
بیانات مقام معظم رهبری راهگشای  صنایع کشور است
مدیر عامل پارس خودرو: 

نامه پارس
 اولاردیبهشت  1389ـ شماره 32

پیام انرژی

بازدید مدیر 
ارشد نیسان از 
پارس خودرو 

خودروساز
 برتر
سال 93

در صفحات دیگر می خوانید:

4درخشش در اولین المپیاد سایپـا

12

)CRM(5 نمره قبولي برای

10

روز جهانی کارگر 
مبارک باد

25

ارگان داخلی شرکت پارس خودرو

3

پارس خودرو
نقدشونده ترین 
سهام

مفاهیم و شاخص های بهره وری

2حضور معاون بازرسی کل کشور در خط تولید تندر

برنامه  ریزي براي اجراي 5 هزار پیشنهاد
در گفت وگو با علي طرقي دبیر نظام پیشنهادات پارس خودرو

دی��ر عام��ل پارس خ��ودرو گفت: 
بیان��ات مق��ام معظم رهب��ری، همواره 
راهگش��ا و هدایتگر صنایع مهم کشور 

است. 
ب��ه گ��زارش اداره اطالع رس��انی 
پارس خ��ودرو، مهن��دس تفرش��ی با 
اش��اره به بیانات مهم و اندیش��ه س��از 
مقام معظ��م رهبری در جری��ان بازدید 
از توانمندی های صنعتی کشور به ویژه 
در حوزه صنعت خودروس��ازی گفت: 
بهره گیری از رهنمون ه��ای مقام معظم 
رهبری، مبیّن توجه ایشان به فعالیت های 
صنعتی، ب��ه خصوص خودروس��ازان 
اس��ت و ما باید اهمیت موض��وع را به 

خوبی درک کنیم. 
وی اف��زود: در پی نامگذاری س��ال 
89 به نام س��ال هم��ت مضاعف و کار 
مضاعف، ش��رکت پارس خ��ودرو نیز 
همگام با س��ایر مجموعه ه��ای صنعتی 
کش��ور، برنامه ریزی ه��ای دقی��ق و 
هدفمندی را در جهت نی��ل به اهداف 
یاد ش��ده صنعتی و ارتق��ای اخالق در 
جوامع صنعتی، در پیش رو قرار داده اس

ت.                                                         صفحه 3 

دبير نظام پيشنهادات پارس خودرو معتقد اس��ت هر چقدر سرمايه فكري شركت كه 
كاركنان پارس خودرو هستند تشويق به فكر كردن بيشتر شوند آينده بسيار درخشاني براي 

شركت به ارمغان خواهد آمد.
به گفته علي طرقي در سال گذشته 23 هزار پيشنهاد از سوي پرسنل پارس خودرو ارائه 

شده و حدود 2 هزار پيشنهاد اجرايي و عملياتي شده است.  
در سال همت مضاعف و كار مضاعف اين واحد برنامه  ريزي كرده است تا هم تعداد 
پيشنهادات 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد و هم 5 هزار پيشنهاد اجرايي و 

عملياتي شود. 
با هم گفت وگوي نامه پارس با دبير نظام پيشنهادات را مي  خوانيم.           

                                  صفحه 8 و 9



رو
ود

س  خ
ار

ی پ
خل

دا
ن 

گا
ار

32
ره 

ما
 ش

1 ـ
38

9 
ت

هش
دیب

 ار
ل

او

2

نامه پارس

سرمقاله
ما و دانشگاه 

علی محمدی زاده
مدير ارتباطات 
ارتباط بيش��تر دانش��گاه و صنعت كه به 
درس��تی مقام معظ��م رهب��ری در آغازين 
روزهای س��ال جاری بر آن تاكيد داش��تند 
امری اس��ت كه اهميت آن بايد برای فعالين 

صنعت هر روز بيشتر و بيشتر شود. 
دانش��گاه مغز متفكر صنعت اس��ت و بر 
ماست تا به عنوان كسانی كه دستی كامل در 
آتش صنعت داريم ارتباط خود را با دانشگاه 
نظام مند تر و گسترده  سازيم . پارس خودرو 
بر همين اس��اس از مدت ها قبل تعامل خود 
را با دانش��گاه و دانش��گاهيان توسعه داد و 
س��عی كرد  تا از نقطه نظرات  آنها به بهترين 
وجه استفاده كند. حضور در جشنواره های 
دانش��جويی و حماي��ت از دس��تاورد های 
دانش��گاه و در عي��ن حال كاربس��ت نتايج 
تحقيقات دانش��گاهی در صنعت خودرو از 
جمله اس��تراتژی های جدی پارس خودرو 
به ش��مار می رود. ب��ر همين اس��اس عالوه 
بر حضور مديران ارش��د پارس خودرو در 
دانش��گاه ها جهت آش��نايی با آخرين نتايج 
تالش های ارزنده پژوهش��ی آنه��ا، بازديد 
دانش��گاهيان از پارس خودرو  و نيز ش��كل 
جدی تر و منسجم تری به خود گرفته است. 
از همين روست كه در سال گذشته اساتيد 
و دانشجويان 26 دانشگاه و مراكز دانشگاهی 
كش��ور از خطوط توليد پارس خودرو ديدن 

كردند.
نتايج بررس��ی ها نشان داد س��ال گذشته 
بازديد اس��اتيد و دانش��جويان دانشگاه های 
كشور از پارس خودرو از رشد بسيار مناسبی 
برخودار بوده است رشدی كه در نخستين ماه 
سال جديد همچنان روند رو به جلويی دارد. 
در همين حال مديريت ارتباطات س��عی 
دارد در سال 89 برای عملياتی تر شدن رابطه 
دانش��گا ه و صنعت راهكارهای جدی تری 
بينديش��د و برنامه های متنوعی برای تعامل 
گسترده تر و نزديک تر دانشگاهيان و فعاالن 

صنعت به اجرا درآورد. 

چش��م انداز به روز رساني ش��ده و جدید 
پارس خ��ودرو در جمع مدیران ارش��د این 
شرکت )آبان 87( مورد بررسي قرار گرفته و 

مصوب شده است. 
 مش��اور مدير عامل و مدير اس��تراتژيک و 
توس��عه مديريت پارس خودرو، ب��ا بيان اين 
مطلب اظهار داشت: اين چشم انداز پنج ساله با 
توجه به شرايط جديد براي سال هاي 88 تا 93 
تدوين شده و داراي سه محور اساسي است كه 
تقريبا متناظر يا به يک نوعي معادل سه محور 

قبلي چشم انداز پارس خودرو مي باشد. 
مهندس سيد مهدي حاجي ميرعرب افزود: 
محور اول اين چشم انداز، دستيابي به جايگاه 
برتر عرضه خودرو در كش��ور و منطقه تا سال 
93 اس��ت، چرا كه وقتي بح��ث عرضه مطرح 
مي ش��ود هم مقوله توليد و هم مقوله واردات 
مدنظر شركت قرار دارد؛ بدين معنا كه متناظر با 
چشم انداز 93 بعيد نيست كه در چند سال آينده 

وارد مقوله واردات نيز شويم. 
وی با بي��ان اين كه محور دوم چش��م انداز 
ش��ركت حف��ظ جاي��گاه برن��د خوش��نام 

اس��ت،  پارس خ��ودرو 
تصريح ك��رد: م��ا معتقديم 
پارس خ��ودرو در ح��ال 
حاض��ر از خوش��نام ترين 
ايران��ي  خودروس��ازان 
اس��ت، چرا كه قديمي ترين 
خودروس��از ايران اس��ت و 
هميشه نيزخودروهاي لوكس 
را به كشور وارد كرده است. 

مش��اور مدي��ر عام��ل و 
مدير اس��تراتژيک و توسعه 
مديريت پارس خودرو اضافه 
كرد: امروز هم اگر به س��بد 
محص��والت پارس خودرو 
و تنوعش دق��ت كنيم منهاي 
پرايد كه عم��ده محصوالت 
ما را شامل مي ش��ود و آن را 
به نيابت از س��ايپا به صورت 
اجرتي توليد مي كنيم، س��اير 
خودروهايم��ان را مي توانيم 
خودروه��اي لوك��س و ب��ا 

كيفيت تلقي كنيم. 
ميرع��رب  مهن��دس 
با اش��اره به اين كه دليل س��وم بح��ث كيفيت 
است، ابراز داش��ت: آمارهايي كه در سازمان 
بازرسي كيفيت و ساير منابع بيرون از مجموعه 
خودروس��ازها وج��ود دارد و وض��ع كيفيت 
خودروها را مشخص مي كند، نشان مي دهد كه 
سبد محصوالت پارس خودرو در وضع بسيار 

مناسبي قرار دارد. 
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه باز به برند 
ارتباط پيدا مي كند بحث بهره وري است و در 
حال حاضر از نظر شاخص هاي بهره وري وضع 

پارس خودرو مناسب است. 
مهندس ميرع��رب در خصوص بهره وري 
كل عوام��ل توليد و بهره وري نيروي انس��اني 
اين ش��ركت عنوان كرد: چ��ه در بخش توليد 
و چه در بخ��ش كل نيروهاي صف و س��تاد، 
پارس خودرو وضع خيلي خوبي دارد و توانسته 
از مجموعه امكاناتي كه در اختيارش اس��ت، 
س��تانده هاي خوبي را كس��ب كند و به عنوان 
يك��ي از بهره ورترين خودروس��ازان كش��ور 

مطرح شود. 

وي افزود: موضوع ديگر بحث انرژي است 
و اين شركت به سمت صرفه جويي در مصرف 
انرژي و رعايت هر چه بيش��تر استانداردهاي 

زيست محيطي پيش مي رود. 
مدي��ر اس��تراتژيک و توس��عه مديري��ت 
پارس خودرو، در مورد محور سوم چشم انداز 
پنج ساله اين شركت، بحث همگامي با برترين 
خودروس��ازان جهاني را مورد اشاره قرار داد 
و بيان كرد: ما در پنج س��ال آين��ده مي خواهيم 
كم كم از موضع انفعال خارج ش��ويم و بحران 
جهاني ورود به محور س��وم را براي ما تسهيل 
مي كند؛ يعني اگر تا ديروز خودروسازان از يک 
موضع باالتري با شركتي مثل پارس خودرو در 
كش��وري مثل ايران برخورد مي كردند، اكنون 
كه بازارهاي اساسي آنها با مشكل مواجه شده 
اس��ت، ديگر اين موضع را ندارن��د و قدرت 

چانه زني ما در برابرشان باال رفته است. 
مشاور مدير عامل پارس خودرو اضافه كرد: 
ما در توسعه س��بد محصوالت پارس خودرو 
متناظر با چشم انداز 93 اقدامات اجرايي را در 
شركت آغاز كرده ايم، به عنوان مثال يک كيمته 
يا س��تاد راهبردي محصول تشكيل شده كه به 
صورت جدي روي دو موضوع تيراژ و تنوع در 

سبد محصوالت كار مي كند. 
مهندس ميرعرب با اش��اره به بحث تحول 
اقتصادي، گفت: بحث حذف يارانه ها مهمترين 

محور در اين طرح است. 
وقتي يارانه ها حذف مي شود ممكن است 
به مصرف كنندگان در اقشار مختلف فشارهاي 
خاصي وارد شود، همين طور توليدكنندگان نيز 
تحت تاثير سياست هاي تحول اقتصادي قرار 

مي گيرند. 
وي ادام��ه داد: هزينه هاي مواد و دس��تمزد 
و س��ربار روي هم بر قيمت تمام ش��ده تاثير 
مي گذارند و اگر اين مولفه ها در اثر طرح تحول 
اقتصادي دستخوش تغيير ش��ود علي القاعده 
بهاي تمام شده خودروها تغيير مي كند و ممكن 
است حاشيه سود خودروسازها محدود شود. 
مدي��ر اس��تراتژيک و توس��عه مديري��ت 
پارس خودرو در پايان به ارايه راهكار براي اين 
امر پرداخت و خاطرنشان كرد: تنها مكانيسمي 
كه مي تواند اين مسئله را تعديل كند و وضع را 

بهبود بخشد، افزايش بهره وري است. 

 تا سال 93، خودروساز برتر منطقه مي شویم
مهندس میر عرب با اشاره به چشم انداز 5 ساله پارس خودرو خبر داد:

پارس خودرو در فهرست نقد شونده ترین سهام بورس 

حضور معاون بازرسی کل کشور 
در خط تولید تندر 90

معاون بازرسی کل کشور از خط تولید 
تن��در 90 پارس خ��ودرو دی��دن ک��رد. 

بنابراين گ��زارش دكتر وعي��دی و هيأت 
ه روز سه ش��نبه 17 فروردي��ن در  هم��را
پارس خودرو حضور ياف��ت و از نزديک در 

جري��ان تولي��د تن��در 90 ق��رار گرف��ت. 
اين گ��زارش می افزاي��د: دكت��ر وعيدی 
همچنين در جلس��ه ای با حضور مديرعامل 
و معاونين و مدي��ران ارش��د پارس خودرو 
شركت كرد و آخرين دستاورد ها و تالش های 
صورت گرفته اين صنعت به اطالع وی رسيد. 
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نامه پارس

مدیر عام��ل پارس خودرو گف��ت: بیانات 
مقام معظم رهبری، همواره راهگشا و هدایتگر 

صنایع مهم کشور است. 
به گزارش اداره اطالع رس��انی پارس خودرو، 
مهندس تفرشی با اش��اره به بيانات مهم و انديشه 
س��از مقام معظ��م رهب��ری در جري��ان بازديد از 
توانمندی های صنعتی كش��ور به وي��ژه در حوزه 
صنع��ت خودروس��ازی گف��ت: بهره گي��ری از 
رهنمون های مقام معظم رهبری، مبيّن توجه ايشان 
به فعاليت های صنعتی، به خصوص خودروسازان 
اس��ت و ما بايد اهميت موضوع را به خوبی درک 

كنيم. 
وی اف��زود: در پی نامگذاری س��ال 89 به نام 
س��ال همت مضاعف و كار مضاعف، ش��ركت 
پارس خودرو نيز همگام با س��اير مجموعه های 
صنعتی كشور، برنامه ريزی های دقيق و هدفمندی 
را در جهت نيل ب��ه اهداف ياد ش��ده صنعتی و 
ارتقای اخ��الق در جوامع صنعت��ی، در پيش رو 

قرار داده است.  
 مهندس تفرش��ی ب��ه تاكيدات مق��ام معظم 
رهبری مبنی بر نياز بخش صنعت به كار، تالش 
و پيگيری دوچندان و خس��تگی ناپذير و تكيه بر 
دانش، ارتقای كيفيت محصوالت داخلی و انجام 
يک حركت جهشی در بخش صنعت اشاره كرد 

و خاطرنشان س��اخت: ش��ركت پارس خودرو 
هم��واره توجه ب��ه مباح��ث كيف��ی را در صدر 
تصميم گيری ه��ای خود در تولي��د خودروهای 
مختلف قرار داده و مصمم است بيش از پيش به 
دانش زيرساختی خود با تكيه بر استعداد جوانان 
ايرانی و خروجی های آن كه توانمندس��ازی در 

حوزه كيفيت و صادرات است بپردازد. 
مدير عامل پارس خودرو گفت: توانمندی های 

جوان��ان ايرانی يكی از مباحث مهمی اس��ت كه 
در س��الهای اخي��ر م��ورد توجه ويژه ش��ركت 
پارس خودرو قرار گرفته اس��ت و در سال همت 
مضاعف و كار مضاعف با توجه به حمايت های 
صورت گرفته از نخبگان علمی و صنعتی كشور 
توسط اين ش��ركت در س��الهای اخير، سال 89 
برای شركت پارس خودرو سال ورود به عرصه 
نخبه پروری و اس��تفاده از نبوغ سرش��ار جوان 

ايرانی است. 
وی افزود: بزرگترين هدف و دستاورد شركت 
پارس خودرو در جهت حمايت از نخبگان علمی 
و صنعتی كشور و توجه به انجام امور پژوهشی، 
هموار ساختن راه استقالل و پيشرفت صنعتی در 

صنايع مهم و مادر كشور است. 
مهن��دس تفرش��ی تاكي��د ك��رد: ش��ركت 
پارس خودرو در س��ال 89 از كليه توان، دانش، 
تخص��ص و امكانات خ��ود بهره می گي��رد تا با 
پيش��رفت در صنعت خودروس��ازی و به دور از 
حواش��ی موجود در صنايع خودروس��ازی دنيا، 
عالوه بر تأمين نياز بازاره��ای داخلی و توليد و 
عرض��ه خودروهای با كيفي��ت، تكنولوژی های 
برتر دنيا را به خدمت گرفته و با بومی س��ازی آن 
توسط جوانان ايرانی، راه را برای استقالل ايرانی 

آبادتر هموار سازد. 

 نیل به افق های بلند
 با همت مضاعف

 مسیح مشهدی تفرشی
بسم اهلل النور

امروز سه شنبه 89/1/31 ساعت 7/30 صبح 
اس��ت آفتاب زيبای بهاری كه بع��د از يک باران 
بهاری آمده طراوت زيبايی به شركت داده. البته 
پخش نوای زيبا و دلنش��ين دعای عهد از راديو 
پارس نشاط صبحگاهی عجيبی را در روح انسان 

ايجاد می كند.
باری، ديروز مدير ارتباطات گفت مهندس تو 
را به خدا اگر ستون همه با هم را ننويسی مجبور 
می ش��وم بگويم آقای رضايی خودش چند خط 
بنويسد، البته سعی می كنيم خودمانی بنويسيم و 
بعد به جای شما آن را چاپ می كنيم. من هم گفتم 
چشمم روش��ن. حتمًا اگر من نرسم غذا بخورم 
هم آقای رضاي��ی جای من غ��ذا می خورد. اين 
بود كه امروز صبح قبل از هر كاری قلم و كاغذ را 
برداش��تم و االن من ماندم، اين قلم و كاغذ و يک 
دنيا حرف های تلخ و ش��يرين كه دوست دارم با 

شما تک تک طرح و از ايده هايتان استفاده كنم.
يک لحظه صبر كنيد ي��ک پيامک آمد. عجب 
تصادفی، مثل اين كه دوستانم اينجا دوربين مخفی 
كار گذاشته اند و می دانند من چكار می كنم. متن 

پيامک را ببينيد. 
تا قلم لب بر مركب می زند  

بوسه بر جا پای زينب )س( می زند
ميالد حضرت زينب )س( مبارک.

نگفت��م امروز چ��ه روز خوبی اس��ت. ميالد 
حضرت زين��ب )س(عقيله بنی هاش��م و بزرگ 

بانوی كربال بر شما همكاران عزيزم هم مبارک.
باری امروز ساعت 10/30 در دفتر وزارتخانه، 
شورای سياستگذاری خودرو می خواهد باالخره 
تكليف راه كار برون رفت از بحران عدم توليد با 
كيفيت اسمی تندر را روشن كند. خدا می داند كه 
مدت هاست منتظر اين جلسه بودم. نمی دانم چرا 
هر جا كار س��خت می ش��ود، برخی از مسئوالن 
مش��كل را فقط به عقب می اندازند و می گويند 

برويد بررسی دقيق تر و كارشناسی تر كنيد. 
البته فكر كنم آنقدر س��ناريوهای برون رفت 
را بررسی كرده ايم، جلسه گذاشته ايم، با وزارت 
صنايعی ها با كارشناس��ان با ايدروئی ها، با ايران 
خودرو و س��ايپايی ها و حتی با شركای تجاری 
خارجی مشورت داش��ته ايم كه فكر كنم امروز 
كه می خواهم اين س��ناريو را مطرح كنم، آب از 
آن چكه كند، بماند.  فكر كنم اين تصميم آنقدر 
بزرگ است و احتماالً تبعات دارد كه تصميم گران 
تصميم فردا را به تصميم امروز ترجيح می دهند. 
البته من هم جای ايش��ان بودم شايد همين طور 

عمل می كردم.
باری تا چند س��اعت ديگر معلوم می شود كه 
تندر 90 را فقط بايد پارس خودرو توليد كند يا باز 

هم بايد ابعاد آن را بيشتر بررسی كنيم.
البته ديش��ب خيلی دعا كردم و از دوستان نيز 
خواستم دعا كنند، چرا كه انصافًا تالش شما در 
پيشبرد پروژه تندر و كسب رضايت مردم و توليد 
با كيفيت تندر، اصاًل با ت��الش و همت كيلومتر 

چهاردهی ها قابل مقايسه نيست.
ديش��ب در گزارش خب��ری دي��دم وزير از 

نمايندگی مركزی آنها ديدن كرد و چه شد.
البته امروز مهندس پوستين دوز هم در فرانسه 
به خاطر آتشفشان گير كرده و من برای دفاع از اين 
طرح خودم هستم و زحمت و دعای شما و بركتی 
كه خداوند به كار خالصانه شما داده. فكر كنم يک 
ربعی است فانی مسئول بس��يج پشت در معطل 

است. فعاًل خداحافظ.

همه با هم
مدیر عامل پارس خودرو:

بیانات مقام معظم رهبری راهگشای  صنایع کشور است

س��هام پارس خ��ودرو یک��ی از نق��د 
شونده ترین سهام بورس به شمار می رود. 

براساس جديد ترين آماري كه از شركت هاي 
حاضر در بورس وجود دارد، در بين 50 شركت  
فعال ت��ر ب��ورس، ش��ركت هاي خودروي��ي، 
س��رمايه گذاري  و بانک ها از نقد  ش��ونده ترين 

شركت هاي فعال در بورس هستند. 
بورس اوراق بهادار ته��ران در حالي پذيراي 
337 شركت بزرگ و كوچک در قالب 39 صنعت 
اس��ت كه به گفته علي صحرايي مدير عمليات 
بازار شركت بورس، منظور از 50 شركت فعال تر 
آن دسته از شركت هايي هس��تند كه از وضعيت 

نقد شوندگي بهتري برخوردار هستند. 
بر اين اس��اس جديد ترين آماري كه از اين 
فهرس��ت وج��ود دارد، 12 ش��ركت جديد به 
فهرس��ت 50 تايي ش��ركت هاي نقدشونده تر 
بازار اضافه ش��ده، بنابراين در سه ماهه چهارم 

س��ال       88، س��رمايه گذاري پترو ش��يمي 
س��رمايه گذاري صنعت ومعدن، ليزينگ 
صنعت ومع��دن، قطعات اتومبي��ل ايران، 
دارو س��ازي جابربن حيان، گ��روه بهمن، 
نوسازي و ساختمان تهران، گروه صنايع 
بهش��هر ايران، بانک تجارت، مس شهيد 
باهنر، صناي��ع آذر آب و دارويي لقمان از 
ش��ركت هاي تازه  واردان به اين فهرست 

هستند. 
همچنين، سايپا، سرمايه گذاري بهمن 
س��رمايه گذاري بوعل��ي، بان��ک مل��ت، 
سرمايه گذاري ملي ايران، بانک كار آفرين، 
ايران ترانسفو، مپنا، توسعه صنايع بهشهر، 
بانک س��ينا، سايپا آذين، س��رمايه گذاري 
غدير، سرمايه گذاري توكافوالد، ليزينگ 
ايران و صنايع جوشكاب يزد از 15 شركت 

نقد ش��ونده تر بورس اوراق بهادار به حس��اب 
مي آيند. 

براساس اين گزارش، به جر 11 شركتي كه 
به اين فهرست اضافه شده است، پارس خودرو، 
توس��عه معادن و فلزات، س��رمايه گذاري رنا، 
چادرملو، ماشين س��ازي اراک، سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي، لعابيران، بانک پارسيان، 
سرمايه گذاري اميد، سرمايه گذاري ساختمان 
ايران، گروه دارديي سبحان، پتروشيمي اراک، 
ايران خ��ودرو ديزل، ملي م��س، ليزينگ رايان 
سايپا از ديگر ش��ركت هاي نقدش��ونده بازار 

هستند. 
همچنين ع��الوه بر 41 ش��ركتي ك��ه ذكر 
ش��د، فوالد مباركه، البرز دارو، س��يمان فارس 
و خوزستان، س��رمايه گذاري ش��اهد، توسعه 
معادن روي ايران، نيروكلر، س��يمان س��پاهان، 
دارو سازي كوثر در فهرس��ت نقد شونده هاي 

بازار قرار دارند. 
به دنبال ورود 12 ش��ركت به اين فهرست، 
چيني ايران، پتروش��يمي خارک، س��نگ آهن 
گل گهر، س��رمايه گذاري توسعه صنعتي ايران، 
موتوژن، سرمايه گذاري البرز، الكتريک خودرو 
شرق، خدمات دريايي تايواتر، كالسيمين، تولي 
پرس، س��يمان تهران و فوالد خراسان از جمله 
شركت هايي هس��تند كه از اين فهرست خارج 

شده اند. 
اين فهرس��ت براس��اس ميانگين موزون 6 
متغي��ر ك��ه ش��امل ارزش معام��الت، حجم 
معامالت، ميانگين ارزش بازار، ميانگين تعداد 
سهام معامله شده، تعداد دفعات معامله و تعداد 
روز هاي معامالتي براي يک دوره يک س��اله 
تهيه مي شود و نش��انگر نقدش��وندگي بيشتر 
ش��ركت هاي موجود در فهرس��ت، براس��اس 

اطالعات يک دوره يک ساله گذشته است.

پارس خودرو در فهرست نقد شونده ترین سهام بورس 
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نامه پارس

درخشش پارس خودرو در اولین المپیاد مهارتي 
گـــروه خـــودروســـــازي ســــایپـــــا

درخشش پارس خودرو در اولین المپیاد مهارتي 
گـــروه خـــودروســـــازي ســــایپـــــا

انتصابات
طي اح��كام جداگان��ه اي از س��وي مهندس تفرش��ي، مديرعامل 

پارس خودرو آقايان علي كرامتي، فتح اهلل محمدي ، يحيي ذاكر صالحي 
و داريوش روحی  به ترتيب به عنوان معاون مالي و اقتصادي، مدير راه 
توليد ، مدير بدنه محصوالت رنو و مشاور مديرعامل در حوزه مالی ، 

فروش و طرح و برنامه  منصوب شدند.

رونمایی از سامانه اطالع رسانی فروش 
كيوسک اطالع رسانی فروش در اداره فروش راه اندازی شد. 

براساس اين گزارش، به منظور ارائه بهتر خدمات به مشتريان، 
كارگزاران و نمايندگان ، كيوس��ک اطالع رس��انی در محل اداره 

فروش افتتاح و راه اندازی شد. 
اين س��امانه كه از س��وی مديري��ت تكنول��وژی اطالعات و 
ارتباطات راه اندازی ش��د دسترس��ی مش��تريان و مراجعان را به 
اينترنت و سامانه  رهگيری قرارداد های فروش فراهم می سازد و 
در راستای گسترش فرهنگ فناوری اطالعات در شركت، كيوسک 
اطالع رسانی نيز در محل سالن مونتاژ تندر 90 مورد بهره برداری 
قرار گرفت كه از طريق آن همكاران می توانند به پرتال و س��امانه 

فروش الكترونيكی حقوق دسترسی داشته باشند. 

قابل توجه حادثه دیدگان 
معاونت منابع انس��انی و اداری اعالم كرد: اف��راد حادثه ديده 

جهت هرگونه پيگيری روند درمانی خود بايستی با هماهنگی اداره 
سالمت اقدام كنند، در غير اين صورت مسئوليت كليه عواقب و 

مشكالت پيش آمده به عهده خود فرد می باشد. 

فراخوان فرزندان شاهد و جانبازان
نهاد بس��يج و امور ايثارگران در اطالعيه ای اع��الم كرد: كليه 

عزيزانی كه از فرزندان معظم شهدا هستند و همچنين كليه جانبازان 
گرامی كه دارای درصد جانبازی هس��تند با ارائه مدارک معتبر و 
كارت ايثارگران به نهاد بس��يج و امور ايثارگران مراجعه و نسبت 
به تحويل مدارک فوق اقدام نمايند. ضمنا جهت اطالعات بيشتر 

می توانيد با شماره های 3640 و 3393 تماس بگيريد. 

خبر خوب  برای 
دوستداران کیک بوکسینگ 

تربيت بدنی پارس خودرو اعالم كرده در نظر دارد از عالقه مندان 

در رشته  كيک بوكسينگ دعوت به عمل آورد. عالقه مندان جهت 
ثبت نام و شركت در تمرين با محمد رضا برادران به شماره داخلی 

4128 تماس حاصل فرماييد. 

 اولین همایش  تغذیه
 و غذای سالم در محیط کار 

پارس خودرو در اولين همايش تغذيه و غذای سالم در محيط 
كار شركت كرد. براس��اس اين گزارش، اين همايش با همكاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، انجمن علمی آموزشی 
بهداش��ت ايران  و انجمن علمی غذا و تغذيه  حامی سالمت  ايران 

برگزار شد. 
اين گزارش می افزايد: در نخس��تين هماي��ش تغذيه و غذای 
سالم در محيط كار كه در هتل المپيک تهران برگزار شد يک مقاله 
منتخب از پارس خودرو كه از س��وی همكاران مديريت ايمنی و 

بهداشت تهيه شده بود به صورت سخنرانی ارائه شد. 
يادآور می شود: جمش��يد ش��هرابی فراهانی به عنوان نماينده 

شركت در همايش مذكور اين مقاله را ارائه كرد.

خبر

اخبـــار کــــــــــوتاه

به گزارش اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات، در اولين المپياد مهارتي گروه خودروسازي سايپا همكارانمان خوش 
درخشيدند.

براس��اس اين گزارش همكاراني كه در ادامه ليس��ت ش��ده اند موفق به كس��ب رتبه برتر در اولين المپياد مهارتي گروه 
خودروسازي سايپا شده اند.

ليست نفرات برتر المپياد در سطح گروه سايپا به تفكيک رشته آزمون

جايگاهنام واحدپرسنلينام خانوادگينامرديف
رتبه اول صافكاريبدنه متمركز21647كمالي عباس آبادياحمدرضا1
رتبه دوم صافكاريبدنه 27016141جعفري پورمرتضي2
رتبه اول جوشكاريبدنه رنو26770زاهديداود3
رتبه سوم جوشكاريبدنه رنو26116حمزه ريسهمحمد4
رتبه اول تزئينات كاريمونتاژ رنو26199گرگانيقاسم5
رتبه سوم تزئينات كاريمونتاژ پرايد27432عبديمحمدطاهر6
رتبه سوم مونتاژ كاري )برق و مكانيک(مونتاژ رنو21479لطفياباصلت7
رتبه اول رنگ كاريسالن رنگ21703عليپورحسين8
رتبه دوم رنگ كاريسالن رنگ21307دريادلابراهيم9
رتبه سوم رنگ كاريسالن رنگ21671اسالم پناهاصغر10
رتبه اول هيدروليکنت ماشين آالت23203سرلکمهدي11
رتبه دوم هيدروليکمونتاژ پرايد21455دهقانيانهادي12
رتبه دوم پنوماتيکنت ماشين آالت23420خانيشهاب13
رتبه سوم پنوماتيکمهندسي توليد25121بافرانيمحمدعلي14
رتبه دوم PLCنت ماشين آالت24590شفقيحميدرضا15
مقام چهارمسالن رنگ20753سيالخوريشيرزاد16
سرپرست تيم عضو هيأت علمي هيأت داورانسالن رنگ22235عباس پوربهداد17

خبرگزاري فارس: رییس هیات عامل سازمان گسترش 
از بازنگري آیین نامه هاي موجود خدمات پس از فروش 
ایران خودرو و س��ایپا، دو خودروس��از بزرگ کشور و 
اتخاذ راهکارهاي مناسب براي توسعه و ارتقاي کیفیت 

خدمات و به تبع آن رضایت مشتریان، خبر داد. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از اداره اطالع رس��اني ايدرو 
سيد مجيد هدايت در ديدار با جمعي از سازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودرو گفت : در جلسات هيات مديره دو 
خودروساز بزرگ كشور بر لزوم ارائه خدمات بهتر و جلب 
رضايت مردم شريف كشورمان تاكيد شده و براي افزايش 
رقابت بين ارائه دهندگان خدمات و شكستن انحصار در اين 
زمينه، مقرر شد تعداد نمايندگان مجاز ارائه دهنده خدمات 
پس از فروش خودروسازان افزايش چشمگيرداشته باشند. 
وي ادامه داد: تدوين آيين نامه هاي جديد در حوزه هاي 
كيفيت، ايمني، تحقيق و توس��عه، كاهش قيمت و افزايش 
بهره وري در خودروس��ازان در دستور كار ايران خودرو و 

سايپا قرار گرفت. 
هدايت با تاكيد بر تالش بيشتر قطعه سازان خودرو در 
بخش مربوط ب��ه كيفيت و قيمت قطعات، اظهار داش��ت: 

براي بقا و اس��تحكام صنعت خودرو الزم اس��ت دست به 
دس��ت يكديگر داده، قيمت ها را متناسب ساخته و كيفيت 

را ارتقا دهيم. 
وي با اشاره به لزوم شناسايي و معرفي سازندگان قطعات 
بي كيفيت تصريح كرد: افزايش كيفيت خدمات به مشتريان 
نيازمند ساخت قطعات با كيفيت اس��ت كه در اين رابطه، 
انجمن قطعه س��ازان بايد كمک كند تا سازندگان قطعات 
بي كيفيت شناسايي شوند. وي افزود : انجمن قطعه سازان 
بايدنقاط قوت قطعه س��ازي را اعالم تا سرمايه گذاري ها 

بدان سمت، سوق پيدا كند. 
رييس هيات عامل ايدرو ضمن اشاره به الزام آماده سازي 
محيط كس��ب و كار صنعت كش��ور، گفت: با كمک قطعه 
سازان و تالش همه دست اندركاران صنعت خودرو، سعي 
در آماده سازي محيط كسب و كار سالم در صنعت خودرو 

خواهيم داشت. 
هدايت همچنين با اشاره به تدوين سند راهبردي توسعه 
صنعت خودرو، از قطعه س��ازان دعوت كرد براي تدوين 
برنامه پنج ساله اين صنعت در پيوند با سند مذكور با سازمان 

گسترش همكاري كنند.

خدمات پس از فروش خودرو متحول مي شود 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش خبر داد:
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نامه پارس

)CRM(نمره قبولي برای 

یکی از مدیران ارشد نیسان از پارس خودرو دیدن کرد .
بنابر اين گزارش روز پنج شنبه 26 فروردين آقای gilles normand از مديران ارشد شركت 
نيسان پس از برگزاری جلسه اش با مديرعامل پارس خودرو و جمعی از مديران ارشد شركت از 
خطوط توليد تينا و قش��قايی بازديد و از نزديک در جريان وضعيت پيشرفت پروژه های مذكور 

قرار گرفت.
وی در اين بازديد از توان و پتانسيل شركت پارس خودرو در راه اندازی سريع خطوط توليد 

تينا و قشقايی ابراز خرسندی كرد و همچنين تالش و س��رعت عمل شركت  پارس خودرو 
در انتقال خطوط توليد پيكاپ و رونيز به شركت زاگرس خودرو مورد توجه ويژه وی قرار 

گرفت. 
اين گزارش می افزايد: در اين جلس��ه پيرامون وضعيت گذشته، حال و آينده سطوح همكاری 
شركت پارس خودرو و شركت نيس��ان تبادل  نظر و مذاكره صورت گرفت كه ارزيابی مجموعه 

مديريتی شركت از مذاكرات مثبت اعالم شده است. 

بازدید مدیر ارشد نیسان از پارس خودرو 

جشن اختتامیه اولیه المپیاد مهارتی گروه سایپا با حضور مدیران 
ارشد پارس خودرو، سایپا و اعضای هیأت علمی المپیاد برگزار 
شد. 
براساس اين گزارش اين جشن كه مهندس مدنی قائم مقام 
مديرعامل پارس خودرو نيز حضور داشت  روز شنبه 28 
فروردين  در شهرک پژوهش و فناوری برپا شد.

  بنابراين گزارش، در جشن اختتاميه  اولين المپياد مهارتی 
گروه سايپا از نفرات برتر، اعضای هيأت علمی و مديرانی كه 
به صورت فعال در برگزاری هرچه بهتر اين المپياد همكاری 
داشتند تقدير به عمل آمد. اين گزارش می افزايد: »مهندس 
حيدری معاون توليد به نمايندگی از پارس خودرو، تنديس 
شركت در اولين المپياد مهارتی را دريافت كرد«.

جشن اختتامیه اولیـن المپیــاد مهارتی گروه سایپــا 

با حضور مدیران ارشد پارس خودرو برگزار شد

سرعت، دقت و صحت

در تعطیالت نوروز 89، مدیریت ارتباط با مشتري با برنامه ریزي هاي انجام شده 
توانست کارنامه قابل قبولي را در ارایه خدمات برجاي گذارد.

به گزارش »حاميان پارس« و براساس گزارش CRM ، اين مديريت همكاري نزديكي 
را با امدادخودروي سايپا در طول ايام نوروز برقرار كرده و همكاراني را براي تعامل 
براي  همراه  تلفن  خط  يک  اختصاص  كرد.  معرفي  سايپا  امدادخودروي  با  بيشتر 
پاسخگويي شبانه روزي به مشتريان و نيز اختصاص يک دستگاه خودروي عملياتي 
با  ارتباط  مديريت  برنامه  و  فعاليت ها  ديگر  از  امدادي  پايگاه هاي  از  بازديد  براي 

مشتريان بود.

براساس اين گزارش، يكي از برنامه  جالب CRM در نوروز 89، استفاده از همكاراني 
بود كه به مسافرت هاي شخصي رفته بودند. از اين همكاران به عنوان نيروي همكار 
امدادرساني،  نوع  از  مصور  گزارش هاي  تهيه  ضمن  كه  شد  برده  بهره  كمكي  و 

موضوعات مهم و ضروري را به اطالع CRM مي  رساندند.

پذيرش خودروهاي  براي  برنامه ريزي  و  كيفيت  و  توليد  معاونت هاي  با  همكاري 
خاص در داخل شركت و نيز تهيه قطعات  اضطراري مورد نياز در سطح گروه از 

ديگر فعاليت هاي انجام شده در ايام نوروز بود.

بنابراين گزارش، از ميزان 203 تماس  گرفته شده در اين ايام با مديريت ارتباط با 
مشتريان، 53 درصد در حد راهنمايي، 32 درصد بابت خدمات پس از فروش و 14 
درصد نيز مرتبط با حوزه فروش بوده است. تندر 90 باالترين ميزان تماس را به 
دليل تيراژ باالي توليد به نسبت ساير محصوالت شركت به خود اختصاص داده بود.

بوده  تهران  از  مابقي  و  از شهرستان ها  تماس ها  درصد   68 مي افزايد:  گزارش  اين 
است.
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ممتازها

ساناز
سيالخوري

تاز
 مم

رد
گ

شا

عرفان
عليخاني

تاز
 مم

رد
گ

شا

هاتف
نيكپور

تاز
 مم

رد
گ

شا

الهه
عباسي

تاز
 مم

رد
گ

شا
هنگامه

حضرتقليزاده

تاز
 مم

رد
گ

شا

عليرضا
رضائيان

تاز
 مم

رد
گ

شا

آيسان
پناهي

تاز
 مم

رد
گ

شا

اميرعلي
كريمي

تاز
 مم

رد
گ

شا

حسين
راژ

تاز
 مم

رد
گ

شا

سعيد
اسماعيلي

تاز
 مم

رد
گ

شا

محمد
سرگلزايي

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمه
پورعمادي

تاز
 مم

رد
گ

شا

سپيده
نيكروان

تاز
 مم

رد
گ

شا

كيمياسادات
قادري

تاز
 مم

رد
گ

شا

رضا
رضاييحقيقت

تاز
 مم

رد
گ

شا

سياوش
عطاالهي

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهدي
شاهنظري

تاز
 مم

رد
گ

شا

سوگند
پورحسن

تاز
 مم

رد
گ

شا

محمدعرفان
نيكپي

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمه
عطاالهي

تاز
 مم

رد
گ

شا

هانيه
ابوالحسني

تاز
 مم

رد
گ

شا

آذين
عبدالهپور

تاز
 مم

رد
گ

شا

زهرا
ابوالحسني

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهدي
صفري

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهديه
اسكندري

تاز
 مم

رد
گ

شا

دانيال
كريمي

تاز
 مم

رد
گ

شا

نگين
كيان

تاز
 مم

رد
گ

شا

محمدمعين
برزگري

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمه
جرئتي

تاز
 مم

رد
گ

شا

مبينا
فصيح

تاز
 مم

رد
گ

شا

فرزندان برگزیده کارکنان پارس خودرو 
در مقاطع تحصیلی مختلف

فرزندان کارکنان پارس خودرو در سال تحصیلی گذشته به موفقیت های بسیاری دست  یافتند و از شماره پیش تا چند شماره آینده تصاویر و 
اسامی فرزندان برگزیده همکاران را در نشریه به چاپ خواهیم رساند.
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سوگند
فرهي

تاز
 مم

رد
گ

شا

مونا
اسدپناه

تاز
 مم

رد
گ

شا

زهرا
دريادل

تاز
 مم

رد
گ

شا

علي
تقيزاده

تاز
 مم

رد
گ

شا

زينب
ركني

تاز
 مم

رد
گ

شا

سيدهفاطمه
ميرغبائي

تاز
 مم

رد
گ

شا

عليرضا
وارسته

تاز
 مم

رد
گ

شا

زهرا
كلباسي

تاز
 مم

رد
گ

شا

مبين
زارع

تاز
 مم

رد
گ

شا

مرتضي
نوري

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهشيد
مرادپور

تاز
 مم

رد
گ

شا

مريم
زارعيشايگان

تاز
 مم

رد
گ

شا

پويا
ابوالحسني

تاز
 مم

رد
گ

شا

هانيه
آقايي

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمه
سهرابي

تاز
 مم

رد
گ

شا

حامد
جلمباداني

تاز
 مم

رد
گ

شا

احمدرضا
رفيعنيا

تاز
 مم

رد
گ

شا

اميرحسين
لطفي

تاز
 مم

رد
گ

شا

محدثه
برزوئينژاد

تاز
 مم

رد
گ

شا

محمدعرفان
خوشخو

تاز
 مم

رد
گ

شا

معصومه
صفرپور

تاز
 مم

رد
گ

شا

دانيال
عباسنژاد

تاز
 مم

رد
گ

شا

سيدهمرضيه
حسيني

تاز
 مم

رد
گ

شا

اميرحسين
فرامرزي

تاز
 مم

رد
گ

شا

زهرا
مختاريمقدم

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهسا
تركاشوند

تاز
 مم

رد
گ

شا

محمدامين
عسگري

تاز
 مم

رد
گ

شا

راضيهسادات
حسيني

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمهسادات
طباطبايي

تاز
 مم

رد
گ

شا

فاطمه
كشاورزي

تاز
 مم

رد
گ

شا

مهشاد
عابديني

تاز
 مم

رد
گ

شا

غزاله
طهوريان

تاز
 مم

رد
گ

شا

سهيل
پورحسن

تاز
 مم

رد
گ

شا
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نامه پارس

گزارش

دبیر نظام پیشنهادات پارس خودرو معتقد است هر چقدر 
س��رمایه فکري ش��رکت که کارکنان پارس خودرو هستند 
تشویق به فکر کردن بیشتر شوند آینده بسیار درخشاني براي 

شرکت به ارمغان خواهد آمد.
به گفته علي طرقي در س��ال گذش��ته 23 هزار پیشنهاد از 
سوي پرسنل پارس خودرو ارائه شده و حدود 2 هزار پیشنهاد 

اجرایي و عملیاتي شده است.
در س��ال هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف ای��ن واحد 
برنامه  ریزي کرده اس��ت تا هم تعداد پیشنهادات 20 درصد 
نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یابد و هم 5 هزار پیشنهاد 
اجرایي و عملیاتي شود. با هم گفت وگوي نامه پارس با دبیر 

نظام پیشنهادات را مي خوانیم.
سال گذشته وضعيت نظام پيش��نهادات چگونه بود  به برنامه 

دست يافتيد؟
در ابتدا بايد اشاره كنم بار نظام پيشنهادات بر دوش نمايندگان 
و دبيرانی است كه در سطح شركت حضور دارند. حدود 50 نفر 
نماينده و دبير در سطح شركت پيگير امر نظام پيشنهادات هستند. 
خوشبختانه طی سه سال اخير در نظام پيشنهادات شاهد رشد 
مناسبی بوديم و به اهداف و برنامه  هايمان دست يافتيم. در عين 
حال به دنبال آن هستيم تا از نظر كيفيت هم بتوانيم به رشد قابل 

مالحظه ای برسيم. 
هر ساله ش��اخصی برای نظام پيش��نهادات تعريف می كنيم. 
در سال گذشته ش��اخص ما عدد 3 بود. يعنی هر نفر در شركت 
در مسيری حركت كند تا بتواند سه پيش��نهاد در سال به ما ارائه 
كند. جالب است بدانيد كه سال گذشته حدود 23 هزار پيشنهاد 
دريافت كرديم ك��ه از عدد در نظر گرفته ما به عنوان ش��اخص 
بيشتر بود. ما سه پيشنهاد در نظر گرفته بوديم در حالی كه نتايج 

پيشنهادات حاكی از 3/5 پيشنهاد است. 
چه تعداد از اين پيشنهادات به مرحله اجرا درمی آيد؟

دو هزار مورد از اين پيش��نهادات اجرا ش��ده و نتايج مفيدی 
هم برای ش��ركت در پی داش��ت. نتايج پيش��نهادات بيشتر در 
حول وحوش مسائل كيفيت افزايش توليد، كاهش مصرف انرژی 
و راحت كردن كار برای نيروی انسانی است. هرچقدر ما بتوانيم 
در صنعت عوارض انجام كاری را برای نيروی انس��انی كاهش 

برنامه  ریزي براي اجراي 5 هزار پیشنهاد
در گفت وگو با علي طرقي دبیر نظام پیشنهادات پارس خودرو

دهيم ، عوارض جسمی آنها برای آينده كمتر است. پيشنهادات 
زيادی در اين رابطه كه تحت عنوان ارگو نومی شناخته می شود  

دريافت كرديم و نتايج بسيار خوبی است. 
برنامه سال 89 شما چه رقمی را شكل می دهد؟

برنامه امسال 3/5 پيش��نهاد به ازای هر نفر است. به عبارتی 
20 درصد رشد در برنامه در نظر گرفتيم كه اميدواريم  نه تنها به 
آن دس��ت پيدا كنيم بلكه از آن فراتر هم برويم. عالوه براين در 
نظر داريم تا پيشنهادات اجرا ش��ده ما به 5 هزار مورد برسد. در 
واقع اساس برنامه ما اين است كه از دو هزار پيشنهاد اجرايی به 
پنج هزار برسيم. اين امر می تواند به نوبه خود 
يكی از م��وارد تحقق هم��ت مضاعف و كار 
مضاعف باشد. اگر بتوانيم پنج هزار پيشنهاد 
را اجرا كنيم در واقع 2/5 برابر س��ال گذشته  
فعاليتمان را در اجرا افزايش داديم. از سال 79 
تا 85 يعنی به مدت شش سال 5 هزار پيشنهاد 

دريافت كرديم. 
اين رقم در س��ال 86 به 10 هزار پيشنهاد 
و در س��ال 87 به 17 هزار و در سال 88 به 23 
هزار پيشنهاد رسيد. اين مسئله نشان می دهد 
كه پرسنل ما آمادگی بسيار مناسبی برای ارائه 

پيشنهادات جديد دارند. 
برآوردی داريد كه پيشنهادات عملی شده 
و به اج��را درآمده چه عايدی برای ش��ركت 

داشتند؟
ببينيد، پيش��نهادات از نظر ارزش��ی به دو 
دسته تقس��يم می ش��وند ، از نظر كمی حدود 
500 ميليون تومان از طريق اين پيشنهادات ما 
كاهش هزينه داش��تيم. اما رقم دقيق و نمره ای 
نمی توان برای پيشنهادات كيفی در نظر گرفت 
به عنوان مثال اگر پيشنهادی رسيده كه پس از 
بررسی و عملياتی شدن  منجر به افزايش كيفيت 
خودرو ها شده  نمی توان آن را به صورت كمی 
و ريالی درآورد و محاس��به كرد . اين در حالی 
است كه پيشنهادات اجرا شده در مجموع كل 
خودرو ها موجب كاهش 20 الی 30 نمره منفی 
است. نكته مهم اين است كه ارزش كيفی كه از 
طريق پيشنهادات به دست می آيد بسيار بيشتر 
از مبالغ ريالی و كاهش هزينه ای است كه دربر 

دارد. عالوه براين از نظر معنوی نيز نظام پينشهادات بسيار روی 
كاركنان تاثيرگذار است. وقتی ايده و پيشنهاد كسی مورد تشويق 
واقع می شود اين مسئله باعث می ش��ود تا خردمند كور به فكر 
پينشهاد و ايده جديد تر بيفتد و با افزايش مطالعات پويا تر عمل 

كند و خودش را به روز تر سازد. 
بيشترين پيشنهادات ارائه شده مربوط به كدام واحد شركت 

است؟
از نظر تعداد پيشنهادات، واحد توليد مقام اول و واحد تضمين 
كيفيت مقام دوم را داراست. البته همه واحد ها در ارائه پيشنهاد  به 
صورت فعال عمل كندن. منتهی نتايج آمار ها حاكی از بيشترين 

تعداد پيشنهادات در دو واحد مذكر است. 
برای پيشنهاد برگزيده شده و فرد پيشنهاد  دهنده چه مزايايی 

در نظر می گيريد؟
كسانی كه پيشنهاد می دهند به دو طريق مادی و معنوی مورد 
تشويق قرار می گيرند. در تشويق مادی، پس از بررسی و ارزيابی 
پيش��نهاد، مبلغی در فيش حقوقی فرد اضافه می ش��ود. در كنار 
اين جايزه  معنوی هم داريم. بدين صورت كه پيش��نهاد  دهنده 
برتر را انتخاب می كنيم و در س��الن توليد ب��ا حضور همكاران 
و دوستانشان آنها را مورد تش��ويق قرار می دهيم و هديه  يا لوح 
تقديری به آنها اهدا می كنيم. افزون بر اينها به مديريت پرسنلی 
اعالم می كنيم تا در پرونده كسانی كه پينشهادات مناسبی داشتند 
اين امر ثبت ش��ود. چون وقتی اين فرد در آين��ده بخواهد ارتقا 
بگيرد اين مورد به وی در ارتقای شغلی كمک می كند. االن اگر 
قرار باشد، خودرو به پرسنل واگذار كنند، يكی از ضريب های 
امتيازی كه برای واگ��ذاری خودرو در نظ��ر می گيرند مربوط 
به پيشنهادات تصوير ش��ده افراد اس��ت. يعنی هر چقدر افراد 
پيشنهادات تصويب شده بيشتری داش��ته باشند امتياز بيشتری 
دريافت می كنند. اين همه در حالی اس��ت كه پيشنهاد  دهندگان 
برتر به عنوان كارگر نمونه مطرح می شوند و در وزارت كار وقتی 
امتيازات آنها ثبت و بررسی می شود ممكن است در استان تهران 
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نامه پارس گزارش
و يا در سراسر كشور صاحب باالترين امتياز شناخته شده  

و به عنوان كارگر نمونه انتخاب شوند. 
چنين موردی تاكنون در پارس خودرو داشتيد؟

بله. كاركنان پارس خودرو ما در سه سال اخير هر ساله 
به عنوان كارگر نمونه امتياز آوردند. 

پينش��هاد آق��ای حس��ين م��وكاری در خص��وص 
چندمنظ��وره كردن خطر رنگ در س��طح كش��ور مقام 
آورد. آقای كلون��دی يكی ديگر از پيش��نهاد  دهندگان 
پارس خودرو بودند كه در خصوص اصالح  سيس��تم، 
شش رنگ در سال گذشته مقام كسب كردند. همچنين 
آقای ساالر خدمتی يكی ديگر از پيشنهاد  دهندگان ما را 

تشكيل می دهند كه صاحب مقام كشوری شدند. 
اعالم نتايج به پيشنهاد  دهندگان از چه طريقی انجام 

می شود  مكانيزه است يا سنتی؟
ما به صورت شفاهی نتايج را اعالم می كنيم. سيستم 
ما در حال حاضر به صورت غير  مكانيزه و دستی است 
ولی برنامه ای برای نوش��تن قرارداد سيستم اتوماسيون 
انجام ش��ده و در حال حاض��ر در مرحل��ه تهيه پروژه 
هستيم. اطالعات اوليه پروژه اخذ شده و ان شاءاهلل در 
6 ماهه اول امسال سيستم اتوماسيون نظام پيشنهادات 
در شركت جاری می ش��ود  و هر كسی كه پيشنهادی را 
ارائه كرد  می توان��د مرحله به مرحله از نتايج بررس��ی 
پيشنهادش از طريق اتوماسيون مطرح شود با اين اقدام 

جهشی در نظام پيشنهادات اتفاق خواهد افتاد. 
پيشنهادات هدايت ش��ده هم داريد. به عنوان مثال 
شركت روی موضوع خاصی حساس شده و يا نياز دارد 

برای پيشرفت و توسعه نظر همه را بداند آيا از طريق اين نظام هم 
اقدام می كنيد تا پيشنهادی دريافت كنيد؟

ما به عن��وان نمونه ب��ه واحدهای م��ان ابالغ كردي��م كه در 
خصوص مشكالت كاری مسائلی را كه مد نظرشان است را روی 
تابلوی اعالنات نصب كنند و از پيشنهاد  دهندگان بخواهند كه 
پيشنهاد شان را ارائه كنند. مثال سال گذشته واحد طرح و برنامه 2 
مورد را به عنوان بذر پيشنهاد در تابلوی اعالنات نصب كرد و از 
پرسنل شركت خواست تا پيشنهاد هايشان را حول  وحوش اين 
موضوع ارائه كنند. يا به عنوان مثال واحد تعالی سازمانی فكری 
مطالب در خصوص نظامنامه EFQM را در س��طح ش��ركت 
توزيع كرد وكاركنان اشكاالتی كه می ديدند ارائه كردند و ما آنها 
را برطرف كرديم و به كسانی كه در اين خصوص پيشنهاد دادند 
جايزه داديم. عالوه براين در سال گذشته پروژه های تحت عنوان 
س��ال نو، ايده نو  اجرا كرديم و از پرسنل خواستيم در تعطيالت 
نوروز 88 فكر كنند و ايده نو ارائه دهند. اين ايده ها جمع آوری 
شدند و آنهايی كه قابل اجرا بودند  بررسی و عملياتی شدند و در 
حضور معاونت ها به افراد جاي��زه را اعطا كرديم. به نظرم با اين 

اقدام تنور نظام پيشنهادات هميشه در سطح شركت گرم خواهد 
بود و هيچ موقع فكر كردن تعطيل نخواهد شد. 

اگر بتوانيم اقدامات��ی را انجام دهيم  تا فكر كردن در س��طح 
شركت فعال شود ايده ها و پيشنهادات مهمی دريافت خواهيم 
كرد. اگر می بينيم كه بحث اختراعات و اكتش��افات در كش��ور 
پررونق ت��ر از گذش��ته اس��ت اين امر ب��دون ترديد ب��ه خاطر 
زير ساختی است كه نظام پيش��نهادات ايجاد كرده است. جالب 
اين اس��ت كه ش��ركت های توليدی و صنعتی بنيانگ��ذار نظام  
پيشنهادات در كشور هس��تند. خصوصًا شركت های وابسته به 
سازمان گسترش نقش بسيار ارزنده ای در امر نظام پيشنهادات 
داش��تند با آغاز به كار نظام پيش��نهادات در سطح شركت های 
ايدرو و گرفتن پاسخ مثبت از آن، آرام آرام اين ايده در كشور در 
سطح سازمان های دولتی هم گس��ترش يافت و نتايج ارزنده ای 

به ارمغان آورد. 
با رنو و نيسان در اين خصوص ارتباطی نداريد؟ 

به صورت غیر مس��تقیم از همکارانی که به این شرکت ها 
س��فر می کنند خواس��تیم تا اگر ایده نویی در این خصوص 

مش��اهده کردند به ما منتق��ل کنند. به عن��وان نمونه 
برای آخری��ن باری که همکاران ما برای قش��قایی و 
تینا س��فری به خارج کشور داش��تند، متوجه شدند 
که در این ش��رکت ها توقعی که نظام پیشنهادات از 
سرپرسش��ان و مدیران خودرس��ازی دارد بیشتر از 
کارکنان است به طوری که هر سرپرست موظف است 
ماهانه 2 فقره پيشنهاد ارائه كند و براي اجراي آن تالش 
كند. امسال قرار است به صورت آزمايشي واحد توليد 
پارس خودرو اين برنامه را در نظ��ر بگيرد و اين روش 
را به اجرا درآورد و هر سرپرست حداقل 2 ماه پيشنهاد 

در ماه ارائه كند. 
کمیته راهبردي نظام پیشنهادات شامل چه کساني 

است؟
كميته راهبردي ما مديران باس��ابقه اي هستند كه در 
اين  خصوص نقش شايان توجهي دارند. آقايان مهندس 
كمال آبادي، واالجم، استاد رحيمي، خداياري و خودم 
شوراي بررسي و راهبردي نظام پيشنهادات را تشكيل 
مي دهند. بررسي پيش��نهادات توسط گروه هايي كه در 
معاونت ها هستند انجام مي ش��ود و در نهايت به كميته 
راهبردي مي آيد و براي اجراي يا پاداش تعيين تكليف 

مي شود.
و سخن آخر...

اولين پيشنهاد در س��ال جديد را ما خودمان مطرح 
كرديم و در پورتال نظام پيش��نهادات گذاشتيم. مبتني 
بر اين كه همت مضاع��ف و كار مضاعف را چگونه از 
نظر علمي انجام دهيم. ما معتقديم براي هر كاري بايد 
يک همت انجام دهيم. م��ا معتقديم براي ه��ر كاري بايد يک 
همت مضاعف انجام ش��ود يعني به صورت هدف گذاري. ما 
در نظام پيش��نهادات مي گوييم همت مضاعف ما اين است كه 
پيش��نهادات مان 20 درصد اضافه ش��ود. بعد براي اين كه اين 
پيش��نهاد عملياتي ش��ود به يک برنامه  ريزي نيازمند هس��تيم 
ضمن آنكه براي انجام اين برنامه ريزي به كار مضاعف احتياج 
داريم. يعني اگر برنامه ريزي داش��ته باش��يم ولي كار مضاعف 
انجام ندهيم به اهداف مان دس��ت نمي يابي��م. هم چنين وقتي 
كار مضاعف انجام داديم بايد ارزيابي كنيم. چون ممكن است 
كاري كه انجام داديم يک سري اشكاالتي داشته باشد و نگذارد 
به آن هدف گذاري برسيم. بنابراين كارمان را ارزيابي مي كنيم 
و پس از ارزيابي، همت مضاعف را يک مرحله اضافه مي كنيم. 
به تعبيري يک دفعه نمي توانيم به آن نقطه نهايي برس��يم. بلكه 
همچنان اين س��يكل را پيگيري مي  كنيم تا به آن نقطه اي كه در 
تعبير مقام رهبري وجود داشته برس��يم. ما به دنبال آن هستيم 
تا امسال به صورت علمي »همت مضاعف و كار مضاعف« را 
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در این ش��ماره ضمن یادآوری برخی مفاهیم و تعاریف 
مرتبط با مبحث بهره وری، قصد آن داریم که با شاخص های 

مهم برای محاسبه بهره وری آشنا شویم. 
:)Efficiency( كارايی

- به اجرای درست كارها در س��ازمان مربوط می شود. يعنی 
تصميماتی كه با هدف كاهش هزينه ه��ا، افزايش مقدار توليد و 

بهبود كيفيت محصول اتخاذ می شود. 
- كارايی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است. 

- كارايی به اين معناست كه حجم معينی از محصول با كيفيت 
عالی در كمترين زمان و با كمترين ضايعات و... به دست آيد. 

- اين واژه را مع��ادل واژه »Efficiency« به معنای »انجام 
خوب كار« يا »انجام صحيح كار« اس��ت. در اين معنا به ماهيت 
و كيفيت »روش كار« توجه نمی ش��ود )يا كمتر توجه می شود( 
بلكه بيشتر تأكيد و توجه بر انجام صحيح كار تعيين شده است. 

:)Effectiveness(اثر بخشی
- اثر بخش��ی ناظر اس��ت براينكه آيا نتايج به دس��ت آمده يا 

ستانده ها منطبق با هدفهای مورد انتظار می باشد يا خير. 
- اثر بخشی با پاس��خ به س��ؤاالتی از قبيل: آيا برای رسيدن 
به هدفهای سازمان فعاليت های درس��تی را انجام می دهيم؟ آيا 
مشكالت سازمان را به درستی تشخيص داده ايم و در صدد رفع 
آنها برآمده ايم؛ به طوری كه به هدفهای س��ازمان در موعد مقرر 

دست يابيم؟ و... مشخص می شود. 
- اين واژه را معادل انگليسی »Effectiveness« آورده اند و 
به معنای »انجام كار خوب« و يا »انجام كار صحيح« است. در اين 
معنا به روش كار و ماهيت و كيفيت و اثر بخشی آن توجه می شود 
و به اين نكته كه آيا كاری كه انجام می شود و يا روشی كه تدوين 

شده است می تواند اثر بخش باشد، توجه و تأكيد می گردد. 
- درجه دسترس��ی به هدفه��ای از پيش تعيين ش��ده در هر 

سازمان، ميزان اثر بخشی را در هر سازمان نشان می دهد. 

:)Productivity(بهره وری
- تعري��ف س��ازمان بين الملل��ی كار )ILO(: محصوالت 
مختلف با ادغام چهار عامل اصلی توليد می ش��وند. اين چهار 
عامل عبارتند از: زمين � س��رمايه � كار و س��ازماندهی. نسبت 
تركي��ب اين عوامل ب��ر محص��والت، معياری برای س��نجش 

بهره وری است. 
- مركز بهره وری ژاپ��ن )JPC(: حداكثر اس��تفاده از منابع 
فيزيك��ی، نيروی انس��انی و س��اير عوامل به روش��های علمی 
به طوری كه بهبود بهره وری به كاهش هزينه های توليد، گسترش 
بازار ها، افزايش اش��تغال و باال رفتن س��طح زندگی همه آحاد 

ملت، منجر گردد. مركز بهره وری ژاپن از زمان تأسيس در سال 
1955 نهضت ملی افزايش بهره وری در اين كشور را تحت سه 
اصل رهنمون س��از به جلو هدايت نمود كه عبارتند از: افزايش 
اشتغال، همكاری بين نيروی كار و مديريت و توزيع عادالنه و 
برابر ثمره های بهبود به��ره وری در ميان مديريت، نيروی كار و 

مصرف كنندگان. 
:)EPA( تعريف آژانس بهره وری اروپا -

- بهره وری، درجه اس��تفاده مؤثر از هر يک از عوامل توليد 
است. 

- بهره وری در درجه اول، يک ديدگاه فكری است كه همواره 
سعی دارد آنچه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. 
بهره وری مبتنی بر اين عقيده اس��ت كه انسان می تواند كارها و 
وظايفش را هر روز بهتر و يا با اخذ نتاي��ج برتر از روز پيش، به 

انجام رساند. 
- بهره وری عبارت اس��ت از توانايی توليد ستانده با استفاده 
از مجموعه معينی از نهاده ها. بهره وری باالتر يعنی دس��تيابی به 

ستانده بيشتر با همان مقدار يا مقدار كمتری از نهاده. 
- بهره وری عبارتست از نس��بت توليد كاالها و خدمات، يا 
مجموعه ای از كاالها و خدمات )خروجی(؛ به يک يا چند داده 
)ورودی( مؤثر در توليد آن كاال 

و خدمات. 
- بهره وری يعنی درس��ت 
انجام دادن كار درست. درست 
انجام دادن كار را كارايی و كار 
درست انجام دادن را اثربخشی 

می گويند. 
- به��ره وری ي��ک مقياس 
تولي��د يا س��تانده توليد ش��ده 
نيس��ت، بلكه مقياس��ی برای 
تش��خيص اين مطلب اس��ت 
كه منابع تا چ��ه حد به خوبی با 
يكديگر تركيب ش��ده و مورد 
بهره برداری ق��رار گرفته اند تا 
نتايج خاص و مطلوبی به دست 

آيد. 
حصول حداكث��ر محصول 
صرفًا به معن��ای افزايش حجم 
تولي��د نيس��ت، بلك��ه مفهوم 
اقتصادی آن مد نظر است يعنی 
مثاًل با هزينه يكسان، محصولی 

با كيفيت بهتر توليد ش��ود يا با هزينه يكس��ان، مقدار بيش��تری 
محصول با كيفيت قبلی توليد ش��ود. در مورد صنايع خدماتی، 
اين موضوع به شكل ارائه خدمات با كيفيت بهتر برای مشتريان 

تجلی می يابد. 
محاس��به بهره وری در س��ازمان ها از ش��اخص های مهم در 
مطالعه و س��نجش عملكرد آنها می باش��د. دكتر جان كندريک 
يكی از نويسندگان معاصر و مش��هور در موضوع بهره وری در 
بيان اهميت بهره وری چنين اظهار داش��ته اس��ت: »شركت ها و 
س��ازمان هايی كه بهره وری آنها از متوسط بهره وری در صنعت 
باالتر باشد، معموالً از حاشيه سود باالتری برخوردارند. همچنين 
اگر بهره وری شركتی س��ريعتر از رقبايش افزايش يابد، حاشيه 
سود آن شركت نيز افزايش خواهد يافت. برعكس سازمان هايی 
كه بهره وريشان پايينتر از متوسط شاخص بهره وری در صنعت 
باشد و نرخ رشد بهره وريشان كمتر از ديگر شركت های رقيب 

رشد يابد نهايتًا در بلند مدت ورشكست خواهند شد«.
در سالهای 1974 و اواخر 1984 سومانث سه تعريف اساسی 
)و سپس چهارمی در سال 1987( را درباره بهره وری در ارتباط 

با سازمان ها يا شركت ها به شرح زير ارائه داد:
به��ره وری جزئی: نس��بت ارزش و مقدار محص��ول به يک 
طبقه از نهاده را گوين��د. مثاًل محصول به ازای هر نفر س��اعت 
)معيار بهروری نيروی كار( يا ارزش و مق��دار محصول توليد 
ش��ده به ازای هر تن مواد اوليه مصرفی )بهره وری مواد( يا بهره 
درآمد توليد شده به ازای هر ريال سرمايه )بهره وری سرمايه( و 

نظاير آن. 
به��ره وری كل عوامل توليد: عبارتس��ت از نس��بت خالص 
محصول بر مجم��وع نهاده های نيروی كار و س��رمايه. معموالً 
به جای خالص محصول، ارزش افزوده و در مخرج كسر مجموع 

ارزش های نيروی كار و سرمايه را قرار می دهند. 
بهره وری كل: نسبت ارزش محصول توليد شده به مجموع 
ارزش كليه نهاده های مصروفی است. اين شاخص تأثير مشترک 
و همزمان همه نهاده ها و منابع )از قبيل نيروی انس��انی، مواد و 
قطعات، ماشين آالت، س��رمايه، انرژی و نظاير آن( در ارتباط با 

ارزش محصول به دست آمده را اندازه گيری می كند. 
تحقيقات نش��ان می دهد كه حدود 80درصد شاخص هايی 
كه شركت ها به عنوان شاخص بهره وری برای ارزيابی عملكرد 
شركت خود به كار می برند، غير استاندارد بوده و به هيچ يک از 
چهار ش��اخص بهره وری فوق ارتباط ندارد. افزايش بهره وری 
هدف غايی كليه مديران اس��ت. هم��ه مديران ب��رای افزايش 
بهره وری در س��ازمان تحت نظارت و مديريت خود در تالش 

می باشند. 

مفاهیم و شاخص های بهره وری

بهره وری

مدیریت استراتژیک و توسعه مدیریت
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چه��ار دانش��جو كه ب��ه خودش��ان اعتماد 
كامل داش��تند يک هفته قب��ل از امتحان پايان 
ترم به مس��افرت رفتند و با دوس��تان خود در 
شهری ديگر حسابی به تفريح و گشت و گذار 
پرداختند. اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه 
شدند كه در مورد تاريخ امتحان اشتباه كرده اند 
و به جای سه شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده 
اس��ت. بنابراين تصميم گرفتند استاد خود را 
پيدا كنند و علت جا ماندن از امتحان را برای او 
توضيح دهند. آنها به اس��تاد گفتند: »ما به شهر 
ديگری رفته بوديم كه در راه برگشت الستيک 
خودرومان پنچر ش��د و از آنجايی كه زاپاس 
نداشتيم تا مدت زمان طوالنی نتوانستيم كسی 
را گير بياوري��م و از او كمک بگيريم، به همين 
دليل دوش��نبه دير وقت به خانه رس��يديم.«... 
اس��تاد فكری كرد و پذيرفت كه آنها روز بعد 
بيايند و امتحان بدهند. چهار دانشجو روز بعد 
به دانشگاه رفتند و اس��تاد آنها را به چهار اتاق 
جداگانه فرس��تاد و به هر يک ورقه امتحانی را 

داد و از آنها خواست كه شروع كنند... 
آنها به اولين مس��ئله نگاه كردند كه 5 نمره 
داشت. سوال خيلی آس��ان بود و به راحتی به 
آن پاسخ دادند... سپس ورقه را برگرداندند تا 
به سوال 95 امتيازی پشت ورقه پاسخ بدهند كه 

سوال اين بود: 
»كدام الستيک پنچر شده بود؟« 

پیروزی بر حمله قبلی؟
بس��ياری از مردم، زمانی كه ب��ا حمله قلبی 
مواجه می ش��وند، تنها و بدون كمک هستند. 
شخصی كه ضربان قلب او نا منظم است و كسی 
كه شروع به احساس ضعف می كند، تنها حدود 
10 ثانيه پيش از از دس��ت دادن هوش��ياريش 
وقت دارد. به هرحال، اي��ن قربانيان می توانند 
با سرفه های مكرر و شديد به خود كمک كنند. 
پيش از هر س��رفه بايد نفس عميق بكش��يد و 
س��رفه بايد عميق و كش دار باشد و خلط سينه 
را از عمق س��ينه ايجاد كنيد. توالی يک نفس و 
يک س��رفه بايد حدوداً هر 2 ثانيه يكبار بدون 
توقف تكرار ش��ود تا كمک برسد و يا ضربان 
قلب دوباره به حالت عادی باز گردد. نفس های 
عميق اكس��يژن را به داخل ش��ش ها می كشد 
و حركت های سرفه موجب فش��ار به قلب و 
تداوم جريان گردش خون توسط آن می شود. 
همچنين اين فش��ار فش��رده كننده روی قلب 
موجب بازيابی ريتم نرمال ضربان آن می شود. 
بدين طريق، قربانيان حمالت قلبی می توانند تا 
رسيدن به بيمارستان حيات خود را حفظ كنند. 

مقاله

مميزي GK به عنوان يكي از ش��اخص هاي سنجش كيفيت فرآيند 
توليدات پارس خودرو، طبق برنامه از پيش تعيين شده هر سال دو دوره 
سطح تمامي سالن هاي توليدي در سه س��طح چک ليست سرپرست، 
چک ليس��ت تضمين كيفيت و چک ليس��ت سرپرس��ت نهايي انجام 

مي شود.
بر همين اساس دوره دوم مميزي مبتني بر چک ليست هاي استاندارد 
كف كارگاهي GK از تاريخ 11 بهمن تا 15 در سطح سالن هاي توليدي 
پارس خودرو از تاريخ 10 بهمن ماه 88 در سطح شركت زاگرس خودرو 

)به صورت آزمايشي و براي اولين بار( انجام شد.
بنابراين گزارش پس از اس��تخراج، دس��ته بندي و تحلي��ل نتايج، طي 
نشستي سراسري با عنوان بررس��ي نتايج دور دوم مميزي GK مورخ 23 
اسفند در محل س��الن رمضان و با حضور معاونان و مديران و كليه روسا و 
سرپرستان حوزه هاي مختلف توليدي و پشتيباني ضمن ارائه نتايج، برترين 

و رشديابنده ترين سالن ها نيز معرفي شدند.
در گزارش حاضر به بررسي اقدامات انجام شده و 

نتايج مميزي مي پردازيم.
- اقدامات پیش از اجراي ممیزي

1�1. پي گيري مغايرت هاي دوره اول مميزي 
GK در سال 1388

1�2. آموزش پرسنل مربوطه )روسا، سرپرستان 
و كارشناسان( در سالن هاي توليدي

1�3. پي گيري فرايند پروژه هاي ناحيه اي جهت 

بهبود مغايرت ها
1�4. تعيين اهداف براي چک ليست هاي مميزي سالن هاي توليد

1�5. اعزام تيم كارشناسي براي بررسي نيازهاي آموزشي در شركت 
زاگرس خودرو )مهرماه 1388(

1�6. تهيه برنامه ممميزي و اعالم آن
1�7. تش��كيل كميته ارزيابي جه��ت بهبود روند آديت در س��طح 
شركت، كاليبره كردن مميزين و مميزي ش��وندگان، استفاده از نظرات 

ساير واحدها و...

ویژگي هاي اختصاصي دومین دوره ممیزي GK در سال 1388
2�1. تعيين هدف ساليانه براي تمام چک ليست هاي كنترلي در سه 

سطح چک ليست
2�2. مميزي سالن هاي شركت زاگرس خودرو.

 GK گزارشي از دومین دوره ممیزي
در سال 1388

سه سالن برتر براساس امتیاز ممیزي اسفند 88
رتبهامتياز مميزي اسفند 88سالن

4/71مونتاژ تندر 90
4/42بدنه مگان

4/33بدنه تندر 90

سه سالن برتر براساس بیشترین درصد رشد طي فواصل دور اول تا دور دوم ممیزي
درصد رشد نمرهنمره مميزي اسفند 88نمره مميزي شهريور 88سالنرديف

111درصد0/91/9بدنه پرايد 1141
2GTX 53درصد1/92/9بدنه پرايد

52 درصد2/13/2پرس3

نتایج فرآیندي شرکت پارس خودرو شامل فرآیندهاي تولیدي پرس، بدنه، رنگ و مونتاژ

درصد تحقق تارگت اسفند امتياز اسفندفرآيند
1388

نسبت درصد تحقق مقايسه اي

52 درصد128 درصد3/2پرس
30 درصد117 درصد3/5بدنه
16 درصد106 درصد3/6رنگ
15 درصد106 درصد3/8مونتاژ
25 درصد113 درصد3/5كل

نتایج ممیزي در سالن هاي تولیدي شرکت زاگرس خودرو )آزمایشي(
ميانگين كلمونتاژرنگبدنهسالن
0/80/40/50/6امتياز

* به علت تعميم دامنه ارزيابي و افزودن

جداول نتایج کسب شده در دوره دوم ممیزي GK سال 1388

نمودار روند نمرات ممیزي GK شرکت پارس خودرو از بهمن ماه 1386 لغایت اسفند ماه 1388

گستره هدف مميزي از محصوالت 
گروه رنو و نيس��ان ب��ه كل محصوالت 
ش��امل محصوالت گروه پرايد كاهش 
امتياز قاب��ل پيش  بيني و متص��ور بوده 

است.

0
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1
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2
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بهمن 86 خرداد 87 یور شهر87 مهر 87 اسفند 87 * یور شهر87 اسفند 88

چراغ
کدام الستیک

 پنچر شده بود؟ 



رو
ود

س  خ
ار

ی پ
خل

دا
ن 

گا
ار

32
ره 

ما
 ش

1 ـ
38

9 
ت

هش
دیب

 ار
ل

او

12

نامه پارس

خبر

چگونه می توان در انرژی 
مصرفی تجهیزات کامپیوتري 

صرفه جویي کرد؟
)بخش اول(

آيا تابه ح��ال فك��ر كرده ايد ك��ه برخی از 
اقدامات بسيار س��اده می تواند نتايج عالی در 
پی داشته باشد؟ در ادامه به مواردی اشاره شده 
اس��ت كه درصورتی كه هر ي��ک از همكاران 
نس��بت به رعاي��ت آن در محل كار ب��ا توجه 
به حج��م قابل توج��ه كامپيوتره��ای درحال 
بهره برداری در شركت و يا منزل خود، باعث 

ممانعت از هدر رفتن انرژی می گردند. 
1- دس��تگاههاي كامپيوتر، پرينتر، اسكنر 
و س��اير تجهيزات جانبي خود را تنها هنگامي 
روش��ن كنيد كه به آن نياز داريد و برحس��ب 
عادت در ش��روع روزكاري روش��ن ننماييد. 
همچنين قب��ل از ترک محي��ط كار از خاموش 
بودن تجهيزات اش��اره ش��ده، اطمينان يابيد. 
حتي االم��كان همه دس��تگاههاي الكترونيكي 
خود را به يک جعبه برق متصل كنيد. اين كار 
باعث مي شود همه آنها را با هم خاموش نماييد. 
 Power( 2- از مديري��ت مص��رف ب��رق
Management( كامپيوتر و مانيتورخود استفاده 
كنيد. به  عنوان مث��ال چنان چه به مدت طوالني 
از تجهيزات رايانه اي اس��تفاده نمي كنيد، آنها 
را خاموش كنيد و در صورت��ي كه در فواصل 
زماني كوتاه تري استفاده متناوب از اين وسايل 
اجتناب ناپذير اس��ت، بس��ته به نوع سيس��تم 
Sleep/StandBy/« عامل خود، يكي از حالت

Suspend/Hibernate« وس��ايل خود را فعال 
نماييد. اين كار باعث مي شود تا تجهيزات در 
حالت خاموشي موقت قرار گيرند و ضمن آن 
كه به طور كامل خاموش نمي ش��وند، مصرف 
انرژي آنها بسيار كاهش مي يابد )حدود %70(. 
3- در ص��ورت ام��كان به جاي اس��تفاده 
از كامپيوتره��اي رومي��زي )DeskTop( از 
كامپيوترهاي كيفي )LapTop( اس��تفاده كنيد. 
به عنوان مثال ه��ر كامپيوتر روميزي درس��ال 
570kwh انرژي مصرف مي كند و در مقايس��ه 
با آن، ه��ر كامپيوت��ر كيف��ي 100kwh انرژي 
برق مصرف مي نمايد، لذا ب��ا جايگزيني نوع 
 470Kwh ساالنه حدود ،LapTop با DeskTop

در انرژي مصرفي صرفه جويي خواهد شد. 
4- نرم افزاره��ا و Application هايي را كه 

استفاده نمي كنيد، ببنديد. 
5- در مواقعي كه عمليات اجرايي طوالني 
 Power با كامپيوتر داريد، با تعريف مناس��ب
Scheme در مصرف برق صرفه جويي كنيد. به 
عنوان مثال اگر در پاي��ان وقت اداري عمليات 
Write ب��ر روي CD انج��ام مي دهيد، طوري 
برنامه ري��زي نماييد ك��ه در خاتم��ه عمليات 

Write، دستگاه كامپيوتر نيز خاموش گردد...
 )ادامه دارد(

در ش��ماره بعد ضم��ن ادام��ه مطالب اين 
شماره، ش��ما را با چند س��ايت مفيد در زمينه 
انرژی و همچنين معان��ی لوگوهای مرتبط در 
اين حوزه آشنا می س��ازيم همچنين خبرهاي 
خوب��ي در خصوص پيش��نهادات دريافتي در 
خصوص بينه س��ازي مصرف انرژ ي خواهيم 
داشت. در پايان خاطر نشان می سازد كه ما در 
مديريت عمران و خدمات فنی ميزبان نظرات 
سازنده شما عزيزان همچون سال قبل هستيم. 

ب��ا نام گذاری س��ال 1389 به س��ال هم��ت و كار 
مضاعف از س��وی مقام معظم رهبری ك��ه با موضوع 
ارتقاء بهره وری مترادف اس��ت، ضروريس��ت تا در 
تمام فعاليت ها از جمله مص��رف انرژی نيز از ديدگاه 
افزايش بهره وری به آن توجه نم��ود. بهره وری كه به 

مفهوم كلی همان اس��تفاده موثر از منابع در فرآين��د توليد و يا خدمات 
با خروجی مناسب است هميش��ه از بهترين روش هايی بوده كه ضمن 
كاهش هزينه ها، موجب صرفه جويی ش��ده و كاهش مصارف مازاد را 

به دنب��ال دارد. 
در واقع برای ايجاد بهره وری نياز است تا با شناخت بيشتر نسبت به 
تک تک فعاليت ها و چگونگی انجام آن هرگونه اتالف و مصرف بيهوده 
را حذف كرد و از ضايع شدن سود به واسطه اتالفات و مصرف نابه جای 

منابع جلوگيری نمود. 

مصارف انرژی سال 88 در شرکت پارس خودرو
صرفه جویی یعنی... 

بعضی ها فكر می كنن��د، صرفه جويی يعنی، توی تاريكی بنش��ينيم و 
المپ را روشن نكينم!

يا دو هفته يک بار حمام برويم تا آب كمتری مصرف شود. يا مثاًل در 
زمستان ها، از سرما قنديل ببنديم و مثل بيد بلرزيم ولی بخاری را روشن 
نكنيم! بعضی ها هم اصاًل باورشان نمی شود كه بشود صرفه جويی كرد. 
و هرگز باور ندارند كه با جلوگيری از چكه ش��ير آب يا خاموش كردن 
يک المپ اضافه می توان از خاموش��ی و كمبود آب در 

امان ماند. 
صرفه جويی كار سخت و عجيبی نيس��ت. اگر ما به 
اندازه نياز و درست از منابع انرژی مثل آب، برق و گاز 
استفاده كنيم، صرف جويی كرده ايم. پس راه رسيدن به 
صرفه جوي��ی، كم مصرف كردن نيس��ت، بهينه مصرف 

كردن است. 

بهینه سازی مصرف انرژی
در مديريت عمران و خدمات فنی با توجه به ضرورت 
درس��ت مصرف نمودن انرژی و با تأيي��د طرح پروژه 
بهينه سازی مصرف انرژی از سوی مديريت محترم عامل 
اين پروژه شروع گرديد و در سال دعوت ملی به تالش 

بيشتر در كارها به  طور جدی پيگيری می شود. 
پروژه بهينه سازی مصرف انرژی، مجموعه اقدامات 
در زمينه تأمين، توزيع و مصرف انرژی است به گونه ای 
كه منجرب به كاه��ش مصرف يا افزاي��ش بهره وری و 
كيفيت در كار می شود. در همين زمينه سعی می گردد تا 
در هر شماره، ش��ما را با يكی از اين پروژه ها كه توسط 
مديريت عمران و خدمات فنی اجرا می گردد آشنا سازيم. 

خواندنی ها

پیام 
انرژی 

)2(

سومين همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت HSE )بهداشت، ايمنی، مديريت محيط  زيست( برگزار شد. 
براساس اين گزارش، اين همايش در سالن جابربن حيان دانشگاه صنعتی شريف با همكاری انجمن مهندسی شيمی برپا شد. 
اين گزارش می افزايد: »در همايش مذكور دو مقاله كه از سوی همكاران شاغل در مديريت ايمنی و بهداشت تهيه شده بود 

ارائه شد«. 
يادآور می شود مقاالت مذكور توسط آقايان قاسم  صوری و جمشيد شهرابی فراهانی تهيه شده بود. 

در سومین همایش 
ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE انجام شد 

ارائه مقاله از سوی پارس خودرو 
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شماره پرسنلینام و نام خانوادگیرديف
24343هادی رجبی كلوانی1
24759ابوالفضل شاه مرادی2
23352محمد نعمتی3
24489مهدی رجبی4
25473مهدی فالح5
21550محسن اميری6
23356خسرو عنبری7
27525احمد مرندی8
23404اصغر صفری9
27520وحيد حبيب اللهی اقدم10
27184محمد خدادادی ساالروند11
23355هادی آجر لو12
23456علی فرزانه الداشی13
26954بهرام سيفی ارجستان14
23295علی اصغر چوداری خامنه15
124128محمد رضا نصيری16
22999محمود عليا17
26438امين خير احمد آبادی18
19755حميد سخائيان19
19067مجيد كريمی20
27379فرهاد صادقی شيرزی21
27039مهدی مقصودی22
27308حسين ورمرزيار23
26885سيف اهلل صلواتيان24
26441ابراهيم گلشانی كريم25
25160اسماعيل احمدی26
36433مجيد معارفوند27

شماره پرسنلیتاریخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگیردیف

88/12/1223830روژانمجيد كريمی1
89/1/124796محمد اميرحسين رشيدی نسب2
88/12/1725650ايلياابوالفضل ميرزايی3
88/12/1224906فرسيماشهرام حقی كليان4
88/12/1926187احمد رضاحامد اميری5
88/12/1919870ثمينبابک پناهی6
88/12/1626744هانيهرضا باباخانی فرد7
88/12/2726497امير محمدميثم شكری8
89/1/520663كمندمرتضی ميرزايی9
88/12/1825587آريافرزاد قاسم بلوچی10
89/1/1124925نغمهامير رئيسی11
89/1/123156محمد حسينمحمد محموديان12
88/12/1624490نرگسداوود ولی پور13
88/12/1023070پارسارضا صفايی14
88/12/1525034نسترنحسين غالمپور15
88/12/1619422طاهاقربانعلی خادم امام زاده16
88/12/1026267ابوالفضلمحمد شكاری17
89/1/821778محمد حسنرضا داوود دوست18
89/1/626995امير حسينعلی اكبر عابدی19
89/1/1127015عليرضامجيد پژوهنده20
88/12/1224802حسينمحمد شمسی غياثوند21
88/12/123507سامجهانگير سروری22
88/12/2224513يگانهمحمد  ولی زاده23
89/01/523659اميررضا پور كاويان24
88/12/2426570سيد محمدسيد مجتبی حسينی25
89/1/823688آريناصغر قريب زاده26
89/1/222470محمد صالحمحمد  لطيفی چهارده27
89/1/127572زينبعلی هرائينی28
89/12/322951امير مهدیكمال نوذری29
89/1/121774مليكاجواد پناهنده30
88/12/2422734رعناحسين كيانی آقاجان31
89/1/425760حسينكرم  خزائی32
88/12/2523562اميررضاحجت اهلل باقری33
88/12/1127101مبينااسماعيل موسوی34
88/12/2421192راحيلعباس يعقوبی35
89/1/723627نيكامحسن نوری36
88/11/2922728ساريناعليرضا نظری راد37
88/12/2225572ديانامحمد عادل پور38
88/12/2624691امير محمدكاظم نيكجو39
88/11/1527546سيد محمد طاهاسيد جواد حسينی40
88/12/2321963طنازآقامراد كرمی41
89/1/227535رادينوحيد حسين پور42
89/1/2122687بهرادبهروز پورمند43
89/1/1627068مانیامين پيرويسی44
89/1/1321210عرشيارضا عفيف45

رنو با آگاهی از مجموعه آثار مخرب زيست محيطی كه يک خودرو 
ممكن است در طول عمر خود ايجاد كند، سال ها است كه تالش دارد به 
طور پيگير و دائم اين اثرات مخرب را در هر مرحله از عمر خودرو را به 

صورت توليد، استفاده، پايان عمر و بازيافت كاهش دهد. 
بنابراي��ن گ��زارش رن��و در چارچ��وب برنام��ه زيس��ت محيطی 
2Renault eco خود معتقد است بايد بيشترين تعداد ممكن مشتريان، 
امكان اس��تفاده از فن آوری های كارآمد را با قيمتی مناس��ب در اختيار 

داشته باشند. 
خودروهای الكتريكی راه حل بسيار كارآمدی است كه امكان تحرک 
با آاليندگی صفر و بدون انتشار دی اكسيد كربن را بدون درنظر گرفتن 

قطعات مصرفی برای همه مهيا می كنند. 
رنو ب��رای كس��ب مق��ام اول در مي��ان خودروس��ازان اروپايی، از 
ديدگاه كاهش انتشار آالينده دی اكس��يدكربن، دو هدف اصلی معرفی 
فن آوری های جدي��د در موتوره��ای احتراقی و سيس��تم های انتقال 

نيرو،تعهدی بی س��ايقه در توليد خودروهای 100درصد الكتريكی را 
پيگيري مي كند. 

رنو پيش بينی می كن��د در افق س��ال 2020، خودروهای الكتريكی 
10درصد بازار جهانی را در اختيار گيرند. اتحاد رنو � نيس��ان 4 ميليارد 
يورو در برنامه آاليندگی صفر س��رمايه گذاری كرده اس��ت و گروهی 
متشكل از 2000 نفر را )1000 نفر در رنو و 1000 نفر در نيسان( بر روی 

پروژه خودروهای الكتريكی به كار گمارده است. 

جشن نوروزی مهد كودک غنچه های پارس برگزار شد. 
براساس اين گزارش، جش��ن نوروزی مهد كودک پارس خودرو با همت پرسنل پرتالش، 

مهد با شكوهی خاص برپا شد. 
بنابراين گزارش در پی برپايی اين جشن با همكاری مدير خدمات عمومی و رفاه هدايايی 

برای كودكان تهيه شد. 
اين گزارش می افزايد: »همچنين با همت اين مديريت عالوه بر وسايل تزينی زيبا و جذاب، 
وسايل بازی متنوع برای داخل مهد فراهم شد تا كودكان، نوروزی به يادماندنی را تجربه كنند.

مدیریت ارتباطات ضمن تبریک به همکاران عزیز  به خاطر قدم 
نورسیده شان، اسامی آنها  و عزیزانشان را منتشر می کند اسامی 

متولدین فرزندان پرسنل در اسفند 1388 و فروردین 89

 KANGOO Z. E و FLUENCE Z. E رنو مدل
را ثبت سفارش مي کند 

 مدیریت ارتباطات ضمن تبریک به همکاران عزیز  به خاطر
ازدواج شان، اسامی آنها را منتشر می کند

جشن نوروزی، غنچه های پارس 
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توضیح: برخی از همکاران هنگام تکمیل فرم مشخصات ، در ذیل جدول، محل کارشان را »پارس خودرو« عنوان کردند. بدیهی است محل کار 
همه همکاران پارس خودرو است. منظور از محل کار واحد مورد نظری است که همکاران در آن مشغول اند. لطفًا در ستون محل کار، نام واحد و 

مجموعه ای که در آن حضور دارید را قید فرمایید. به عنوان نمونه »بدنه L90«، انبار پراید، مدیریت حراست و...

اسامی برندگان جدول

سودوکو-31 جدول

کو
و

د
سو

همکاران محترم پس از حل جدول، پاسخ آن را به همراه مشخصات خود تا 10 روز پس از انتشار نشریه فرصت دارند به مدیریت ارتباطات) نشریه نامه پارس( ارسال فرمایند.
به 7 نفر از کسانی که پاسخ های صحیح جدول را به دست آورده باشند، به قید قرعه جوایزی اهدا می شود.

2 5 1

7 8

9 4 2

5 4 8
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8 9 4

2 6 7

8 1

7 6 8

9 5

2 5 4 6

6 8 1

1 9

3 6 7 2

5 2

7 8 3

6 1 5 4

5 7

سخت

خیلی
سخت

نام:  
 نام خانوادگی:   

شماره پرسنلی:  
محل کار:          

 تلفن:   

لطفا مشخصات خود را در فرم ذیل پر کرده و به همراه 
حل جدول ارسال فرمائید

جدول ذيل را مالحظه كنيد كه از خطوطی با 3 بخش اصلی مساوی در 
ستون عمودی و رديف افقی تقسيم شده است و هر بخش به 3 قسمت مساوی 
كوچک تر در رديف عمودی و افقی تقسيم شده است كه به قسمت های 

كوچک خانه و بزرگ تر، بخش می گوييم.
هر بخش از 9 خانه كوچک در ستون عمودی و رديف افقی تشكيل 
شده است. حال بخش اول در باال را درنظر بگيريد، عدد 7 در خانه دوم ستون 
عمودی و در خانه اول رديف افقی دوم محسوب می شود. در بخش 9 خانه ای 
بعد، عدد 7 مالحظه می شود اما در بخش 9 خانه ای سومی خانه دوم در رديف 

اول و در ستون دوم عدد 7 قرار گرفته است.
بنابر اين حال اگر ستون های عمودی 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 عمودی عدد 7 در خانه هفتم قرار گرفته است. بنابر اين، عدد 
7 در ستون سوم بايد جای بگيرد و چون قبال در ستون اول و ستون دوم عدد 
7 جايگزين شده است ستون سوم جای عدد 7 است. در بخش باال و پائين 
عدد 7 قرار دارد فقط بخش ميانی می ماند كه بخش ميانی ستون سوم عدد 7 
بايد در آن قرار بگيرد و چون 2 خانه از 3 خانه ستون سوم در بخش ميانی پر 

شده است )1و9( بنابر اين خانه ای كه با حرف A مشخص شده است جای 
عدد 7 است.

روش  بعدی روش مجزا کردن
اعداد 7 را در رديف باالی بخش اول افقی در نظر بگيريد. در ستون افقی 
اول عدد 7 در بخش سوم خانه دوم قرار دارد و در رديف افقی ميانی عدد 7 
در بخش اول خانه اول رديف افقی قرار دارد و در رديف سوم افقی هيچ عدد 
7 مالحظه نمی شود. بنابراين در بخش اول و سوم رديف افقی عدد 7 وجود 
دارد و شامل جايگزينی نمی شود فقط بخش ميانی می ماند و رديف افقی ميانی 
سوم، حال اگر به دو بخش پائين نگاه كنيم عدد 7 را در ستون اول و سوم 
مالحظه می كنيم پس می ماند ستون ميانی يعنی خانه ای كه حرف C در آن قرار 
گرفته است جای عدد 7 است. اگر به اين شكل اعداد را وارد كنيد می توانيد در 
خانه ميانی سمت راست، عدد 7 را به راحتی به جای D وارد كنيد. اگر تاكنون 
جدول سودوكو را حل نكرده ايد اين روش برای آغاز كار كافی است. به مرور 
كه پيش خواهيد رفت و به خصوص به پر كردن جداول سخت تر بپردازيد، 
می توانيد مهارت بيشتری كسب كنيد. خواهيد ديد كه احتياج به كسی نيست 

كه چيزی به شما بياموزد روش را خود خواهيد يافت.

* فروردين: .............................................
آنچه را كه غي��ر ممكن مي دانس��تيد انجام 
داديد. حاال موقع بهره برداري از آن فرارسيده 
بنابراين الزمس��ت موضوع را جدي بگيريد. 
مهربانی با خان��واده را س��رلوحه كارتان قرار 

دهيد. 
* ارديبهشت: ..........................................

اگر محتاط نباشيد ممكن است پايتان به يک 
درگيري باز شود. الزم است در موقع مناسب 
خودتان را كنار بكش��يد. در امضاء قراردادها 

خيلي احتياط كنيد. 
*خرداد:...................................................
س��عي كنيد اش��تباهات هفته گذشته تكرار 
نشود. اگر قصد سفر داريد بهتر است آن را به 
بعد از انجام كارهايتان موكول كنيد. سه ش��نبه 

مسافري عزيز به شما ميرسد.
*تير: .......................................................
گرچه در چن��د روز اخي��ر رفتارتان خيلي 
آش��تي جويانه بوده اس��ت ولي هنوز هم آثار 
كدورت باقي اس��ت. ب��ا اعضاي خان��واده به 
گفتگو بنش��ينيد. همه چيز در اي��ن هفته حل 

خواهد شد.
*مرداد:.....................................................
احتماالت را كنار بگذاريد و مثل هميشه با 
قاطعيت رفتار كنيد. اجازه ندهيد احساس��ات 
شما در تصميم گيري هايتان موثر واقع شود. در 
اين هفته احتماال يک نامه مهم دريافت مي كنيد. 
*شهريور:................................................
افسردگي ش��ما زودگذر اس��ت و به همين 
س��بب مطمئ��ن باش��يد روزه��اي ش��اد و 
خوشحال كننده اي در راه داريد. يكي از دوستان 

نزديكتان در انتظار پاسخ شما است. 
* مهر:......................................................
نبايد تصور كنيد كه از حل مشكالت اخير 
ب��ر نمي آييد. ق��درت و توانايي ش��ما در حل 
معضالت بسيار زياد اس��ت. هفته اي دلپذير و 

شادي آور در پيش داريد. 
* آبان:.....................................................
چند روز گذشته شما را خسته كرده است. 
براي رفع خس��تگي و تجديد قوا بهتر است به 
يک سفر كوتاه برويد. احتمال دارد به پول قابل 

توجهي دست بيابيد. 
* آذر:.......................................................
شما به سختي و فعاليت عادت كرده ايد. به 
اين علت است كه هفته گذشته برايتان دلپذيري 
نداش��ت. هفته اي پر مش��غله در پيش داريد. 

احتمال دارد سفر كوتاهي برويد. 
* دي:.......................................................
براي به انجام رس��انيدن نقش��ه هايتان بهتر 
اس��ت با نزديكان خ��ود مش��ورت كنيد و در 
صورت لزوم از آنان كم��ک و ياري بخواهيد. 
اين گونه بيش��تر به اهداف تان دست خواهيد 

يافت.
* بهمن:.................................................

مشكل خودتان را بزرگ تر از آنچه كه هست 
جلوه ندهيد. بايد ب��ه نزديكترين فرد خانواده 
اعتماد كنيد تا براي حل دشواري شما كمک تان 
كند. دو دلی به خود را ندهيد مش��كل تان با در 

مبان گذاشتن با بزرگتر فاميل حل می شود.

* اسفند:..................................................
از دوري راه نهراسيد و به پيروزيهاي آينده 
فكر كنيد. هفته اي پ��ر جنب و جوش در پيش 
داريد و احتماال يک س��ند مهم امضاء خواهيد 

كرد. 

فال هفته

سرگرمي

تلفن محل کار شماره پرسنلی نام خانوادگی نام ردیف 

4002مونتاژ 35 دستگاه27259احمدياناحمد1

3750مونتاژ پرايد 23522محمدی ماچيانیاميد2

3916رنگ 24764زلفی علی اكبر3

3997نت 87000330141رحيمی منش محمدرضا4

4058تعميرات 35 دستگاه 21846غفوری فر محمدرضا5

3575اداره تحويل 24165ساعدی محسن6
4058روتوش 35 دستگاه27482غربی سوما مهدی 7
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می خواستم بگم كه چه علتی وجود داره كه واحد بيمه فقط 
روزهای فرد مدارک را تحويل می گيره و روزهای زوج تحويل 

نمی گيره ما چون شيفتی هستيم برامون خيلی سخته. 
با توجه به اين كه تعداد پرس��نل و افراد تحت تكفل حدود 
18000 نفر می باش��ند، بنابراين حجم مراجعات پرسنل به اين 
واحد ح��دود 3000 نفر در ماه می باش��د ل��ذا تحويل مدارک 
پزشكی، تشكيل پرونده، بررسی، دريافت استعالم در صورت 
لزوم، دريافت تأييد از كارشناس مربوطه و پزشک معتمد شركت 
و مديريت ايمنی و بهداش��ت ، ثبت در سيستم و تهيه گزارش، 
احتياج به زمان زيادی دارد. با توجه به تعداد پرسنل موجود در 
واحد بيمه )4 نفر( و با اين حجم بسيار زياد پرونده های پزشكی 
تنها راه موج��ود جهت پرداخت به موق��ع، دريافت مدارک در 
روزهای فرد و سير مراحل پرداخت در روزهای زوج می باشد. 
ضمنا جهت سهولت تحويل مدارک توسط پرسنل شيفت شب و 
عصر، ساعت كار اين واحد به صورتی تنظيم شده كه كليه پرسنل 
در سه شيفت كاری می توانند از خدمات اين واحد استفاده نمايند 

)شروع به كار 7/15 صبح تا 15/30 بعد ازظهر(. 
در خصوص س��رويس گوهردشت انتقاد داش��تم، چرا كه 
سرويس شيفت دوم نه سر ايس��تگاه مياد و نه موقع برگشتن ما 
رو سر ايس��تگاه پياده می كند و االن هم كه آخر سال هستش و 

اهدايی ها رو كه می خواهيم ببريم خونه با مشكل روبه رو 
می شيم. لطفا رسيدگی كنيد. 

در مورد عدم س��رويس دهی مطلوب راننده مس��ير 
رجايی ش��هر الزم به توضيح می باش��د تذك��ر الزم به 
پيمانكار و راننده مس��ير مربوطه از سوی اين اداره داده 
شده، كه در صورت تكرار نسبت به تعويض راننده اقدام 

خواهد شد. 
من همسر يكی از پرسنل شركت هستم و در خصوص 
اين كارت  سبز هايی كه به كاركنان دادين می خواستم بگم 
كه يكی از اين فروشگاه هايی كه جهت خريد كاال معرفی 
شده در خيابان شوش هس��تش كه فقط لوازم برقی داره 
می خواستم بگم كه اگه ممكن فروشگاه هايی را معرفی 

كنيد كه كاالهای ديگه ای برای خريد داشته باشند. 
ضمن تشكر، در قرارداد كارت های چند منظوره سال 

جاری اين موضوع پيشنهاد خواهد شد. 
می خواستم بگم كه اگر ممكنه ش��ركت به جای اين 
برنج های ايرانی كه در اختيار پرس��نل شركت قرار می ده 
برنج هندی قرار بده، چون برنج ايرانی را هر كسی نمی تونه 
خوب درس��ت كنه ول��ی برنج هندی خيل��ی بهتر پخته 

می شوند. 
با توجه به اين كه از ابتدای سال، خريد برنج ايرانی در 

دستور كار قرار گرفته است، به همين منظور اقدام در اين خصوص 
مقدور نمی باشد. 

می خواستم بگم كه چرا حواله خودرو های كسانی كه چند سال 
از وقت قرارداديشون می گذره نمی دهند. 

حواله خودرو براساس آيين نامه جاری شركت هر ماهه طبق 
نوبت و سهميه توليدی و نيمه  توليدی و س��تادی در حال انجام 

است. 
راجع به اين برگه  مرخصی هايی كه گفتند يک روز زود تر بايد 
اقدام بشه، وقتی كسی ميره از قبل نمی دونه كه شب چه اتفاقی 
قرار بيفته، ممكنه بچه اش مريض بش��ه ممكنه خودش مريض 

بشه، لطفا به اين موضوع رسيدگی كنيد. 
همكار گرامی طبق اطالعيه  ح��وزه اداری اوراق كاركرد تا 
مدت 24 ساعت و تا ساعت 12 ظهر روز بعد از انجام مرخصی 

تحويل گرفته می شود. 
از پرسنل سالن بدنه 141 هس��تم. می خواستم پيشنهادی را 
مطرح كنم كه اگر مسئولين صالح دانستند اجرا كنند. اگر ممكن 
باشد تمام پنجشنبه ها را در طول سال اضافه كاری كنيد و برای 
كاركنانی كه در سه ش��يفت كار می كنند در شب كاری هر شب 
مبلغی را به عنوان پاداش در نظر گرفته شود . هم انگيزه كار باال 

می رود و ه��م پاره ای از مش��كالت مالی 
پرسنل حل می شود. 

برنامه هايی در دست است كه ان شاءاهلل 
به زودی به اطالع پرسنل شركت می رسد. 
درحال حاضر در شيفت سوم كه همان 
شيفت شب می باشد پرسنل با شرايط بسيار 
سخت به لحاظ بيداری و تايم باال شب را 
به صبح می رس��انند. در حالی كه قرار بود 
زمان كاری شيفت سه را به مانند سايپا به 7 
ساعت تقليل دهند كه ظاهرا خبری از اين 
موضوع نيس��ت. در ضمن پرداخت شبی 

10 هزار تومان برای ايام شب كاری پرسنل نيز كه هم اكنون در 
شركت سايپا اعمال می شود نيز الزم به يادآوری می باشد. لطفا در 
خصوص اقدامات صورت گرفته در شركت سايپا و مشكالت 
پارس خودرو در شيفت سه پيگيری های الزم را به عمل آوريد. 
همكار گرام��ی در برنامه س��اعات كاری جديد در صورت 

تأييد، مشكالت موجود شيفت سوم ان شاءاهلل مرتفع می شود. 
ضمن عرض سالم، اين آيين نامه مرخصی كه اعالم كردند 
می خواس��تم بگم كه چرا يک س��اعت مرخصی اول وقت رو 
نمی خوان درست كنند. چراكه كمتر از يک ساعت نمی تونی اول 

وقت مرخصی بگيری در حالی كه حدود نيم ساعت دير برسيم 
مجبوريم پشت  در بمونيم و بعد كه می آييم داخل بايد جوابگوی 

سرپرستمون هم باشيم. 
همكار گرامی موارد گنجانده شده در آيين نامه مرخصی جزو 
قوانين شركت است. جهت رفاه حال پرسنل در بازنگری جديد 

آيين نامه حداكثر مساعدت در اين زمينه به عمل آمده است. 
سالم خسته نباشيد از پرسنل سالن مونتاژ ال 90 هستم و چون 
شيفت ثابتيم كل روزهای هفته را بايد اضافه كار بمونيم  يعنی از 
روز شنبه تا پنج شنبه البته خيلی ها به علت مشكالت مالی دوست 
دارند اضافه كار باشند ولی اگر ميشه اضافه كاری روز پنج شنبه 
را حذف كنيد  يعنی تا ساعت 18/30 كه اضافه كار باشه بعدش 
بخواهيم بريم خونه ساعت 8 الی 9 شب می رسيم خونه و به هيچ 
كارمون نمی رسيم  حتی می تونيم سر خاک امواتمون بريم لطفا به 

اين موضوع رسيدگی نماييد. 
همكار گرامی انج��ام امور در خارج از س��اعات كار عادی 
)اضافه كار( با تأييد واحد مربوطه ب��وده و در حيطه اختيارات 
واحد ها اس��ت مطمئناً واحد ها در صورت ع��دم لزوم حضور 

پرسنل در ساعات اضافه كاری مواردی را تأييد نخواهند كرد. 
می خواستم بگم كه بعضی از پرسنل شركت از اين كه قراره 

حقوق و دس��تمزد ها را از طريق ملت  كارت ها پرداخت كنند 
ناراضی هستند و بعضی ها دوس��ت دارند از طريق همان سايپا 
كارت حقوقش��ان را دريافت كنند. خواهش��اً اگ��ه امكان داره 
مسئولين محترم اين امكان را فراهم آورند كه به صورت اختياری 
باشه نه اجبار، هر كسی خواست  از طريق سايپا كارت حقوقشو 

بگيره و هر كس هم خواست از طريق ملت كارت. 
تعداد پرسنلی كه درخواست مذكور را دارند بسيار محدود 
بوده، ضمن آنكه اقدام فوق بنابه درخواس��ت همكاران محترم 
به منظور س��هولت در دريافت و پرداخت وجه، خريد و امكان 
استفاده از خدمات بانكداری اينترنتی و امكان استفاده 
از دستگاه های خودپرداز كليه بانک ها انجام پذيرفته و 
بدين منظور قرارداد به صورت گروهی )كليه  پرسنل( 
و متمركز از طريق بانک ملت منعقد شده است. )معاون 

مالی و اقتصادی( 
می خواس��تم بگم كه اگه ميش��ه اين ام��كان فراهم 
بشه كه هر كسی پيشنهادی داره بش��ه راحت از طريق 
رايانه  پيشنهادش��و وارد بكنه خيلی بهتره. اين مورد در 
شركت های ديگه به صورت ش��بكه ای انجام می شود. 
ولی در ش��ركت ما اول بايد ت��و اين برگه ه��ای نظام 
پيشنهادات بنويسيم و بعد نمايندمون تأييد كنه و بعد به 

دست مسئولين  نظام پيشنهادات برسه. 
سيستم اتوماسيون پيشنهاد ها در دست تهيه است  و 
ان شاءاهلل در نيمه نخست سال جاری اجرا خواهد شد. 

)دبير نظام پيشنهاد ها( 
می خواستم از مسئولين محترم سوال كنم كه آيا امكان 
اين وجود دارد برای پرسنلی كه ماشين  فرسوده دارند 
شرايط ويژه ای جهت جايگزينی با خودرو های شركت 

در نظر گرفته شود. 
طرح متمركز ساماندهی خودرو های فرسوده و طرح 
جايگزينی خودرو های جديد با همكاری سه جانبه ستاد 
تبصره 13، بانک های عامل و خودرو سازی سايپا و ايران خودرو  
در حال اجراس��ت و واگذاری خ��ودرو از طريق طرح مذكور 
منوط به اعطای وام از طريق بانک های عامل اس��ت . از طرفی 
خودرو های موجود در س��بد  تعويض از گروه خودرو هايی با 
محدوده قيمتی كمتر از 15 ميليون قرارداد كه از بين محصوالت 
پارس خودرو فقط تندر 90 حائز اين موارد اس��ت. لذا با توجه 
ب��ه محدوديت  تولي��دی خ��ودروی تندر 90 درح��ال حاضر 
تصميمی مبنی بر واگذاری خودرو از طريق طرح مذكور توسط 
پارس خودرو وجود ندارد. )قائم مقام معاونت بازاريابی، فروش 

و خدمات پس از فروش ( 
اگه ميشه چون قيمت بليط  استخر ها زياد شده تعداد بليط های 

استخری كه جديداً می خواين بدين را زيادتر كنيد. 
احتماالً منظور ايشان كارت چند منظوره است  كه برای خريد 
جديد بيست درصد افزايش نس��بت به دوره قبل در نظر گرفته 

شده است. )اداره تعاون و رفاه( 
در مورد حواله خودرو می خواس��تم بگم كه بعد از 7 الی 8 
س��الی كه گذش��ته با اين همه تورم چرا مبلغش تغييری نكرده 

می خواستم بگم اگه ميشه مبلغشو باالتر ببريد. 
افزايش مبلغ حواله خودرو  در صورت ابالغ از سوی منابع 

ذی ربط موضوعی قابل اجرا خواهد بود. )اداره تعاون و رفاه( 

گوش شنوا 



با
 تماس بگیرید

ستون »گوش شنوا«
 پل ارتباطی ما با شماست. 

هر حرفی برای گفتن دارید ما آماده شنیدن 
آن هستیم. کمبودها، موفقیت ها، پیشنهادها و 
انتقادها را با ما درمیان بگذارید. درد دل هایتان 
را می ش��نویم. پیش��نهادها و انتقادهایتان را تا 
جایی که از عه��ده اش بربیاییم لحاظ خواهیم 
ک��رد. برآنیم ت��ا با ش��نیدن حرف هایتان آن را 
با مدیران ش��رکت مطرح کنیم و پاس��خ آن را 
در ش��ماره های بعدی منتش��ر کنیم. پس با ما 

باشید.

خودرو ستارگان

AUTO SPORT
عالقه مندان به سايت هاي حاوي اطالعات 
و اخبار مربوط به مسابقات فرمول يک، رالي 
و سرعت حتمًا سري به سايت »اتواسپرت« 
بزنند. در اين سايت اطالعاتي در مورد برنامه 
مس��ابقات مهم فرم��ول و رال��ي موتوري و 
خودرويي در سراس��ر دنيا، آخرين اخبار در 
مورد فناوري هاي بكار رفته در خودروهاي 
ش��ركت هاي معتبر فعال در امر مس��ابقات 
س��رعت و رال��ي و همچني��ن رتبه بن��دي 
مس��ابقات و نتايج به دس��ت آمده در آنها به 

چش��م مي خورد.
 اخب��ار برتر، اخب��ار فرمول ي��ک، اخبار 
موتوجي پي، اخبار موتور اسپرت و آخرين 
نتايج مسابقات، بخش هاي اصلي اين سايت 
هستند. اتواس��پرت مجله اي هم به همين نام 

دارد. 

سایت خودرو

نشریه خودرویي

لنز پارس

ZR1 شورلت کوروت
گيگز از سال 1991 در تيم منچس��تر يونايتد كه معروف اند به »ش��ياطين س��رخ« توپ مي زند و اكنون نام او با 812 بازي، در صدر پر تجربه ترين و 

دارندگان بيشترين آمار بازي در اين تيم معروف به چشم مي خورد. او يک ش��ورولت كوروت ZR1 دارد. البته قباًل در تيزر تبليغاتي سيتروئن حضور 
يافته و رنج روور هم داشته است. شورولت كوروت ZR1 را بايد يک غول ناميد. اتومبيلي با يک موتور 8 سيلندر به قدرت 620 اسب بخار كه در 6.3 
ثانيه سرعتش از صفر به 100 كيلومتر در ساعت رسيده و در نهايت 330 كيلومتر در ساعت سرعت دارد. اين خودرو يک رقيب جدي آمريكايي براي 
المبورگيني، فراري و پورشه است. صندلي و داشبورد تمام چرم، سيستم ناوبري، بلوتوث و رينگ هاي اسپرت كروم از جمله امكانات اين خودرو است. 

قيمت شورلت كوروت ZR1 2009 حدود 107 هزار دالر است و برای مدل هاي داراي موتور قدرتمندتر و امكانات بيشتر باالتر مي رود. 

رایان گیگز

4179

نامه پارس
chevrolet-corvette-zr1-9.jpg

انه
زخ

شپ
ز آ

ی ا
مای

و؛ ن
در

خو
س 

پار

 شرکت پارس خودرو
صاحب امتیاز: شرکت پارس خودرو

مدیر مسئول: علي محمدي زاده
سردبیر: محمدعلی کریمی

دبیر تحریریه: محمد رضائی
مدیر هنری: معاد طبري

امور اجرایی: مریم نصری
با تشکر از همکاری آقایان: رامین حسن پور، حامد آسوپا ، کامران طالبی ، ابراهیم جعفری ، سیدکاظم خانه  رزم و امیر بیات 

نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب آزاد است.

مطالب منتشر شده لزوماً منعکس  کننده مواضع نشریه نیست.

نقل مطالب نشریه با ذکر ماخذ مانعی ندارد.

نامه پارس از انعکاس دیدگاه های متفاوت استقبال می کند.

نشانی: کیلومتر 9 جاده مخصوص، روبروی سازه گستر سایپا، شرکت پارس خودرو، ساختمان سبز، مدیریت ارتباطات
تلفن: 48914178

Auto Salon
مجله انگليسي زبان »اتوسالن« اصليت استراليايي دارد و در نيوزلند هم منتشر مي شود. اتوسالن از سال 2002 مخصوص عالقه مندان به تيونينگ منتشر مي شود 
و گردانندگان آن عالقه خاصي به اينترنت دارند تا همه پشت صحنه هاي كارشان به عالقه مندان تيونينگ بنمايانند. در شماره 84 كه جديدترين شماره آن محسوب 

مي شود مطالبي در خصوص سيستم هاي جديد صوتي، چگونه با صد دالر تيونينگ كنيم، كلوب عالقه مندان به كورسا و فرمول دي سياتل به چشم مي خورد.


