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 سال ايران 

شوفر

مزيت پارس خودرو
توليد خودروهاى روز جهان است

ــودرو، توليد  ــركت پارس خ يكى از مزيت هاى بزرگ ش
خودروهاى روز جهان است. 

ــيون آموزش و تحقيقات  سيد كاظم موسوى عضو كميس
مجلس شوراى اسالمى با بيان اين مطلب به خبرنگار نامه پارس 
گفت: كيفيت مطلوب و به روز بودن محصوالت از ويژگى هاى 
مثبت اين خودروساز كشور است. وى افزود: پارس خودرو در 
سال هاى اخير دائمًا در حال پيشرفت بوده تا جايى كه مى توان 
ــون از عملكرد گروه  ــاز هم اكن گفت عملكرد اين خودرو س

صنعتى ايران خودرو نيز بهتر شده است. 
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
تعامل سازنده اين شركت با كشورهاى دور و نزديك از اهميت 
ــزود: يكى از  ــران آن خبر مى دهد،اف ــرفت در تفكر مدي پيش
ارزنده ترين اقدامات پارس خودرو ايجاد خط توليد خودروى 
سوارى سبالن در اردبيل بود كه با تالش هاى صورت گرفته تا 

چند هفته آينده عمليات ساخت آن آغاز مى شود. 
ادامه در صفحه 2

22پيش فروش فوري تندر90  در نمايشگاه مشهد  پيش فروش فوري تندر90  در نمايشگاه مشهد  

نماينده اردبيل:



ــزرگ شــركت  ــاى ب يكــى از مزيت ه
پارس خودرو، توليد خودروهاى روز جهان 

است. 
سيد كاظم موسوى عضو كميسيون آموزش 
ــالمى با بيان  و تحقيقات مجلس شوراى اس
ــارس گفت:  ــگار نامه پ ــب به خبرن اين مطل
ــودن محصوالت  ــت مطلوب و به روز ب كيفي
ــاز كشور  از ويژگى هاى مثبت اين خودروس
است. وى افزود: پارس خودرو در سال هاى 
اخير دائمًا در حال پيشرفت بوده تا جايى كه 
ــاز هم  مى توان گفت عملكرد اين خودرو س
اكنون از عملكرد گروه صنعتى ايران خودرو 

نيز بهتر شده است. 
ــوراى  نماينده مردم اردبيل در مجلس ش
اسالمى با بيان اينكه تعامل سازنده اين شركت 
با كشورهاى دور و نزديك از اهميت پيشرفت 
در تفكر مديران آن خبر مى دهد، افزود: يكى از 
ارزنده ترين اقدامات پارس خودرو ايجاد خط 
توليد خودروى سوارى سبالن در اردبيل بود 
ــورت گرفته تا چند هفته  كه با تالش هاى ص

آينده عمليات ساخت آن آغاز مى شود.  
ــرد: پارس خودرو تا كنون در  وى اضافه ك
برنامه هاى خود بسيار مناسب عمل كرده اما 
براى پيشرفت بيشتر مى تواند مشابه ايجاد خط 
توليد در اردبيل را در ساير استان هاى كشور 
انجام دهد و براى اين كار بايد با كشورهايى 
ــين آالت  ــه داراى تكنولوژى به روز و ماش ك

ــد. موسوى  ــتند تعامل داشته باش مدرن هس
ــركت  ــت: در صورتى كه اين ش در ادامه گف
ــايت  ــازى تمايل به راه اندازى س خودروس
ــته  ــاير خطوط توليد خود در اردبيل داش س
باشد، از برنامه هاى ديگرآن استقبال مى كنيم 
ــركت پارس خودرو  و حمايت خود را از ش

اعالم مى داريم. 
ــايت توليد  ــه اين كه س ــاره ب وى با اش

ــوارى با  ــبالن، خودروى س خودروى س
ــر بنزين در 100  مصرف كمتر از چهار ليت
ــان كرد: با  كيلومتر توليد مى كند، خاطرنش
اين حركت ملى، شركت پارس خودرو، 15 
ــتقيم و 150 هزار نفر  هزار نفر اشتغال مس
اشتغال غير مستقيم در استان اردبيل ايجاد 
ــده و براى حدود 50 درصد از بيكاران  ش

ــود.  ــغل ايجاد مى ش ــتان ش اين اس

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى:
مزيت پارس خودرو، توليد خودروهاى روز جهان است
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ــان با برگزاري    تعداد محدودي تندر90 هم زم
نهمين نمايشگاه خودرو مشــهد در نمايندگي هاي 
استان خراســان رضوي پيش فروش فوري خواهد 

شد. 
ــركت  مهندس مجتبي رضايي، مدير ارتباطات ش
پارس خودرو، با اعالم اين خبر گفت: در ايام برپايي 
ــگاه بين المللي خودرو مشهد عالوه بر  نهمين نمايش
ــدر90، فروش ويژه  پيش فروش تعداد محدودي تن
ــرايط خاص از سوي  ــان رضوي با ش ــتان خراس اس

نمايندگان اين شركت انجام خواهد شد.
ــگان هفت  ــقايي، م ــا، قش ــاي تين وي خودروه
ــل را از جمله  ــاخت داخ دنده 2000 و اتوماتيك س
محصوالت شركت پارس خودرو دانست كه در اين 
ــگاه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت  نمايش
ــخصات هر يك از  تا بازديدكنندگان از نزديك با مش
ــوند.مهندس رضايي افزود: در  اين خودروها آشنا ش
ــهد، نشستي با حضور  ــگاه خودرو مش نهمين نمايش
ــان رضوي با عنوان  نمايندگان منتخب استان خراس
ــال 88 و فروش  ــتراتژي هاي فروش در س تبيين اس

اينترنتي برگزار مي شود.

شركت پارس خودرو در هشتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و 
معادن موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير شد. 

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات،  اين مراسم نهم تيرماه 88 
ــيماى جمهورى اسالمى ايران  با حضور وزير صنايع در مركز همايش هاى صدا و س

برگزار شد. 
براساس اين گزارش شركت پارس خودرو موفق شد در اين همايش بين 800 شركت 
كننده در 11 حوزه (غير فلزى، معدنى، غذايى، خدمات مهندسى، نفت، گاز و پتروشيمى، 
ماشين سازى، دارويى، فلزى، نساجى، برق، شيميايى، خودرو نيرو محركه) در حوزه خودرو 
نيرو محركه در بين خودروسازان كشور، عنوان محصول نمونه سال 87 را كه شامل خودرو 

تندر90 ويژه معلوالن است كسب كند. 

لوح
  تقديرو تنديس
 به پارس خودرو

 اهدا شد

مدير ارتباطات پارس خودرو خبر داد:

پيش فروش فوري تندر90 
در نمايشگاه مشهد  
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خبرخبر
سرمقالهسرمقاله
سال 88  
سال مگان

مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
پيش بينى معاون فروش شركت 
پارس خودرو درباره كسب عنوان 
ــراى مگان در  ــال» ب «خودروى س
سال جارى بازتاب گسترده اى در 

رسانه ها داشته است.
ــدس فيروزبخت  ــه مهن  به گفت
ــون بيش از  ــال 88 تاكن از ابتداى س
ــودروى مگان  ــتگاه خ 2 هزار دس
تحويل مشتريان شده و اين خودرو 
يكى از پرفروش ترين خودروهاى 
ــون ريالى از ابتداى  كالس250 ميلي

سال جارى بوده است. 
ــر توليد مگان  ــالم خب وى با اع
ــك و هفت دنده  cc 2000 اتوماتي
ــور، پيش بينى كرده،  در داخل كش
ــال جارى عنوان  اين خودرو در س
ــب  ــال ايران» را كس «خودروى س

كند.
ــودرو در ادامه  ــون پارس خ اكن
حركت آرام و منطقى براى رسيدن 
ــت  ــى واال در صنع ــه جايگاه ب
خودروسازى  كشور و منطقه، راهى 
جديد را آغاز كرده است و با همت 
ــران و مديران  ــان، كارگ كارشناس
كوشاى خود، برنامه ريزى براى توليد 
يكى از باكيفيت ترين و ايمن ترين 
ــت. در  خودروها را آغاز كرده اس
ــه خدمات پس  ــال توجه ب عين ح
از فروش مطلوب خودروى مگان 
ــه و اميد مى رود  نيز صورت گرفت
  cc 2000 در سال 88 با توليد مگان
ــاير محصوالت خانواده مگان  و س
نظير مگان كوپه و هاچ بك و تكميل 
ــازى اين خودرو  زنجيره داخلى س
ــش بيش از پيش نام  شاهد درخش
ــل و خارج  ــودرو در داخ پارس خ

كشور باشيم. 
انتظار مى رود مديريت شركت 
ــبت به تجهيز  ــريع تر نس هر چه س
ــات پس از  و آموزش مراكز خدم
ــرارى ارتباط  فروش و تقويت برق
ــى بهبود  ــتريان و به طور كل با مش
ــب، در اين زمينه  پاسخ گويى مناس

اقدام الزم را بكار بندد.

طى حكمى از سوى مهندس تفرشى، 
مديرعامل، عبداهللا رزاقى به عنوان معاون 

ادارى و منابع انسانى منصوب شد. 

انتصاب



 دوره آموزشى تخصصى «مديريت كيفيت و فرآيندهاى 
سازمانى» با همكارى موسسه مطالعات بهره ورى و منابع 
انسانى و موسسه آموزشى CDC آلمان از تاريخ اول لغايت 
ــهر كلن آلمان برگزار شد. در اين دوره  7 تير ماه 88 در ش
كه توسط مديريت استراتژيك و توسعه مديريت شركت 
ــده بود، تعداد 6 نفر از همكاران  پارس خودرو طراحى ش

شركت به شرح ذيل شركت داشته اند: 
حسن رضا حيدرى، معاون توليد؛ 

ــاور مديرعامل و مدير  سيد مهدى حاجى ميرعرب، مش
استراتژيك و توسعه مديريت؛ 

رضا حسنى، رئيس آديت فرآيند و ارزشيابى محصول 
عليرضا صادقى، رئيس شناسايى اقالم؛ 

مسعود شه پرست، كارشناس مسئول تعالى سازمانى؛ 
بهرام محمدخانى غياثوند، كارشناس مسئول ارزيابى 

و مميزى آموزش. 
ــى، از  ــى دوره آموزش ــس از ط ــدگان پ ــركت كنن ش
شركت هاى خودروساز مرسدس بنز و اپل و قطعه سازان 
ارلينگ كلينگر و شركت بين المللى تدرايو بازديد به عمل 

آوردند. 
 مهندس ميرعرب، مشاور مدير عامل و مدير استراتژيك 
و توسعه مديريت، هدف از اين سفر را «توسعه و پرورش 
دانش و مهارت تيم تسهيلگران شركت» و «تشويق و تقدير 

از همكاران تسهيلگران برتر شركت» عنوان كرد. 
وى همچنين، «آشنايى همكاران اعزامى با شركت ها و 
ــعه  تجارب برتر در فرايندهاى متنوع كارى با هدف توس

رويكردهاى مناسب در سطح شركت» و«ايجاد انگيزه در 
ساير تسهيل گران براى توسعه فردى و كارى» را از ديگر 

اهداف اين دوره آموزشى عنوان كرد. 

به گزارش اداره اطالع رسانى مديريت ارتباطات، براى رفاه 
ــدر 90 به تعداد  ــى پيش فروش خودرو تن حال همكاران گرام

محدود با شرايط فوق قابل انجام است. الزم به ذكر است ثبت نام 
فقط به نام شاغالن شركت و غيرقابل صلح مى باشد. همكاران 

ــتر به آقاى نيك باف مسئول  براى ثبت نام و دريافت اطالع بيش
فروش مستقيم شركت مراجعه فرمايند. 

با حضور مديران پارس خودرو در آلمان برگزار شد

دوره آموزشى مديريت كيفيت 
و فرآيند هاى سازمانى 

موعد تحويلپرداخت اوليهنوع خودرو

از مرداد به بعد براساس اولويت ثبت نام60 ميليون ريالتندر 90 مدل E2 لوكس

از آذر به بعد براساس اولويت ثبت نام70 ميليون ريالتندر 90 مدل E1 با تجهيزات رفاهى

50 ميليون ريالتندر 90 مدل Eo با كولر

با تعدادى محدود براى همكاران

 پيش فروش 

تندر 90 
آغاز شد

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

پس از تحويل ماكسيما به پليس

 500 دستگاه رونيز
 تحويل ناجا مى شود

500 دستگاه رونيز پارس خودرو به زودى تحويل ناجا مى شود. 
ــن خبربه خبرنگار نامه پارس  بازرس ويژه مديرعامل با اعالم اي
گفت: اخيراً قراردادى بين پارس خودرو و معاونت آماد و پشتيبانى 
ــتگاه رونيز تحويل اين نيرو  ناجا امضاء شد كه طبق آن 500 دس

خواهد شد.
ــه زودى اين  ــزود: پارس خودرو ب ــى اف ــا روزبهان حميدرض
خودروها را طبق قرارداد تحويل پشتيبانى ناجا مى دهد و آنها  هم 
رونيزهاى پارس خودرو را در سراسر كشور توزيع خواهند كرد.

ــاير  ــن خودروها در كالنترى ها و س ــان كرد: اي وى خاطرنش
مجموعه هاى ناجا به كار گرفته خواهد شد.

بازرس ويژه مديرعامل اظهار داشت: طبق قرارداد منعقده بايد 
طى ماه هاى تير و مرداد و شهريور 500 دستگاه رونيز تحويل ناجا 

شود كه براساس آن به زودى اولين سرى تحويل خواهد شد.
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شــركت پارس خودرو موفق به اخذ تقدير نامه ســطح پيشــرو 
ارزيابى جايزه ملى 1404 در حوزه بهره ورى شد.

ــور در راستاى تحقق   در اين دوره 70 شركت در سطح كش
ــركت كرده بودند كه با سه  ــور ش ــعه 20 ساله كش برنامه توس
ــانى با استفاده  ــرمايه، توليد و نيروى انس شاخص بهره ورى س
از مدل كنريك توسط «سازمان ملى تحول و بهره ورى» وابسته 
ــته، مورد ارزيابى قرار  به سازمان گسترش و نوسازى در4 دس

گرفتند: 

ــازمان هاى بهره ور (تحقق صد درصد اهداف  دسته اول: س
اقتصادى كشور)؛ 

ــاختن اهداف  ــرو (محقق س ــازمان هاى پيش  دسته دوم: س
اقتصادى كشور همراه با نوسانى مختصر)؛

دسته سوم: سازمان هايى همگام (داراى رشد اقتصادى بوده اند 
ولى اهداف اقتصادى را تحقق نبخشيدند)؛

ــازمان هاى متعهد در  ــازمان هاى متعهد ( س دسته چهارم: س
مسير رشد، توسعه و ارتقاء).

شركت هاى پتروشيمى نفت جنوب، پتروشيمى آبادان، آب و 
فاضالب تهران و ساير شركت ها در اين دوره حضور داشتند كه 
13 سازمان به عنوان سازمان متعهد، 18 سازمان به عنوان همگام 

و 7 سازمان به عنوان سازمان پيشرو انتخاب شدند. 
ــرو تقدير نامه  ــركت پارس خودرو به عنوان سازمان پيش ش
ــعود موحدى معاون برنامه ريزى وزير  خود را از آقاى دكترمس

بازرگانى دريافت كرد. 

اخذ تقدير نامه سطح پيشرو
 ارزيابى جايزه ملى 

1404 در حوزه بهره ورى 

افتخارى ديگر نصيب پارس خودرو شد

مجمع عمومى عادى ساليانه شركت پارس خودرو (سهامى 
ــنبه مورخ 23 تير رأس ساعت 9 صبح در محل  عام) روز سه ش

سالن اجتماعات هتل بين المللى المپيك برگزار شد. 

ــازرس قانونى،  ــى و ب ــزارش حسابرس ــت گ ــس از قرائ پ
ــركت مورد تصويب مجمع قرار گرفته و  صورت هاى مالى ش

به ازاء هر سهم نيز 255 ريال سود نقدى تعلق گرفت.

هم چنين برنامه پرداخت سود كه تنها از طريق حساب بانكى 
قابل دريافت خواهد بود از اول مرداد ماه سال جارى طبق برنامه 

زمانبندى و اعالم شده، انجام خواهد شد.

مجمعمجمع  ساليانهساليانه  پارسپارس  خودروخودرو  برگزاربرگزار  شدشد
با حضور مدير عامل 
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نامه پارسنامه پارس
ــژة مديرعامل  ــازرس وي حــوزه كارى ب
همان طور كه از عنوان آن پيداســت جايگاه 
مهمى است لطفاً شرحى از فعاليت هايى كه به 

شما محول مى شود را ارائه بفرماييد؟
روزى كه وارد مجموعه پارس خودرو 
شدم، مهندس تفرشى يك سرى از كارها 
را به من واگذار كرد. اين كارها، مجموعه 
فعاليت هايى را دربر مى گرفت كه مختص 
ــد به واحدها و يا  مدير عامل بود و نمى ش

معاونت ها ارجاع داد.
اگر ممكن اســت به صورت مصداقى به 

اين فعاليت ها اشاره كنيد؟
ــى از اين كارهايى  به عنوان مثال يك
ــث تجميع  ــد بح كه به من واگذار ش
سندهاى شركت بود. اين كار نزديك 
ــار در مجمع عمومى مطرح  به 8 يا 9 ب
شد به عبارتى هر سال در مجمع مطرح 
ــندها انجام  ــد كه چرا تجميع س مى ش
ــود. به حول قوه الهى به تازگى  نمى ش

انجام شد و به اتمام رسيد.
اخيراً شــركت موفق به سرانجام رسيدن 
ــه در اختيار گرفتن يكى  مذاكرات مربوط ب
از زمين هاى كنار مجموعه شــد اين كار به 

كجا انجاميد؟
ــال قبل راجع به زمينى  بحثى از چند س
ــت و در مجاورت  ــپاه اس كه متعلق به س
شركت قرار دارد در پارس خودرو مطرح 
بود. اين زمين هفتاد هزار متر مربع وسعت 
دارد و درى از ضلع جنوبى شركت دارد و 
از شرق شركت هم داراى در  تردد است. 
اين زمين بسيار زمين بكر و خوبى است. 
نزديك به هفت ماه روى اين زمين مذاكره 

كرديم و به نتيجه رسيديم.
مساحت اش چقدر است؟

هفت هكتار به عبارتى هفتاد هزار متر.
االن اين زمين داراى چه وضعيتى است؟

ــار قوى و خط  ــه فاز برق فش داراى س
تلفن و سوله است كه قبَال مجموعه سپاه به 

عنوان كارگاه از آن استفاده مى كرد.
كارى هم روى اين زمين انجام شد؟

ــام داديم  ــاى كه انج ــى هماهنگى ه ط
ــطيح شده و آماده  جاهايى از اين زمين تس
بهره بردارى براى ماشين هاى توليدى است. 
ــت اين مجموعه را به عنوان يك  قرار اس
ــركت استفاده  مجموعه صنعتى در كنار ش

كنيم.
االن در چه مرحله اى از قرارداد هســتيد 
ــراى در اختيار گرفتن زمين به اتمام  آيا كار ب

رسيده؟
ــال گذشته پيگيرى   اين كار از چند س
ــه مدير عامل قبل در  مى شد و حداقل س
ــن زمين بودند كه  پى در اختيار گرفتن اي
ــا راهنمايى ها  به حول قوه الهى اين بار ب
ــى مديرعامل  و مساعدت مهندس تفرش
پارس خودرو مذاكرات ما با سپاه به نتيجه 
ــد. دقيقًا روز  ــيد و قرارداد منعقد ش رس
ــد  ــن كامًال تحويل ما ش ــر اين زمي 24 تي
ــد. در حال  ــردارى از آن آغاز ش و بهره ب
ــال اجاره  حاضر، زمين را به مدت يك س
كرديم ولى شرط گذاشتيم كه ادامه داشته 
باشد. كارشناسى قيمت براى فروش هم 
اعالم شد. به محض اينكه سپاه اعالم كند 
و سندش را آماده داشته باشد براى خريد 
اين قطعه زمين وارد مذاكره خواهيم شد. 

ــا در اختيار  فكر مى كنيد چه مســائلى ب
گرفتن اين زمين براى شركت حل شود؟

خيلى از مشكالت شركت حل خواهد 
ــركت در مناطق دورتر يا  شد. مثًال اگر ش

ــتان هاى همجوار تهران قصد داشت  اس
ــالن رنگ در نظر بگيرد  جايى را براى س
ــان پيدا كند،  و يا جايگزين پاركينگ پيم
ــود و در اين  اين ها همه جمع آورى مى ش
هفتاد هزار متر مربع مستقر مى شود. نكته 
ــركت  ــن زمين همجوار ش مهم اينكه اي
است و بسيارى از هزينه ها از جمله تردد، 
ــانى، آب، برق و گاز را كاهش  عوامل انس

خواهد داد.
ــراى  ــن ب ــن زمي ــرى اي ــده كارب عم

پارس خودرو چه خواهد بود؟
ــمت تبديل خواهد  اين زمين به دو قس
ــار آن به  ــك به 4 هكت ــد. حدوداً نزدي ش
ــد، ال 90 و  ــاى پراي ــگ خودروه پاركين
ــايپا  ادارة تحويل پرايد براى مجموعه س
اختصاص خواهد يافت. قسمت باالى آن 
هم، مجموعه كاربرى هاى صنعتى شركت 
را دربر خواهد گرفت. كليه پيمانكارى ها، 
ــطح شركت و  كانكس هاى موجود در س
يك سرى از مجموعه دفاتر فنى در اين جا 
مستقر مى شوند. شركت تقريبًا بازسازى 

مجددى خواهد شد.

اخيراً بحث پايان كار نيز توسط مجموعه 
جناب عالى، در شهردارى طى شده است؟ 

لطفًا به آن نيز اشاره اى داشته باشيد؟
ــر مربع پايان كار از  ما اخيراً 37 هزار مت
ــهردارى اخذ كرديم. گرفتن پايان كار  ش
ــه عوامل  ــاص دارد و ب ــد خ ــك فرآين ي
ــتگى دارد. با هماهنگى هايى  متعددى بس
ــه 21 و معاونان  ــهردار منطق ــا ش ــه ب ك
ــه هم با حضور  شهردار داشتيم و 2 جلس
ــد توانستيم به  مهندس تفرشى برگزار ش
ــت پيدا كنيم  ــك توافق نامه اجرايى دس ي
ــهردارى ملزم به  تا براساس اين توافق ش

اجراى برخى اصول باشد.
ــك مبلغى را  ــوص كه ما ي در اين خص
ــاختمان هاى موجود شركت  براساس س
ــان« A5 » بود  ــن مبلغ«A» كه هم با كم تري
ــه به  ــق كرديم و طى يك صورتجلس تواف
اجرا گذاشتيم و به شكرانه خداوند منان در 
سال 88 به بهره بردارى رسانديم و توانستيم 
پايان كار 37 هزار متر مربع شركت را اخذ 

كنيم.

ــل در كميته هاى  ــر عام ــى مدي نمايندگ
انتصابات، انضباطى، حامى، ضايعات و وام 
به جناب عالى واگذار شده است، توضيحى 

هم در اين خصوص داشته باشيد. 
اولين موضوعى كه به مجموعه بازرسى 
ويژه محول شد همان طور كه اشاره كرديد 
مربوط به كميته انتصابات بود. وظيفه كميته 
انتصابات، عزل و نصب هاى مديران، رؤسا 
ــرد. چون  ــت ها را دربر مى گي و سرپرس
ــًا نمى خواست  مديرعامل شخصًا و راس
ــوع دخالت كند من به عنوان  در اين موض
دبير كميته انتصابات در اين كميته حضور 

دارم.
چند نفر عضو كميته هستند؟

ــئوليت كميته با  ــو دارد. مس 3نفر عض
مديرعامل است. دبير كميته هم من هستم. 
ــى حضور  ــر هم به صورت گردش يك نف
ــت كه حكم را  دارد كه همان معاونتى اس
درخواست مى كند. عالوه بر اين، در كميته 
ــده مديرعامل  ــوان نماين انضباطى به عن
ــى تنها كميته  حضور دارم كميته انضباط
ــت كه وزارت كار بر  رسمى و دولتى اس

ــيدگى به  ــذارد و كليه رس آن صحه مى گ
جرايم، تشويق و تنبيه در اين كميته انجام 
ــود. از زمانى كه در خدمت دوستان  مى ش
در اين كميته بوديم خيلى فعال و بانشاط 
در حال پيگيرى امور هستيم كه انشاءاهللا به 

قوت خود پيگيرى خواهد شد.
چه كسانى در كميته انضباطى عضويت 

دارند؟
ــكل از نماينده معاونت  اين كميته متش
منابع انسانى، نماينده مدير عامل،  نماينده 
سرپرست ها و دو نفر هم به عنوان نماينده 
ــت. ما در اين كميته بيشتر به  كارگران اس
فكر تشويق هستيم تا تنبيه. بازخورد اين 

امر را هم ديديم. 
در كمتيه حامى چه وظايفى را پيگيرى 

مى كنيد؟
ــت كه  ــه اى اس ــى كميت ــه حام كميت
رسيدگى به امور افراد معتاد را در دستور 
كار دارد. ما اعتقاد داريم فرد معتاد مجرم 
ــت و بايد كمكش  ــت بلكه بيمار اس نيس
كنيم. ما آخرين تصميمى كه گرفتيم اين 

ــت كه تمام افراد معتادى كه خودشان  اس
ــد به آنها  ــًا به اين كميته مراجعه كنن راس
درخصوص حقوق و مزايا و اهدايى هاى 
شركت رسيدگى خواهيم كرد. تا سه ماه 
هم تحت درمان شان قرار مى دهيم و كليه 
ــم پرداخت مى كنيم.  حقوق و مزايا را ه
ــه ماه هم مجدداً آزمايش گرفته  بعد از س
ــد، با  ــود تا اگر اين بيمارى رفع ش مى ش
يك نشاط مجدد در سطح شركت از آنها 

استفاده كنيم.
بحث تشويقى هم برايشان داريد؟

ــخص معتاد در طول سال  قطعًا اگر ش
ــودى كامل  ــاورد و بهب ــه اعتياد روى ني ب
ــورد تقدير و  ــم م پيدا كند طى يك مراس
تشكر قرار خواهد گرفت. ضمن اينكه از 
ــان طى اين مدت رسيدگى  خانواده هايش

ويژه مى شود.
در كميته ضايعات چه امورى را پيگيرى 

مى كنيد؟
ــل و رئيس كميته  من نماينده مديرعام
ــتم. الحمداهللا طى  ــركت هس ضايعات ش
ــطح  ــده اى كه در س ــه مرحله مزاي دو س
ــر اظهارات  ــم و بناب ــركت انجام دادي ش
همكارانمان  در معاونت بازرگانى فقط در 
ــامل  اقالم واگذارى فلزات غيرصنعتى ش
ــر با همين  ــتيك و غيرهـ  اگ چوب، پالس
ــودـ   بالغ بر يك ميليارد  روال واگذار ش

تومان به نفع شركت مى شود.
ــازرس ويژه  ــوان ب ــگاه شــما به عن جاي
مديرعامل جايگاه مهمى اســت اگر كســى 
گله و شكايتى داشت مى تواند به شما رجوع 

كند؟
وظيفه ذاتى بازرسى ويژه، يعنى بازوى 
اجرايى مديرعامل است، يعنى هر شخصى 
ــه از معاونت، مديريت، رئيس  پس از آنك
و سرپرست نتيجه اى نگيرد راسًا مى تواند 
ــد و موضوع را  ــه كن ــى مراجع به بازرس
مطرح كند. يكى از وظايف مهم بازرسى 
ــكايات مردم است. چه  ــيدگى به ش رس
شكايت كاركنان و چه شكايتى كه مربوط 
به بيرون از شركت مى شود. در طول همين 
ــال كه در اينجا حضور دارم بالغ بر  يك س
ــى و خارج از  ــكايت داخل 250 مورد ش
ــتيم كه مربوط به همكاران و  شركت داش

ديگران بود.
شكايت هاى بيرونى بيشــتر چه مواردى 

است؟
ــركت مشكل  افرادى كه در بيرون از ش
ــودرو خريدند، يا  ــند مثًال خ ــته باش داش
ــركت  ــتند به ش احيانًا وجوهى را نتوانس
ــد و يا درگيرى  ــد و مراجعه كردن بپردازن
ــتند به ما مراجعه  با نمايندگى هاى ما داش
كردند، ما راسًا به اين موضوع ها رسيدگى 
كرديم و تمام اين شكايت ها را هم به نتيجه 

رسانديم.
ــيدگى به هر گزارشى در مجموعه   رس
ــت يعنى هر  ــى كمتر از 4 روز اس بازرس
گزارشى كه به ما مى رسد تا 4 روز به نتيجه 

مى رسانيم.
و سخن آخر؟

جا دارد از مجموعه مديريت ارتباطات 
ــطح  ــيار فعال در س كه با يك ديد باز و بس
شركت كار مى كنند تقدير و تشكر كنم؛ چرا 
كه مديريت ارتباطات مناسبت ها را بسيار 
ــش مى دهد و زمان ها را خيلى  خوب پوش
خوب تشخيص مى دهد و توانسته خدمات 
ــه پارس خودرو به  خوبى را براى مجموع

ارمغان بياورد.

قصد داشتن نمايندگــىد داشت د
گفت وگوگفت وگو

حميدرضا روزبهانى با 28 سـال سـابقه اجرايى و مديريتى در مجموعه هاى 
مهمى چون سپاه، وزارت ارشاد، صدا و سيما و نيز ايران خودرو، يك سال است 
كه به پارس خودرو پيوسـته اسـت. وى در حال حاضر بازرس ويژة مديرعامل 
است و نمايندگى مديرعامل در بسيارى از كميته هاى شركت را داراست. با وى 
درباره هفت هكتار زمينى كه پـس از مذاكرات طوالنى، اخيـراً به پارس خودرو 
پيوسـته، مسـائل مربوط به شـهردارى و پارس خودرو و كميته هاى شركت به 

گفت وگو نشستيم. 

حميدرضا روز بهانى
 بازرس ويژه

 مدير عامل خبر داد:

پارس خودروپارس خودرو
 هفتاد هزار متر  هفتاد هزار متر 

وسيع تر شدوسيع تر شد
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نامه پارس
محدثه پيشداد
دوم راهنمايى

على حاتمى
سوم ابتدايى

مريم افرافراز
سوم راهنمايى

سپهر تركىحانيه سنگى
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د م
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متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
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متاز
د م

اگر
ش

متاز
د م

اگر
ش

پارسا هداوندخانى
دوم ابتدايى

سيد عليرضا ياريان
دوم ابتدايى

عباس اسدپور
چهارم ابتدايى

امير رضا محمدى زاده
پنجم ابتدايى

آرش نظرى
دوم راهنمايى

حامد بيات مختارى
دوم ابتدايى

محمد چوبدارىشادى رحمتىعليرضا شط فروش
اول دبستان

دانيال قليچ پور

مرضيه حاتمى
اول ابتدايى

پارسا محمدعلى پورهانيه قليچ پور
اول ابتدايى

فرزندان كاركنان پارس خودرو در سال تحصيلى گذشته به موفقيت هاى بسيارى دست  يافتند و از شماره پيش تا چند شماره آينده تصاوير و 
اسامى فرزندان برگزيده همكاران را در نشريه به چاپ خواهيم رساند.

تصاوير اين شماره به فرزندان كاركنان «واحد مالى»و«بدنه» اختصاص دارد.

فرزندان برگزيده كاركنان پارس خودرو
 در مقاطع تحصيلى مختلف

ممتازهاممتازها
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نامه پارسنامه پارس

متاز
د م

اگر
ش

محمد عطايى
دوم ابتدايى

سعيد نيك خصالاحسان شهابىايمان زينعلى
دوم ابتدايى

محمدرضا 
هوشمندى پور

فائزه عبداللهى
پنجم ابتدايى

ايمان زينعلى

متاز
د م

اگر
ش

احسان شهابى

متاز
د م

اگر
ش

سعيد نيك خصال
دوم ابتدايى

متاز
د م

اگر
ش

محمدرضا 
هوشمندى پور

متاز
د م

اگر
ش

فائزه عبداللهى
پنجم ابتدايى

متاز
د م

اگر
ش
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ش
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ش
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د م
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ش

سپيده عابدى
پنجم ابتدايى

محمد رضا فروزانفر
سوم ابتدايى

مينا بخشى ميالد مرداى
اول ابتدايى

كوثر عليزاده
سوم ابتدايى

سميرا سميعى
دوم راهنمايى

سينا فرحى
دوم دبستان

محمد حسين اسماعيلى
دوم راهنمايى

فاطمه يوسفى مقدممهديه صادقىعلى ايمانىريحانه اجاللىاسماء جهان تيغ
چهارم ابتدايى

مهدى
فرزين بهرامى

مريم سر زعيم سيد فاطمه موسوى
اول راهنمايى

متاز
د م

اگر
ش

زهرا محمد حسن
چهارم ابتدايى

ممتازهاممتازها



مشــكل تأمين قطعه  تندر90 از سوي رنو 
پارس و مسائل موجود در توليد اين خودرو 
موضوع تازه اي نيست و كماكان با گذشت 
ــه حد مطلوبي  دو ســال از توليد آن، تيراژ ب
ــيده و همين امر، اعتراض ايران خودرو  نرس
ــه اقتصادي  و پارس خــودرو مبني بر توجي
نداشتن ساخت تندر90 در داخل را برانگيخته 

است. 
اما طبق اظهارات وزير صنايع و معادن گويا 
قرار است اتفاق جديدي در اين باره رخ دهد 

تا مشكالت فوق برطرف شود. 
ــه عنوان  ــارس ب ــركت رنوپ ــذف ش ح
تأمين كننده قطعات تندر90 براي ايران خودرو 
ــت كه  ــوع مهمي اس ــودرو موض و پارس خ
محرابيان بر روي آن تأكيد كرده و تلويحًا آن 
را راه برون رفت از بحران دو ساله بزرگ ترين 
كار مشترك خودروسازان ايران با شركت رنو 

دانسته است. 
البته وي معتقد است كه با حذف رنو پارس 
ــود مي يابد، چرا كه  وضعيت تأمين قطعه بهب
قطعه سازان داخلي قابليت هاي خوبي دارند 
ــي هم كه بايد از طريق واردات  و تأمين بخش
ــود، با يك قرارداد درازمدت توسط  انجام ش

خودروسازان داخلي امكان پذير است. 
ــددي به عنوان  ــائل و قضاياي متع از مس
ــاز كار تا كنون ياد  موانع توليد تندر90 از آغ
ــده، ولي نكته اي كه اخيراً در راستاي عدم  ش
ــن قطعه كالف  ــارس در تأمي توانايي رنو پ
ــده، بدهي دو  ــر در گم تندر90 اعالم ش س
خودروساز داخلي به رنوپارس است. اين در 
حالي است كه بدهي هاي شركت هاي داخلي 

ــل فروش آنها رقم قابل  به رنو پارس در مقاب
ــوب نمي شود و نمي تواند  مالحظه اي محس
ــراي عدم تأمين قطعه  توجيه چندان خوبي ب

ــد.  تندر90 باش
گذشته از اين موضوع و در كنار تأكيد وزير 
در حذف رنوپارس، ميشل كربل، مديرعامل 
رنوپارس نيز پيش از اين در پاسخ به اين كه آيا 
خودروسازان مي توانند براي موارد نياز خود 
اقدام به تأمين قطعه از كشورهاي ديگر كنند و 
اين كه آيا اين امر خالف قرارداد است؟ گفته 

بود كه اين امر خارج از قرارداد است. 
ــم تندر ايراني  ــرده بود كه اس وي تأكيد ك
است، ولي بايد توجه داشت كه خودرو رنو 
است. در خصوص مباحث مالي قرارداد نيز 
مباحث پول قطعات CKD، فروش خودرو، 
حق ليسانس و سود رنوپارس مطرح است و 
اگر اين كار بر عهده ما نباشد، زواياي قرارداد 

به هم مي خورد. 
ــي تأمين قطعات يدكي را  اما كربل در حال
ــد كه محرابيان  نيز بر عهده رنوپارس مي دان
ــارس خالف قرارداد  تأكيد دارد حذف رنوپ
نيست، زيرا اين شركت بايد وظايف خود را به 
درستي انجام دهد و نقش سازنده خود را ثابت 
ــع و معادن تاكنون به اين  كند و وزارت صناي
نتيجه نرسيده كه حضور رنوپارس مي تواند 

يك حضور مؤثر و پرفايده باشد. 
بايد دانست كه خودروسازان نيز از حذف 
ــركت رنوپارس چندان ناخشنود نيستند،  ش
ــان از آن  ولي در اين باره چيزي كه كارشناس
ــث نظارت هاي  ــي مي كنند، بح اظهار نگران
رنو و كيفيت توليد تندر90 پس از حذف اين 

شركت است. 
ــدس محرابيان، وزير  در همين رابطه مهن
صنايع و معادن، در گفت و  گويى به اين مسئله 

پرداخته است.
 با توجه به عدم تأمين قطعه به صورت مناسب 
از سوي رنوپارس و توليد نابه سامان تندر90چه 
ــامان دادن به تأمين قطعه  برنامه اي براي سر و س
ــيه زيان اين خــودرو براي  ــد بدون حاش و تولي

خودروسازان داخلي داريد؟ 
ــود را در وزارتخانه  ــه من كار خ روزي ك
آغاز كردم، هنوز اين خودرو به توليد نرسيده 
بود و با وجود اين كه براي آن نيز ثبت نام انجام 
شده و زمان تحويل گذشته بود، ولي باالخره 
ــازان  اين خودرو توليد و تعهدات خودروس
ــد. ولي در فرآيند  تا حدود زيادي محقق ش
ــه پي برديم  ــي اين قرارداد به اين نكت بررس
ــراي اين قرارداد،  كه مانع مهم در جريان اج
ــت. لذا با حذف اين  ــركت رنوپارس اس ش
ــم تا اين  ــورت اصولي موافق ــركت به ص ش
ــير قرارداد كنار رود؛ چرا كه  ــركت از مس ش
بخشي از قطعات تندر90 بايد در داخل ساخته 
شود كه قطعه سازان داخلي اين توانايي را در 
ــه بايد از  ــي هم ك داخل دارند و تأمين بخش
ــك قرارداد  ــود با ي ــق واردات انجام ش طري
درازمدت توسط خود خودروسازان داخلي 

امكان پذير است. 
اين موضوع بررسي شده و ممكن است با 
ــركت رنوپارس از مسير اين پروژه  حذف ش
ــود؛ هر چند در حال  ــرعت اجرا بيشتر ش س
ــده  ــفارش هاي الزم انجام ش ــم س حاضر ه

است. 
 ولي عنوان شــده بود كه حــذف رنوپارس 

خالف قرارداد تندر90 است؟ 
ــز داريم،  ولي حذف  البته ما مالحظاتي ني
ــت؛ چون اين  رنوپارس خالف قرارداد نيس
شركت بايد وظايف خود را به درستي انجام 
دهد و نقش سازنده خود را ثابت كند كه ما به 
اين نتيجه نرسيده ايم. در حال بررسي هستيم 
ــن قرارداد با جديت  تا با حذف رنوپارس، اي

بيشتري دنبال شود. 
 آيا با حذف رنوپارس مشــكل تندر90 حل 

مي شود؟ 
ــاالنه 150 هزار دستگاه براي  آمار تيراژ س
ــتند  ــاز داخلي مس هر كدام از دو خودروس
ــرايط بازار را ديد. اين رقم  ــت و بايد ش نيس
تنها يك برآورد بوده است. ما به دنبال فروش 
محصوالت ايراني تر هستيم كه ارزش افزوده 
ــتري از كشور را  ــتري دارد و منافع بيش بيش
ــط  ــهم توس ــن مي كند. حال اگر اين س تأمي
فروش خودروهاي داخلي تأمين شود، از آن 

بيشتر استقبال مي كنيم. 
 يعني قرار است تندر 90 به تدريج از چرخه 
توليد كنار رود و خودروهاي داخلي جايگزين 

آن شوند؟ 
ــا 100 به اين موضوع  نبايد با نگاه صفر ي
ــا 100 فاصله   ــه بين صفر ت نگاه كرد، چرا ك
است. تندر90 مي تواند با حجم كمتري توليد 
شود و حجمي كه در بازار برآورد شده، توسط 

خودروهاي داخلي تأمين شود. 
ــا چه زماني عملي   فرآيند حذف رنوپارس ت

مي شود؟ 
ــي است  اين موضوع فقط در حال بررس
ــت گذاري خودرو بايد  ــوراي سياس و در ش

رسيدگي شود. 

وزير صنايع و معادن: 

مشــكل تأمين قطعه  تندر90 از سوي رنو 
پارس و مسائل موجود در توليد اين خودرو 
موضوع تازه اي نيست و كماكان با گذشت 

طل آ ل ل
ع

ــل فروش آنها رقم قابل  به رنو پارس در مقاب
ــوب نمي شود و نمي تواند  مالحظه اي محس
ــراي عدم تأمين قطعه  توجيه چندان خوبي ب

شركت است. 
ــدس محرابيان در همين رابطه مهن
صنايع و معادن، در گفت و  گويى به اين

با حذف رنوپارس از پروژةبا حذف رنوپارس از پروژة
 تندر تندر9090 موافقم موافقم
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نگاهي به آمار توليد خودرو در كشورهاي اروپايي 
طي سال 2008 ميالدي نشــان مي دهد، در حالي كه 
توليد خودرو تقريباً در اغلب كشورهاي غرب و شمال 
اروپا با افت روبه رو شده، برعكس، اكثر كشورهاي 

شرق اروپا رشد توليد را تجربه كردند. 
ــان  ــازان نش ــن جهاني خودروس  آمار انجم
مي دهد كه در سال گذشته ميالدي توليد خودرو 
ــك، فنالند،  ــد اتريش، بلژي ــورهايي مانن در كش
فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد 
و انگلستان با كاهش روبه رو شده و اين در حالي 
ــت كه توليد خودرو در كشورهاي شرق اروپا  اس
مانند جمهوري چك، مجارستان، لهستان، روماني، 
اسلووني، روسيه، بالروس و اوكراين با رشد مواجه 

شده است. 
ــترين كاهش توليد در بين  ــاس بيش بر اين اس
ــمال اروپا مربوط به كشور  كشورهاي غرب و ش

اتريش با 33. 8 درصد بوده است. 
ــا 24. 4 درصد  ــور نيز فنالند ب بعد از اين كش
ــاي بعدي قرار  ــا 20. 3 درصد در رده ه و ايتاليا ب

گرفتند. 
ــرق اروپا  ــورهاي ش ــن كش ــن در بي همچني
ــتان با 20  ــد توليد به كشور لهس ــترين رش بيش
درصد تعلق گرفت. بعد از لهستان نيز كشورهاي 

مجارستان با 5. 18 درصد و روسيه با 7. 8 درصد 
ــوم از نظر رشد توليد جاي  در رده هاي دوم و س

گرفتند. 
اما در شرايطي كه در غرب و شمال اروپا عنوان 
بزرگترين خودروساز به كشور آلمان با توليد شش 
ميليون و 40 هزار و 582 دستگاه اختصاص يافت، 
ــيه با توليد يك ميليون و  ــرق اروپا نيز روس در ش
790 هزار و 301 دستگاه انواع خودرو بزرگ ترين 
توليدكننده اين منطقه لقب گرفت. در همين حال در 
رده بندي كلي انجمن جهاني خودروسازان آلمان 
توانست رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد، در 
حالي كه روسيه با پست سر گذاشتن انگلستان رده 

12 را به دست آورد. 
همچنين در غرب و شمال اروپا بعد از آلمان، 
ــپانيا قرار گرفتند و در  ــه و اس ــورهاي فرانس كش
ــيه كشورهاي لهستان  شرق اروپا نيز پس از روس
ــوم را كسب  و جمهوري چك رتبه هاي دوم و س

كردند. 
اين آمار در حالي مطرح مي شود كه كارشناسان 
پيش بيني كرده اند در صورت ادامه سرمايه گذاري ها، 
صنعت خودروسازي در شرق اروپا مي تواند دوباره 

به جايگاه اصلي خود بازگردد. 
ــدرت اصلي  ــيه به عنوان ق در اين بين روس

صنعت خودروسازي در شرق اروپا نقش مهمي 
ــال هاي اخير  ــت؛ به طوري كه طي  س داشته اس
ــان اقدام  ــازان مطرح جه ــياري از خودروس بس
ــور  ــداث كارخانه و خط توليد در اين كش به اح

كرده اند. 
روسيه مانند كشورهاي چين، هند و برزيل جزو 
ــتعد و نوظهور به حساب مي آيد و  بازارهاي مس
كارشناسان پيش بيني كرده اند كه ظرف چند سال 
ــي از قدرت هاي صنعت  ــور به يك آينده اين كش
خودروسازي در جهان تبديل شود. اين كشور در 
سال گذشته ميالدي توانست با پشت سر گذاشتن 
ــاره اروپا  ــازار خودرو در ق آلمان به بزرگترين ب

تبديل شود. 
در بين 50 شركت بزرگ توليدكننده خودرو در 
جهان در سال 2008 ميالدي نام سه شركت روسي 
نيز به چشم مي خورد كه به ترتيب رتبه عبارتند از: 

اتوواز (18)، گاز (34) و UAZ با رتبه 48. 
جالب اينجاست كه به غير از سه شركت روسي 
ــركت ديگر خودروسازي در  يادشده فقط يك ش
ــركت بزرگ  ــته در ميان 50 ش شرق اروپا توانس
توليدكننده خودرو در جهان در سال 2008 ميالدي 
قرار گيرد كه آن نيز شركت لوآز اوكراين با رنكينگ 

44 است.

 RـGT شركت خودروسازي نيسان موتور ژاپن مدل
خود را به عنوان پرشتاب ترين خودرو جهان معرفي كرد. 
ــود را به كتاب  ــان مدل GTـR خ ــاس نيس  بر اين اس
ركوردهاي گينس براي درج نام آن به عنوان پرشتاب ترين 

خودرو جهان پيشنهاد كرده است. 
ــرض 3. 5 ثانيه از  ــان مي تواند در ع مدل GTـR نيس
سرعت صفر به سرعت 62 مايل در ساعت برسد. نيسان 
GTـR موتوري با گنجايش 3 . 8 ليتر داشته و با قدرت 473 

اسب بخار كار مي كند. 
ــزار و 740 كيلوگرم  اين خودرو وزني معادل يك  ه
داشته كه اين وزن در افزايش شتاب خودرو تأثير زيادي 

ــان اعالم كرده اند كه حتي شركت  داشته است. كارشناس
پورشه نيز نمي تواند در حال حاضر از نظر شتاب با مدل 

نيسان رقابت كند. 
ــه  ــان ك ــد 4در نيس ــدل جدي ــان از م كارشناس
ــتاب ترين خودرو حال حاضر جهان است با عنوان  پرش
ــه در عرض   ــد. مدل پانامرا پورش «گودزيال» ياد كرده ان
ــرعت خود را از صفر تا 62 مايل در  4. 2 ثانيه مي تواند س

ساعت برساند. 
يكي از مدل هاي شركت ميتسوبيشي نيز همين شتاب 
را در عرض حدوداً چهار ثانيه به دست مي آورد كه در هر 
صورت در رتبه اي پايين تر از مدل نيسان قرار مي گيرند. 

نيسان« گودزيال» مى شود!

 

 

 
 

معاون فروش پارس خودرو پيش بينى كرد: 

با توجه به استقبال مشتريان و رشد فروش 
ــال،  ــه ماهه ابتداى س خودرو مگان در س
پيش بينى مى شود خودرو مگان در سال 88 

عنوان خودرو سال ايران را كسب كند.
ــاون فروش  ــت مع ــرز فيروزبخ  فريب
ــت: از ابتداى  ــودرو گف ــركت پارس خ ش
سال 1388 تا كنون بيش از 2هزار دستگاه 
خودرو مگان تحويل مشتريان محترم شده 
است و مگان از اين نظر، يكى از پر فروش 
ترين خودروهاى كالس 25ميليون تومان 

از ابتداى سال 88 است. 
ــال كامل  ــاره به انتق ــت با اش فيروزبخ
ــايت شمالى  خط توليد خودرو مگان از س
ــايت جنوبى و  شركت پارس خودرو به س
ــق براى توليد  ــيار دقي برنامه ريزى هاى بس
يكى از ايمن ترين خودروهاى دنيا در كشور 
گفت: بر اساس تمهيدات و هماهنگى هاى 
ــركت هاى تأمين كننده  ــده با ش به عمل آم
قطعات، روند رو به رشد مناسبى در توليد 

خودرو مگان صورت پذيرفته است. 
ــاى مهم  ــق اولويت ه ــزود مطاب وى اف

ــتقبال  ــان، اس ــودرو در جه ــتريان خ مش
ــتريان از ايمنى، كيفيت، زيبايى و دوام  مش
و خدمات پس از فروش است و با توجه به 
اينكه خودرو مگان داراى ويژگى هاى فوق 
ــركت پارس خودرو مصمم است  است، ش
ــر و در حال انجام، به زودى  با اقدامات مؤث
مراحل داخلى سازى اين خودرو را به عنوان 
يكى از با كيفيت ترين خودروهاى كشور به 

اتمام برساند. 
ــوص خدمات  ــت در خص فيروزبخ
ــد كرد  ــز تأكي ــگان ني ــس از فروش م پ
ــاى الزم در خصوص ارائه  برنامه ريزى ه
ــروش مطلوب تر اين  ــس از ف خدمات پ
ــده و اميدواريم از اين  ــام ش خودرو انج
پس نيز به نحوى ويژه، شايسته و در خور 
ــاهد انجام تعهدات  ــتريان ايرانى، ش مش
ــمگير در ارائه خدمات به  ــد چش و رش

صاحبان اين خودرو باشيم. 
فيروزبخت با اعالم توليد خودرو مگان 
cc 2000 اتوماتيك و 7 دنده در داخل كشور 
افزود: كليه مراحل ظرفيت سنجى، لجستيك 

ــراى توليد اين  ــاى الزم ب و برنامه ريزى ه
خودروها در داخل كشور انجام شده است و 
به زودى عالوه بر اين خودروها شاهد توليد 
خودروهاى ديگرى از خانواده مگان همچون 
مگان كوپه و مگان هاچ بك خواهيم بود. وى 
در پايان گفت پيش بينى مى شود قيمت مگان 
7 دنده و اتوماتيك cc 2000، بين 28 تا 30 

ميليون تومان باشد. 
مگان ركورد زد

ــگان در شــركت  ــد م ــورد تولي رك
پارس خودرو شكست.

براساس اين گزارش و بنا بر اعالم مديريت 
مونتاژ رنو،روز 6 تير با توليد 50 دستگاه مگان در 

يك روز، ركورد توليد روزانه مگان شكست. 

مگان خودروى سال ايران مى  شود 
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نامه پارسنامه پارس

خودروسازي اروپا در سال  2008

ــت: با انقالبي كه   يك روزنامه چاپ تركيه نوش
ــازي خود انجام داد، طي  ايران در صنايع خودروس
ــاالنه خود به دو  ــال آينده با رساندن توليد س 10س
ميليون و 133هزار دستگاه خودرو، بزرگ ترين كشور 

از نظر صنايع خودروسازي در منطقه خواهد شد. 
 روزنامه پرشمارگان «خبرترك» با عنوان دومين 
ــازي اين كشور  انقالب ايران در صنايع خودروس
ــه در حال  ــت: ايران ك ــت نوش در حال تحقق اس
ــون و 309هزار  ــاالنه يك ميلي ــا توليد س حاضر ب
دستگاه خودرو، بزرگ ترين توليد كننده خودرو در 
خاورميانه است، با اتكا به توانايي ها و استعدادهاي 
ــي اين بار در  ــود، انقالب ديگري را، ول داخلي خ

صنايع خودروسازي انجام مي دهد. 
ــد انواع  ــتي از تولي «خبرترك» با چاپ فهرس
ــي و خارجي در  ــاز داخل ــي كه با امتي خودروهاي
ــت: دو كارخانه بزرگ  ايران توليد مي شوند، نوش
ــگامان صنايع  ــايپا در ايران پيش ايران خودرو و س
ــتند كه 40درصد سهام آنها در  خودروسازي هس

كنترل دولت است. 
ــال  ــت: تحقيقاتي كه در س ــن روزنامه نوش اي
2007ميالدي انجام شد، نشان مي دهد حدود نيمي 
ــال سن  از خودروهاي فعال در ايران باالي 25س
دارند، ولي اهميتي كه ايران به صنايع خودروسازي 
مي دهد و سرمايه گذاري هايي كه در سال هاي جديد 
در اين زمينه صورت گرفته، جمهوري اسالمي ايران 
را به عنوان كشوري كه بازار آن از ظرفيت عظيمي 
برخوردار است، به صورت بزرگ ترين توليد كننده 

خودروي سواري در منطقه تبديل كرد. 
ــاره به اين كه ايران در دوران  «خبرترك» با اش
ــاه معدوم بزرگ ترين بازار مصرف براي  رژيم ش
ــت: بعد از  ــواري لوكس بود، نوش خودروهاي س
وقوع انقالب اسالمي، ايران واردات اين خودروها 
ــد و شكوفايي صنعت  را متوقف كرد و براي رش
خودروسازي با امكانات و توانايي ها و استعدادهاي 
ــه افزود:  ــرد. اين روزنام ــش ك داخلي خود كوش
ــوي مؤسسه ــده از س نتايج پژوهش هاي انجام ش

جهاني J. D Powers كه در اواخر ژوئن ماه گذشته 
منتشر شد، نشان مي دهد ظرفيت توليد خودروي 
ــك ميليون و  ــال 2016ميالدي را از ي ايران در س
ــتگاه فعلي به دو ميليون و 133هزار  309هزار دس
دستگاه خواهد رسيد. بنابراين گزارش، ايران ظرف 
پنج سال آينده پنج مدل متفاوت خودروي سواري 

را به بازار عرضه خواهد كرد. 

خبرخبر
يك روزنامه چاپ تركيه:

 دومين انقالب در ايران
 در صنايع خودروسازي

 به وقوع مي پيوندد



چه ضرورتى باعث شد تا به فكر ساخت ماكت 
سالن مونتاژ ال 90 بيفتيد؟

ــالنى است كه در  ــالن مونتاژ ال 90 ،  س س
ــيار قابل توجه است. به همين  خاورميانه بس
علت بازديدهايى كه از شركت انجام مى شود 
بيشتر از اين سالن شروع مى شود. هم تجهيزات 
ــالن توليد مى شود  و هم خودرويى كه در س
ــتند و به همين خاطر  خودروهاى به روز هس
ــددى از آن صورت مى گيرد.  بازديدهاى متع
براى اينكه بتوانيم قبل از اينكه بازديدكننده ها 
وارد سالن شوند و با حجم عظيمى از وسايل 
ــردرگمى نشوند و  ــوند و دچار س روبرو ش
ــر طراحى اين  ــنايى از آن پيدا كنند به فك آش
ــتورى كه آقاى  ماكت افتاديم. با توجه به دس
ــو دادند  ــر مونتاژ رن ــدس مكوندى مدي مهن
ــاخت ماكت را شروع  مهر ماه سال 87 كار س
كرديم و حدود 7 ماه زمان صرف كرديم؛ 30 
ــاخت ماكت به اتمام  ــت 88 كار س ارديبهش
ــاخت اين ماكت، بازديدكننده ها  رسيد. با س
ــكاران كامًال  ــط توضيحات يكى از هم توس
ــنايى پيدا مى كنند. در واقع  نسبت به سالن آش
ــا و... از روى  ــتگاه ها، تجهيزات، خط ه ايس
ماكت به بازديد كننده ها معرفى مى شود كه اين 
امر باعث مى شود درك بيشترى نسبت به سالن 

واقعى داشته باشند.
چه كســانى در اين پروژه با شــما همكارى 

داشتند؟
طراح و سازنده ماكت خودم بودم. چيزى 
ــاعت روى اين كار وقت  بالغ بر 1548 نفر س
گذاشتيم كه حدود يك هزار و 200 ساعت آن 
ــتم. حدود 90 ساعت را  را خودم وقت گذاش
ــتم  مهندس يزدى از همكاران نت براى سيس
ــرف كردند. 90  ــك ماكت وقت ص الكتروني
ساعت هم آقاى كامبيز عليدوست از همكاران 
مونتاژ سالن مونتاژ صرف اين كار كردند. آقاى 
محمد دولتى هم حدود 90 ساعت در اين كار 

زحمت كشيدند.
اين همكاران چه كمكى كردند؟

در مراحل كار وقتى قطعاتى كه مى خواستيم 
و احتياج به رنگ كارى داشت اين دوستان به 
ــًا قطعاتى را كه  ــا بعض ما كمك مى كردند. ي
ــاخت و نصب مى توانند  مى ديديم همه در س

كمك كنند از آنها استفاده كرديم.
اولين نمونة كار شما بود؟

بله.
چطور شد كه از شما خواستند اين ماكت را 

بسازيد؟
ــت يك استعداد هنرى  حقيقت اش اين اس
ــت. مثًال در جوشكارى و كار  در وجودم اس
با چوب توانايى هايى دارم. قبل از اينكه وارد 
پارس خودرو شوم در برق ساختمان و سيستم 
ــاى حريق و  ــته و اطف ــاى مدار بس دوربين ه
ــام دادم كه در همين  كارهاى فنى زيادى انج
ــاخت اين ماكت هم به من واگذار  ــتا س راس

شد.
چقدر هزينه برد؟

ساخت اين ماكت زير هفتصد هزار تومان 
ــترين هزينه  ــت كه بيش نقداً هزينه دربرداش
ــتم برق آن بود. اما ساخت آن  مربوط به سيس
را اگر بخواهيم با احتساب موادى كه از داخل 
شركت ساختيم و براى آن استفاده كرديم زير 

يك ميليون تومان هزينه داشت.
پيشنهاددهنده اوليه ساخت اين ماكت چه كسى 

بود؟
جناب آقاى مهندس مكوندى مدير سالن 

مونتاژ محصوالت رنو.
آيا اين كار توانسته در بازديدها، تسريع  كننده 

باشد؟
ــش از اين كه وارد  قطعًا. بازديدكننده ها پي
ــوند با ذهنيتى كه از طريق  ــالن واقعى ش س
ــر مى توانند خطوط را  ماكت پيدا مى كنند بهت
ــه بدنه از كجا  ــند و به عينه مى بينند ك بشناس

ــود و از كجا مى آيد و در خط  ــروع مى ش ش
ــود كه اين  چه عملياتى روى آن انجام مى ش
ــت. همان طور كه مى دانيد  امر خيلى مهم اس
ما كليه تجهيزاتى كه در داخل سالن داريم را 

سعى كرديم در ماكت بياوريم.
ماكت با چه مقياسى از واقعيت ساخته شده 

است؟
ــه 63 از واقعيت  ــا مقياس 1 ب اين ماكت ب
ــت. مى توانم به جرأت  سالن ساخته شده اس
ــت و به صورت  بگويم كه همه چيز آن با دق
ــت. چيزى نيست كه  مهندسى انجام شده اس
آن را از قلم انداخته باشيم. اندازه ها به گونه اى 
ــت كه با مقياس مذكور مطابقت دارد و در  اس
واقع مى توان گفت يك سالن كوچكى است 

از مونتاژ ال90.
ظاهراً اين ماكت اولين محصول كارگاه كايزن 

است؟
ــب كايزن ارائه  بله. ما اين ماكت را در قال
ــاى مهندس مكوندى  كرديم. بحثى هم كه آق
داشتند اين بود كه ماكت در قالب كايزن ارائه 
شود. اولين محصول خروجى از كارگاه كايزن 

ما همين ماكت سالن مونتاژ ال 90 است.
برنامه اى هم براى آينده داريد؟

با توجه به جديت مديريت سالن مونتاژ در 
بحث كايزن و پيگيرى هاى جدى ايشان سه ماه 
پيش كميته كايزن تشكيل شد. ما برنامه ريزى  
ــتگاه كاربرد  داريم. در كار بعدى طراحى دس
خود روى مگان را برنامه داريم كه حدود چهل 
ميليون تومان براى شركت سودآورى خواهد 
داشت. ما االن با كمك مهندس شريفى در حال 

طراحى آن هستيم.
اين دستگاه چه كار مى كند؟

ــقف  كارتن هايى كه براى صداگيرى در س
ــود را از طريق اين دستگاه  مگان استفاده مى ش
مى توان به سقف مگان چسباند. يك نمونه آن 
هم االن ساخته شده و شركت هاى بيرونى نصب 

كردند كه داراى يك سرى مسائلى است طبق 
سرعت خط جواب نمى دهد به همين خاطر ما 

طراحى اين كار را انجام خواهيم داد.
پس ساخت و طراحى به دغدغه اصلى شما 

تبديل شده و ادامه خواهد يافت؟
دقيقًا. برنامه مطالعاتى براى صندلى داريم 
ــت و براساس  ــالن ماس كه مشكل بزرگ س
ــتيم.  ــكل آن هس ــات در حال حل مش مطالع
قرار است روباتى ساخته شود تا صندلى را به 

صورت اتومات داخل ماشين بگذاريم.
چه انتظاراتى از مديران داريد؟

ما با كمبود يك سرى از تجهيزات دراينجا 
ــته آقاى مهندس  ــال گذش ــتيم. س مواجه هس
ــردى s 5  و كايزن در  ــه راهب ــى 2 كميت تفرش
شركت تشكيل دادند. به نظرم اين مسئلة بسار 
مهمى است. چون اين دو مقوله عواملى هستند 
كه خودروسازان بزرگ دنيا از دل آن توانستند 
ــند. انتظار داريم تا در شركت به  به جايى برس
مرحله اى برسيم كه به كايزن اهميت بيشتر از 
آنچه كه است داده شود. داخل سالن هاى ديگر 
ــالن مونتاژ ال  وجود چنين كارگاهى كه در س
90 است وجود ندارد. اميدواريم در سالن هاى 
ديگر اين كارگاه ها ساخته شود. به نظرم با اين 
كار مى توان هم به كار توليد و هم به توليد بيشتر 

و به روزتر و با كيفيت تر كمك كرد.
و سخن آخر...

ــدس حيدرى  ــدس مكوندى و مهن از مهن
ــكر مى كنم كه پيگير انجام اين كار  بسيار تش
هستند. هم چنين از آقاى مهندس تفرشى كه 
به صورت سرزده براى ديدن ماكت به سالن 
آمدند تشكر مى كنم ايشان خيلى به ما انگيزه 
دادند و انتظار داريم كه كارگاه ما بيشتر تجهيز 
شود و به سيستم شناسانده شود. توقع ما اين 
ــترى براى سيستم كايزن  ــت كه زمان بيش اس
صرف شود و امكانات بيشترى براى پيشبرد و 

توسعه آن تعلق گيرد.

چه ضرورتى باعث شد تا به فكر ساخت ماكت 
سالن مونتاژ ال 90 بيفتيد؟

ــالنى است كه در  90 ،  س ــالن مونتاژ ال س

زحمت كشيدند.
اين همكاران چه كمكى كردند؟

در مراحل كار وقتى قطعاتى كه مى خواستيم 

ــود و از كجا مى آيد و در خط  ــروع مى ش ش
ــود كه اين  چه عملياتى روى آن انجام مى ش
ــت. همان طور كه مى دانيد  امر خيلى مهم اس

كردند كه دار
سرعت خط
طراحى اينك

بازديد از سالن ال 90 ، تنها با 5 قدم

گفت وگو با على اكبر مرادى سازنده ماكت سالن مونتاژ ال 90

على اكبر مـرادى طراح و سـازنده ماكت 
سـالن مونتاژ ال 90 ، پرحـرارت، با هيجان 
و اشـتياق در گفت وگو با نامه پارس از نحوه 
ساخت اين ماكت، ضرورت ها و الزامات آن 

گفت. 
آنچه در پى خواهد آمد حاصل گفت و گوى 
ما است با وى كه در داخل كارگاه كايزن ضبط 

شده است.
وى كه عالوه بر ذوق و استعداد فراوان در 
طراحى، اخيراً از سوى مديريت مونتاژ رنو به 
عنوان «كايزن من» معرفى شـده، به عنوان 
استادكار در خط موتور سـالن مونتاژ ال 90 

مشغول به كار است.
با هم گفت و گـو با اين همكار 27 سـاله 
كه از فروردين 85 به پارس خودرو پيوسـته 

را مى خوانيم.
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ــازان، توليد هر دستگاه تندر 90   بر اساس ادعاي خودروس
در شركت هاي ايران خودرو و سايپا، بيش از 10 ميليون ريال 

ضرر در پي دارد. 
يك مقام آگاه در وزارت صنايع و معادن گفت: مسائل مربوط 
ــئوالن ذي ربط در  ــوي مس به توليد خودرو تندر 90 به دقت از س
ــود تا هرچه زودتر با تدوين  وزارت صنايع و معادن دنبال مي ش
راهكاري مطمئن و اقتصادي، شاهد روند رو به جلوي توليد براي 

اين خودرو باشيم. 
ــود، وزارت صنايع  ــرايط موج ــد: با توجه به ش وي متذكر ش
ــركت  ــدر90 را به يكي از دو ش ــر دارد توليد تن ــادن در نظ و مع

خودروسازي ايران خودرو يا سايپا واگذار كند. 
ــدر90 در يكي از دو  اين مقام مطلع تصميم واگذاري توليد تن
ــور را كاهش ضرر حاصل از توليد اين  شركت خودروسازي كش

خودرو در شركت هاي ايران خودرو و سايپا و جبران حاشيه ضرر 
توليد اين محصول اعالم كرد. 

وي با تأكيد مجدد از مطالعات گسترده براي بهبود شرايط توليد 
تندر90 در ايران، حذف رنو پارس را يكي از گزينه هاي پيشنهادي 

براي دستيابي به اين شرايط دانست. 
ــاالنه شركت هاي  ــاره به نزديكي مجامع س اين مقام آگاه با اش
ــاخت: به طور  ــازي، طي 10 روز آينده خاطرنشان س خودروس
ــال شركت هاي  حتم ضرر توليد خودرو تندر 90 در مجامع امس

خودروسازي نمود خواهد داشت. 
با توجه به توليد 57 هزار و 170 دستگاه تندر 90 در سال گذشته 
ــازي ايران خودرو و سايپا  ــركت خودروس ــال، دو ش و بهار امس
(پارس خودرو) در مجموع بيش از 571 ميليارد و 700 ميليون ريال 

از بابت توليد اين خودرو ضرر كرده اند. 

برق
 ماكت ال 90

در گفت و گو با مهدى يزدى
ــدى يزدى مســئوليت سيســتم  مه
ــالن مونتاژ ال  الكترونيك ماكــت س
ــر عهده  90 را در طول ســاخت آن ب
ــال 84 در  داشــت. وى كه پيش از س
سايپا مشغول بود از سال  84 تاكنون به 
عنوان كارشناس الكترونيك نت سالن 

ال 90 در پارس خودرو اشتغال دارد.
ــى با اين مهندس  با هم گفت و گوي
الكترونيك كه تا به حال 4 اختراع را هم 

به ثبت رسانده مى خوانيم.
***

عملكرد سيستم برق در ماكت چگونه 
است و چه استفاده اى دارد؟

ــتم برق ماكت شامل دو قسمت  سيس
ــتم از يك طرف  ــت. اين سيس كلى اس
ــى كه  ــت و كس داراى يك ريموت اس
ــه بازديدكننده ها  ــالن را ب مى خواهد س
ــت مى گيرد. و  معرفى كند آن را در دس
از طرف ديگر يك برد كنترلى در داخل 
ــوت وصل  ــه اين ريم ــت و ب ماكت اس
ــت. اگر راهنما بخواهد مثًال ايستگاه  اس
شماره 26 را به بازديدكننده ها معرفى كند 
كد ايستگاه را به ريموت مى دهد و فلشى 
ــت روى آن ايستگاه  كه داخل ماكت اس
مى ايستد و مى توان كامًال راحت و ساده 

ايستگاه را معرفى كرد.
كار ديگرى با اين ريموت نمى توان 

انجام داد؟
ــت  ــك حال ــوت ي ــن ريم ــرا. اي چ
ــرعتى بين 1 تا 9  ــك دارد و با س اتوماتي
قابل تنظيم است. با توجه به آن سرعتى 
كه فرد ريموت را تنظيم مى كند فلش ها به 
طرف جلو حركت مى كنند و مسير مونتاژ 
ــخص مى كند.  ــالن را مش خودرو در س
ــالن را نشناسد با  ــى كه س يعنى اگر كس
ــتم و حركت فلش ها  روشن بودن سيس
ــه خودرو از كجا وارد  مى تواند بفهمد ك
مى شود، چه مسيرى را طى مى كند و از 
كجا به صورت خودرو كامل و توليد شده 

خارج مى شود.
ــم دارد كه  ــتى ه البته يك حالت دس
مى توان با يك دكمه فلش (مسير ياب) را 

به عقب و جلو هدايت كرد.
برنامه اى براى توسعه ماكت از نظر 

الكترونيكى هم داريد؟
قرار است يك سيستم صوتى به ماكت 
ــتم خيلى مهمى  ــم. يك سيس نصب كني
ــدى و آقاى گودرزى  هم كه آقاى مكون
روى آن تأكيد دارند، نصب يك مانيتور 
ــن مانيتور  ــت. اي بزرگ روى ماكت اس
پس از نصب روى ماكت اين قابليت را 
خواهد داشت كه وقتى يك ايستگاه را از 
ــى مى كنيم با زدن يك  روى ماكت معرف
دكمه، هم زمان فيلم واقعى و عكس هاى 
ــالن مربوطه را  واقعى ايستگاه اصلى س
مى توانيم نشان دهيم. يعنى واقعًا نيازى 
نيست كه بازديدكنندگان سالن را كامًال 

بازديد كنند.

يك مقام آگاه در وزارت صنايع و معادن هشدار داد:

ضرر 10 ميليون ريالي توليد
 هر دستگاه تندر 90 

ــيج مسجد امام  يك گروه 35 نفره از بس
ــم تيرماه از  ــنبه ده رضا ( ع) روز چهارش

خطوط توليد بازيد به عمل آوردند. 
ــويق نوجوانان  ــه منظور تش اين بازيد ب
ــجد امام رضا ( ع ) در امر  ــيج مس عضو بس

تحصيل بهتر و برتر برگزار شد. 
ــيجى  ــت نوجوانان بس ــايان ذكر اس ش
ــتياق  ــالن تندر 90 اش در زمان بازديد از س
فراوانى براى شنيدن توضيحات ارائه شده 
ــاخت و توليد نشان  در خصوص فرآيند س
داده و همچنين سؤاالت زيادى نيز در اين 

خصوص مطرح مى كردند. 
ــدگان از همراهى و  ــان بازديد كنن در پاي
ــت و كاركنان  ــه مديري همكارى صميمان

ارتباطات تشكر و قدردانى كردند.

حضور نوجوانان بسيجى در پارس خودرو
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هر چند ايرانى ها در كل، عالقه چندانى به خودروهاى كوچك 
ــن روزها كه كم كم به حذف بنزين  و بدون صندوق ندارند، اما اي
ــهميه اى نزديك و كمبود پاركينگ نيز به مشكلى اساسى براى  س
خودرودارها تبديل شده، شايد اقبال خودروهاى كوچك نيز باز 

شده و ايرانى ها مشترى آنها شوند. 
ــا دو خودرو  ــد فاكتور بگيريم تنه در حال حاضر اگر از پراي
كوچك با نام هاى دوو ماتيز و MVM در بازار كشور وجود دارد و 
اين در حالى است كه چندى ديگر رقيبى آلمانى به جمع آنها اضافه 
ــمارت را مى گوييم؛ خودرويى بسيار كوچك كه  خواهد شد؛ اس
چندى ديگر توسط پارس خودرو واردات آن آغاز و طبق قرارداد 
ــتگاه از آن وارد بازار ايران خواهد شد و به همين دليل  6 هزار دس

نگاهى به مشخصات فنى اين آلمانى كوچك مى اندازيم. 
ــاور مدير عامل پارس خودرو و  مهندس رسول اسداللهى مش
مدير پروژه خودروهاى 2در و 4در اسمارت در خصوص اسمارت 
 Swatch از s از دو حرف و يك كلمه (Smart ) مي گويد: اسمارت
ــكيل شده است.  و حرف m از Mercdes و Art به معنى هنر تش
در واقع اين خودرو را شركت ساعت سازى Swatch براى شركت 
بنز آلمان طراحى كرد. از مزيت    هاى عمده اين خودروها مصرف 

پايين، حجم كم آاليندگى و كوچك بودن خودرو است در حالى كه 
فضاى داخلى مناسبى دارد. اين خودروها از سيستم نيرو محركه 
ميكرو هايبريد بهره مى گيرند؛ به عبارتى در اين سيستم به محض 
اين كه مدت 10 ثانيه پاى راننده روى ترمز قرار گيرد موتور خاموش 
شده و به محض برداشتن پا از پدال ترمز، ماشين روشن مى شود. 
اين فناورى كمك مى كند حداقل 5 تا 7 درصد مصرف سوخت اين 
خودروها نسبت به خودروهايى كه مجهز به اين سيستم نيستند، 

صرفه جويى شود. 
ــد: موتور اين  ــمارت مى افزاي ــاى اس ــروژه خودروه مدير پ
ــوخت حدود 3/4 ليتر در  خودروها 993 سى. سى با مصرف س
هر 100كيلومتر در سيكل تركيبى است. آاليندگى خودرو بسيار 
نازل بوده و استاندارد يورو 4 را پاس كرده است. الزم به ذكر است 
هيچ خودروى توليد داخل در حال حاضر به اين حد از استاندارد 

نرسيده است. 
 اسداللهى همچنين خبر داد كه اين خودروها در هر دو مدل 2در 
و 4در به صورت دنده اتوماتيك ارائه مى شود كه قابليت تبديل به 
دنده معمولى را داراست. در واقع دنده خودرو از طريق دسته دنده 
يا 2 عدد دكمه اى كه بر روى فرمان تعبيه شده است قابليت افزايش 

يا كاهش رادارا ست. 
ــت اين خودروها مجهز به سيستم ترمز ضد قفل  قابل ذكر اس
(ABS) بوده و نوع 2در آن داراى 2 ايربگ ( كيسه هوا ) و نوع 4در 
ــت. از نكات جالبى كه مهندس اسداللهى  آن داراى 4 ايربگ اس
مطرح كرد، سيستم الستيك هاى اين خودروهاست. خودرو فاقد 
الستيك يدكى بوده و پنچرگيرى آن از طريق پمپ برقى نصب شده 
در صندوق عقب، انجام مى شود. در واقع اين پمپ از طريق تزريق 
اسپرى ماده شيميايى و تزريق باد در كمترين زمان بدون نياز به باز و 

بسته كردن چرخ، كار پنچرى گيرى را انجام مى دهد. 
جالب است بدانيم به رغم اندازه كوچك خودروهاى اسمارت، 
اين خودروها داراى چرخ هاى و رينگ هايى با سايز 16 ( همتراز 

خودروى ماكسيما) است. 
وى در خصوص تيپ هاى مختلف اسمارت نيز گفت كه اين 
ــول آن به بازار  ــاده ترين نوع تا نوع ف خودروها در چند مدل از س
عرضه مى شود. در واقع فول هر دو مدل 2 و 4در داراى سان روف 
ــت. نكته ديگر اين  ــا داراى كولر و بخارى اس بوده و صندلى آنه
ــتانداردهاى ايمنى  ــتانداردهاى ايمنى خودرو مطابق با اس كه اس

خودروهاى كالس s ( باالترين سطح خودروهاى بنز) است.  

شركت پارس خودرو با نمايش ويژه خودروهاى جديد، در نهمين نمايشگاه بين المللى خودرو 
و قطعات يدكى مشهد شركت مى كند. 

ــرداد ماه  ــا 17 م ــهد از 13 ت ــگاه بين المللى مش ــل نمايش ــه در مح ــگاه ك ــن نمايش در اي
ــنگين داخلى و  ــبك و س ــاز س ــركت هاى بزرگ خودروس ــود، ش ــال جارى برگزار مى ش س
ــايپا  ــازى س ــروه خودروس ــد. گ ــور دارن ــى حض ــزرگ خارج ــركت هاى ب ــدادى از ش تع
ــاد،  ــودرو، زامي ــايپا، پارس خ ــركت هاى س ــه ش ــود از جمل ــاى خ ــا زيرمجموعه ه ب
ــالن ابوسعيد و  ــالن مستقل با عنوان س ــايپا، مگا موتور و. . . در 2 س ــايپا ديزل، سازه گستر س س
مولوى و در متراژ 2500متر مربع شركت مى كند كه از اين متراژ حدود 350 متر مربع به شركت 

پارس خودرو تعلق دارد. 
شركت پارس خودرو در نظر دارد در اين نمايشگاه عالوه بر فروش محصوالت خود توسط 
بعضى از نمايندگى هاى منتخب، به طور ويژه خودروهاى تينا و قشقايى را براى بازديدكنندگان 
و عالقه مندان به نمايش بگذارد؛ همچنين خودرو هاى مگان 1600 و 2000 توليد داخل عالوه بر 

نمايش، به فروش نيز مى رسد. 
مديريت شركت پارس خودرو در نظر دارد در جنب اين نمايشگاه، نشستى مشترك در سطح 
مديرعامل يا معاون فروش و پس از فروش شركت با تمام  نمايندگى هاى شركت در استان هاى 
ــائل مربوط به امور نمايندگى ها،  ــمالى در خصوص بررسى مس خراسان جنوبى، رضوى و ش
بررسى نواقص و كاستى ها، دريافت نظرات و انتقادات، بررسى راه هاى تعامل بيشتر و مؤثر و. . 

. برگزار كند. 
گفتنى است نمايشگاه مشهد جزء 4 نمايشگاه بزرگ ساالنه كشوراست كه معموالً در مرداد ماه 

هر سال و در سطح بين المللى برگزار مى شود. 

حضور قدرتمند پارس خودرو در نمايشگاه مشهد

در گفت و گو با 
مهندس اسداللهى
 مدير پروژه اسمارت
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شماره تاريخ تولدنام فرزندنام و نام خانوادگىرديف
پرسنلى

1388/4/525779اميرعلىمحمود جمشيدى1

1388/4/624828آيلينقاسم نظرى هللا لو2

1388/4/619584سجادبهزاد رضى زاده3

1388/3/2326113حنانهعلى جان بزرگى4

1388/3/3023913اميرحسينمحسن آشورى5

1388/3/3126133محمد امين، سارا، سارينامهدى شريفى6

1388/4/823099هلنااحمد مروتى7

1388/4/522250امير رضامرتضى خدرى8

1388/3/2825589ابوالفضلسجاد عشقى شيشه گورابى9

1388/4/524295فاطمهنادر سلطانى خانيانى10

1388/4/424729نگارحميد مفاخرى11

1388/4/1023362تميمحسين اميرى12

1388/4/926950پرهاممصطفى سهرابى13

1388/4/726246كيانااكبر كبيرى14

1388/4/623615علىمحمد سليمانى مسيب15

1388/4/1123550پويانناصر اسالمى16

1388/4/1325505اميرجعفر رسولى17

1388/04/1822763عرشياحسن خدايارى18

 1388/04/0622561نجمهعزيز حيدرى چالسرائى19

 1388/04/1224493سحراحمد تاريورديلو20

ــانى  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــه توليد  ــات، جلس ــت ارتباط مديري
يپا روز  ــا ــازى س ــروه خودروس گ
ــنبه چهاردهم تير ماه در شركت  يكش

ــد.  پارس خودرو برگزار ش
ــاس اين گزارش، در ابتداى  براس
ــه مهندس مصدقى معاون  اين جلس
ــوص نتايج اين  ــايپا در خص توليد س
ــات تاكنون، توضيحاتى را ارائه  جلس

ــد.  كردن
هم چنين در ادامه اين جلسه پس 
از خوش آمدگويى و عرض خيرمقدم 
توسط مهندس حيدرى معاون توليد، 
مهندس قيدر و مهندس مهرگانفر به 

ــركت پارس خودرو  ارائه تجربيات ش
ــى و مديريت  درخصوص خودكنترل

ــورد توجه  ــد كه م ــدارى پرداختن دي
حضار قرار گرفت. 

تبريك تولد

جلسه معاونان توليد گروه خودروسازى سايپا 
در شركت پارس خودرو برگزار شد
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گوش شنوا
گوش شنوا

  با سالم و خسته نباشيد، اگر ممكن است دستگاه كارت زنى را مثل سايپا دم درب 
ــركت بگذارند. چرا كه ما پارس خودرويى ها وقتى از سرويس پياده مى شويم بايد  ش

بدويم تا به موقع بتونيم كارت بزنيم و تأخير نخوريم. 
 با توجه به بعد مسافت، در سطح شركت ساعت هايى نصب شده كه پرسنل 

هر سالن بايد در محل خدمت خود كارت پانچ نمايند.
مجيد هراتى، مدير پرسنلى
ــتم. پيشنهاد مى كنم در شركت طورى    يكى از كارگرهاى خط تريم مونتاژ هس
ــود كه تضاد به وجود نيايد چرا كه همه با هم همكاريم. يك كارگر  با پرسنل رفتار ش
ــرز برخورد با كارگر بايد  ــدا كند خصوصاً در بخش ادارى ط اگر نياز به كار ادارى پي

درست باشد. 
 از اهداف همه پرسنل ادارى تكريم ارباب رجوع و رعايت كرامت انسانى 
است. در صورت مشاهده موردى خاص خواهشمند است مراتب را جهت بررسى 

با شماره تلفن 3292 در ميان بگذاريد.
مجيد هراتى، مدير پرسنلى
ــركت دارم. درخصوص مدرك   بنده انتقادى درخصوص سيستم آيين نامه ش
تحصيلى مى خواستم بگم كه شركت گفته چون من در حين استخدام مشغول تحصيل 
ــت كه انگيزه كاركنان را از بين  بودم مدركم را قبول نمى كند. اين چه آيين نامه ايى اس

مى برد به جهت اين كه تحصيل نكنند و يا اينكه تحصيل برايشان بى ارزش شود. 
 خسته نباشيد، مى خواستم بگم كه در همه شركت ها كارت زنى هاش جلوى در 
ــت به غير از پارس خودرو.  لطفًا فكرى به حال ما بكنيد كه همش داريم  شركت هس

تأخير مى خوريم. 
 با توجه به بعد مسافت در سطح شركت ساعت هايى نصب شده كه پرسنل هر 

سالن بايد در محل خدمت خود كارت پانچ نمايند.
مجيد هراتى، مدير پرسنلى

 خسته نباشيد. مى خواستم در مورد مسكن پارس خودرو و كسانى كه عضو پروژه 
مهر شهر هستند بگم كه ما از مسئوالن مى خواهيم كه در اين مورد كارى انجام بدهند االن 
حدود 5 الى 6 سال است كه ما عضو هستيم ولى هيچ خبرى نيست هر بار كه با مسئوالن 
صحبت كرديم به نتيجه اى نرسيديم خواهش مى كنيم در اين زمينه كارى انجام دهيد؟

ــتم بگم كه چرا بچه هاى پارس خودرو كه سابقه 10 سال به باال دارند   مى خواس
ــن؟ و اين روند در شركت سايپا همين  رسمى نمى شن؛ ولى سايپايى ها رسمى مى ش

طور ادامه دارد. چرا به چه علت؟
ــركت به اين بزرگى نبايد يك ثبات يا  ــتم بگم كه آيا واقعاً در يك ش  مى خواس
يك رويه اى براى پرداخت باشد. تعدادى از كارشناس مسئوالن، حق اياب و ذهاب 
مى گيرند ولى تعدادى ديگر كه جديداً كارشناس مسئول شده اند حق اياب و ذهاب به 
آنها تعلق نمى گيره. آيا نبايستى آيين نامه اى در اين زمينه لحاظ شود. چرا بايد بعضى از 

اين كارشناس مسئوالن حق اياب و ذهاب بگيرند و بعضى ديگر نه. 
ــتم يك انتقاد داشتم درخصوص   يكى از پرسنل برنامه ريزى خدمات فنى هس
مديريت هاى مختلف، نمونه اش واحد آموزش كه در سال 87 موضوعى تحت عنوان 
تدوين تجربه ها فراخوان كرده بود و در بُردها زده بود و ما كلى وقت گذاشتيم و شركت 
كرديم ولى هر بار كه پيگيرى كرديم به ما گفتند كه قرار است در يك كميته بررسى شود 
ــتم بگم كه اين گونه فراخوان ها يا  و جواب قانع كننده اى تا االن به ما ندادند مى خواس
مسابقات را كه مى گذارند لطفاً پاسخ گو هم باشند يا مورد ديگه درخصوص فراخوان 
CRM كه در ابتداى سال در اينترنت زده بودند اگر مجوز مى گيرند و اين كار را انجام 
مى دهند چرا نتايج را اعالم نمى كنند؟ ما كلى بابت اين قضايا وقت مى گذاريم؛ چندين 
ــده ولى يك بار در بُردها نزدند كه چه كسى برنده شده،  فراخوان در شركت انجام ش
ــان عمل نمى كنند يعنى انگيزه را از ما مى گيرند.  مى خواستم بگم كه چرا به تعهداتش

حداقل نتيجه قضيه را مشخص كنند. 
 در ارتباط با جشنواره تجارب موفق به عرض مى رساند عدم استقبال كاركنان 
از اين برنامه و تعداد محدود تجارب ارسال شده با توجه به پيش بينى جامعى كه 
بدين منظور در نظر گرفته شده بودموجب گرديد جشــنواره در زمان اعالم شده 
برگزار نگردد. همچنين بر آن بوديم كه در فرصت هاى آتى تجارب بيشــترى از 
سوى كاركنان جمع آورى شود تا مراسم با غناى بيشترى اجرا گرددتا پتانسيل هاى 
موجود در ميان پرسنل شركت بيشتر نمايان شود.لذا مقرر شده در مرداد ماه سال 
جارى مراسمى در همين ارتباط برگزار شود كه تاريخ و چگونگى برگزار ى آن در 

زمان معين به اطالع همكاران محترم خواهد رسيد.
امين رضا پور، مدير توسعه  و آموزش منابع انسانى
ــالى از طرف همكاران محترم نتوانست امتياز   هيچ كدام از جواب هاى ارس
الزم را كسب كند. الزم به ذكر است سوال در خصوص شعار تبليغاتى براى واحد 

CRM بود كه همكاران شعارهاى غيرمرتبط اعالم نمودند.
عليرضا قليچ پور، مدير ارتباط با مشتريان

 خسته نباشيد يكى از پرسنل خدمات فنى هستم. مى خواستم بگم كه 4 سال پيش 
در شركت طرح طبقه بندى براى كليه پرسنل انجام شد به غير از پرسنل خدمات فنى. و 
اين مدت 4 سال حق كاركنان خدمات فنى ضايع شده است. در حال حاضر هم چارت 
جديد خدمات فنى تصويب شده و مديريت خدمات فنى امروز و فردا مى كند و هنوز 

از چيدمان چارت خبرى نيست. خواهشاً رسيدگى فرماييد. 
ــيما تماس مى گيرم. مى خواستم بگم كه   با عرض خسته نباشيد از سالن ماكس
ساعت اضافه كارى شيفت دوم زياد است. يك كارگر از صبح تا ساعت 30: 18 بايستى 
سرپا بايسته و اين مدت زمان طوالنى براى يك كارگر بسيار سخت و به سالمتى كارگر 
ضرر مى زند. ما تقاضا داريم در صورت امكان پايان ساعت كارى در شيفت دوم كمتر 

شود و تا ساعت 17 باشد. 
 در حال حاضر پايان كار شيفت اول در ساعت 16 بوده و حضور در اضافه 

كار اختيارى است.
مجيد هراتى، مدير پرسنلى



تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
4274مونتاژ تندر26126محمودىسجاد1
3267بدنه نيسان26368غنمىمجيد2
4044بدنه 24702GTXقديريانحميد3

3913رنگ متمركز25605محمدى نژاد پاشاكىرمضانعلى4

4056بازرسى 35 دستگاه23313روشنىصدقعلى5

3267بدنه نيسان20925فروزانفرغالمرضا6

3378ليفتراك ها5019قهرمانىقاسم7
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اسامى برندگان جدول

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

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

فال هفتهفال هفته

سودوكو-9 جدول

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.

متوسط

سخت

كو
و

د
سو

همكاران محترم پس از حل جدول، پاسخ آن را به همراه مشخصات خود تا 12 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.

نام:   نام خانوادگى:    

شماره پرسنلى:           تلفن :  

محل كار:             

لطفا مشخصات خود را در فرم ذيل پر كرده و به همراه 
حل جدول ارسال فرمائيد

سرگرمىسرگرمى
فروردين

ــه ها و  ــى هاى الزم، انديش هيچ گاه بدون بررس
ــى بازگو نكنيد. اين افكار را  افكارتان را براى كس
ــالش، آن ها را به  ــد تا با ت ــراى خودتان نگه داري ب
واقعيت تبديل كنيد. استاندارد باالى هوشتان به شما 
كمك خواهد كرد كه شرايط و محيط كارى خود را 

بهتر درك كرده و تصميمات مهمى اتخاذ كنيد.
ارديبهشت

ــتر است و جان ندارد  گذشته يك مشت خاكس
ــترهاى گذشته مى توان آتش  ولى زير آتش خاكس
ــرد. هرگز در  ــتفاده ك ــت و از آن اس تجربه را ياف
گذشته اى كه مرده و محو شده به سر نبريد بلكه از 

امروز نيرو بگيريد.
خرداد

ــذر وجود و  ــراى روياندن ب ــى ب زندگى تالش
ــكوفاندن غنچة فطرت در مزرعة حيات است.  ش
ــى منهاى اين  ــيد كه زندگ غافل از گذر عمر نباش
ــت. تا  ــى روح روزها و هفته ها اس نعمت، تكرار ب
فرصت هست بايد از آن براى لذت بردن از زندگى 

استفاده كرد.
تير

هر كارى را كه مى خواهيد انجام دهيد هم اكنون 
انجام داده و به انجام برسانيد. امروز نقد است و فردا 
ــه در امروز زندگى مى كنيم نه در  نسيه و ما هميش
فردا چون وقتى كه فردا به ما مى رسد امروز است. 
همواره تالش كنيد امروزتان بهتر از ديروز باشد تا 

مهار زندگى در دستتان باشد.
مرداد

ــما خواهد بود و تحول  در اين هفته شانس با ش
تازه اى در زمينه ى كارى برايتان پيش خواهد آمد كه 
در نوع خود از بهترين ها است. آرامش و اطمينان را 
در خود تقويت كنيد كه زندگى به كامتان و سعادت 

و سالمت برقرار است.
شهريور

ــش از هر چيز  ــاى خانواده اتان بي آن چه اعض
ــدن، مورد توجه  ديگرى به آن نياز دارند، درك ش
قرار گرفتن و تأييد شدن است. از پند و اندرز بيهوده 

خوددارى كنيد و بى جهت نگران نباشيد.
مهر

از رسيدن است كه مى باليد و از كوشيدن است 
كه مى آموزيد و از رفتن است كه پيروز بازمى گرديد. 
ــى خوب و هوشيارانه اى كه  امروز يقينًا با ديپلماس
در پيش گرفته ايد موفق خواهيد بود. اگر با نگاهى 
ــر از هم اكنون  مثبت به آينده بنگريد بى ترديد بهت

خواهد بود.
آبان

درست است كه امروز كارها روال طبيعى خود را 
طى مى كند اما نبايد با سهل انگارى و خاطرى آسوده 
ــت چون برخى  جريانات را به حال خود واگذاش

احتماالت هست كه مى تواند بحران آفرين باشد.
آذر

در زمان عصبانيت آن چنان خودتان را مى بازيد 
كه هيچ كس جلودارتان نيست، آن چه را كه ساخته 
و پرداخته ايد در يك لحظة خشم و عصبانيت درهم 
فرو مى پاشيد. اگر رنجش يا كدورتى پيش آمده آن 
ــب مطرح كنيد و اجازه ندهيد  را در فرصتى مناس
بعضى از احساسات زودگذر چشم هاى شما و دل  

آگاهتان را كدر و تيره كند.
دى

ــايد بعضى اوقات  ــتيد، ش شما مرد ميدان هس
اوضاع بر وفق مراد شما نباشد، اما دچار سرخوردگى 
ــويد و با كمال آرامش خودتان را از عالم گره ها  نش

رها سازيد.
بهمن

ــا را از خداوند طلب  ــايش كاره ــه گش هميش
ــول در زندگى اتان لذت ببريد.  كنيد و از فرايند تح
موقعيت هاى بسيار درخشانى از اين پس در انتظار 

شما است.
اسفند

ــت. زندگى را بى فايده نخوانيد  زندگى زيبا اس
و احساس پوچى و بيهودگى نكنيد. با انديشه هاى 
شاد و مهرآميز دريچه اى به سوى شادى ها باز كنيد. 
ــد در واقع روزى به  ــد روزى كه نخندي يادتان باش

هدر رفته است.



ــد. ازاين رو راننده ها كاله و  ممكن بود با صورت راننده برخورد كن
ــبيه به خلبانان مى پوشيدند. مقبوليت شوفرى  عينك و لباس بلند ش
در نزد مردم به عنوان حرفه اى نو و فنى كه هركسى قادر به انجام آن 
نبود سبب شده بود كه راننده ها خواستگارى هر دخترى بروند و لب 
تر كنند جواب بله بگيرند. اما در زمان ما على رغم تالش و زحمات 
زيادى كه به عهدة رانند ه هاست به دليل عواقب و مصيبت هاى اين 
ــر، چندان مورد توجه  حرفه مثل بيمارى و غربت و دورى و  دردس
نيستند و رانندگان عزيز از اين جايگاه اجتماعى گله مندند و بخشى 
از گله مندى هايشان را در قالب ماشين نوشته ها بر اتومبيل هايشان 
ــا  ــخت و طاقت فرس ــوفري كاري بس س مى نگارند.با اين همه ش
ــروكله زدن با مسافران مختلف  بود و گرفتارى هاى اين حرفه و س
ــياري مي طلبيد كه در توان برخي از شوفرهاي آن زمان  حوصلة بس
نبود. كم حوصله گي، بداخالقي، بددهني و اعتياد دامن گير برخي از 
شوفرها شده بود و مردمي را كه با آنها سروكار داشتند، مي رنجاند. 
بسياري از شوفرها به نام هاي مستعار شهرت  يافته بودند كه اغلب به 
خلق و خو و شكل و شمائل  خود و خودرويشان مرتبط بود، مثل اكبر 

هندل، اِسمال ديزل و ممد رادياتور كه زود جوش مي آورد.
اما در طول تاريِخ رانندگِي ايران روايت هاي شنيدني بسياري از 
خلق و خوي و عادات و ويژگي هاي رانندگان صبور و خدمت گزار 
هم نقل شده است. بي گمان همه ما بارها روايت طنزگونة «ماشين 

مشدي ممدلي» را شنيده ايم.
ــدي ممدلي روايت هاي شنيدنِي بسياري نقل  درباره ماشين مش
شده است كه شايد همه آنها واقعيت نداشته باشد. مرحوم«مشهدي 
محمدعلي» از درشكه چي هاي تهران قديم بود كه به خاطر شغلش 
ــده بود. مشدي ممدلي صاحب چند  انگشت نماي خاص و عام ش
ــورچي هاي تهران نفوذ  ــكه بود و در ميان س ــب و درش رأس اس
فوق العاده اي داشت. خودش مالك چند درشكه بود و در شهر كار 
مي كرد. مردم هر روز او را مي ديدند و برايش دست بلند مي كردند 
ــتند. بعد از رواج اتومبيل كسب و كار  ــالم و عليك داش و با او س
ــتگاه اتوبوس  ــدي ممدلي هم چند دس سورچي ها كساد شد. مش
كوچك(ميني بوس) خريد و بدين ترتيب شخصيت تازه اي يافت. 
ــغلي محبوب و مورد احترام مردم بود و  ــوفري ش در آن زمان، ش
بسياري از جوانان آرزو داشتند كه روزي شوفر شوند. سرشناسي 
ــن خلق او سبب شده بود  و شهرت مشدي ممدلي سورچي و ُحس
بچه هاي شيطان و بازيگوش تهران تا او را در درشكه اش مي ديدند 
سربه سرش بگذارند. بعدها كه مشدي ممدلي ماشين هم خريد دنبال 
ماشينش مي دويدند و دسته جمعي اين شعر مشهور را مي خواندند:

ماشين مشدي ممدلي       نه بوق داره نه صندلي
ــي كم كم اين ترانة عاميانه را تكميل و در محافل  مطرباِن نمايش

شاد و بزم ها  اين گونه مي خواندند: 
ماشين مشدي ممدلي          نه بوق داره نه صندلي
با پرده هاي مخملي              با چوب هاي جنگلي
صندلي هاش فنر داره               شوفر بي هنر داره

شوفرشوفر

نخستين اتومبيل هايى كه مظفرالدين شاه در سفر فرنگ خريدارى 
كرد با همراهى شوفر(راننده)، هندل زن(هندلچى) و مكانيك فرنگى 
ــوفرهاى خارجى(اروپايى، هندى،  ــد. تا مدت ها ش وارد ايران ش
ــتى هدايت  اتومبيل ها را به عهده داشتند.  عرب) و ارمنى و زرتش
نخستين شوفري كه در ايران رانندگي كرد يك مهندس اتومكانيك 
ــيو فرناند وارنه» بود كه  بلژيكى(و به روايتى فرانسوى) به نام «مس
همراه با نخستين اتومبيلي كه از فرنگ به ايران وارد شد به ايران آمد. 
اين راننده كه در استخدام مظفرالدين شاه بود و اتومبيل او را هدايت 
ــام گرفت. از آن جايي  ــالح عاميانه «اتومبيلچي» ن مي كرد در اصط
ــوند «چي» را بر واژه تازه وارد  ــتند، پس كه مردم نام او را نمي دانس
«اتومبيل» نهادند و مانند قاطرچي، خركچي، سورچي، درشكه چي، 
ــوفر» به جاي اتومبيلچي  او را اتومبيلچي خواندند. بعدها واژه «ش
متداول شد. البته اصل واژه «شوفر» (chauffeur) فرانسوي است و 
ــد كه بتواند ماشين هاي متحرك بخار  در اروپا به كسي گفته مي ش
ــي اطالق مي شد و  اوليه را هدايت كند. اما اين واژه در ايران به كس
هنوز هم مي شود كه قادر به راندن اتومبيل باشد يا شغلش رانندگي 
به ويژه رانندگِي ماشين هاي سنگين باشد. مسيو وارنه بعد از مرگ 
مظفرالدين شاه در استخدام محمدعلى شاه بود و همواره حقوقش 
ــد. بعدها به اتفاق همسر  عقب مى افتاد و با مشكالتى مواجه مى ش
فرنگى اش،مادام آرنولد، به شغل هتل دارى و راه اندازى رستوران با 

غذاهاى فرنگى رو آورد.
ــد به  ــق به يادگيري فن رانندگي ش ــتين ايراني كه موف       نخس
ــاده  ــوفر س ــي»، ش ــيد احمد ميرسپاس احتمال قريب به يقين «س
وثوق الدوله بود كه بعدها راننده احمد شاه قاجار شد و چندبار همراه 
شاه به اروپا رفت. بعد از انقراض سلسلة قاجار رانندة رضاخان شد 

و با خواهرزن او ازدواج كرد و به چند منصب مهم نظامى و دولتى 
هم رسيد و از قِبَل شوفري به ثروت و شهرت بسياري دست يافت. 
بعدها به تجارت و واردات روى آورد و نام فاميل خود را به «ليستر» 
تغيير داد. ليستر نام يك شركت صنعتى اروپايى بود كه سيد احمد 
نمايندگي انحصارى محصوالت آن در ايران را به عهده داشت.       

نخستين بانويى كه موفق به آموختن فن رانندگى و اخذ گواهينامه 
شد به احتمال قريب به يقين خانم «ِهلن َشهبندبان» از هموطنان ارمنى 
و پس از او خانم «شوكت الملوك جهانبانى» بود كه احتماالً هر دوى 
ــذ تصديق نامة رانندگى  ــدة حاضر موفق به اخ آنها در دهة دوم س
شده اند. در چند دهة گذشته زنانى پا به پاى همسران شان به عنوان 
ــهرى فعاليت داشته اند،  رانندة تريلر و اتوبوس در جاده هاى بين ش
ــال 1376 رانندة نمونة  ــلطان بالغى كه س ــم معصومه س مثل: خان
اتوبوس در كشور شناخته شد؛ راننده اى كه در خط تهرانـ  كرمان 
ــز رانندة اتوبوس  ــه كهريزى نژاد كه او ني كار مى كرد و خانم فوزي
ــتين بانوى راننده در  بين شهرى بود. خانم فرحناز شيرى هم نخس
سامانة اتوبوس هاى تندرو(BRT) شركت واحد به شمار مى آيد كه 
از سال 1387 در اين سامانه مشغول به كار شد. هم اكنون نيز چندنفر 
از بانوان به عنوان راننده اتوبوس در شركت واحد اتوبوسرانى تهران 
و تعداد زيادى از بانوان به عنوان رانندة تاكسى تلفنى ويژة بانوان در 

تهران و ساير شهرهاى ايران فعالند.
 در سال هاي نخست رواج اتومبيل در ايران، شوفري ارج و اعتبار 
بسياري داشت و مقبوليت آن كمتر از خلباني نبود. شكل و شمائل 
ــباهت به خلبان ها نبود. اتومبيل ها سقف و در و  ــوفرها نيز بى ش ش
پنجره درست و حسابى نداشتند و جاده ها معموالً خاكى بودند و گرد 
سيد جمال هاديان طبائى زوارهو غبار سر و صورت راننده را فرا مى گرفت حشرات يا سنگريزه ها 
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25093على حريه1
25836مسعود طالبى2
26147محسن خدابنده لو3
26681جابر جواديان بالغ4

سيد حسين 5
23897حسينيان شكور

25737حسن مرادى6
25564محمد گرشاسبى7
25593مهدى غفارى8

25451امير رضوانى9
25167ناصر خزلى10
24562مهدى سيفى خبير11
26832مجيد ظهيرى خوجين12
26389عباس گندمى13
26172محمد حسنى14
25055بيژن نصيرى راد15
25434ابوالفضل شريعتى16
23627محسن نورى   17
27001مهدى فايضى منشورى مقدم   18
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ستون «تلفنخانه»
 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.

BMW CARBBMMMWW CCCAAR
در اين نشريه مي توانيد جديدترين اخبار و تحوالت شركت  BMW را پيدا كنيد. بررسي دقيق محصوالت BMW و اعالم نتايج تست هاي رسمي اين خودروها 

از بخش هاي جذاب مجله به حساب مي آيد. 
در نشريه BMW CAR مي توانيد مصاحبه هاي نابي با طراحان و مهندسان BMW شاهد باشيد. ضمن اين كه در هر شماره راهنماي خريد محصوالت شركت 

آلماني مذكور منتشر مي شود.

www.autoblog.com
اين يك سايت معتبر خودرويي است كه در آن 
مي توانيد اخبار صنعت خودرو، مدل هاي جديد 
ــگاه هاي معتبر خودرويي  ماشين ها و اخبار نمايش

را ببينيد. 
تصاويري از جديدترين المبورگيني، يك ويدئو 
ــدس بنز اس ال اس مدل 2010 در پيست  از مرس
اتوموبيل راني و تست تصادف تاتا نانو، جديدترين 
مطالبي است كه روي اين سايت قرار گرفته است. 

حتمًا ببينيد.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان

سايت خودرو

يك مجله قديمى خودرو

تصميم گرفتيم از اين 
پس در هر شماره از نشريه 
يك عكس را به عنوان 
تصوير منتخب منتشر كنيم.

راستش را بخواهيد 
دلمان نيامد كه شما همكار 
گرامى از ديدن اين عكس 
محروم بمانيد.

آنچه مى بينيد تصويرى 
است از يكى از محصوالت 
پارس خودرو 
در دهه هاى قبل

لنز پارس

زي  زو چندان  اهل پز و خودنمايي  نيست؛  اما او هم  مثل  ساير فوتباليست هاي معروف، 
ــين هاي  مدل  باال دارد. هرچند تنوع  مدل هاي  آن   ــيون  قابل  توجهي  از ماش  كلكس

فقط در 7 يا 8 مدل  خالصه  مي شود.
ــت  و  ــرعت  اس ــق  س زيدان  با آن  ظاهرخجالتي  و كله  كم  مو، به  گفته  خودش  عاش
هميشه  آرزو داشته  كه  با فراري  و با سرعت  باال رانندگي  كند. فراري  او يك مارانلو 

ــرعت  و عالقه اش  به  حضور در مسابقات  رانندگي  فراري   ــت ، اما عشق  او به  س اس
موجب  سفارش جديدي  به  كمپاني  معروف  ايتاليايي  شد كه  به  نظرمي رسد بايد يك  
مدل  فراري  مودنا اسپايدر فرمول  يك باشد. اين  اتومبيل  خوراك  ماشين  بازهاست  
و حداقل  180 هزار دالرمي ارزد. زيدان  قبل  از اين  هم  يك  مرسدس  بنز600 شيك  

داشت  كه  به  علت  تصادف شديد از ليست  ماشين هاي  او خارج  شد.

زين الدين زيدان 
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نامه پارسنامه پارس
 شركت پارس خودرو

صاحب امتياز: شركت پارس خودرو
مدير مسئول: مجتبى رضايى

سردبير: محمدعلى كريمى
دبير تحريريه: محمد رضائى

مدير هنرى: ابوالفضل صحرايى
امور اجرايى: مريم نصرى

با تشكر از همكارى آقايان: كامران طالبى، رامين حسن پور، 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


