگر اين كه عواملي هس
ــتراتژي لجستيك  عوامل بحراني موفقيت در اس
معكوس، نقش عمده اي ايفا مي كنند، اين عوامل 
عبارتند از: مديريت و كنترل، سيستم اندازه گيري 
ــاياني  ــادي كه از اهميت ش ــي و اقتص و امور مال

برخوردارند. 
نتيجه گيرى

ــتقرار  ــه دقيق و عميق به اس به هر حال، توج
ــه ويژه  ــازمان ها، ب ــتيك معكوس براي س لجس
ــاياني برخوردار  سازمان هاي نظامي از اهميت ش
است. حجم وسيع توزيع اقالم كاال و تنوع بسيار زياد 
اقالمي كه در زنجيره تأمين نيروهاي مسلح وجود 
دارد و نيز توفيق در كاهش بسيار مناسب هزينه اي 
لجستيكي و افزايش اطمينان، ايمني و سالمت اقالم 
و كاالي موجود در چرخه لجيتيك اين سازمان ها، 
ايجاد و اجراي نطام و فرآيند لجيتيك معكوس و 
توزيع معكوس را مي طلبد تا اقدامات شايسته اي 
در جهت كاربردي كردن اصول لجستيك معكوس 
صورت پذيرد تا عالوه بر برخورداري از فوايد بسيار 
زياد اشاره شده، نيروهاي مسلح نيز بزرگ ترين گام 
درا در راه بهبود و اصالح سازمان لجستيكي خود، 
منطبق با اصول علمي روز دنيا و مطابق با نيازهاي 

لجستيكي و متنوع سازمان هاي مزبور بردارند. 
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طرح افزايش مزاياي انگيزشي همكاران توسط مدير عامل به تصويب 
رسيد.

به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات و به نقل از مديريت امور 
پرسنلي معاونت اداري و منابع انساني، به مناسبت ميالد فرخنده پيامبر ختمي 
مرتبت حضرت محمد مصطفي (ص)، ميالد حضرت امام جعفر صادق(ع)، 
ــعيد نوروز و به پاس موفقيت هاي چشمگير شركت  ــيدن عيد س فرا رس
درعرصه هاي مختلف، به منظور جبران خدمات صادقانه كاركنان شريف و 
زحمتكش، با مساعدت و موافقت مهندس تفرشي مدير عامل موارد ذيل از 

تاريخ 88/12/1 به اجرا در آمد:
1ـ طراحي، تدوين و اجراي جدول راهنماي گروه شغلي كاركنان در طول 
مدت اشتغال با همكاري اعضاي كميته طبقه بندي مشاغل به منظور ايجاد 

تعادل در گروه هاي اختصاص داده شده و جبران خدمات از طريق افزايش 
مزاياي انگيزشي با توجه به پست سازماني در تصدي، تناوب تحصيل، سابقه 

خدمت در شركت و سوابق كار مرتبط خارج از شركت.
ــيفت شب جهت  2ـ پرداخت مبلغ 100،000 ريال بابت حضور در ش
ــنل نوبت كار تا حداكثر 500،000 ريال درطول يك ماه (5 شيفت)  پرس
ــتادكار و پايين تر (همزمان با پرداخت  ــازماني اس به كاركنان رده هاي س

آكورد).
اين معاونت ابراز اميدوارى كرد: با عنايت به لطف پروردگار متعال، دركليه 
عرصه هاي زندگي شاهد پيشرفت روز افزون همكاران و شكوفايي هر چه 
ــال هاي آتي باشيم و شركت مانند نگين  بيشتر شركت پارس خودرو در س

درخشاني در عرصه صنعت خودرو سازي بدرخشد.

شماره پرسنليتاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگيرديف
88/11/822681اميرعليمحمود اكبرشاهي1
88/11/425232نينانوشير همت پور2
88/11/1526275آيلينعلي شكري3
88/11/1922043هاناسيدرضا ابوترابي4
88/11/1222043زهرامهدي آذربخش5
88/11/2527155ريحانهمحمدرضا مداوري شهر بابك6
88/11/2123783پري ماهكورش آبساالن7
88/11/1724751پويااميد خوش  بين8
88/11/2424928محمدحسنمسعود كردبچه9
88/11/623118مليسامحسن عبدالملكي10
88/11/1125426پرهاممجيد الوندي غياثوند11
88/11/2721697سيده ريحانهسيداحمد موسوي12
88/11/2023793هانامرتضي زارع13
88/11/3026957سيده ياسمنسيدستار محموديان جگرلوئي14
88/11/2923559پرديسمحمدرضا قره داغي15
88/11/2925307ابوالفضلمرتضي غالمعلي زاده بجاربنه16
88/12/426598اسمامهدي نوين روز لله لو17
88/11/2726905آرتينمحمد آجلي الهيجي18
88/11/1823672اميرمحمدمحمدجواد زماني امير19
88/11/2826578اميرعلياسماعيل مهربان رودپشتي20

مديرعامل مگاموتور خبر داد:
بازنگري در قرارداد تندر90 
و احتمال حذف رنوپارس از 

زنجيره تأمين قطعات
مديرعامل شركت مگاموتور با اشاره به تشكيل 
كميته اي جهت بررسي مشــكالت پروژه تندر90 
گفت: بازنگري در قرارداد تندر90 و بررسي حضور 
ــن قطعه اين خــودرو از جمله  رنوپارس در تأمي
مهمترين مسائل مورد بررســي در كميته مذكور 

است.
ــتي خبري در  محمدرضا روشني مقدم در نشس
خصوص احتمال حذف شركت رنوپارس از زنجيره 
تأمين قطعه تندر 90 در پي بررسي مشكالت اين پروژه 
اظهار داشت: پيشنهاد تجديد نظر در نحوه مديريت 
رنوپارس در پروژه تندر 90 توسط كميته خودرو مطرح 
شده تا به اين ترتيب اطمينان الزم براي اقتصادي بودن 

قيمت تمام شده قطعه سازان داخلي حاصل شود. 
وي ادامه داد: در اين راستا موضوع حذف رنوپارس 

در تأمين قطعه تندر 90 نيز مورد بررسي قرار دارد. 
وي در مورد بررسي موضوع كاهش قيمت تمام 
ــت: در كميته مذكور  ــده تندر 90 نيز به فارس گف ش
ــورد توجه قرار گرفته تا  موضوع قيمت توليد تندر م
مكانيزم تعيين قيمت تمام شده اين خودرو در قرارداد 

تندر مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
ــده براي  ــكيل ش ــان اينكه در كميته تش وي با بي
بررسي مشكالت توليد تندر، نمايندگان شركت هاي 
ــايپا و اعضاي هيأت مديره ايراني  ايران خودرو و س
رنوپارس حضور دارند، تصريح كرد: جلسات متعددي 
ــكل  ــد و در نهايت چهار مش در اين زمينه برگزار ش
اساسي در پروژه تندر شناسايي و پيشنهادات الزم براي 

حل آنها ارائه شد. 
وي ادامه داد: مكانيزم تعيين نرخ هاي فروش توسط 
رنوپارس و تعيين سود در اين شركت جزو مشكالت 
ــت و عالوه بر اين، عدم موفقيت  پروژه تندر 90 اس
رنوپارس در اقتصادي كردن ساخت داخل تندر 90 نيز 
از ديگر مشكالت اين طرح به شمار مي رود كه بر اين 
اساس قرار بود شاخص يوروـ  ساخت داخل از 1,1 به 
0,9 ارتقاء يابد كه البته اين اتفاق عملي نشد. وي افزود: 
ــاي ايراني از نقش اجرايي  عدم برخورداري طرف ه
در شركت رنوپارس و همچنين نبود يك اتاق كنترل 
براي رهگيري پروژه تندر 90 به عنوان سومين مشكل 
شناسايي شده در طرح توليد تندر محسوب مي شود. 

ــان با يك مدل  به گفته وي توليد خودروي يكس
توسط دو شركت با استراتژي و اهداف مختلف نيز به 

عنوان مشكل چهارم اين پروژه شناسايي شده است. 
ــكالت  ــني مقدم با بيان اينكه براي حل مش روش
موجود در زمينه توليد تندر 90، شش سناريو به عنوان 
راهكار اجرايي مطرح شده است، گفت: در نهايت دو 
ــد كه يكي در چارچوب  راهكار كليدي مشخص ش
ــي  مدل تجاري همكاري و با هدف بازنگري اساس
قرارداد توليد تندر تعيين شده و بر اين مبنا نقش اجرايي 
طرف هاي ايراني و ايجاد اتاق كنترل و اقتصادي كردن 

ساخت داخل مورد توجه قرار گرفته است. 
به گفته وي سناريوي دوم نيز براي حل مشكل توليد 
تندر شامل ايجاد تغييراتي در قاعده بازي، بازنگري در 
مدل كسب و كار و وظايف رنوپارس و خودروسازان 
ــركت  ايراني و همچنين متمايز كردن توليد در دو ش
ــدن اين راهكارها  ــت كه البته اجرايي ش داخلي اس
نيازمند تأييد آنها توسط مسئولين سازمان گسترش 
ــت تا پس از آن با شركت رنو و  و وزارت صنايع اس
رنوپارس مذاكره و تيمي مأمور ايجاد تغييرات مورد 
نظر در قرارداد شود.  وي با اشاره به حضور 55 سازنده 
داخلي در تأمين قطعه تندر 90 و توليد 439 قطعه اين 
خودرو در داخل جهت دستيابي به ميزان ساخت داخل 
60 درصدي اظهار داشت: تا امروز 110 هزار دستگاه 
ــور توليد و 2 هزار و 300  خودروي تندر 90 در كش

دستگاه از اين خودرو نيز صادر شده است. 
ــد تندر 90 در يكي از  وي  با بيان اينكه تمركز تولي
كارخانه هاي خودروسازي داخل نيز جزء سناريوهاي 
مطرح شده است، تأكيد كرد:  براي تصميم گيري جهت 
اجراي سناريوهاي پيشنهادي، اوايل سال 89 جلسه اي 
در سطح وزارت صنايع تشكيل و نتايج حاصل از كميته 

خودرو مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

از سوى مدير عامل صورت گرفت

تصويب طرح افزايش مزاياى انگيزشى همكاران

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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 وزير صنايع و معادن گفت: فرمايشــات رهبر معظم انقالب 
و تبيين ايشان از صنعت و معدن، نقشه راه و محور حركت اين 
بخش است و در فرايندي برنامه ريزي شــده تمام اين موارد را 

عملياتي مي كنيم. 
ــاره به تشريف فرمايي رهبر  مهندس علي اكبر محرابيان با اش
فرزانه انقالب در روزهاي آغازين سال جديد در جمع صنعتگران 
گفت: اين حضور به صورت نمادين در صنعت خودروسازي بود 
اما ايشان فرمودند كه منظور كل حوزه صنعت است و تبييني كه از 
بخش صنعت داشتند به عنوان بخش اساسي و محوري در رشد 
ــد و تعالي صنعت و معدن فراهم  و تعالي كشور فضا را براي رش

خواهد كرد. 
محرابيان افزود: مقام معظم رهبري صنعت برخاسته از ذهن و 
انديشه ايراني يا صنعت بومي و بومي سازي صنعت را مطرح كردند 
و ما هم به دنبال همان صنعت هستيم و نكاتي مهمي را كه ايشان در 

سطوح كالن و كاربردي فرمودند مورد توجه قرار مي دهيم. 
وي نقش بومي سازي صنعت در تمامي ابعاد و استفاده از خالقيت 
و توان دانشمندان و فعاالن حوزه صنعت را در جهش صنعتي كشور 
بسيار مهم دانست و گفت: با تبيين ايشان از صنعت به عنوان بخش 
محوري در رشد و تعالي كشور، فضا براي رشد و توسعه بيشتر اين 

بخش فراهم خواهد شد. 
ــت و  ــي اس ــان، صنعت موضوعي فرابخش ــه محرابي به گفت
دولت،مجلس و بخش خصوصي در پيشرفت اين حوزه نقش مهم 
ــاره وزارت صنايع و معادن برنامه ريزي  و مؤثري دارند و در اين ب
ــان را در محورهاي مختلف كامًال  ــات ايش كرده است تا فرمايش

عملياتي كند. 
وي ادامه داد: البته بسياري از فرمايشات رهبر انقالب در قالب 

سند چشم انداز كشور ذكر شده است و براي تحقق جهش صنعتي 
كه ابراز رضايتي هم از رشد صنعتي داشتند، ما تغييراتي در برنامه ها 

مي دهيم كه اين موارد نيز منظور شود. 
وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد: محورهاي تحقيق و توسعه، 
ارتباط با دانشگاه، ساماندهي واردات و جلوگيري از واردات بي رويه 
و كاالهاي بي كيفيت، جلوگيري از قاچاق از محورهاي كار خواهد 
بود و توجه به صادرات و رشد آن نيز به عنوان يكي از اركان توسعه 

صنعتي و محورهاي حركت و كار مورد توجه ما است. 
وي با اشاره به نامگذاري سال جديد به نام «سال همت مضاعف و 
كار مضاعف» تصريح كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري و جهشي 
ــتا دنبال مي شود و با  كه امروز از صنعت انتظار دارند درهمين راس

تالش بيشتر، رشد و جهش بيشتري را بايد انتظار داشت. 
ــده براي  محرابيان ابراز اميدواري كرد برنامه هاي پيش بيني ش
ــرمايه گذاري و افزايش توليدات صنعتي،  امسال در زمينه رشد س
كشور را به نقطه اي برساند كه كارنامه قابل قبولي را در اين حوزه 

تقديم مردم كند. 
وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به مهمترين دستاوردهاي 
سال 88، رشد صنعتي را در حوزه هاي مختلف قابل قبول خواند و 
افزود: البته اين به معناي عدم ناكامي نيست و بايد گفت كه در برخي 
حوزه ها مي توانستيم بهتر كار كنيم و كارنامه بهتري ارائه دهيم كه 

اميدواريم در سال 89 جبران شود. 
محرابيان اعالم كرد: قطعا در سال جاري پروژه هاي صنعتي در 
وزارت صنايع و معادن به صورت دائمي پايش و طرح ها پيگيري 
مي شود و تالش مي كنيم براساس هدفگذاري هاي سال 89، با 
بهره برداري از طرح هاي در دست اجرا، از ظرفيت هاي موجود 

حداكثر استفاده بشود تا توليد را به حد اكثر رشد برسانيم. 
وزير صنايع و معادن در ادامه ارتقاي كيفيت را موضوعي دائمي 
و مستمر خواند و افزود: در دنيا دو نوع سياست براي ارتقاي كيفيت 
وجود دارد كه يكي رقابت در كشور مقصد و صادرات و ديگري باز 
كردن بازار داخلي به روي واردات و رقابت در داخل كشور است كه 
در اين صورت، حمايت هاي موثر از افزايش كيفيت انجام نمي گيرد 

و ما سياست اول را دنبال مي كنيم. 
محرابيان همچنين از سختگيري بيشتر در حوزه استاندارد خبر 
داد و خاطرنشان كرد: تدوين استاندارد و اجباري نمودن بسياري از 
استانداردها مهمترين برنامه اي است كه در سال 89 دنبال مي كنيم به 
گونه اي كه خودروسازان و توليدكنندگان ديگر با افزايش كيفيت به 

توليد ادامه دهند.

ــايپا رهنمودهاي  گروه خودروسازي س
مقام معظم رهبري در جمع دست اندركاران 
صنعت خودرو را محــور تدوين برنامه پنج 

ساله سوم خود قرار داده است.
ــل گروه  ــتين دوز مديرعام ــدس پوس مهن
ــايپا، با اعالم اين خبر، بازديد  خودروسازي س
ــتاوردهاي صنعت  ــم رهبري از دس مقام معظ
ــه در جمع  ــاي معظم ل ــودرو و رهنموده خ
ــراي اولين  ــت اندركاران اين صنعت كه ب دس
ــي در ايجاد  ــت را نقطه عطف بار صورت گرف
ــور  ــرفت صنعت خودرو كش و تحول و پيش

توصيف كرد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه بيانات مقام معظم 
ــراي صنعت  ــاي جديدي را ب رهبري دورنم
ــت: گروه  ــار داش ــيم كرد، اظه خودرو ترس
ــال «كار مضاعف و  سايپا در سال 1389 كه س
ــوي مقام معظم رهبري  همت مضاعف» از س
نامگذاري شده، بهره ورى و كاهش هزينه ها را 
براي دستيابي به اهداف كالن و توسعه پايدار 

سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است.
ــاره به تأكيدات  مهندس پوستين دوز با اش
مقام معظم رهبري در حمايت از دستاوردهاي 
صنعتي و توليدات داخلي تصريح كرد: صنعت 
خودرو طي 10 سال گذشته توسعه و پيشرفت 
چشمگيري داشته است و انتظار مي رود مجلس 
شوراي اسالمي در راستاي بيانات مقام معظم 
ــت ها و برنامه هاي  رهبري و حمايت از سياس
ــدات داخلي، در  ــكوفايي تولي دولت براي ش
مصوبه خود مبني بر كاهش 20 درصدي تعرفه 

واردات خودرو بازنگري كند.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تأكيد 
كرد: گشودن دروازه هاي كشور به روي كاالها 

و خودروهاي خارجي هيچ ارزشي افزوده اي 
ــور و توليد ملي ايجاد نخواهد كرد و  براي كش
ــرايط فعلي حمايت تعرفه اي از صنعت  در ش
ــعه  ــراي افزايش كمي، كيفي و توس خودرو ب

صادرات بسيار ضروري است.
ــال 1389 را سال  وي گفت: گروه سايپا، س
ــس از فروش و طراحي و  تحول در خدمات پ
ــي در توليد محصول نامگذاري كرده  مهندس
است و اميدواريم با توجه به منويات مقام معظم 
رهبري و توجه ويژه به سياست ها و برنامه هاي 
دولت، بتوانيم برنامه ها و اهداف سايپا در اين 
ــل گروه  ــق كنيم. مديرعام ــش را محق دو بخ
ــايپا همچنين گفت: با توجه  خودروسازي س
به اينكه نام مينياتور به زودي تغيير خواهد كرد 
ــت، استفاده  از نام S81 كه نام پروژه اي آن اس
ــتين دوز  ــد. مهندس نعمت اهللا پوس خواهد ش
در جمع مديران عامل و اعضاي هيأت مديره 
ــازي سايپا تأكيد  شركت هاي گروه خودروس
ــال جاري كه سال بسترسازي براي  كرد: در س
ورود به فضاي طراحي و مهندسي براي گروه 
سايپا است، طراحي و توليد محصول اس 81 نيز 
نمونه يك تمرين و آزمون بزرگ براي ورود به 

اين بخش است. 
ــر معظم انقالب در  وي گفت: حضور رهب
ــازان بزرگترين فرصت براي  جمع خودروس
ما است و تمامي رهنمودهاي ايشان به عنوان 
ــايپا قرار خواهد  سرلوحه برنامه هاي گروه س
گرفت.  وي ادامه داد: دغدغه و نگراني هايي كه 
خودروسازان در بخش هاي مختلف از جمله 
كاهش تعرفه واردات خودرو داشتند با حضور 
رهبر معظم انقالب و حمايت  ايشان از صنعت 
ــت  خوبي براي اجراي  خودرو تبديل به فرص

برنامه هاي ما شده است. 
ــر معظم انقالب در  وي گفت: حضور رهب
جمع خودروسازان و تأكيد ايشان بر همكاري 
و توجه همه دستگاه ها به اين صنعت اين امكان 
ــاي داخلي را  ــا فراهم كرده تا بازاره را براي م
ــتاوردهاي آن بهره مند  مديريت كرده و از دس
شويم.  پوستين دوز افزود: راز موفقيت گروه 
ــايپا ورود به حوزه طراحي و  خودروسازي س
مهندسي است كه رهبر انقالب نيز آن را تأييد 
ــت ورود به حوزه  كردند.  وي تأكيد كرد: جه
طراحي مهندسي، شركت هاي تحت پوشش نيز 
نيازمند مهندسي مجدد براي هماهنگي ورود به 

اين بخش هستند. 
مديرعامل سايپابا اشاره به نامگذاري سال 
جديد به نام سال همت مضاعف و كار مضاعف 
ــال 89 را سال تحول  تأكيد كرد: گروه سايپا س
ــه همان خدمت  در خدمات پس از فروش ك
و كار مضاعف است نامگذاري كرده و همت 
مضاعف را نيز در حوزه طراحي و مهندسي به 
كار خواهد گرفت.  پوستين دوز با اشاره به اينكه 
در سال گذشته تمام برنامه هايي تعريف شده 
گروه محقق شده است، گفت: در سال جاري در 
بخش استراتژي توسعه محصول، دو خودروي 
سواري جايگزين خودروي زانتيا خواهد شد 
كه اين دو محصول همزمان در يك خط، توليد 
ــط شركاي خارجي  مي شوند و همچنين توس
ــان توليد و به بازار عرضه  نيز به صورت همزم

خواهند شد. 
ــورد نظر در  ــزود: مقدمه تغييرات م وي اف
خودروي پرايد فراهم شده است و اين محصول 
با نام جديد X100 و با استانداردهاي جديد و به 

روز وارد بازار خواهد شد. 

مديرعامل گروه سايپا تأكيد كرد: همزمان با 
استراتژي توسعه محصول، استراتژي توسعه 
موتور را نيز اجرايي خواهيم كرد تا به اهدافمان 

در برنامه پرواز 95 دسترسي پيدا كنيم. 
وي همچنين با اشاره به برنامه هاي گروه سايپا 
در بخش توسعه ظرفيتها گفت: در سال جاري 
پروژه سايپاي خمين با ظرفيت توليد 50 هزار 
ــال وارد مرحله اجرايي مي شود.   دستگاه در س
پوستين دوز افزود: محصول جديد پرايد 151 
ــت در سايت سايپاي  كه همان وانت پرايد اس
خمين توليد خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: 
ــايپا كاشان به همراه  كارخانه خودروسازي س
سايت اختصاصي توليد محصول S81 توسط 
مقامات ارشد كشور با ظرفيت ساالنه 150 هزار 

دستگاه در سال بهره برداري مي رسد. 
ــد: در سال جاري  ــتين دوز يادآور ش پوس
ــتگاه  برنامه توليد تعداد 888 هزار و 888 دس
ــرد و خودروهاي  خودرو را محقق خواهيم ك
تجاري سهم عمده اي از بازار داخلي را تصاحب 
خواهند كرد.  وي همچنين با اشاره به برنامه هاي 
گروه سايپا در بخش صادرات محصول، گفت: 
با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري مبني بر اينكه 
همه بخش هاي صنعتي بايد محصوالت خود 
را با محوريت صادرات توليد كنند، گروه سايپا 
نيز در كشورهاي سوريه و عراق به ظرفيت هاي 
ــت به طوري كه در كشور  ــيده اس خوبي رس
سوريه با تأسيس 32 نماينده و عامل فروش با 
اطالعات به روز نياز بازار را پيش بيني كرده و 

محصول عرضه مي كند. 
وي افزود: براي نفوذ در بازار قاره آفريقا نيز با 
استفاده از سايت ايران خودرو در كشور سنگال 

توليد را آغاز خواهيم كرد.

وزير صنايع: 

 فرمايشات رهبرمعظم انقالب نقشه را صنعت و معدن است 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:
رهنمودهاي مقام معظم رهبري محور تدوين برنامه 5 ساله سوم سايپا شد
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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...

اسامى برندگان جدول

سودوكو-31 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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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
3555آتش نشاني24551خداكرميمحمدرضا1
3242اداره تحويل5361باقرنژادسعيد2
4055تعميرات 35 دستگاه26721اميدپورهاشم3
3899برنامه  ريزي24241غفوريمهدي4
3544معاونت توليد19807آقاقاسميمحمد5
4005مونتاژ 35 دستگاه24110دهقانيمسلم6
3957رنگ متمركز25425جعفريانمحمدعلي7

31
ره 

شما
1 ـ 

38
ن 9

ردي
رو

2 ف
1

1414

نامه پارسنامه پارسنامه پارس

 فروردين: روزهاى خوب و خوشي در 
ــكل بزرگ به  پيش داريد و براى حل يك مش
ــفرى طوالني خواهيد رفت. دوستان قديم  س
را مالقات مي كنيد و شنبه روز مهمي برايتان 

خواهد بود. 
 ارديبهشت: بدبيني يكي از نزديكان، شما 
ــته است. با او به  را از انجام وظايفتان باز داش
گفتگو بنشينيد و حقايق را برايش روشن كنيد 
و براى انجام معامله، دوشنبه را انتخاب كنيد. 
ــه امور  ــما ب  خــرداد: دقت و توجه ش
ــت با  ــي، نتيجه اى مطلوب داده اس خانوادگ
ــه دهيد و  ــه راه خود ادام ــش و اخالق ب نرم
ــيد، موفق خواهيد شد.  ــته باش اطمينان داش

بهترين روز هفته آينده شما پنجشنبه است. 
ــود را به تعويق  ــام تعهدات خ  تير: انج
ــا كوتاهي نكنيد بگذاريد  نيندازيد و در كاره
ديگران هم از امكاناتي كه در اختيار شما ست 
ــراى حل يك  ــت ب بهره اى ببرند. ممكن اس
ــكل بزرگ خانوادگي به داورى بنشينيد.  مش

دوشنبه خوبي در راه داريد. 
 مرداد: از اظهار نظرهاى خود هراسي نداشته 
باشيد و آنچه را كه مي پنداريد درست است، بي 
ــان بگذاريد او  ــت نزديكتان در مي پرده با دوس
ــما كمك خواهد كرد. اواخر هفته به يك  به ش

ميهماني بزرگ دعوت خواهيد شد. 
ــهريور: اين طور به نظر مي آيد كه در   ش
مسائل پيش آمده با دوستان طى چند روز اخير، 
موفقيت با شما بوده است. براى بهره ورى هر 
ــتر از اين موفقيت، برنامه هاى مالي و  چه بيش
خانوادگي خود را تنظيم كنيد. جمعه دلنشيني 

در راه داريد. 
 مهر: روزهاى خوب و خوشي در پيش 
ــك ميهماني بزرگ  ــط هفته به ي داريد، اواس
ــه اى براى  ــت، احتمال دارد نقش خواهيد رف
ــنبه اى دلپذير  تغيير زندگيتان بكشيد، پنجش

در راهست. 
 آبان: هفته اى موفقيت آميز در انتظارتان 
ــما  ــين تمام هفته ش ــت، چند ديدار دلنش اس
ــرد. در امضاى  ــادى خواهد ك ــو از ش را ممل
قراردادها محتاط باشيد. جمعه آرام و خوبي، 

در پيش داريد. 
ــما را  ــتان نزديك، ش  آذر: يكي از دوس
ــت، بهتر  ــت، حق با شماس ناراحت كرده اس
ــراغ او نرويد. مشكل مالي شما  است فعًال س
ــد. شنبه شيريني  اواسط هفته حل خواهد ش

در راه داريد. 
 دى: براى پيشبرد اهدافتان بدون ترديد 
به مشورت نياز داريد. به ويژه اين كه يكي دو 
مشكل مالي كوچك در مسير راه شما وجود 
دارد كه به زودى برطرف خواهد شد. پنجشنبه 

خبر خوشي از راه دور به شما ميرسد. 
ــد ديگران  ــد به عقاي ــعي كني  بهمن: س
ــق دارد نظر خود  احترام بگذاريد هركس ح
را ابراز نمايد، شما بايد گذشت داشته باشيد. 
از نظر عاطفي هفته پر شورى در پيش داريد، 

چهارشنبه خوبي در راه است. 
 اسفند: حساسيت بيش از حد شما، راه 
رسيدن به اهدافتان را برايتان دشوار ميكند. از 
ــائل را  توقعتان بكاهيد و با صبر و درايت مس
بررسي و حل كنيد. يك نامه بسيار مهم از راه 

دور به شما خواهد رسيد. 

فال هفتهفال هفته
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رييس هيات مديره سازمان گسترش و نوسازي 
ــند چشم انداز صنعت  صنايع به ارائه اهداف س
ــوط به اين  ــائل مرب خودرو در افق  1404 و مس

صنعت و خودروسازان پرداخت. 
ــتـ  معاون وزير صنايع  مهندس مجيد هداي
ــازي پنج  و معادنـ  گفت: در صنعت خودروس
مرحله را طي مي كنيم؛ دوره اول از سال  44ـ   45 
شروع شد و تا سال  57 و دوران مونتاژ صرف بود؛ 
دوره دوم در دهه  60 بود كه با برخي از ركودها رو 
به رو بوديم و در آن مقطع كشور براي خدمت به 

جنگ بسيج شده بود. 
وي ادامه داد: از دهه  70 شكوفايي و توسعه در 
پي تصويب قانون خودرو به وجود آمد كه به عنوان 
دوره سوم مي توان از آن نام برد. از اوايل دهه ي  80 
ـ  82) هم حركت به سوي خودروساز شدن را   81 )
شروع كرديم و در دوره پنجم بايد به دنبال جهاني 
ــوي بازارهاي جهاني و  شدن بازار و رفتن به س

داشتن مدل هاي مربوط به خود باشيم. 
هدايت با بيان اينكه در سال  88، يك ميليون 
ــواري در كشور توليد و  و  400 هزار خودرو س
نزديك به  50 هزار خودرو وارد شده است، ميزان 
خودروهاي تجاري را  25 هزار دستگاه برشمرد. 
وي با اشاره به دستيابي رتبه  دوازدهم جهان از 
لحاظ تيراژ توسط خودروسازان كشور، ارزش 
افزوده در صنعت خودرو را حدود  18.5 درصد 
ــدود  3.5 درصد توليد  ــرد و افزود: ح ارزيابي ك
ناخالص داخلي نيز مربوط به كل صنعت خودرو 

مي شود. 
ــوزه خودرو نيز  او ارزش بازار صنعت در ح
ــت و گفت: رشد توليد در   20 هزار ميليارد دانس
ــته  44 درصد بود كه مي توانيم با  پنج سال گذش
ــده در بخش خصوصي و  خودروهاي توليد ش
خودروهاي تجاري، امسال حدود يك ميليون و 

نيم خودرو را در كشور توليد كنيم. 
ــاز و  ــركت خودروس وي با بيان اينكه  21 ش
ــاز در كشور وجود  هزارو  200 شركت قطعه س
دارد، درباره اشتغال ايجاد شده توسط اين صنعت 
ــتقيم و اشتغال در بخش  اظهار كرد: اشتغال مس
ــدود  700 هزار نفر  تامين زنجيره اين صنعت ح
ــتقيم نيز حدود دو  ــت و به صورت غيرمس اس
ــت خودروي  ــون و  400 هزار نفر در صنع ميلي
كشور فعال هستند كه به ازاي هر خودرو دو شغل 

ايجاد مي شود. 
هدايت با بيان اينكه دو هزار و  250 تعميرگاه 
مجاز در كشور داريم گفت:  1500 نمايندگي مجاز 
ــي از آن ها خدمات  فروش وجود دارد كه بعض

ــي آن ها در  350  را نيز ارائه مي كنند كه پراكندگ
شهر كشور است. وي با اشاره به اهميت صنعت 
خودرو در جهان يادآور شد: بايد براساس برنامه 
و سند توسعه و همچنين برنامه پنجم و افق  1404 

صنعت خودرو را رشد دهيم. 
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
گفت: خوشبختانه در حوزه خودرو بيش از يك 
سال قبل، تيم هاي قوي در وزارت صنايع تشكيل 
شده و مطالعات خيلي وسيعي توسط مشاوران 
مختلف صورت گرفت كه در طي چهارماه آخر 
سال  88 اين موضوع نهايي و توسط وزارت صنايع 
كليات سند تصويب شد و اكنون ما در حال تدوين 

برنامه هاي پنج ساله هستيم. 
ــان  هدايت توضيح داد: اين برنامه كامال نش
ــي بايد از مدار خارج  مي دهد كه چه خودروهاي
شود و چه خودروهايي بايد جايگزين شود كه 
ــون و  300 هزار نياز داخلي  نهايتا به عدد دو ميلي
خودرو و صد هزار خودرو تجاري در افق  1404 
رسيديم.  به گفته او اين برنامه قابليت سه برنامه 
پنج ساله توسعه را داراست، مضاف بر اين كه هيچ 
سندي بازار جهاني را رها نمي كند و به همراه آن 
كيفيت خدمات پس از فروش و خدمات خريد 

توسعه مي يابد. 
ــم كه يك ميليون  وي افزود: پيش بيني كردي
ــه اين امر با  ــز مي توانيم صادر كنيم ك خودرو ني
حمايت هاي الزم دولت و مجلس انجام خواهد 

شد. 
او با بيان اينكه حدود  3/3 ميليون خودرو توليد 
ــد  120 هزار خودرو  خواهيم كرد گفت: از تولي
ــاز داخلي و  20 هزار  تجاري حدود صد هزار ني
صادرات است، يعني در افق  1404 با حمايت هايي 

كه صورت مي گيرد، از هر سه خودرو توليد كشور 
يك خودرو و در بخش تجاري از هر چهار خودرو 

يك خودرو صادر مي شود. 
وي رشد اشتغال از سال  75 تا  87 در صنعت 
خودرو را هفت درصد بيان كرد و افزود: اگر هر 
خودرو حدود  10 ميليون تومان فرض كنيم با اين 
ميزان توليد حدود  15 ميليارد دالر جلوي ارزبري 
را گرفته ايم؛ آيا اقتصاد ما توان اين را دارد كه اين 
مقدار ارز را وارد بازار كند؟ آيا باعث افزايش نرخ 
ارز نمي شود؟ و خودرو خارجي به تبع افزايش 

نرخ ارز گران نمي شود؟ 
ــط  ــدود متوس ــح داد: ح ــت توضي هداي
ــعه خودروسازان  سرمايه گذاري تحقيق و توس
بزرگ دنيا چهار درصد از فروش است و اين رقم 
در كشور ما حدود يك درصد است كه قابل قبول 
نيست.  وي ادامه داد: در سند توسعه نيز معتقديم 
كه بايد تعرفه كاهش يابد تا با رقابت به توانيم به 
بازارهاي جهاني دست يابيم. در طي سه دوره بايد 
خيلي از فعاليت ها را انجام دهيم و برنامه پنجم 
ــد تا طي اين حمايت ها  مي تواند شروع آن باش

بتوانيم تعرفه را كاهش دهيم. 
او با اظهار اينكه ما در صنعت خودرو مشكل 
زيادي داريم گفت: صنعت خودرو تنها صنعتي 
ــاي آن از جمله توليد،  ــت كه تمام پارامتره اس
خدمات پس از فروش و رضايت مندي مشتري، 
ــه ماه و شش ماه برابر  روزانه، هفتگي، ماهانه، س
استاندارد داخلي كشور پايش مي شود؛ اين گونه 
مي توانيم بدانيم هر روز وضعيت ما در اين صنعت 

چگونه است. 
رييس هيات مديره سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع وضعيت صنعت خودرو كشور را در آينده 
ــتانداردهاي ما  ــن ارزيابي كرد و افزود: اس روش
ــيوه هاي بين المللي،  جهاني است و براساس ش
ــود كه  ــودرو انجام مي ش ــت خ ــي كيفي ارزياب
ــت  ــتانداردهاي اروپا و ژاپن برگرفته اس از اس
ــتورالعمل هاي آن در دوره هاي مختلف  كه دس

سخت گيرانه تر مي شود. 
هدايت با بيان اينكه از سال  84 تا  88، كمترين 
نمره قبولي در اين استاندارد  371 نمره منفي است، 
گفت: يكي از خودروهاي ما كه در سال  84،  345 
ــت و بدترين خودروي ما از نظر  نمره منفي داش
گرفتن نمره منفي بود. در سال  88 اين نمره به  109 
كاهش يافت كه اين نشان مي دهد صنعت خودرو 

در اين چند سال بيكار نبوده است. 
به گفته او اين در حاليست كه خودروي ديگري 
ــال  84 گرفته بود و  ــي  108 را در س كه نمره منف
بهترين خودرو كشور بود اكنون در سال  88، نمره 

آن به منفي  27 رسيد. 
ــط رشد كيفيت نيز گفت:  وي در مورد متوس
متوسط رشد كيفيت خودروهاي كشور در سال 
 88،  14 درصد بوده است كه براساس نرم جهاني 

 8 تا  12 درصد رشد مطلوبي است. 
او كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، 
با بيان اينكه در سال گذشته در يكي از شركت هاي 
ــور حدود  117 پروژه بهبود  خودروسازي كش
ــاخص  ــت افزود: در مورد ش ــده اس تعريف ش
ــزار نفر در  ــتري  215 ه بين المللي رضايت مش
ــوال قرار گرفت و  ــش ماهه مورد س دو دوره ش

گزارش هاي دقيق از آن ها اخذ شد. 
وي در پايان از باال بودن ميزان رضايت مندي 
مشتري ها از يكي از خودروهاي  10 تا  20 ميليون 
ــبت به خودروهاي وارداتي ژاپني و  داخلي نس
ــت مجلس از  ــر داد و خواهان حماي كره يي خب

برنامه هاي اين صنعت شد. 

معاون وزير صنايع خبر داد: 

پيش بيني صادرات يك ميليون خودرو 

صادرات 80 ميليون دالري سايپا در سال 88
ميزان صادرات شركت سايپا در سال 1388 برابر 80 ميليون و 253 هزار دالر شد.
شركت سايپا در سال 87 نيز صادراتي برابر 48 ميليون و 655 هزار دالر داشته است.

براساس اين گزارش، سايپا در 11 ماهه سال 88 موفق به توليد 495 هزار و 69 دستگاه انواع 
پرايد و 28 هزار و 299 دستگاه ساير محصوالت (زانتيا، ريو و...) شده است.

سايپا در سال 87 نيز 491 هزار و 548 دستگاه انواع پرايد و 30 هزار و 398 دستگاه زانيتا و 
ريو توليد كرده است.

اين گزارش مي افزايد: در سال 87، 66 درصد هزينه هاي انجام شده در گروه خودروسازي 
سايپا براي توليد خودرو سواري به مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي اختصاص يافته و فقط 0/07 
درصد هزينه ها، مربوط به نيروي كار بوده است. همچنين 27 درصد هزينه ها مربوط به بخش 

سرمايه و 0/003 درصد صرف انرژي شده است.
ــايپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازي  يادآور مي شود: 37/79 درصد سهام شركت س
ــرمايه گذاري تأمين اجتماعي، 13/91 درصد گروه بهمن و  صنايع ايران، 16/87 درصد به س
ــرمايه گذاري گروه صنعتي رنا، 6 درصد متعلق به  شركت هاي تابعه، 9/67 درصد شركت س

شركت هاي سايپا و 15/76 درصد در اختيار ساير سهامداران است. 

قبل از ورزش بخوانيد
قلب از مهمترين و حياتى ترين اندامهاى بدن 
است لذا جهت انجام بهترين شيوه هاى ورزش 
و دريافت حداكثر استفاده از تمرينات ورزشى 

بايد از سالمت قلب و ريه ها مطمئن شد.
از مهمترين و حياتى ترين اندامهاى بدن قلب 
است لذا جهت انجام بهترين شيوه هاى ورزش 
و دريافت حداكثر استفاده از تمرينات ورزشى 
ــويم.  ــالمت قلب و ريه ها مطمئن ش بايد از س
بسيارى از افرادى كه براى تمرين به باشگاههاى 
ــن 30 سال  ــازى مراجعه مي كنند زير س بدنس
هستند و در اين سنين معموال مشكل قلبى كمتر 

مشاهده مي شود.
ــى بگذريم  ــئله به راحت ــد از اين مس اما نباي
ــكالت قلبى كه برخى از آنها ژنتيكى و ارثى  مش
ــتند در فرد يا افرادى از خانواده وجود دارد  هس
ــت از اين امر بى  و خود ورزشكار نيز ممكن اس
ــود قبل از تمرين در  خبر باشد لذا توصيه مي ش
باشگاههاى بدنسازى پزشك متخصص قلب يا 
ــما را معاينه كند. اگر احساس درد در  داخلى ش
ــت چپ، گردن و پشت داريد و  قفسه سينه، دس
يا احساس تنگى نفس وجود دارد و يا تپش قلب 
ــدى تر فرض كنيد. درد ذكر  داريد موضوع را ج
ــت در حالت عادى در حاالت  ــده ممكن اس ش

عصبى و فعاليت بروز كرده باشد.

 هنگامى كه از سالمت قلب خود مطمئن شديد 
مي توانيد تمرينات بدنسازى را زير نظر يك مربى 
ــروع كنيد. البته بايد  كاردان از حركات سبك ش
دائما اين نكته را در نظر بگيريد كه تمرينات با وزنه 
و يا تمرينات هوازى همانند كار با تردميل و. .. در 
صورت عدم رعايت برخى نكات خود به قلب 

صدمه مي زند.

ــالم و قوى به  جهت برخوردارى از قلبى س
موارد زير توجه كنيد:

1ـ شدت تمرين بايد متناسب با سابقه تمرينى 
شما باشد. استفاده برخى داروها يا مكمل ها كه 
ــود  موجب افزايش آنى قدرت عضالت مي ش

موجب فشار مضاعف به قلب مي شود.
2ـ داروهايى كه شامل افدرين هستند احتمال 

ايست قلبى را به شدت افزايش مي دهند.
ـ داروهاى چربى سوز كه قبل تمرين مصرف  3
مي شود اكثرا داراى تركيب كافئين هستند. كافئين 

نيز بر عملكرد قلب فشار مي آورد.
ــت كه  4ـ كلن بوترول نيز جزو داروهايى اس
ــاس است و ممكن است  مصرف آن بسيار حس
برخى ورزشكاران به آن واكنش منفى نشان دهد.

5ـ مكمل هاى پمپ كننده نيترو نيز در مواردى 
به قلب فشار مي آورد.

ــنـ  كافئين و پمپ  ــرف همزمان كل 6ـ مص
ــت مگر آنكه به فاصله و به  كننده ها نادرست اس

دستور مربى كاردان تجويز شود.
7ـ داروهاى كور كننده اشتها نيز ممكن است 

به قلب فشار بياورد.
8ـ دارويهاى تيروئيدى و انسولين و ديورتيك 
ــى خاص بايد مصرف  با احتياط و رعايت نكات

شوند.
9ـ استراحت بين حركات بايد معين باشد.

ـ در حين تمرين در بخش مثبت تكرار يعنى  10
زمانى كه انقباض عضالنى را انجام مي دهيد نفس 
ــد و در بخش منفى هر تكرار  را از ريه خارج كني
بايد نفس بگيريد. ريتم تنفس بايد با ريتم انجام 
هر تكرار برابرى كند لذا هيچگاه نفس خود را در 

سينه حبس نكنيد.
11ـ رژيم هايى كه در آن نمك و كربوهيدارت 
محدود شده ممكن است موجب ناراحتى قلبى 

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  ــنويم. پيش را مى ش
ــده اش بربياييم لحاظ خواهيم  جايى كه از عه
ــنيدن حرف هايتان آن را  ــا با ش ــرد. برآنيم ت ك
ــخ آن را  ــركت مطرح كنيم و پاس با مديران ش
ــر كنيم. پس با ما  ــماره هاى بعدى منتش در ش

باشيد.

اتو هاي فاي
اين مجله لهستاني براي كساني كه عاشق بستن سيستم هاي صوتي و تصويري روي خودروهايشان هستند، يك نشريه مرجع درست و حسابي محسوب مي شود. 
جديدترين سيتم هاي پخش صوت و دي وي دي، بلندگو، آمپلي فاير، ساب ووفر و LCD هاي مخصوص خودروها در  اين مجله معرفي شده و دست اندركاران 

آن نيز، تجربيات خود از به كارگيري  اين دستگاه ها را براي خوانندگان به اشتراك گذاشته اند.
www.autohifi.pl

ايمپورت تيونر
ــايت تخصصي  ــايت  ايمپورت تيونر يك س س
تيونينگ خودرو به زبان انگليسي است. در  اين سايت 
ــده  مطالبي در مورد جديدترين مدل هاي تيونينگ ش
توسط كارشناسان سايت و نيز ساير عالقه مندان به 
ــن خودروهاي  ــم مي خورد. همچني  اين امور به چش
اسپرت جديد كه وارد بازار شده براي تيونينگ بازها 
ــتكاري ظاهر و موتور آنها  ــده تا براي دس معرفي ش
ــات و تجهيزات جديد  هجوم بياورند. معرفي قطع
ــهاي ديگر  تيونينگ در همه زمينه ها، از جمله بخش 
سايت  ايمپورت تيونر است. تست خودرو، بازي هاي 
رايانه اى و ويدئوهاي زيبا از خودروهاي تيون شده، از 

ديگر بخش هاي خوب  اين سايت است.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي

لنز پارس

ــتوتگارت، آرسنال و اخيراً  الكساندر هلب اهل بالروس و ستاره تيم هاي اش
بارسلونا، چند سال پيش كه هنوز اسم و رسمى براى خود كسب نكرده بود به همراه 
تيم بالروس در تهران در مقابل تيم ملى ايران بازى كرد.  اين بازيكن جوان هنوز راه 
درازي در پيش دارد و  اينترميالن خواهان اوست. هلب يك پورشه 911 توربوى 
TR 9 به نامff تيونينگ شده توسط تيونر خوشنام و پرآوازه محصوالت پورشه يعنى
ــرعتى معادل 391,7 كيلومتر بر ساعت دارد. اطالعات  ـ 1000 دارد.  اين مدل، س
فنى كاملى از اين خودرو ارائه نشده ولى بنابه اظهارات اين تيونر، 9ff TRـ 1000 
با استفاده از يك موتور شش سيلندر خطى با توربوچارجر هاى بزرگ تر، اينتركولر 

بهبود يافته، ميل سوپاپ هاى اسپرت، ميله هدايت تيتانيومى، ميل لنگ، فيلتر هواى 
اسپرت، يك ECU اصالح شده و يك سيستم اگزوز فوق العاده كارآمد توانسته به 
اين ركورد دست يابد. به لطف اين اصالحات، موتور اين ابر هيوال قادر است با توليد 
نيرويى معادل 1000 اسب بخار در 7800 دور بر دقيقه و گشتاورى برابر 1040 نيوتن 
متر، از حالت سكون، در مدت زمان 3,2 ثانيه به سرعت يكصد كيلومتر بر ساعت، 
دست يابد. هرچند كمپانى 9ff معتقد است اين خودرو با اصالحات آئروديناميكى 
توانايى رسيدن به سرعت 400 كيلومتر بر ساعت را نيز خواهد داشت. تبديل يك 

911 توربو به يك9ff TRـ 1000 بايد حدود 190 هزار دالر خرج برداشته باشد.

الكساندر هلب
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 شركت پارس خودرو
صاحب امتياز: شركت پارس خودرو

مدير مسئول: علي محمدي زاده
سردبير: محمدعلى كريمى

دبير تحريريه: محمد رضائى
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با تشكر از همكارى آقايان: رامين حسن پور،كامران طالبى، ابراهيم جعفرى، سيدكاظم خانه  رزم و امير بيات 

نشريه در ويرايش و خالصه كردن مطالب آزاد است.

مطالب منتشر شده لزوماً منعكس  كننده مواضع نشريه نيست.

نقل مطالب نشريه با ذكر ماخذ مانعى ندارد.

نامه پارس از انعكاس ديدگاه هاى متفاوت استقبال مى كند.

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


