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ماكسيما ، مگان، پيكاپ و تندر90 
در قله كيفيت

ماكســيما، مگان، تندر90  و پيكاپ در صــدر جدول كيفيت 
قرار گرفتند.

ــاخت  ــاس اعالم نتايج كيفى خودروهاى س  در عين حال بر اس
داخل، تندر 90 پارس  خودرونيز باز هم باالتر از رقيب ايران خودرويى 

خود قرار گرفت.
ــركت بازرسى  اين گزارش مى افزايد: طبق آخرين اعالن نظر ش
كيفيت و استاندارد ايران، خودرو ماكسيما هم با كمترين نمره منفى، با 
كيفيت  ترين خودرو كشور شناخته شد. افزون براين خودرو پيكاپ 
دو كابين شركت پارس  خودرو نيز به تنهايى در صدر جدول برترين 
وانت  هاي ساخت داخل كشور و در رده خودروهاى خيلى خوب قرار 
گرفت. بنابراين گزارش  نيسان پيكاپ دو كابين در حالى به تنهايى 
در رده خيلى خوب خودروهاى وانت ساخت داخل قرار گرفت كه 
نه تنها در اين رده، بلكه در رده خودروهاى خوب نيز هيچ خودرويى 
حائز دريافت اين رتبه نشده است و اين سرآغازى بر عزم اين شركت 

در رسيدن به عنوان با كيفيت  ترين خودروساز خاورميانه است. 

33برندهاي اختصاصي سايپا به 4 برند مي  رسدبرندهاي اختصاصي سايپا به 4 برند مي  رسد

محصوالت پارس   خودرو، كيفيت را درو كردند 

گفت وگوى كوتاهى با مهندس تفرشى مديرعامل 
شركت پارس خودرو در مورد  برنامه هاي آتى شركت 

انجام داديم. 
ــبد محصوالت  ــن گفت و گو از عرضه س وى در اي
سوارى بنز به بازار كشور خبر داد و عنوان كرد كه خودرو 
اسمارت اولين خودرو كالس A شركت بنز است كه در 
مرحله اول به صورت CBU وارد كشور مي شود، پس از 
آن ساير محصوالت اين كالس از بنز به بازار ايران وارد 
خواهد شد. وى با اشاره به قيمت اسمارت متذكر شد كه 
مدل 2در و 4در اين خودرو بين 100تا 130ميليون ريال 

در بازار كشور قيمت خواهد داشت. 
خودرو اسمارت كه محصول مشترك سواچ و بنز 
ــهرى است كه مصرف  است خودرويى كوچك و ش
سوختى برابر با 3/4 در هر صد كيلومتر سيكل شهرى 
دارد. مهندس تفرشى معتقد است كه مصرف سوخت 
اندك اين خودرو در كشش بازار به سمت آن بسيار مؤثر 
ــالى 100هزار  خواهد بود. وى پيش بينى مي كند كه س
اسمارت در كشور توليد و به فروش رسد. خودروى 
ــمارت در عين حال خودرويى هيبريدى است كه  اس
واردات و مونتاژ آن مي تواند تكنولوژى هيبريد را وارد 
كشور كند. به گفته مديرعامل پارس خودرو محصول 
ــتيابي به تكنولوژي ساخت اين  اسمارت برمبناي دس
ــد و پارس  خودرو نگاه  خودرو وارد كشور خواهد ش

داللي براي واردات اسمارت نداشته است.
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قائم مقام جديد
 شركت پارس  خودرو

 منصوب شد 

شــركت پارس  خودرو با افزايش توليد 
خودروهاي اين شركت و تنوع محصوالت 
ــد خودروهاي لوكس داخل  در جدول تولي
كشــور اولين بوده و با17/7 درصد رشــد 
توليد، نســبت به مدت مشابه سال گذشته به 
عنوان يكي از شركت    هاي گروه خودروسازي 
ــايپا، بازار خودروهاي لوكس و مدرن را  س

تصاحب كرده است.
ــد انواع  ــزارش افزايش تولي ــر اين گ بنا ب
ــواري در گروه  ــاري و س ــاي تج خودروه
خودروسازي سايپا رشد 11 درصدي توليد 
ــته  ــور را به همراه داش انواع خودرو در كش
ــال جاري تا  ــروه از ابتداي س ــت. اين گ اس
پايان تيرماه با توليد بيش از 196 هزار دستگاه 
خودرو انواع سواري و تجاري، بيش از نيمي 
از بازار خودروي كشور را تصاحب كرد و به 

عنوان برترين خودروساز كشور معرفي شد.
ــدي  ــايپا با رش بنابراين گزارش، گروه س
ــو با نياز بازار نسبت  معادل8/9 درصد هم س
به مدت مشابه سال قبل بازار خودرو داخلي 
ــد انواع  ــان در تولي ــباع كرده و همچن را اش
خودروهاي ارزان قيمت و با كيفيت پرچم  دار 

بازار كشور است.
شركت پارس  خودرو نيز با افزايش توليد 
ــركت و تنوع  ــدي اين ش خودروهاي تولي
ــد خودروهاي  ــوالت در جدول تولي محص
ــوده و با17/7  ــور اولين ب لوكس داخل كش
ــبت به مدت مشابه  ــد توليد نس درصد رش
ــته به عنوان يكي از شركت    هاي  سال گذش
گروه خودروسازي سايپا بازار خودروهاي 
ــت.در  لوكس و مدرن را تصاحب كرده اس
اين ميان، در چهار ماهة گذشته، گروه سايپا 

ــتگاه خودرو،  با توليد 196هزار و 936 دس
53 درصد كل توليد خودرو در شركت  هاي 
تحت پوشش ايدرو را در اختيار داشته است. 
ــواع خودرو    هاي تجاري  ــن توليد ان همچني
ــايپا رشد 3/2  نيز در گروه خودروسازي س
ــه با مدت مشابه سال  درصدي را در مقايس

ــت.  ــته اس قبل به همراه داش
ــوالت توليدي  در اين ميان فروش محص
سهم به  سزايي در رشد و پيشرفت شركت    هاي 
توليدي و صنعتي داشته و سايپا نيز در چهار 
ــتثني  ــال 88 از اين قاعده مس ماهة ابتداي س
ــركت در 4 ماهه ابتدايي سال  نيست و اين ش
88 با رشد ارزش فروش محصوالت در بازار 
خودرو همراه بوده و شركت پارس  خودرو نيز 
با رشد مناسبي در فروش محصوالت مواجه 

بوده است.
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ــزارش خود از صنعت  بيزينس مونيتور در تازه ترين گ
ــد 18 درصدى توليد درشركت  خودروسازي ايران از رش

پارس  خودرو خبر داد.
ــال  بيزينس مونيتور در اين گزارش پيش بيني كرد تا س
2013 ميزان توليد خودرو در ايران به بيش از 1/35 ميليون 

دستگاه در سال خواهد رسيد.
ــودرو در ايران  ــاس اين گزارش، ميزان توليد خ بر اس
طي 10 ماه از 20 مارس 2008 بيش از يك ميليون دستگاه 
ــايپا و شركت    هاي  بوده و همچنين ميزان توليد شركت س
ــد  ــاد در اين مدت با 18 درصد رش ــودرو و زامي پارس  خ
نسبت به مدت مشابه سال قبل به 514 هزار دستگاه رسيده 
است. ميزان توليد ايران خودرو و ايران خودرو ديزل نيز در 
ــد نسبت به مدت مشابه  مدت زمان مذكور با 7 درصد رش
سال قبل 469 هزار دستگاه بوده است. از سوى ديگر توليد 
خودروهاي تجاري شامل اتوبوس، كاميون و ميني بوس نيز 

با 38 درصد رشد به 15هزار و159 دستگاه رسيده است. 
ــت كه ميزان فروش   پيش بيني بيزينس مونيتور اين اس
ــه بيش از 1/29  ــال 2013 ميالدي ب خودرو در ايران تا س
ميليون دستگاه در سال خواهد رسيد و ميزان توليد خودرو 
ــد كه 60 هزار  ــتگاه مي رس نيز به بيش از 1/35 ميليون دس

دستگاه مازاد نيز صادر خواهد شد.

مهندس سعيد مدني طي حكمي از سوى مهندس تفرشى مدير عامل، به عنوان قائم مقام 
مدير عامل در امور توليد منصوب شد.

اين گزارش حاكي است مهندس مدني، مدير عامل پيشين شركت سازه  گستر سايپا بوده 
ــركت سازه گستر سايپا، به عنوان  كه پس از انتصاب مهندس فيروز بخت به مدير عاملي ش

قائم مقام مدير عامل در امور توليد منصوب شد.
مهندس تفرشي همچنين در اين حكم، از زحمات مهندس گرمچي در زمان تصدي اين 

پست قدرداني كرد.

 بيزينس مونيتور خبر داد
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بهره  ورى و توسعه 
منابع انسانى

مجتبى رضايى
مدير ارتباطات
ــان و  ــه به انس ضرورت توج
توانمندسازى نيروى انسانى يكى 
ــت كه در هر  از مباحث اصلى اس
كشور بايد به آن توجه شود. توسعه 
منابع انسانى امروزه به عنوان يكى 
از اهداف عاليه سازمان  ها به شمار 
ــت كه  ــى  رود و از اين منظر اس م
ــه معناى  ــه بهره  ورى ب مى  توان ب
ــت. اگر در  ــت ياف واقعى آن دس
جهان مدرن از اقتصاد دانايى محور 
ــخنى به ميان  و مديريت دانش س
ــا در قالب منابع  مى آيد همه اين  ه
ــانى موضوعيت پيدا مى  كند.  انس
ــت كه چندى  بر همين اساس اس
ــت موضوع بهره  ورى نيروى  اس
كار در كشور ما مورد توجه ويژه 
قرار گرفته و به منصه ظهور رسيده 

است. 
شكى نيست كه در فضاى كسب 
ــروز، بحث  هايى  ــى ام و كار رقابت
چون بهره  ورى يكى از عمده  ترين 
مؤلفه  ها به شمار مى  روند. امر مهمى 
كه پارس خودرو نيز به آن رسيده و 
ــط مدير عامل محترم  امسال توس
به عنوان سال بهره  ورى نام  گذارى 

شده است. 
اميدواريم بتوانيم سال جارى را كه 
به سال بهره  ورى پارس خودرو مزين 
شده است با كارنامه  اى درخشان به 
پايان ببريم. شكى نيست كه بهره  ورى 
ــر دنيا و  ــد نظ ــت كه م سال  هاس
ــازمان  هاى مهم بين  المللى قرار  س
ــكوفايى  گرفته و از اين منظر به ش
ــت يافتند.  ــده  اى هم دس خيره  كنن
طبيعى است با چنين تجربه جهانى 
و نيز وجود مديريت دانايى محور 
ــه خصوص  ــاى صنعتى ب در فض
ــركت پارس خودرو بتوانيم  در ش
ــراى اين امر  ــترهاى الزم را ب بس
ــترها  ــم. طبيعتًا اين بس فراهم كني
ــه مباحث منابع  ــت دادن ب با اهمي
انسانى، انسان توانمند و بهره  ورى 
فراهم مى  شود. از ياد نبريم با بهره -
ــت كه منابع انسانى ما هم  ورى اس
به شريك استراتژيك تيم مديريت 
ــن زاويه يك  ــل مى  كند و از اي عم
بنگاه اقتصادى به مهم  ترين اهدافش 

دست خواهد يافت.



ــى با مهندس تفرشــى مديرعامل شــركت  گفت وگوى كوتاه
پارس خودرو در مورد  برنامه هاي آتى شركت انجام داديم. 

وى در اين گفت و گو از عرضه سبد محصوالت سوارى بنز به بازار 
كشور خبر داد و عنوان كرد كه خودرو اسمارت اولين خودرو كالس 
ــت كه در مرحله اول به صورت CBU وارد كشور  A شركت بنز اس
مي شود، پس از آن ساير محصوالت اين كالس از بنز به بازار ايران وارد 

خواهد شد. وى با اشاره به قيمت اسمارت متذكر شد كه مدل 2در 
و 4در اين خودرو بين 100تا 130ميليون ريال در بازار كشور 

قيمت خواهد داشت. 
ــترك سواچ و  ــمارت كه محصول مش خودرو اس

ــهرى است كه  ــت خودرويى كوچك و ش بنز اس
ــوختى برابر با 3/4 در هر صد كيلومتر  مصرف س
ــى معتقد  ــهرى دارد. مهندس تفرش ــيكل ش س
ــوخت اندك اين خودرو  ــت كه مصرف س اس
در كشش بازار به سمت آن بسيار مؤثر خواهد 
ــالى 100هزار  بود. وى پيش بينى مي كند كه س
ــور توليد و به فروش رسد.  ــمارت در كش اس

ــال خودرويى  ــمارت در عين ح خودروى اس
ــت كه واردات و مونتاژ آن مي تواند  هيبريدى اس

ــور كند.  تكنولوژى هيبريد را وارد كش
به گفته مديرعامل پارس خودرو 

محصول اسمارت برمبناي 
ــتيابي به تكنولوژي  دس

ــاخت اين خودرو  س
ــور خواهد  وارد كش
شد و پارس  خودرو 
ــي براي  ــگاه دالل ن
ــمارت  واردات اس
نداشته است.مهندس 

تفرشى تصريح مي كند 
ــاس توافقات  كه براس

ــمارت  ــه، موتور اس اولي
ــد و تا  توليد داخل خواهد ش

رسيدن به 50درصد داخلي سازي در 
اين خودرو پيش خواهيم رفت.

ــمارت در پارس  خودرو،  ــازي اس وي با تأكيد دوباره بر داخلي س
يادآور مي شود كه نگاه توليد داخل، از ابتدا براي محصول ماكسيما در 
ــت اما در خصوص خودرو اسمارت،  پارس  خودرو وجود نداشته اس

اين موضوع كامًال متفاوت دنبال مي شود. 
ــازي را  ــي از موفقيت هاي صنعت خودروس ــي يك مهندس تفرش
ــوي خودروسازان دانست  ارائه خدمات پس از فروش مطلوب از س
ــمارت هيچ  و گفت: براي ارائه خدمات پس از فروش به محصول اس
ــت و اين خودرو با خدمات مطلوب وارد بازار  ــكلي پيش رو نيس مش

خواهد شد. مدير عامل پارس  خودرو در عين حال در مورد مزاياى اين 
خودرو عنوان كرد كه اسمارت 4در از پرايد جادارتر و بزرگ تر است 
ــتقبال زيادى از  و با توجه به راحتى و تكنولوژى باالى اين خودرو، اس

آن خواهد شد.
هيچ محصولى حذف نمى شود

«اگر نمى توانستيم زاگرس خودرو را بخريم 
ــارج  ــز را از رده خ ــيما و روني ماكس
ــر عامل پارس  مي كرديم.» مدي
ــوان اين  خودرو ضمن عن
مطلب اظهار داشت كه 
ــتفاده از فضاى  با اس
ــودرو،  زاگرس خ
ــكاپ  ــز و پي روني
ــرد  ــه بروج را ب

خواهيم برد.
ــال گذشته  س
و  ر ــود رس  خ پا
ــه خريد  ــدام ب اق
ــهام  ــد س 51درص
ــى  ــركت خصوص ش
زاگرس خودرو كرد. اين 
شركت كه نماينده انحصارى 
ــت  ــزى در ايران اس پروتون مال
پارسال با مسائل و مشكالت مالى زيادى 
مواجه شد كه براى رهايى از ورشكستگى حاضر به فروش 
51درصد سهام خود به پارس  خودرو شد. ظاهراً عالوه بر 
انتفال رونيز و پيكاپ به بروجرد (سايت توليدى زاگرس 
خودرو) ديگر محصوالت پروتون از جمله جنتو، ويرا نيز 
ــت در زاگرس خودرو توليد شود. اما خودروهاى  قرار اس
ــقايى دو ميهمان تازه وارد به شركت پارس  خودرو  تينا و قش

خواهند بود.
ــى در اين زمينه مي گويد: هم زمان با تعطيالت  مهندس تفرش
تابستاني پارس  خودرو، جابه جايي خطوط توليد در اين شركت انجام 
خواهد شد به طوري كه تجهيزات توليد دو خودرو تينا و قشقايي براي 

النچ شدن در سالن هاي توليد رونيز و پيكاپ جايگزين مي شود.
ــال  جاري توليدات  ــل پارس  خودرو با بيان اينكه اواخر س مديرعام
انبوه تينا و قشقايي در خطوط توليد اين شركت آغاز مي شود، از ورود 
و عرضه تعدادي خودرو تينا و قشقايي به صورت سي.بي.يو در دي ماه 

امسال خبر داد.
ــال را براي بازارسازي اين  وى عرضه تينا و قشقايي در دي ماه امس
ــت و خردادماه سال  ــت و خاطرنشان كرد: از ارديبهش 2 خودرو دانس
ــده در پارس  خودرو وارد بازار كشور  آينده نيز تينا و قشقايي توليد ش

خواهد شد.
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از اين شماره به بعد بر آن شــديم تا با توجه به 
ــره  ورى در فعاليت  هاى  نقش و اهميت موضوع به
شــركت پارس خودرو و هم  چنين تأثير اتخاذ اين 
ــتيابى به هدف «اصالح الگوى  ــتراتژى در دس اس
ــر شــماره يكى از شــاخص  هاى  مصــرف» در ه
بهره  ورى را كه مى  تواند در شركت پارس خودرو 
ــورد پايش قرار گيرد را  تعريف، هدف گذارى و م

معرفى كنيم. 
ــودرو يكى  ــد پارس خ ــت راه تولي مديري
ــون در مورد  ــت كه تاكن ــى اس از مجموعه  هاي
شاخص  هاى كليدى، كارهاى قابل توجهى انجام 
ــعى داريم تا در هر شماره با همكارى  داده و س
اين مديريت يكى از شاخص  هاى بهره  ورى را 

معرفى و تشريح كنيم.
ــماره به معرفى آن  ــاخصى كه در اين ش ش
خواهيم پرداخت درصد بهره  ورى فضاى كارى 
 (Utilization Space floor of Percentage)

است:
درصد بهره  ورى فضاى كارى

ــى صنايع در شركت  ــرح: بخش مهندس ش
ــئول، ايجاد فرآيند توليدى است كه از فضا  مس
استفاده بهينه كند به طورى كه شركت بتواند از 
تسهيالت باارزش فعلى نهايت استفاده را ببرد. 
ــاخص  درصد بهره  ورى فضاى كارى، يك ش
ــت در اين گونه  ــراى تعيين ميزان موفقي مفيد ب

فعاليت  ها است.
ــده توسط  ــغال ش فرمول: ميزان فضاى اش
ــامل فضاى مورد نياز ايمنى  ــين  آالت (ش ماش
اپراتور، اپراتورهاى مستقيم و مسيرهاى حركت 
ــتيك) را جمع زده و به مقدار كل  عوامل لجس
فضاى كارى توليد تقسيم كنيد. از سه موردى كه 
در صورت كسر مى  آيد، يكى از آنها قابل بحث 
است و آن، فضاى مورد نياز حركت مواد است. 
هر شركتى به طور بالقوه مى  تواند فضاى كارى 
ــده با انواع موجودى  ها را حذف كند.  اشغال ش
برخى از ديگر شركت  ها، ممكن است استفاده 
ــه طورى كه  ــاخص بنمايند ب ديگرى از اين ش
اين شاخص ميزان استفاده از فضا را در حالت 

بهينه  سازى سطح موجودى نشان دهد.

فرمول: 
ميزان فضاى كارى مورد نياز ماشين  آالت، اپراتور و حركت مواد

كل فضاى كارى
ــاخص مى  تواند بعد از هر  ــبه اين ش محاس
جابه جايى و تغيير در چيدمان Layout كارخانه 
ــزان بهره  ورى  ــه مى  تواند مي صورت پذيرد ك
ــركت را  ــتفاده مؤثر از فضاى كارى در ش و اس
مشخص كند. البته بايد توجه داشت كه هميشه 
ــه حداقل ممكن،  ــهيالت توليدى ب كاهش تس
كارايى ندارد، چون ممكن است باعث اخالل در 
جريان مواد شود و منجر به طوالنى شدن زمان 
انتقال مواد شود. لذا همواره پس از اندازه  گيرى 
ــاخص بايد تحليل در مورد آن صورت  اين ش

پذيرد.
يكى از داليل اهميت محاسبه اين شاخص 
در شركت پارس خودرو، رشد سريع تغييرات و 
برنامه توسعه تنوع محصوالت است كه مى  توان 
در اين ميان به النچ خودروى تينا و قشقايى اشاره 
كرد كه همگى اين موارد، ضرورت استفاده بهينه 

از فضاى كارى را توجيه  پذير مى  كند. 
الزم به ذكر است متولى اندازه  گيرى و پايش 
ــى صنايع شركت  ــاخص واحد مهندس اين ش

است.

مهدى گيلى
مدير راه توليد

مه
يادداشتيادداشت

تا سال 1390، تعداد برندهاي اختصاصي گروه 
خودروسازي سايپا به چهار برند مي  رسد. 

ــاش مديرعامل گروه  مهندس مهرداد بذرپ
ــايپا، با اعالم اين خبر افزود:  خودروسازي س
توسعه محصول يكي از شريان    هاي اصلي هر 

مجموعه خودروسازي است.
ــال 1390 و طبق  وي با اشاره به اينكه تا س
ــك ميليون  ــراژ توليد را تا ي هدف گذاري، تي
دستگاه خودرو در نظر گرفته ايم، اظهار داشت: 
ــد اختصاصي  ــن ميزان به برن 40 درصد از اي
ــايپا اختصاص دارد كه يك بخش آن متعلق  س
به مينياتور است، و در كالس    هاي ديگر 3 برند 

اختصاصي را تا سال 90 و يك برند اضافه نيز 
در كالس اس.يو.وي(SUV) خواهيم داشت.

هر 10 سال يك پلت فرم جديد ارائه 
مي  شود

ــتراتژي  مهندس بذرپاش در خصوص اس
توسعه محصول سايپا، تصريح كرد: براساس 
ــت كه هر 10 سال يك  اين استراتژي، قرار اس
ــود و هر پنج سال يك  پلت فرم جديد ارائه ش
ــه سال يك  بدنه يا يك محصول جديد، هر س
فيس ليفت(Face Lift) عميق و هر دو سال نيز 
يك فيس ليفت سبك بر روي محصوالت انجام 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا خبر داد:

ــايپا  ــازي س گيرد.مديرعامل گروه خودروس
ــان كرد: ما قصد داريم در بازارهاي  خاطرنش
ــش بزرگي در  ــت كنيم و جه بين  المللي رقاب

عملكرد و اهداف داشته باشيم.

 پارس  خودرو ميزبان محصوالت سوارى بنز
مهندس تفرشى خبر داد: 

پارس خودرو 
و بهره  ورى

0تا سال 1390، تعداد برندهاي اختصاصي گروه 
خودروسازي سايپا به چهار برند مي  رسد. 

و يك اختصاصي را تا سال 90
در كالس اس.يو.وي(SUV) خ

برندهاي اختصاصي سايپابرندهاي اختصاصي سايپا
 به  به 44 برند مي  رسد  برند مي  رسد 
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چگونه خودرو خود را سالم نگهداريم؟
 اين سوالى است كه احتماالً ذهن خيلى  ها را درگير 
ــد بدانيد كه چگونه بايد  كرده اما اگر واقعاً مى  خواهي
خودروى   شما سالم بماند چند دقيقه وقت بگذاريد و 

اين مطلب را تا آخربخوانيد.
-   از رانندگى با سرعت زياد در جاده  هاي ناهموار 

يا داراى سنگ ريزه خوددارى كنيد.
-  بدنه خودروى خود را هميشه تميز نگه داريد و از 

آلوده شدن به مواد روغنى، جلوگيرى كنيد.
-  از پارك كردن خودرو در فضاهاى آلوده، محيط -
ــاختمانى، زير درختان،  هاي صنعتى ،كارگاه هاى س
ــديد آفتاب  ــت و زير نور ش ــاى داراى رطوب انباره
ــرورت حتما از چادر  خوددارى كنيد. درصورت ض
ــكان پارك (توقف) ــتفاده كنيد. بهترين م خودرو اس
ــواى آزاد  ــيده با جريان ه خودرو فضاهاى سرپوش

است.
ــاى مزاحم، قير و. ....  -  لكه  هاي احتمالى، رنگ ه
را قبل از شست و شو، با حالل  هاى مناسب كه به رنگ 

اصلى خودرو، آسيبى وارد نمى  كنند پاك كنيد.
ــتند مثل  ــودرو كه قابل رويت نيس -  نقاطى از خ
زير گلگيرها را هميشه از رسوبات تميز كنيد تا باعث 

پوسيدگى بدنه خودرو نشوند.
ــت وجود نمك و  ــام رانندگى به عل -  بعد از انج

سنگ ريزه در گل والى و برف ،خودرو را بشوئيد.
-  در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت -

هاى داخلى خودرو، آن را حتماً خشك كنيد.
ــمت  هاى مختلف متصل به خودرو، در  -  اگر قس
هنگام رانندگى شل شده و باعث ايجاد لرزش و سر و 

صدا مى  شود آنهارا محكم كنيد.
-  تنظيم مداوم درها و راحت باز و بسته شدن آنها 

باعث سالم ماندن ستون  هاى خودرو مى  شود.
ــه  قفل در پوش  -  لوالى مختلف خودرو از جمل
ــب را به طور مرتب روغن كارى  موتور و صندوق عق

كنيد.
-  از محكم بودن اتصاالت موتور بر روى شاسى 

خودرو (دسته موتور)اطمينان حاصل كنيد.
-  از حمل و نقل اجسام فلزى حجيم مثل كپسول 
گاز در صندوق عقب، بدون اطمينان از ثابت ماندن آن 
و همچنين از حمل سوخت اضافى، در خارج از باك 

جداً خوددارى كنيد.
ــته شدن در  -  از حمل بارهاى حجيم كه مانع بس

صندوق عقب خودرو مى شوند جداً خوددارى كنيد.

انجام موارد زير براى مراعات مقررات ايمنى ضرورت 
دارد.

-  يك دستگاه اطفاء حريق و جعبه كمك  هاى اوليه 
پزشكى را در دسترس داشته باشيد.

-  باطرى ها، محتوى مايع اسيد سولفوريك هستند 
ــت بدن و يا چشم  ها  كه در صورت تماس آن با پوس
باعث ايجاد صدمات جدى مى  شود. در چنين مواردى 
ــوئيد و يا در  ــيد را با آب كامًال بش نقاط آغشته به اس
ــگيرى از ضايعات به پزشك  صورت لزوم براى پيش

مراجعه كنيد.
-  براى كار در زير خودرو از پايه  هاي مطمئن و با 
ايمنى كامل استفاده كنيد.جك ها فقط براى باال بردن 
ــتفاده قرار مى گيرند. براى مراعات  خودرو مورد اس
موارد ايمنى در هنگام كار در زير خودرو آن را در روى 
ــل از باال بردن خودرو  پايه  هاي مطمئن قرار دهيد.قب
توسط جك، ترمز دستى را بكشيد و جلوى چرخ هايى 
ــت با موانعى  ــن قرار خواهند داش را كه در روى زمي

مسدود كنيد.
-  در هنگام استفاده از روغن ترمز، ضديخ، رنگ ها 
ــتورات كارخانه هاى سازنده جهت  و حالّل  ها به دس
طريقه استفاده صحيح از آنها با ايمنى الزم توجه كنيد، 
چون اين مايعات سمى و خطرمرگ را به  همراه دارند. 
هميشه پس از استفاده، درپوش ظرف محتوى آنها را 
كامًال بسته، آب بندى كنيد و آنها را در جاى امن و دور 

از دسترس كودكان نگهدارى كنيد.

ماكســيما، مگان، تندر90  و پيكاپ در صدر جــدول كيفيت قرار 
گرفتند.

ــاس اعالم نتايج كيفى خودروهاى ساخت داخل،   در عين حال بر اس
تندر 90 پارس  خودرونيز باز هم باالتر از رقيب ايران خودرويى خود قرار 

گرفت.
اين گزارش مى افزايد: طبق آخرين اعالن نظر شركت بازرسى كيفيت 
و استاندارد ايران، خودرو ماكسيما هم با كمترين نمره منفى، با كيفيت  ترين 
خودرو كشور شناخته شد. افزون براين خودرو پيكاپ دو كابين شركت 
ــاخت  ــه تنهايى در صدر جدول برترين وانت  هاي س پارس  خودرو نيز ب
ــت. بنابراين  ــاى خيلى خوب قرار گرف ــور و در رده خودروه داخل كش
ــان پيكاپ دو كابين در حالى به تنهايى در رده خيلى خوب  گزارش  نيس
ــاخت داخل قرار گرفت كه نه تنها در اين رده، بلكه  خودروهاى وانت س
در رده خودروهاى خوب نيز هيچ خودرويى حائز دريافت اين رتبه نشده 
است و اين سرآغازى بر عزم اين شركت در رسيدن به عنوان با كيفيت  ترين 

خودروساز خاورميانه است.
ــركت نيز بر اساس آخرين  براساس اين گزارش ،خودرو مگان اين ش
رده  بندى كيفى خودروهاى سوارى ساخت داخل كشور در رتبه سوم و رده 

بهترين خودروهاى ساخت داخل قرار گرفته و اين شركت مصمم است با 
توليد با كيفيت خودرو مگان به عنوان يكى از ايمن ترين خودروهاى جهان، 

جايگاه كيفى اين محصول را ارتقاء بخشد. 
گفتنى است شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران، به منظور پويايى 
و همگام شدن با پيشرفت  هاى جهانى صنعت خودرو و همچنين تعميق و 
بروزرسانى روش هاى بازرسى و ارتقاى سطح تحليل  هاي حاصله از اين 
بازرسى  ها، رشد كيفى خودروهاى ساخت داخل، بازتاب واقعى فعاليت 
كيفى خودروسازان، ارائه تحليل  ها و گزارشات مؤثرتر، افزايش رضايت 
ــيابى متفاوتى بر اساس استانداردهاى  مشتريان، دستورالعمل  هاي ارزش
ــازى تدوين و اجرا كرده  جهانى آديت خودرو در شركت  هاي خودروس

است. 
با اعالن آخرين رتبه بندى  هاي شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران 
در زمينه  هاي سيستم فنربندى، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمزها، 
تجهيزات الكتريكى، تزئينات داخلى و خارجى، بدنه، رنگ، صداهاى غير 
عادى و نفوذ آب خودرو  هاي ساخت داخل، نيسان ماكسيما، نيسان پيكاپ 
دو كابين، مگان و تندر90 شركت پارس  خودرو به عنوان برترين خودروهاى 

كشور و در رده بهترين خودرو  هاي ساخت داخل قرار گرفتند.

ماكسيما 
 مگان، پيكاپ و تندر90 در قله كيفيت

از كليه همكاران محترمي كه 
مشخصاتشان در جدول روبه رو آمده 
است درخواست مي شود جهت 
دريافت جوايزشان
 به دفتر امور فرهنگي مراجعه كنند.

اسامي

 برندگان

 مسابقه

 روز زن 

اعالم شد

تعمير و نگهدارى
 وسيله نقليه

واحدشماره پرسنلىنام و نام خانوادگى رديف

حسابدارى فروش19509نازيتا ملكى پرورى1

حمل بدنه22318افشين حشمت2

برنامه ريزى24367مجتبى چقماقى3

نت بدنه نيسان20520فخرالدين مقدم زنجانى4

پرسنلى19607زهره خورى فاز5

معاونت توليد19683طيبه جمالى 6

آموزش22959معصومه قلعه بانى 7

آزمايشگاه21070محمد زرين بال ماسوله8

مالى22555الهه ويسه9

پرس21213رحيم اوتادى 10

ارتباطات24093فرحناز كيايى11

محصوالت
 پارس  خودرو

 كيفيت را
 درو كردند 



ــوم مصرف چيزى به  صرفه  جويى به مفه
ــب آن است. اين مسأله  شكل درست و مناس
براى ايجاد تعادل ميان درآمد و هزينه بسيار 
مهم و اساسى است و در حوزه اقتصاد خانواده 
نيز مى  تواند تأثيرگذار و سرنوشت  ساز باشد.

ــاى تغيير و  ــرف كه به معن واژه عربى ص
ــت در علوم مختلف معانى و  تحول آمده اس
ــان مى  كند. به عنوان  مفاهيم گوناگونى را بي
نمونه در علم صرف و نحو به معناى ساختن 
ــت كه در  صيغه  هاى مختلف از يك اصل اس

ادبيات عرب معروف و مشهور است.
در علوم قرآنى صرفه به معناى بازداشتن 
ــخص از آوردن آيه و يا سوره  اى است كه  ش
در مقام تحدى انجام مى  شود. در اين كه اين 
ــت است سخنى  ــت و يا نادرس نظريه درس
ــت بلكه تنها بيان اين كه صرفه به معناى  نيس
بازداشتن شخص به شكل تكوينى از آوردن 

سوره و يا آيه نيز به كار رفته است.
ــخن از توليد و  ــاد، چون س در علم اقتص
ــت واژة صرفه  جويى به  توزيع و مصرف اس
معناى مصرف درست و مناسب چيزى است 
كه در اختيار شخص قرار دارد و در ازاى آن، 
كار و يا هزينه  اى پرداخت شده است. بنابراين 
صرفه  جويى در ارتباط با مصرف چيزى است 
كه داراى ماليت مى  باشد و انسان در قبال آن 

كار و يا هزينه  اى پرداخته و يا مى  پردازد.
صرفه  جويى، كم مصرف كردن نيست

عده  اى صرفه  جويى را به معناى كم مصرف 
ــد اين  كردن معنا كرده  اند ولى به نظر مى  رس
معنا نمى  تواند اقتصادى باشد؛ زيرا هدف از 
ــى اقتصادى، مصرف آن است  توليد يك ش
ــه وقوع مى  پيوندد  و مصرف چيزى، زمانى ب
ــته باشد و با مصرف  كه آدمى به آن نياز داش
ــود.  آن، نيازى از نيازهاى وى برآورده مى  ش
ــخص تا در حد نياز و  بنابراين الزم است ش
برآورد آن، چيزى را مصرف كند و كم مصرف 
ــازد،  ــردن نمى  تواند نياز وى را برآورده س ك
ــأله نياز به نيازهاى اساسى  مگر آن كه در مس
ــا نيازهاى الزم و  ــى و ي و نيازهاى غيراساس
ــود. در اين صورت  ــه داده ش غيرالزم توج
مى  توان گفت كه مصرف چيزى بايد در حد 
ــد، ولى  ــى و الزم باش برآورد نيازهاى اساس
ــكلى كه در اين جا خود را نشان مى  دهد  مش
ــت كه همان گونه كه نيازهاى آدمى به  آن اس
دو دسته نيازهاى اساسى و الزم و غيراساسى 
ــود و به شكلى  ــته  بندى مى  ش و غير الزم دس
ــد، در حوزه  ــود را تحميل مى  كن اولويت خ
مواردى كه به عنوان مواد مصرفى مورد توجه 
قرار مى  گيرد نيز اولويت  بندى صادق است. به 
اين معنا كه هر چه نياز شخص و يا جامعه به 
چيزى اساسى و ضرورى و الزم باشد آن چيز 
ــكل امرى با ماليت بيش  تر و اساسى  تر  به ش
مطرح مى  شود. از اين رو ارزش نيازى انسان 
به چيز اقتصادى، آن چيز را ارزشمند مى  سازد 
ــز در درجه دوم  چنان كه كم  اهميتى آن را ني

اهميت قرار مى  دهد.
ديدگاه اقتصاددانان درباره صرفه  جويى

به هر حال صرفه  جويى ارتباط تنگاتنگى 
با مسأله ماليت و مقدار و توليد و توزيع دارد. 
هر چيزى كه از نظر مالى ارزشمند و نياز بشر 
ــد درباره نحوه و چگونگى  به آن بيش  تر باش
ــب بيش  ترى  ــائل و مطال مصرف آن نيز مس

مطرح مى  شود.
ــوه مصرف به اين  اقتصاددانان درباره نح
نكته توجه مى  دهند كه مراد از صرفه  جويى، 
ــت؛ مى  بايست در هر  كم مصرف كردن نيس
ــى را برطرف  ــى از نياز آدم چيزى كه بخش
مى  سازد به مقدار مورد نياز از آن استفاده كرد. 
بنابراين شخص بايد در حد نياز طبيعى خود 
از هر چيز اقتصادى استفاده كند. تنها مسأله  اى 
ــازند اين  ــه اقتصاددانان آن را مطرح مى  س ك
ــاى اقتصادى و  ــت كه در زمان بحران  ه اس
ــت  كاهش توزيع و يا توليد چيزى، مى  بايس
ــنده كرد و در حد رفع حاجت  به حداقل بس
ــتفاده كرد تا فرصت  و نياز ضرورى از آن اس
ــود. در حقيقت  بيش ترى به ديگران داده ش
ــرف در حد  ــخن از مص در زمان بحران، س
ضرورت و رفع نياز است ولى اين بدان معنا 
نيست كه شخص آن چيز را كم مصرف كند. 
ــكل ضرورت  صرفه  جويى در اين زمان به ش
ــر در زمان  هاى  ــود را تحميل مى  كند و اگ خ
ديگر صرفه  جويى به معناى مصرف درست 
ــب از كاالى اقتصادى است در زمان  و متناس
ــات ديگر مورد تأكيد  بحران اين نكته از جه
قرار مى  گيرد تا شخص به حد ضرورت بسنده 
كرده و به قول معروف به مستحبات نپردازد.

به سخن ديگر صرفه  جويى در همه حال و 
هر زمانى چه بحران و چه غيربحران به معناى 
مصرف درست كاالى اقتصادى همانند آب 
و برق است ولى در زمان بحران تنها برآورد 
نيازها در حد ضرورت به معناى صرفه  جويى 
است كه نوعى محدوديت را نيز سبب مى  شود 

كه تحميلى از سوى بحران است.
ــى از نظر اقتصاددانان  بنابراين صرفه  جوي
به معناى استفاده درست و مناسب از كاالى 
ــبت به  ــره  ورى و آگاهى نس ــادى و به اقتص

نيازهاى واقعى است.
قرآن و صرفه  جويى

اصوالً نگاه قرآن به مسئله اقتصادى نگاهى 
ــب و درست از  ــتاى بهره  ورى مناس در راس
امكانات و وسايلى است كه خداوند در اختيار 
ــتقيم و يا با توليد و كار قرار  بشر به طور مس
داده است. از اين رو از مردم مى  خواهد كه هر 
چيزى را درست و به شكل مناسب آن مورد 
استفاده قرار داده و از اسراف و تبذير و عدم 

بهره  مندى از آن خوددارى ورزند.
به سخن ديگر در اسالم همواره سخن از 
ــت. اقتصاد كه از واژه قصد گرفته  اقتصاد اس
ــت.  ــده به معناى ميانه  روى و اعتدال اس ش
ــل واژه قصد)  (مفردات راغب اصفهانى ذي
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مقام معظم رهبرى سال 1388 خورشيدى را سال حركت مردم و مسئوالن به 
سوى اصالح الگوى مصرف نام گذارى كردند. بر همين اساس مقاله اى از سوى 
مديريت استراتژيك و توسـعه مديريت شركت تهيه شـده كه در سه قسمت 

تقديم خوانندگان مى شود. بخش نخست اين مقاله پيش روى شماست.

صرفه جويى و اقتصادصرفه جويى و اقتصاد
به بهانه نام گذارى سال 88 باعنوان اصالح الگوى مصرف

قسمت اول

از اين رو بنياد امور در حوزه توليد و توزيع و 
مصرف كاال در بينش و نگرش قرآنى ميانه -

روى است. هر گونه رفتارهاى بيرون از اين 
ــت و  ــر قرآن نه تنها نادرس چارچوب از نظ
ــاه و گاه جرم قانونى تلقى  نابهنجار، بلكه گن
مى  شود. همان گونه كه زياده روى و اتراف و 
اسراف و تبذير امرى مردود و نادرست و گناه 
شمرده شده است همين طور عدم استفاده از 
نعمت  هاى حالل خداوند و عدم بهره  مندى از 
آن در راستاى آسايش و آرامش و كمال، امرى 
مذموم و ناپسند دانسته شده و شخص مورد 
ــت كه چرا  ــش و توبيخ قرار گرفته اس نكوه
حالل خدا را بر خود حرام مى  سازد و از آن  ها 

بهره  مند نمى  شود؟
خداوند در آياتى چون آيه 141 سوره انعام 
از مردم مى  خواهد كه از اسراف و تبذير دورى 
ورزيده و هزينه  هاى خويش را در چارچوب 
ــوره اعراف  اعتدالى قرار دهند. در آيه 31 س
از مردم مى  خواهد كه از نعمت  هاى خداوند 
استفاده كرده و از آن بخورند و بياشامند ولى 
ــراف امرى ناپسند در  اسراف نكنند؛ زيرا اس
ــت و اهل اسراف را خداوند  نزد خداوند اس

دوست نمى  دارد.
ضرورت اعتدال در مصرف

ــرف» از آنجا  ــالح الگوى مص مقوله «اص
ــم رفتارهاى فردى  ــى اصالح و ترمي كه در پ
ــت نيازمند يك  و جمعى ناظر بر مصرف اس
ــى، فرهنگى و  ــى، تدريج ــت اصالح حرك
ــطوح مختلف اجتماع و فرد  آموزشى در س
است. به عبارت ديگر هر نوع الگو از مصرف، 
محصول طبيعى جامعه  اى با مختصات معين 
است و تغيير اين الگو در گرو تغيير و اصالح 
اين مختصات است. به عنوان مثال، وقتى كه 
اصالح يك پديده فرهنگى و اجتماعى مورد 
توجه قرار مى  گيرد، به واسطه تنوع متغيرهاى 
دخيل در شكل  گيرى پديده    هاى اجتماعى و 
تعامالت بين اين متغيرها، با حجم گسترده  اى 
ــتيم كه اهتمام به  از موضوعات روبه  رو هس
ــو به دليل تنوع و كثرت  اين گستره از يك س
متغيرها بسيار دشوار و پيچيده است و از سوى 

ديگر به دليل غفلت از ريشه  ها و منشأ پيدايش 
ــتاوردهاى كوتاه  موضوع، اين اهتمام با دس

مدت و محدود رو به رو خواهد بود.
ــالح الگوى  ــد مقوله اص ــر مى  رس به نظ
ــمندانه از سوى رهبرمعظم  مصرف كه هوش
ــال 88 برگزيده  ــعار س انقالب  به عنوان ش
ــايلى روبه رو است كه بايد مورد  شده، با مس
توجه سياست  گذاران فرهنگى و برنامه  ريزان 

رسانه  اى و آموزشى قرار گيرد.
ــده  ــرفانه نهادينه ش 1ـ وجود عادات مس
ــتى  ها و مدگرايى  ها و چشم  ناشى از مدپرس
ــت و هنجار  ــمى  ها به جزيى از تربي هم چش
فرهنگى، بخش عظيمى از اقشار جامعه مبدل 
شده كه بايد با سياست هاى جدى فرهنگى در 

اين خصوص اقدام كرد.
2ـ نبود فرهنگ پس  انداز در اقتصاد فرد و 
خانواده كه عامل مهمى در اسراف و ولخرجى 
ــع و امكانات در اختيار افراد  و هدر دادن مناب

است.
3ـ غلبه فرهنگ غربى در مصرف، مبنى بر 
شعار توليد بيشتر، مصرف بيشتر در جامعه ما 
نيز باعث شده است تا برخى افراد و اصناف 
با تبليغات و غالب  سازى عواطف بر تعقل و 
ــان و طيف  هايى از جامعه  تفكر، براى جوان
ــازى و مدپردازى كند كه خود به معنى  مدس

مصرف  زدگى و الگوى تقليد مصرف است.
4ـ اگر بسيارى از نهادها و شخصيت  هاى 
مطرح در حوزه سياست و فرهنگ كه بر افكار 
ــرف را رعايت  عمومى مؤثرند، الگوى مص

كنند بسيار موثر خواهد بود.
5ـ تربيت غلط خانوادگى از جمله موانع و 
چالش  هايى هستند كه در مسير اصالح الگوى 
مصرف خود را نشان مى  دهند و موجب كندى 

اين حركت اصالحى مى  شوند.
ــالح الگوى  ــازى اص ــر فرهنگ  س در ام
ــت دارد.  ــيار اهمي ــازى بس مصرف، الگوس
ــانى كه در نظام تعليم و تربيت،  بنابراين كس
ادارات، صدا و سيما و غيره هستند بايد الگو 
ارائه كنند و به اين موضوع به صورت ملى و 

فراملى فكر كرده و برنامه  ريزى كنند.
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«از رهگذر كيفيت در مسيرى طوالنى مى  توان به مقصد اعتبار رسيد و در اين راه آنچه مهم است 
تا حصول اعتبار، كيفيت است.»

ـ همان  گونه كه احراز كيفيت و اعتبار دشوار است از دست  رفتنش آسان، صعود به اوج سخت 
است و سقوط سهل.

ـ كيفيت كه يك مسئوليت همگانى است مشاركت همگان را مى  طلبد.
ـ فقط يك دليل مى  تواند وجود داشته باشـد كه براى ارائه محصول با كيفيت تالش نكنيم: در 
حال حاضر و تا ابد هيچ رقيبى نداشـته باشيم و مشـتريان بايد براى هميشه خريد محصوالت از 
ما را ادامه دهند و اين خريد به تعداد قابل توجهى ادامه يابد تا سـود كافـى براى مواجه با تورم و 

هزينه  هاى افزاينده را داشته باشيم.
اين جمالت ترجيع  بند معاونتى اسـت كه در بازار رقابتى امروز نقش بسيار مهم و تعيين  كننده 
دارد. «تضمين كيفيت» يكى از آن موارد بسيار اساسـى براى مصرف  كننده نهايى در عصر حاضر 
به شـمار مى  رود. به تعبير مهندس يونسـيان راز بقا و ماندگارى توجه ويژه بـه مقوله كيفيت در 
محصوالت است و اين مهم به دست نمى  آيد مگر با همت همه فعاالن يك مجموعه، از كارگر ساده 

گرفته تا مديريت ارشد.
با هم گفت  وگو با مهندس يونسيان، معاون تضمين كيفيت شركت را پى مى  گيريم.

چه عواملى موجب مى  شود كه يك خودرو ارتقاى 
كيفيت پيدا كند؟ نرم  افزارى است يا سخت افزارى؟ و 

اين  كه آيا نيروى انسانى خيلى دخيل است؟
ــتفاده  براى توليد يك خودرو از چند عامل اس
ــت مواد و قطعاتى است كه  مى  شود. عامل نخس
دريافت مى  كنيم. عامل دوم تجهيزاتى است كه براى 
توليد استفاده مى  كنيم. عامل سوم هم نيروى انسانى 
است. اگر بتوانيم براى اين سه عامل درست برنامه -
ريزى كنيم تا بتوانند به نحو احسن كارهايشان را 
انجام دهند، قاعدتاً محصول با كيفيت توليد خواهد 
ــد. درخصوص مواد و قطعات بايد بگويم كه  ش
ــانى باشند كه واجد  قطعاً بايد تأمين  كنندگان كس
شرايط و صاحب صالحيت باشند تا قطعاتى كه به 
ما مى  دهند، طبق نقشه و مدارك مهندسى باشد و با 
آن منطبق باشد. به تعبيرى بايد كنترل  هاى الزم در 
محيط در شركت سازنده انجام شود، تا ما اطمينان 
پيدا كنيم قطعه  اى كه دريافت مى  كنيم كامًال منطبق 
با نقشه و استاندارد است و هيچ مشكل كيفى ندارد. 
معموالً خودروسازان مطرح دنيا كل اين مسئوليت 
ــازندگان قطعه واگذار مى  كنند و در داخل  را به س
ــازى هيچ كنترلى صورت  شركت  هاى خودروس
نمى  گيرد و قطعه مستقيم در كنار خط قرار مى  گيرد 
ــود. ولى امان از آن روزى كه يك  و استفاده مى  ش
قطعه نامنطبق و معيوب پيدا شود؛ واقعاً اين شرايط 
ــاز  ــد مى  تواند براى يك خودروس اگر اتفاق بيفت
مسأله  ساز باشد. اما آن چيزى كه در اين امر بسيار 
مهم است اين است كه تعهدات در اين قراردادها 
آن  قدر سخت و سفت است كه كسى جرأت نمى -
كند قطعه معيوب در اختيار خودرو  ساز قرار دهد.

مسئله بعدى به تجهيزات برمى  گردد. تجهيزاتى 
ــود بايد طبق طراحى اوليه خط  كه استفاده مى  ش
ــد و شرايط الزم  ــد. يعنى ابزار بايد كامل باش باش
را براى مشخصه  هايى كه در خط نياز است از نظر 
ــتفاده در زمان سيكل  رعايت الزامات، قابليت اس
كارى خط و ويژگى  هاى مربوط به نيروى انسانى 
ــد تا  ــبك و قابل حمل بودن دارا باش به لحاظ س
ــن ابزارآالت  ــكلى اي بتواند كارگر بدون هيچ مش
ــتفاده كند. اگر مواد ابزار و تجهيزات خوب  را اس
ــيم آنچه كه باقى مى  ماند نيروى انسانى  داشته باش
است. طبق استاندارد  هايى كه شركت  هاى خوب 
خودروسازى دارند هر كسى مجاز نيست به عنوان 
اپراتور وارد خط شود. قبل از اينكه وارد خط شوند 
حتماً بايد آموزش  هاى الزم را در مدرسه مهارت 
ــاى الزم را ديدند و  ببينند. پس از آنكه آموزش  ه
متوجه شدند كه يك كارى را چگونه انجام دهند 

ــيد و توان  ــان هم به حد مطلوب رس و سرعت  ش
پاسخ  گويى در خط توليد را دارند اجازه مى  يابند 
ــوند؛ آن  هم نه در جاى مهم خط،  كه وارد خط ش
چرا كه جاهاى مهم در خطوط توليد مختص افراد 
باتجربه است بلكه جاهايى كه ميزان اثرگذارى آن 
كمتر است افراد تازه وارد، به كار گرفته مى  شوند تا 
به مرور زمان كه تجربه كسب كردند وارد سيستم 
ــوند. پس اگر هماهنگ كنيم كه قطعه و  اصلى ش
مواد خوب دريافت كنيم، تجهيزات هم خوب و 
ــد و نيروى انسانى آموزش ديده  تحت كنترل باش
ــتفاده كنيم قاعدتاً بايد بتوانيم يك  و متبحر هم اس
محصول بدون ايراد و مشكل را توليد كنيم. ضمن 
آنكه با كنترل  هاى الزمى كه در داخل سيستم توسط 
حوزه  هاى كيفيت انجام مى  دهيم مى  توانيم اطمينان 
ــورت قابل قبولى در  پيدا كنيم اين محصول به ص

اختيار مشترى قرار مى  گيرد.
ــوع ارزيابى و  آيا خود مقوله كيفيت هم از نظر ن
بررسى به  روز مى  شود يعنى روش  هاى جديد بررسى 

كيفيت با گذشته متفاوت است؟
ــته نيست.  روش  هاى جديد كيفيت مثل گذش
ــط و به صورت  ــت كه در خ يعنى مثل قديم نيس
ــتگاه كنترل صورت گيرد. االن در  ايستگاه به ايس
ــه كارگر  ــد، بحث  هاى كنترل ب روش  هاى جدي
ــاى EWT به افراد چكمن  توليد و در قالب تيم  ه
واگذار شده و در نهايت حوزه كيفيت از بخش  هاى 
مختلف نمونه  بردارى مى  كند و براساس يك سرى 
شاخص  ها عملكرد و ظاهر را در حالت استاتيك 
ــيابى مى  كند. در نهايت گزارش  و ديناميك ارزش
مى  دهد كه آيا اين خودرو براساس ارزشيابى  هاى 
انجام شده، با معيارها منطبق است يا خير. اگر حوزه 
كيفيت به مورد و مغايرتى برخورد كند بالفاصله 
ــا اقدامات  ــتگاه مربوطه منعكس مى  كند ت به ايس
ــه االن روى  ــود. كنترل  هايى ك اصالحى انجام ش
خودروها انجام مى  شود ميزان خطا يا ميزان مواردى 
كه منجر به نارضايتى مشترى مى  شود را به حداقل 
ــانده، در حقيقت اين كنترل  هاى مضاعف در  رس
بخش  هاى مختلف منجر به اين مى  شود كه مشترى 
اطمينان پيدا كند كه اگر در سيستم نيسان در قالب 
NPW و يا در سيستم رنو در قالب SPR محصولى 
توليد مى  شود از نظر كيفى جاى نگرانى ندارد. در 
عين حال اگر باز هم حالتى پيش بيايد كه مشكلى در 
خودرويى وجود داشته باشد در كنترل  هاى مربوط 
به بازرسى قبل از تحويل به اين موضوع رسيدگى 

مى  كنيم تا محصول معيوب دست مشترى نرسد.
مواردى كه درخصوص دانش نيروى انسانى به آن 

اشاره كرديد بسيار مهم و كليدى است با توجه به اين 
توضيح جنابعالى، پارس خودرو از نظر مهارت  هاى 

نيروى انسانى داراى چه وضعيتى است؟
در شركت پارس  خودرو، خوشبختانه به خاطر 
ــان وجود  ــابقه قبلى كه در اثر همكارى با نيس س
ــتر آماده بود. به عبارتى وقتى رنو  ــته، اين بس داش
ــد كارش بسيار ساده  تر بود  وارد پارس  خودرو ش
ــت.  چون خيلى از پارامترها و معيارها وجود داش
خوشبختانه رنو نيسان هم باهم تلفيق شدند و اين 
بسيار مورد خوبى براى ماست. ما چون از سال 65
ــركت نيسان شروع  با پاترول همكارى  مان را با ش
كرديم و در سال 80 هم محصوالت جديدى چون 
ــز را وارد پارس  خودرو  ــيما، پيكاب و روني ماكس
ــان آشنا بوديم. سيستم  كرديم، با روش توليد نيس
ــد، تقريبًا شبيه نيسان  SPR هم كه وارد شركت ش
ــراى راه  اندازى  ــت. بنابراين ما از نيروهايى ب اس
خط رنو استفاده كرديم كه آشنايى قبلى را داشتند 
و آموزش الزم را در ايران و ژاپن گذرانده بودند. 
ــتندات آموزشى نگاه مى - بعضًا هم وقتى به مس
كرديم متوجه مى  شديم كه همه نيروى انسانى ما 
ــتند. اين باعث شد كه ما به سرعت  با آن آشنا هس
توانستيم سيستم را جذب كنيم و اولين شركتى در 
ــه خودروهايمان را براى  ايران بوديم كه داوطلبان
ــى كيفيت و استاندارد  ارزشيابى به شركت بازرس
ايران عرضه كرديم و 8 ماه بعد ايران  خودرو وارد 

اين مقوله شد.
ــت كه پارس خودرو به لحاظ  احساسم اين اس
آشنايى با سيستم توليد رنو و نيسان گام  هاى مهمى 
را در كيفيت برداشته است و به همين خاطر االن با 

مشكالت كمترى در حوزه كيفى روبه  رو هستيم.
آيا مى  شــود گفت «قيمت خــودرو روى كيفيت 
ــر پرايد بعضًا از  ــذارد» به عنوان نمونه اگ تأثير مى  گ
نظر كيفى به آن ايراد وارد مى  شود اما ماكسيما در رده 
تحت كيفى قرار مى  گيرد آيا قيمت خودرو تأثيرى در 

كيفيت ندارد؟
ــخ سوال اول.  ببينيد. برمى  گرديم به همان پاس
ــى دريافت مى - ــوب را چه موقع واقعاً قطعه خ

كنيم. پاسخ  اش معلوم است. قطعه خوب را زمانى 
دريافت مى  كنيم كه مواد اوليه خوب در آن استفاده 
ــود، تجهيزات توليد آن قطعه تجهيزات خوبى  ش
ــد. كارگرى كه آن قطعه را توليد مى  كند فرد  باش
ــتم  هاى بعد از توليد مثل  متخصص باشد و سيس
ــته  بندى و حمل و نقل هم درست انجام شود.  بس
پس اگر ما از هر كدام از اين  ها بزنيم در واقع داريم 
از كيفيت دور مى  شويم و مشكل كيفى ايجاد مى -

كنيم. يادم مى  آيد شير بخارى خودروهاى سپند كه 
در سال  هاى قبل توليد مى  شد اغلب نشتى داشت 
و آب  جوش از آن بيرون مى  زد و مشكالتى ايجاد 
مى  كرد. همان موقع جلسه  اى با حضور كارشناسان 
گذاشتيم و يك شير بخارى خراب و شير بخارى 
CKD هم آورديم. از همكاران پرسيدم قيمت اين 

شير CKD چقدر است؟ گفتند ده دالر. قيمت شير 
ــيدم گفتند 1500 بخارى توليد داخل را هم پرس
ــد پنج هزار تومان.  تومان. آن موقع ده دالر مى  ش
اما سوالى كه اينجا پيش مى  آيد اين بود كه چگونه 
ــى  ارزد را  ــود محصولى كه 5 هزار تومان م مى  ش
1500 تومان خريد. وقتى همه چيز را آناليز كرديم 
ديديم كه اگر 1000 تومان براى اجرت ساخت و 
تجهيزات و... اين شير بخارى هزينه شده باشد تنها 
500 تومان مواد در آن به  كار رفته است. به عبارتى 
مى  توان گفت اين مواد با اين قيمت و نوع ساختارى
ــاى 100 درجه را  كه در آن به كار رفته تحمل دم
ندارد و مشكل ايجاد مى  كند. اعتقادم اين است اگر 
ما در توليد يك خودرو از هزينه  هاى تزئيناتى كم 
كنيم و كيفيت قطعات اصلى مثل موتور، گيربكس، 
اكسل، لوله  هاى سوخته و موارد ايمنى كه با جان 
سرنشين بستگى دارد بپردازيم و آنها را ارتقا دهيم 
بسيار مهم  تر است. بحث ما در كيفيت اين است كه 
ــائل  قيمت در كيفيت اثر دارد اما نه اينكه همه مس
كيفى منوط به قيمت باشد. اعتقادم اين است اگر 
ــت و در جاى خود مصرف شوند و  هزينه  ها درس
به مواردى كه مشترى به آن حساسيت دارد اهميت 
ــبت و كيفيت مطلوب  دهيم منجر به قيمت مناس
ــت كه فكر مى  كنم  ــود. اين  ها چيزهايى اس مى  ش
مديران تصميم  گير بايد در اين زمينه بايد به آن توجه 
كنند. معتقدم به كيفيت در مسائل ايمنى بايد خيلى 
ــه االن مهم  ترين چيزى  بها و اهميت دهيم. چرا ك
ــتريان به آن فكر مى  كنند عالوه بر قيمت،  كه مش
كيفيت است؛ رمز بهاى سازمان كيفيت است. آنها 
كه كيفيت برتر دارند مد  نظر مشترى هستند. االن 
مشتريان فقط به پايين بودن قيمت توجه نمى  كنند 
در مسأله انتخاب آن  ها اگر چه قدرت خريد نقش 
دارد اما موارد كيفى هم بسيار نقش دارد. در عصر 
حاضر سازمان  هايى كه به دوام و بقا فكر مى  كنند 
بايد مسائل كيفى را جدى بگيرند و به آن اهميت 
دهند. چون مشتريان مجبور نيستند و حق انتخاب 
متعدد دارند بنابراين در چنين شرايطى شركت  هايى 
كه از موضوع كيفيت غافل بودند قافيه را مى  بازند. 
ــدم « ارزان » بودن خودرو نبايد  ضمن اين كه معتق
ــتن»  توجيهى براى « معيوب » بودن و «ايراد داش

كيفيت راز ماندگارى است
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ــد. در دنيا هم همينطور است، يعنى  خودرو باش
ــائلى نظير  ــتر به مس گرانى و ارزانى خودرو بيش
ــتر خودرو و قواى محركه قوى تر و  امكانات بيش
امثال آن برمى گردد و ارتباطى با داشتن « ايراد» در 

خودرو ندارد.
چرا در يك خودروســازى دو محصــول از نظر 
كيفيت با هم تفاوت دارند مثًال ماكسيما و پرايد؛ نيروى 

انسانى كه همان است؟
ــد همان  ــيما توليد مى  كن ــه ماكس كارگرى ك
كارگرى است كه پرايد را توليد مى  كند و بيش از 
اين PK را توليد مى  كرد. اينها در واقع امكاناتى است 
كه ما در اختيار مجموعه مى  گذاريم و براساس آن 
هم خروجى داريم. ما االن پرايد را به عنوان همكار 
ــايپا توليد مى  كنيم و نقشى در قطعات  توليدى س
ــى در قطعات و  ــائل كيفى آن نداريم. نقش و مس
ــائل كيفى آن نداريم. نقش ما در فرآيند است  مس
و بايد پاسخ  گوى مسائل فرآيندى باشيم. از لحاظ 
ــا چون هم گروه  ــئوليتى نداريم ام دوام قطعه مس
ــن زمينه از  ــتيم عالقه  منديم اگر كمكى در اي هس
دست ما برمى  آيد به سازه  گستر و مگاموتور اعالم 
ــعى مى  كنيم در جلساتى كه داريم با  كنيم. البته س
مذاكراتى كه انجام مى  شود و پيشنهاداتى كه داده 
مى  شود در ارتقاى كيفيت آن بكوشيم. ضمن اين كه 
مجدداً تأكيد مى كنم كه ماكسيما به لحاظ امكانات 
ــائل طراحى  ــواى محركه و مس و تجهيزات و ق
مسلماً باالتر و لوكس تر است؛ ولى از نظر من يك 
خودروى ارزان مثل پرايد نيز اگر داراى ايراد نباشد 
مى تواند به لحاظ كيفى به عنوان خودروى خيلى 

خوب تلقى شود.
آيا در هر سال برنامه جديدى براى ارتقاى كيفيت 
داريد چه از لحاظ ورود دانش جديد و چه از لحاظ 
كســب اطالعات و مطالعات خارجى و بومى  سازى 

آن؟
ــوان جدول  ــال جدولى با عن ما ابتداى هر س
ــاخص  هاى تضمين  ــاالنه و ماهيانه ش اهداف س
كيفيت تنظيم مى  كنيم. در اين جدول پيش  بينى  ها 
ــرات كيفى، ميزان  و هدف  گذارى  ها در زمينه نم
 PPM ،ــكايات ــترى، رسيدگى به ش رضايت مش
قطعات دريافتى از نيسان و رنو و شاخص تعداد 
ــاس سه ماه بعد از  قطعات تعويضى خودرو براس
تحويل در 100 دستگاه و شاخص  هاى آموزش و 
سيستم پيشنهادات وجود دارد. ما اينها را هدف -
ــاه به ماه ثبت  گذارى مى  كنيم و نتايج واقعى را م
مى  كنيم و براى مديريت ارشد مى  فرستيم. ما االن 
كامالً مى  دانيم و مشخص است كه نمره كيفى پرايد 
ــد. براى اينكه به اين  GTX بايد به چه عددى برس
ــرى پروژه تعريف مى  كنيم. با  اعداد برسيم يك  س
هماهنگى با كارشناسان واحدهاى مهندسى، توليد 
و برنامه  ريزى بررسى  هاى متعددى انجام مى  شود 
تا يك پروژه به نتيجه برسد. در اين بررسى  ها اگر 
موفق شويم به عبارتى توانستيم يك پروژه را حل 
كنيم و خود به خود كاهش نمره منفى اتفاق مى  افتد. 
اگر هم موفق نشديم و ديديم قابل رفع نيست سعى 
ــى را در اين پروژه باالتر  مى  كنيم سطح كارشناس
ــاس همين اقدامات  ببريم تا آن را حل كنيم. براس
ــان مى  دهد كه توانستيم  االن گزارش  ها و آمار نش
در 4 ماهه اول امسال در مباحث كيفى خودروهاى 
GTX 12 درصد، 141 شانزده درصد ، تندر 90 سى 
ــيما 18 درصد و پيكاپ 13 درصد  درصد، ماكس
ــفندماه 87 داشته باشيم.  بهبود كيفى نسبت به اس
ميانگين هم نشان مى  دهد كه كيفيت محصوالت 
ــال  ــودرو 16 درصد در 4 ماهه اول امس پارس  خ
نسبت به اسفند گذشته رشد داشته است. به عبارتى 
تمام هم و غم ما اين است كه محصولى عرضه كنيم 
كه انتخاب مشتريان باشد و در پاركينگ   كارخانه 
باقى نماند. در مجموع معتقدم اين كيفيت است كه 
براى شركت  ها اعتبار مى  آورد. از رهگذر كيفيت 
مى  شود به اعتبار رسيد. اگر در اين بازار رقابتى به 
بقا و دوام مى  انديشيم راه اصلى آن توجه به كيفيت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــت. خدمات پس از فروش بهتر، كيفيت برتر،  اس
ــت و برخورد  قيمت پايين  تر، زمان تحويل درس
مناسب عواملى هستند كه در بازار تأثير مى  گذارند. 
در عين حال پارس  خودرو توانايى و قابليت توليد 
كيفى  ترين خودروها را داشته و دارد چون در قبل 
از انقالب هم خودروى لوكس توليد مى  كرد، اين 
توانايى را حفظ كرده و اميدوارم در آينده همچنان 
حفظ كند. االن عالوه بر ماكسيما 2 خودروى ديگر 
توليد پارس  خودرو از جمله مگان و تندر 90 طبق 
ــتاندارد در  ــركت بازرسى كيفيت و اس جدول ش
ــيما قرار دارند.  سطح خيلى خوب و بعد از ماكس
ــوب با 60  ــدر 90 در جايگاه خيلى خ حضور تن
ــيار با اهميت است. در  ــاخت داخل بس درصد س
صورتى كه ما اتومبيل  هايى االن در كشور داريم كه 
ساخت داخل آنها كمتر از تندر 90 پارس  خودرو 
است اما در اين جايگاه از نظر كيفيت قرار ندارند. 
ــان مى  دهند كه پارس  خودرو در توليد  اين  ها نش
خودروهاى كيفى توانمند است و بايد اين فرصت 

را غنيمت شمرد.
وقتى برنامه  ريزى  هاى شركت رو به افزايش تيراژ 
ــاليانه توليد  توليد دارد آيا اين افزايش قابل توجه س

خودرو، تأثيرى در كيفيت محصوالت نمى  گذارد؟
ــش توليد صورت  ــت كه اگر افزاي طبيعى اس
ــود كيفيت فدا  ــائل درست ديده نش بگيرد اما مس
شود. ما سعى مى  كنيم در جلساتى كه براى افزايش 
ــود كيفيت را هم لحاظ  توليد تصميم  گيرى مى  ش
كنيم. براى افزايش توليد يك افزايش سرعتى در 
نظر گرفته مى  شود بنابراين اگر براى اين افزايش 
سرعت، نيروى انسانى مناسب، امكانات لجستيك 
مناسب و آموزش  هاى الزم ديده شود و از آن طرف 
ــود تا با  هم در حوزه كيفيت اين آمادگى ايجاد ش
ــخ  گوى سرعت خط  تجهيز به ابزارآالتى كه پاس
ــانى باشند كه بتوانند  باشد در عين حال كارشناس
بازخورد مناسبى از مسائل كيفى در زمان مناسب 
منعكس كنند قاعدتاً مسائل كيفى رعايت مى  شود.

ما در عمل، روزهايى بوده كه بيش از 150 تندر 
ــرايط سعى  90 توليد كرديم با اين همه در تمام ش
كرديم مسائل كيفى را به گونه  اى تحت كنترل خود 
درآوريم كه مشكل خاصى پيش نيايد. اگر بخواهيم 
رمز اين مسأله را بگويم بايد گفت تجهيز سيستم 
به ابزار  آالت مناسب به اضافه آموزش  هاى الزم به 
ــت كه اگر  كاركنان از عوامل كليدى در زمانى اس

تيراژ اضافه شود كيفيت فدا نخواهد شد.
پس نياز به افزايش كاركنان نيست؟

ببينيد ما برنامه داريم كه بهره  ورى را باال ببريم. 
ــردارى از امكانات را  بهره  ورى يعنى اينكه بهره  ب
ــى از بهره  بردارى امكانات به  افزايش دهيم. بخش
نيروى انسانى بازمى  گردد. ما االن شاخصى داريم 
ــان مى  دهد تعداد توليد به ازاى هر بازرس  كه نش

چقدر است. مثًال پارسال ميانگين اين امر 54/3 بود 
ــال 74/7 را در نظر داريم. يعنى ما در اينجا  اما امس
سعى مى  كنيم از قابليت نيروى انسانى بيشتر استفاده 
كنيم. البته از روش    هاى ديگرى هم وجود دارد كه 
خيلى كمك مى  كند مثل روش خود كنترلى كه در 
سيستم  هاى رنويى استفاده مى  شود و با اين روش 
اطمينان پيدا مى  كنيم كه از نظر كيفى، مسأله كمترى 
 Yoke Poka داريم. روش جديد ديگرى هم به نام
وجود دارد كه همان خطاناپذير كردن سيستم است. 
اين روش به  گونه  اى است كه محصوالت نمى  تواند 
ــت از يك  ــود. يعنى اگر قرار اس معيوب توليد ش
محفظه  اى رد شويم دقيقاً قطعاتى عبور داده مى  شود 
كه سايز و استانداردش اندازه همان محفظه باشد. 
ــود محصول  با اين روش اصالً اجازه داده نمى  ش

معيوب توليد شود.
در واقع مى  توان گفت امسال كه از سوى مديرعامل 
در پارس  خودرو سال بهره ورى اعالم شده شما كار 

را شروع كرديد؟
ــمت  ها بهره  ورى را شروع كرده و پى  همه قس
گرفتند و در جهت افزايش بهره  ورى و بهره  بردارى 
از امكانات، تجهيزات و نيروى انسانى گام برداشتند 

و سعى كردند نهايت استفاده را ببرند.
كاركنان آموزش هم مى  بينند؟

بله. يكى از شاخص  هايى كه ما داريم شاخص 
آموزش در دو جنبه تخصصى و عمومى است. نظر 
مديريت اين است كه ما زمان آموزش تخصصى 
ــاخص را به ميزان دو  را افزايش دهيم. بنابراين ش
ساعت آموزش تخصصى در هر ماه براى هر نفر 
ديديم. در حالى كه آموزش عمومى را 0/7 ديديم. 
در طى سال وقتى اين رقم  ها را جمع مى  كنيم حدود 
24 ساعت آموزش تخصصى و حدود 10 ساعت 
ــده  ــراى افراد در نظر گرفته ش آموزش عمومى ب
ــم داريم كه  ــت. در عين حال آموزش OJT ه اس
در داخل خطوط توليد صورت مى  گيرد. آموزش 
ديگر هم سر كالس و كارگاه  هاى آموزشى انجام 
مى  شود. در حقيقت االن يكى از پارامترهايى كه به 
ما كمك مى  كند تا مسائل بهتر حل شود و راحت  تر 
ــائل  و با راندمان باالتر بروز پيدا كند توجه به مس
آموزشى است. عالوه بر اين يك سرى سمينارهايى 
هم در بيرون داريم كه پارس  خودرو برگزار مى  كند 
و معموالً مديران در آن شركت مى  كنند ضمن آنكه 
كارشناسان و مهندسان هم مطابق با مسئوليتى كه 

دارند برايشان دوره  هايى طراحى مى  شود.
چطور اين مسأله اتفاق مى  افتد كه يك نوع خودرو 
در يك ماه و در يك شركت نمره منفى زيادى مى  گيرد 
و در ماه بعد همان خودرو با همان كاركنان و در همان 
شركت نمره منفى  اش كاهش پيدا مى  كند؟ علت اين 

نوسان چيست؟
ــات، تجهيزات  ــراى توليد خودرو از قطع ما ب

ــتفاده مى  كنيم. اگر به هر دليلى يك  و فرآيندها اس
ــتى انجام ندهد و فرض  بخشى كارش را به درس
كنيد يك تجهيز از تنظيم خارج شود و كنترل  هاى 
ــى كه با اين  ــرد قطعاً محصوالت الزم صورت نگي
ــوند دچار ايراد مى  شوند و در  تجهيز توليد مى  ش
مراحل بعد ايرادش را نشان مى  دهند. در اين حال 
دو وضعيت پيش مى  آيد يا قابليت اصالح دارد يا 
ندارد. وقتى قابليت اصالح نداشته باشد بايد روى 
آن تصميم  گيرى شود اگر خيلى موضوع حاد باشد 
و خارج از استاندارد باشد به عنوان محصول درجه 
2 تعريف مى  شود. اما اگر قابل تحمل باشد با يك 
ارفاقى وارد سيستم مى  شود. االن ايرادى كه از نظر 
نمرات منفى گرفته مى  شود ايرادى نيست كه مثًال 
چرخ ماشين جدا شود و يا گيربكس آن خارج شود 
ــه قطر يك ميلى  متر زير رنگ  بلكه حتى يك ذره ب
ــود 15 نمره منفى مى  گيرد و همين باعث  ديده ش
مى  شود يك نوسانى روى نمرات ايجاد شود. االن 
اگر به ليست ايرادات نگاه كنيد مى  بينيد مثالً فاصله -
اى كه بايد 4 ميلى  متر باشد 5 ميلى  متر است. از نظر 
ــأله حادى نيست. ما هر  ديدگاه مشترى خيلى مس
هفته پنج  شنبه جلسه رضايت مشترى داريم، جالب 
ــت بدانيد يك مورد از آن چيزهايى كه توسط  اس
ــى كيفيت به آن نمره داده مى  شود  شركت بازرس
جزء شكايت  هاى مشتريان نيست. اين ارزشيابى  ها 
خيلى خاص و بر اساس يك دستورالعمل خاص 
است كه به ما هم كمك مى  كند يك محصول خيلى 

سالم با لحاظ ديدگاه  ها داشته باشيم.
و سخن آخر...

ــت كه اگر مدعى يك سازمان  تصورم اين اس
پيشرو هستيم بايد پاسخ  گويى به نياز مشتريان را 
به عنوان يك گزينه برتر در نظر بگيريم و با ايجاد 
شرايط مطلوب براى آينده  مان تالش كنيم. اين امر 
ــائل مورد نظر  به دست نمى  آيد مگر اينكه به مس
ــتريان بپردازيم كه از جمله اين مسائل بحث  مش
ــاب يك خودرو  ــت. وقتى بحث انتخ كيفيت اس
ــود بالفاصله بحث كيفيت، خودش  مطرح مى  ش
را نشان مى  دهد. به نظرم كيفيت يك مزيت رقابتى 
است كه بايد به آن اهميت بدهيم و برايش برنامه 
ــت همه دوستانى كه  ــيم. انتظار اين اس داشته باش
ــد هر وقت هر قدمى  در پارس  خودرو كار مى  كنن
برمى  دارند و هر اقدامى انجام مى  دهند و تالشى كه 
مى  كنند به جنبه كيفى بودن اين فعاليت هم اهميت 
ــازد بلكه  بدهند. حوزه كيفيت، كيفيت را نمى  س
ــفاف  كيفيت را به معرض نمايش مى گذارد  و ش
مى  كند. از كارگر ساده گرفته تا مديريت ارشد بايد 
كمك كنند تا كيفيت محصوالت ما ارتقاء پيدا كند. 
همه بايد مشاركت كنند و سهمى از وظايف  شان را 
مرتبط با مسائل كيفى بدانند تا بتوانيم بهترين  ها را به 

جامعه عرضه كنيم.
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جشنواره اتومبيل هاي كالسيك تهران با 
خودروسازي  گروه  عامل  مدير  حضور 
و  اتومبيلراني  فدراسيون  رئيس  سايپا، 
نياوران  موزه  كاخ  مسئوالن  از  جمعي 

افتتاح شد.
با  نياوران  موزه  كاخ  در  جشنواره  اين 
سايپا،  خودورسازي  گروه  همكاري 
دستي  فرهنگي،  صنايع  ميراث  سازمان 
و  اتومبيلراني  كانون  گردشگري،  و 

جهانگردي برگزار شد. 
سايپا  خودرو  سازي  گروه  عامل  مدير 
خودروهاي  جشنواره  افتتاح  مراسم  در 
كالسيك گفت: برگزاري  اين نمايشگاه 
نشان  دادن  براي  نمادين  حركت  يك 
توسعه و رشد صنعت خودروسازي در 

دنيا است. 
صنعت  پيشرفت    : كرد فه  ضا ا وي 
داخلي  تجهيزات  در  هم  خودروسازي 
و تزئيني و هم در نوع موتور و قدرت 
بدني خودرو نسبت به دوران قديم قابل 

مالحظه است. 
نمايشگاه  برگزاري  افزود:   بذرپاش 
خودرو هم براي عموم مردم از اين جهت 
چه  با  و  خودروهايي  چه  قديم  در  كه 
مشخصاتي در كشور وجود داشته  است و 
هم براي مهندسان و طراحان اين صنعت 

از لحاظ تخصصي جالب است. 
مدير عامل گروه خودرو  سازي سايپا به 
گفت:   و  كرد  اشاره  مينياتور  خودروي 
توسط  كه  خودور  اين  نمونه   اصلي 
رياست جمهوري امضاء شده است قرار 
است در كاخ موزه نياوران به عنوان يك 
خودروسازي  صنعت  در  تاريخي  سند 
و گسترش صنعت  تا رشد  بماند  ايران 
در  را  خودرو  نمونه هاي  خودورسازي 
در  آينده  در  و  باشد  داشته  زمان  طول 
اشتباه  دچار  صنعت  اين  رشد  با  قياس 

نشويم. 

اينكه  به  اشاره  با  سايپا  عامل  مدير   
فلسفه وجودى برپايى چنين نمايشگاهى 
صنعت  پيشرفت  هاي  با  مردم  آشنايى 
داشت:  اظهار  است،  دنيا  خودروسازى 
براى  نمايشگاه ها  نوع  اين  پايى  بر 
نيز  خودرو  صنعت  دست اندركاران 
پيام هايى دارد كه بايستى درس بگيرند 
به  نسبت  را  اطالعاتشان  همواره  و 
محصول  تكوين  و  توسعه  فرآيند  هاي 
بروز كرده و توليداتشان را با محصوالت 

گذشته قياس كنند. 
راه اندازى  از  ادامه  در  بذرپاش  مهندس 
نمايشگاه مركزى خودرو در داخل كشور 
خودرو سازى  گروه  گفت:  و  داد  خبر 
سايپا با همكارى سازمان ميراث فرهنگى 
راه اندازى  به  تصميم  گردشگرى،  و 
نمايشگاه مركزى خودرو كرده است كه 
تا چند روز آينده تفاهمات اجرايى اين 
پيش بينى  كه  شد  خواهد  انجام  پروژه 
به  سال  دو  حدود  پروژه  اين  مى  شود 

طول بينجامد. 
انواع  نمايشگاه  اين  در  افزود:  وى 

با حمايت گروه سايپ

گزارشگزارش
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خودرو  هاي توليد داخل از قديمى  ترين 
گذاشته  نمايش  به  آن  ها  جديد  ترين  تا 
خواهد شد و فضايى نيز براى خودرو  هاي 
آتى كه در حال طراحى وتوسعه هستند 

در نظر گرفته مى  شود. 
نمايشگاه  پروژه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مركزى خودرو، اتفاق بزرگى در كشور 
اين  در  كرد:  نشان  خاطر  بود  خواهد 
كالسيك  خودرو  هاي  انواع  نمايشگاه 
خارجى نيز كه امروزه شاهد آن  ها هستيم 
به نمايش در خواهد آمد و در واقع اين 
نمايشگاه مرجعى براى مراجعه مردم به 
تقويم تاريخى صنعت خودروهاى داخلى 
و خارجى خواهد بود و يادگار مناسبى 
به  كه  كشور،  آينده  نسل  هاي  براى  نيز 
پيشرفت  هاي صنعت خودرو در  آسانى 
نمونه  هاي  با  و  كرده  مشاهده  را  ايران 

تاريخى مقايسه كنند.
 دومين جشنواره خودروهاي كالسيك 
تهران با نمايش بيش از 60 نوع خودرو 
قديمي در مجموعه تاريخي كاخ نياوران 

با استقبال گسترده روبرو شد. 

بيشتر خودورهاي نمايش داده شده در 
به  سال  قدمت70  داراي  نمايشگاه  اين 
نمايشگاه  در حاشيه  ولي  هستند  باال  با 
خودروهاي جديد تينا و قشقايى كه قرار 
است در پارس خودرو توليد شود و نيز 
محصوالت جديد سايپا از جمله مينياتور 

و سيترون نمايش داده شدند. 
ز  ا شده  ده  دا نمايش  خودروهاي 
بنز،  همچون  جهان  معتبر  كارخانه هاي 
فولكس  و  فيات  رنو  گلف،  فورد، 
دست  ساز  قديمي  خودروهاي  همچنين 
همچون رولزرويس،  مازراتي، مرسدس 
بنز،  فراري و  پورشه نيز در معرض ديد 

عموم قرار گرفت. 
خودروهاى  همچنين  نمايشگاه  اين  در 
رنو  جمله  از  كشور  ساخت  قديمى 
ديده  نيز  كاديالك  و  شورلت  ژيان،   ،5

مى  شود.
 چند دستگاه موتورسيكلت بسيار قديي 
ديد  معرض  در  نمايشگاه  اين  در  نيز 

عالقه مندان قرار گرفته است. 
در همين حال صدري مدير اين نمايشگاه 
خودرو   65 از  گفت:  خبرنگاران  به 
تاريخي، قديمي و كالسيك كه در اين 
هفت  است،  شده  گردآوري  نمايشگاه 
خودرو اين نمايشگاه به تشريفات دربار 
پهلوي دوم تعلق دارد و در باره يكي از 
خودروها با وجود سابقه تاريخي، اطالع 

دقيقي وجود ندارد. 
است  بار  نخستين  اين  مى  شود  يادآور 
حمايت  ايرانى  خودروسازى  يك  كه 
مى - عهده  بر  را  رويدادى  چنين  مالى 

گيرد و با توجه به اينكه سايپا در ميان 
20 خودروسازى برتر جهان قرار دارد، 
هم  ترازى رويدادهاى تحت حمايت اين 
شركت با موقعيت جديد و ممتاز گروه 
حائز  جهان  خودروسازى  صنايع  در 

اهميت است. 

گزارشگزارش
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مسابقه داخلى كشتى روز دوشنبه پنجم 
مرداد ماه سال 88 كه مصادف با ميالد 
حضرت ابوالفضل (ع) بود در سالن كشتى 
مجموعه ورزشى شهداى پارس خودرو با 
حضور 25 كشتى  گير در يك روز طى 5 

دوره و با انجام 28 كشتى برگزار شد. 
نفرات اول تا سوم به شرح جدول مقابل 

است.

ــانى مديريت ارتباطات،  به گزارش اداره اطالع  رس
ــروه كوهنوردى پارس خودرو با  جعفر ناصرى عضو گ
ــتى براى مردم دنيا»، به قله موستاق  هدف «صلح و دوس

آتاى چين صعود موفقيت   آميزى داشت. 
بنا براين گزارش جعفر ناصرى عضو فعال گروه 
ــعار «صلح و دوستى  كوهنوردى پارس خودرو با ش
براى مردم دنيا»، روز  12 تير، ايران را به قصد صعود 
ــزار و546 متر  ــتاق آتاى چين به ارتفاع 7ه قله موس
ترك كرد. اين صعود طى 3 هفته و با برقرارى 4 كمپ 
در ارتفاعات باالى 5هزار متر صورت گرفت و وى  

موفق شد طى دو مرحله از كمپ آخر در ارتفاع 6هزار 
ــه خاطر بدى هوا مجبور به  و300 مترى كه بار اول ب
بازگشت به كمپ شدند در بار دوم در حمله نهايى، 
ــوان نمادى از تالش و  پرچم پارس خودرو را به عن
كوشش جوانان بر فراز قله موستاق آتا (پدر كوه يخ) 

به احتراز درآورد.
يادآور مى شود كه گروه كوهنوردى پارس خودرو 
نيز جهت يادبود شهداى پارس خودرو قصد دارند با 
ــد، برگ زرينى به افتخارات  صعود بر فراز قله دماون

خود بيافزايند.

كسب افتخارى ديگر
 براى گروه كوهنوردى پارس خودرو

مسابقات  در  پارس خودرو  جودو شركت  تيم 
قهرمانى كارگران استان تهران در مجموع با 
كسب 2 مدال طال، 1 نقره و 3 برنز موفق به 

كسب مقام سوم تيمى شد. 
به  پارس خودرو  جودو  تيم  گزارش  اين  براساس 
اين  كسب  به  موفق  صفارى  حميد  مربى گرى 

موفقيت شده است.
اسامى همكاران عزيز ورزشكار حاضر در تيم جودو 

پارس خودرو به شرح ذيل است:
ـ حميد  صفارى (سرمربى تيم)

ـ حسين يعقوب رمزى (سرپرست)
ـ محمد بلشلى (نفر اول وزن 90 كيلو، مدال طال)

ـ يوسف پورمطلب (نفر اول وزن 66 كيلو، مدال 
طال)

ـ سعيد دهقانى (نفر دوم وزن 81 كيلو، مدال نقره)
ـ محمد پورى (نفر سوم وزن 60 كيلو، مدال برنز)
كيلو،   73 وزن  سوم  (نفر  ناصح احدى  محمد  ـ 

مدال برنز)
كيلو،   +  100 وزن  سوم  (نفر  بزرگ خو  رضا  ـ 

مدال برنز)
عباس روح  ا... گرجى

ـ احمد راژ
ـ وحيد درويش

ـ محمدرضا قاسمى

در مسابقات قهرمانى كارگران استان تهران

تيم جودو شركت پارس خودرو
 مقام سوم را كسب كرد

مسابقات داخلى كشتى پارس خودرو برگزار شد
مقام سوممقام دوممقام اولاوزان

غالمرضا ابراهيمىسيد جابر حسينى55
حسين رئيسىرامين داداشى60
محمدرضا آرامى66
على  اكبر فرجلوعلى جهدىسجاد فاتحى74
محمدرضا عداورىرسول گلبانىبهنام آذرى84
سعيد نقى  زادهعبداهللا صادقىمحمد بلشلى96

رضا اسدىمهدى بخشى  پور120
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ورزشورزش

مسـابقات قهرمانـى كشـورى كيـك 
بوكسـينگ در تاريـخ 8 و 9 مرداد ماه 

88 در تهران برگزار شـد.
 در اين دوره از مسابقات تيم پارس خودرو توانست 
در مجموع با كسب 4 مدال طال، 2 نقره و 3 برنز 

عنوان قهرمانى را از آن خود كند.
ــكار حاضر در تيم كيك  ــامى همكاران ورزش اس

بوكسينگ پارس خودرو به شرح ذيل است:
ـ محسن محمدى ماوى (سرپرست)

ـ داود جانمحمدى (نفر اول، مدال طال)
ـ بهرام سيفى (نفر اول، مدال طال)

ـ شهرام جهانبخش (نفر اول، مدال طال)
ـ محمدرضا برادران (نفر اول، مدال طال)

ـ رضا اسدى (نفر دوم، مدال نقره)
ـ رضا بهرامى (نفر دوم، مدال نقره)

ـ مصطفى قنبرى (نفر سوم، مدال برنز)
ـ حسين صورى (نفر سوم، مدال برنز)

ـ رضا حسنى (نفر سوم، مدال برنز)

در مسابقات قهرمانى كشورى 

تيم كيك بوكسينگ پارس خودرو تيم كيك بوكسينگ پارس خودرو 
قهرمان شدقهرمان شد



نقش وسايل نقليه در آلودگي هوا 

 مدير عامل شركت مگاموتور از توان 100 
ــد موتور مگان  درصدى مگاموتور در تولي
ــال مذاكراتي كه در  خبر داد و گفت: به دنب
يك ماه گذشته با شركت  هاى پارس  خودرو 
و رنو پارس انجام گرفت، شركت مگاموتور 
اعالم آمادگى كرد كه در توليد موتور مگان 
با هيچ مشكلى روبرو نيست و قابليت توليد 

100 درصدى اين موتور را دارد.
روشنى  مقدم افزود: در حال حاضر خودروى 
ــاي 1600 و  ــن و با موتور  ه مگان در دو آپش
ــود و از آنجا كه موتور  CC 2000 توليد مى  ش
CC 1600 مگان شباهت زيادى با موتور تندر 
90 دارد، شركت مگاموتور نيز توانايى توليد هر 

ميزان سفارش را دارد.
وى در ادامه، به برنامه  هاي جديد مگاموتور 
ــاره و اظهار داشت: از نيمه دوم  در سال 88 اش
سال جارى، هم  زمان با توليد خودروى مينياتور، 
توليد موتور اين خودرو در شركت مگاموتور 

نيز آغاز مى  شود.
ــوز و  وى همچنين توليد موتور پايه گاز  س
دوگانه  سوز انژكتورى پرايد را از ديگر برنامه -

هاي سال جارى مگاموتور عنوان كرد و افزود: 
به دنبال طرح توسعه موتور پايه گاز  سوز پرايد 
ــد انبوه اين  ــته، هم اكنون تولي ــال گذش در س
ــركت مگاموتور  موتور در رأس برنامه  هاي ش

قرار دارد.
قائم  مقام مدير عامل سايپا در ادامه به طرح 
ــاره و خاطر نشان  توليد پرايد با بدنه جديد اش
ــه جديد در 2 فاز انجام  كرد: توليد پرايد با بدن
مى  شود كه مرحله اول شامل تقويت بدنه پرايد، 
بدون تغيير در شكل ظاهرى است به گونه  اى 
كه اين خودرو استاندارد تصادف را پاس كند 
كه در حال حاضر مراحل طراحى و قالب  سازى 
نمونه  هاي اوليه انجام و در مراكز معتبر تست 
ــه و اميد آن  ــورد ارزيابي قرار گرفت دنيا نيز م
مى  رود از اواخر سال جارى توليد آزمايشى آن 
آغاز و از سال آينده براى تمامى مدل  هاى پرايد 

قابليت اجرا داشته باشد.
ــنى  مقدم ارتقاء پلت فرم ايكس 100  روش
ــد با بدنه جديد  را عنوان فاز بعدى توليد پراي
ــن مرحله، تريم داخلى  ذكر كرد و افزود: در اي
ــر مى  يابد و  ــد به طور كلى تغيي و بيرونى پراي

خودرويى كامًال بروز و جديد توليد و عرضه 
مى  شود.

ــه جديد را از  وى زمان عرضه پرايد با بدن
اواخر سال 90 اعالم كرد و گفت: در توليد بدنه 
ــر تغييرات كلى در ظاهر  پرايد جديد، عالوه ب
ــودرو، در صورت امكان  و قطعات داخلى خ
ــز بهبود كيفيت  ــات پلت فرم ني برخى از قطع
خواهد يافت كه اين تغييرات تأثير چندانى بر 
قيمت خودرو نداشته و در فاز بعدى نيز سعى 
ــت كه بخش  بندى قيمت بازار حفظ  بر آن اس
ــا بدنه جديد  ــده و تفاوتى در قيمت پرايد ب ش

به  وجود نيايد.
وى مرحله اول ارتقاى بدنه پرايد را پاسخ -

ــتاندارد و توجه به ذائقه  ــه الزامات اس گويى ب
ــتريان را از اهداف مرحله دوم ارتقاء پلت  مش
ــرد و در ادامه در ارتباط  فرم بدنه پرايد ذكر ك
ــاير مدل  هاى پرايد پس از توليد  با وضعيت س
پرايد جديد گفت: توليد ساير مدل  هاى پرايد 
بسته به نياز بازار و استقبال مشتريان داشته و بر 
اساس آن تصميم  گيرى خواهد شد، اما چنانچه 
تمامى استانداردهاى الزم رعايت شود، منعي 

براي توليد آنها وجود نخواهد داشت.
قائم  مقام سايپا در ادامه در پاسخ به اين سؤال 
كه توليد پرايد تا چه زمان ادامه مي يابد، اظهار 
ــاى بازار  ــت: توليد پرايد به نياز و تقاض داش
بستگى دارد و تا زماني كه محصولى عالوه بر 
مشترى، منعي در استاندارد نداشته باشد، توليد 
ــود، اما چنانچه سطح تقاضا  آن متوقف نمى  ش
به ميزانى كاهش يابد كه توليد پرايد اقتصادى 

نباشد، مسلمًا، توليد آن متوقف خواهد شد.
روشنى  مقدم همچنين درخصوص استاندارد 
ــد گفت: خودروى  تصادف خودروى مرواري
مرواريد كه فيس ليفتى از خودروى نسيم است، 
از ابتداى سال آينده در شرايطى توليد مى  شود 
كه استاندارد تصادف را كه از الزامات استاندارد 
ــه افزايش دو  ــد. وى در ادامه ب ــت پاس كن اس
محصول جديد شركت كيا به سبد محصوالت 
ــاره و تصريح كرد: به دنبال  ــايپا اش شركت س
ــركت كيا، دو محصول  مذاكرات و توافق با ش
جديد اين شركت كه در رده خودروهاى سوارى 
و SUV هستند، در سبد توليدات شركت اضافه 

و از سال آينده توليد آنها آغاز مى  شود.

مديرعامل مگاموتور خبرداد: 

توان توليد موتور مگان را داريم
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 تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي، به سال 1876 باز مي گردد، 
كه «نيكوالس اتو» (1891 – 1832 ) اولين موتور جرقه اي را ساخت. 
اين موتور در ابتدا بنابر سيكل ويژه اي كار مي كرد و با بازدهي حداكثر 
برابر با 11درصد، داراي وزن زيادي بود. اتو با ارائه سيكل عملكرد 
4 زمانه، بازده را به 14درصد افزايش، و در كنار كاهش حجم موتور، 
ــال  ــوم حالت قبل كاهش داد. در س وزن آن را نيز به كمتر از يك س
1884، امتياز ثبت شده يك شخص فرانسوي به نام «آلفونس بيودي 
روشاس» (1893ـ1815) مربوط به سال 1862 منتشر شد، كه معلوم 
ــيكل 4 زمانه را شرح داده است. البته  ساخت او قبل از اتو، اصول س
چون روشاس نتوانسته بود ايده    هاي خود را عملي سازد، در نتيجه 

امروزه اتو به عنوان مخترع موتور شناخته مي شود. 
ــياري در اواخرقرن نوزدهم دست به  ــخاص بس از آن پس اش
ــيدند  ابداع موتورهاي ديگري زدند، و جملگي به اين نتيجه رس

كه «نسبت تراكم» تأثير مستقيمي بر روي بازده 
ــكل «كوبش»،  ــور دارد، ولي به دليل مش موت
ــده بود. در  مقدار آن به كمتر از 4 محدود ش

ــعه كاربراتور و سيستم  دهه 1880، با توس
ــرعت موتورها افزايش يافت،  جرقه، س
ــتفاده از موتور در اتومبيل ها  و امكان اس
فراهم شد. در سال 1892، يك مهندس 
ــف ديزل» (1913  آلماني به نام «رودل
ــدي از موتور را  ــوع جدي – 1858)، ن

ــرح وي، در مرحله  ــاند. در ط به ثبت رس
ــم، و در انتهاي اين  ــوا متراك تراكم، تنها ه

ــواي داغ  ــه داخل ه ــوخت مايع ب مرحله س
ــد. از آنجايي كه در اين طرح، هوا  ــيده مي ش پاش

دچار كوبش نمي شود، لذا وي توانست تراكم را باال ببرد، و بازده 
موتو را دو برابر كند. يكي از ديگر طرح هاي موتور، موتور دوراني 
است، كه اولين آنها توسط «فليكس وانكل»، در سال 1957 به نتايج 

رضايت بخشي رسيد. 
 سوخت ها نيز تأثير فراواني در توسعه موتورها داشته اند. اولين 
موتورها با سوختن گاز، توان مكانيكي توليد مي كردند. بنزين در 
ــتفاده  ــتفاده از كاربراتورها مورد اس اواخر قرن نوزدهم، براي اس
ــّرار بودند و در نتيجه، امكان  قرار گرفت. بنزين هاي اوليه كامًال ف
ــبت تراكم به بيش از 4 نبود، ولي در عوض راه اندازي  افزايش نس

موتور (استارت زدن) راحت بود. «ويليام برتون» (1954 – 1865) 
توانست با «گراكينگ حرارتي» نفت هاي سنگين، بنزيني توليد كند 
تا بتوان به تقاضاهاي روز افزون بنزين پاسخ داد. البته به دليل باال 
بودن نقطه جوش، استارت حالت سرد موتور مشكل تر بود، كه اين 
ــتارتر برقي» در سال 1912 حل شد. تأثير  مشكل نيز با اخترع «اس
ضد كوبش « تترا اتيل سرب»، در سال 1923، توسط شركت «جنرال 
ــتفاده از كاتاليزو فعال به  موتورز» كشف شد و در دهة 1930، اس

جاي كراكينگ حرارتي، 
ــد  تولي ــث  باع

ي  ــا ين ه بنز
داراي كيفيت 

باال شد. 
مسأله آلودگي هوا در دهه 1940 

ــال  ــس بروز كرد. در س در لس آنجل
ــكل «مه دود»،  1952، كشف شد كه مش

ــيدهاي نيتروژن و تركيبات هيدروكربني در  از واكنش مابين اكس
ــيد صورت مي گيرد، كه موتورها از عوامل  مجاورت نور خورش
ــع اصلي دوده و ذرات  ــتند. موتورهاي ديزل نيز منب اصلي آن هس
ــتند. لذا براي حفظ محيط زيست، در كشورهاي پيشرفته،  ريز هس
ــاختن آالينده    هاي خروجي  ــتانداردهايي در زمينه محدود س اس
ــد. همچنين در موتور از تجهيزاتي مانند«مبدل هاي  موتور ارائه ش

كاتاليزوري»، و در سوخت از مواد افزودني براي بهبود كيفيت آن 
ــتفاده شد. از دهه 1970، به دليل  و حذف سرب، براي اين مهم اس
ــش مصرف موتور،  ــاي نفتي، براي كاه افزايش بهاي فرآورده    ه
تالش زيادي براي باال بردن بازده صورت گرفت. البته بايد در نظر 
داشت كه كنترل آلودگي موتور، باعث باال رفتن مصرف سوخت 

مي شود. 
ــن بنزين و  ــوخت هاي جايگزي ــياري نيز درباره س تالش بس
ــا مي توان به گاز  ــه، كه از بين آنه گازوئيل صورت گرفت
طبيعي، متانول و اتانول اشاره كرد. هيدروژن، بنزين 
ــنگ هاي نفتي  ــل مصنوعي حاصل از س و گازوئي
ــي بلندمدت  ــز جايگزين هاي ــنگ، ني و زغال س

محسوب مي شوند. 
ــرن، ممكن  ــت بيش از يك ق بعد از گذش
ــد كه موتورها به حداكثر  ــت به نظر برس اس
ــيده اند، ولي در عمل  ــعه خود رس توس
موتورها هم چنان به توان و بازده باالتر 
و آلودگي كمتري مي رسند. استفاده در 
موارد جديد باعث كاهش وزن، قيمت 

و تلفات حرارتي شده است. 
ــوخت يكى از ايده  هاي  تزريق س
ــوده و در  ــا تكنولوژى باال ب مدرن و ب
ــترين بازدهى  صورتي كه بخواهيم بيش
را داشته باشيم، استفاده از آن، يك پيش نياز 
است. ولى در حقيقت تزريق سوخت چندين دهه است كه مورد 
ــتفاده قرار گرفته و از قبل از جنگ جهانى دوم روش استاندارد  اس

تحويل سوخت به موتور است. 
ــايل نقليه به خصوص سيستم  ــي كوتاهي در نقش وس با بررس
ــاني آنها در آلوده كردن هوا اهميت و سهم قابل توجه  سوخت رس

آنها در آلودگي هوا (به ويژه شهرهاي بزرگ) پي مي بريم. 
ــورت به محيط  ــورد  آالينده هايي كه به اين ص ــق در م با تحقي
ــوند ضرورت اصالح وسايل نقليه  زيست ما انسان ها وارد مي ش
ــاني  ــتم سوخت رس ــاص به ضرورت تصحيح سيس و به طور خ
ــتم    هاي سوخت رساني در  پي خواهيم برد. انژكتوري كردن سيس
ــوخت و در نتيجه كاهش گازهاي  راستاي بهينه كردن مصرف س

آاليندة خروجي از اگزوز است. 

ــكل «مه دود»، 7وانكل»، در سال 1957 به نتايج  1952، كشف شد كه مش
ــيدهاي نيتروژن و تركيبات هيدروكربني در  از واكنش مابين اكس
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ــال  ــس بروز كرد. در س در لس آنجل
ــكل «مه دود»،  كشف شد كه مش ،1952
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با حضور قدرتمند پارس خودرو، بزرگ ترين 
ــگاه بين  المللي خودرو و صنايع وابسته  نمايش
در محل دائمي نمايشگاه    هاي بين  المللي مشهد 

برگزار شد.
بنابراين گزارش، نهمين نمايشگاه بين  المللي 
خودرو و صنايع وابسته با حضور 200 شركت 
توانمند در فضايي به مساحت 40 هزار متر مربع 

داير شد.
در بزرگ ترين نمايشگاه بين  المللي خودرو 
ايران، 20 نمايندگي خارجي حضور يافتند، كه 
اين نمايندگي  ها از كشورهاي آلمان، امارات، 
هند، انگليس، ژاپن، فرانسه، چين، كره جنوبي، 

لهستان و مالزي هستند.
ــركت كنندگان  ــزارش، ش ــاس اين گ براس
داخلي نيز از استان    هاي تهران، اصفهان، فارس، 
ــرقي، همدان، مركزي، خوزستان،  آذربايجان ش
خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
گلستان، مازندران، سيستان و بلوچستان، كرمان و 
آذربايجان غربي در اين نمايشگاه حضور يافته اند.
ــازي،  ــد: خودروس ــزارش مي افزاي ــن گ اي
قطعه سازي، خدمات پس از فروش، بازرگاني، 
ــي،  ــريات تخصص ــي، نش ــي و مهندس طراح

ماشين آالت و تجهيزات قطعه سازي، ابزارسازي، 
روغن موتور، رنگ اتومبيل، سيستم    هاي ايمني، 
صوتي و تصويري، خودرو و ماشين    هاي راه سازي 
عمده ترين زمينه فعاليت اين شركت كنندگان اعالم 

شده است.
هم زمان با برگزاري اين نمايشگاه، سمينارها 

و همايش    هاي مربوط به صنعت خودرو برگزار 
مي شود.

يادآور مي شود: نهمين نمايشگاه بين  المللي 
ــته، از 13 تا 17 مرداد ماه  خودرو و صنايع وابس
سال جاري در محل دائمي نمايشگاه بين  المللي 

مشهد برگزار شد. 

با حضور پارس خودرو در مشهد 

بزرگترين نمايشگاه بين  المللي خودرو ايران برگزار شد
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ابرار اقتصادي
 و ورزشي را

 در پورتال ببينيد

ــتر، دسترسي به  ــاني بيش ــاني مديريت ارتباطات جهت اطالع رس به گزارش اداره اطالع رس
روزنامه هاي ابرار اقتصادي و ابرار ورزشي، به سبد منابع اطالعاتي مفيد افزوده شد.

بر اساس اين گزارش همكاران گرامي مي توانند عالوه بر روزنامه    هاي ابرار سياسي و ايران، از 
اين پس روزنامه    هاي ابرار اقتصادي و ابرار ورزشي را نيز از طريق لينك آشناي منابع متني مفيد 

پورتال مديريت ارتباطات به نشاني زير دريافت كنند. 
http://www.parskhodro.org/Default.aspx?tabid=1982
ــما همكاران محترم استقبال   اداره اطالع رساني مديريت ارتباطات از پيشنهادات سازنده ش

مي كند.
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نامه پارسنامه پارس

بباحضور

خبرخبر

شماره پرسنلىتاريخ تولدنام فرزندنام ونام خانوادگىرديف
1388/4/1221158ابوالفضلمحمد حسين جعفرى 1
1388/4/2423663شايان رسول فضلعلى2
1388/4/1526386امير حسين محسن عربى 3
1388/4/1926378نيمافرامرز ابراهيم پور آغچه كهل4
1388/4/1526086سيد مهدىسيد محمد سيد على روته5
1388/4/2225148زهرامحمد حسين نقيبى6
1388/4/2524869عليرضابالل سميعى روم دشت 7
1388/4/1025440آرين محمد على مقدمى8
1388/1/127163امير رضاحميد رضا روشنى كوشا9
1388/4/1823778محمد طاهاحميد  تره كار 10
1388/4/2321672النامجيد مرادى11
1388/4/2023466سينارضا رجب زاده نيكلوئى12

تبريك تولد

ــوپ را طبق  ــر، رينگ و تي 1) اندازه تاي
استاندارد وسيله نقليه خود انتخاب كنيد.

2) از حمل مسافر خارج از حد استاندارد 
خوددارى كنيد.

ــاميدن، صحبت با  ــوردن و آش 3) از خ
ــراه در هنگام  ديگران و مكالمه با تلفن هم

رانندگى بپرهيزيد.
4) به هنگام بارش برف و باران و شب ها 

مراقبت بيشترى از عابران به عمل آوريد.
5) به هنگام رانندگى از قراردادن كودكان 
ــو و در بغل و روى  ــى جل در بين دو صندل

زانوى خود بپرهيزيد.
ــيد تا  ــن رانندگى مراقب باش 6) در حي
كودكان سرودست خود را از اتومبيل بيرون 

نياورند.
7) چنانچه نور باالى اتومبيلى از مقابل يا 
آينه موجب آزار چشمان شما شود درصدد 

مقابله برنياييد.
ــود را در اختيار  ــل خ ــز اتومبي 8) هرگ
ــد گواهينامه رانندگى  افراد كم تجربه و فاق

نگذاريد.
9) همواره در هنگام رانندگى گواهينامه، 
كارت خودرو و مدارك بيمه اتومبيل خود را 

همراه داشته باشيد.
ــد كرد،  ــما را س 10) اگر راننده اى راه ش

درصدد تالفى برنياييد.
11) در حين رانندگى مراقب حال كودكان 

و افراد كهن سال باشيد.
ــدون توجه به  ــده اى ب ــرگاه رانن 12) ه
ــبقت گرفت با او رقابت  مقررات از شما س

نكنيد.
13) به هنگام عصبانيت، خستگى و عدم 

تمركز حواس از رانندگى اجتناب كنيد.
ــتايى حاشيه جاده ها  14) در مناطق روس
ــيد، چرا كه در اين مناطق  بيشتر مراقب باش
ــتاييان جهت تردد از موتورسيكلت يا  روس
دوچرخه هايى استفاده مى كنند كه بعضاً فاقد 

سيستم روشنايى و عالئم شب نما است.

برگزارى جشن به مناسبت
 اعياد شعبانيه 

به مناسبت فرارسيدن اعياد شعبانيه جشن -
ــالن    هاي توليدي برگزار  ــي در برخي از س هاي

شد. 
ــاني مديريت  به گزارش اداره اطالع  رس
ارتباطات، اين جشن  ها درسالن  هاى تندر90، 
بدنه متمركز، رنگ، ماكسيما، PK ونمازخانه 

مركزي برگزار شد.
بنا بر اين گزارش، اين مراسم  ها با استقبال 

پرشور همكاران مواجه شد.

با تالش مديريت راه توليد
 GK دوره مميزي جديد

برگزار شد
ــانى مديريت  ــزارش اداره اطالع رس به گ
ــات طبق برنامه اعالم شــده از ســوي  ارتباط
مديريت راه توليد پارس  خودرو، دوره مميزي 
جديد GK از روز 4  الي6 مرداد در سالن هاي 

توليدي شركت پارس  خودرو انجام شد. 
ــت پيش از اين نيز جهت  الزم به ذكر اس
آشنايي كاركنان حوزه    هاي اجرايي سه دوره 
كالس آموزشي براي سالن  هاي پرس و بدنه، 
ــنبه 28، سه  رنگ و مونتاژ در روزهاي يكش
شنبه 30و چهارشنبه 31 تير در واحد آموزش 

شركت پارس  خودرو برگزار شده بود.

توصيه پيشگيرانه
 در رانندگى
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 با سالم مى  خواستم بگم كه تلفن عمومى سالن رنگ خراب است، تلفن عمومى 
سالن ال 90 هم خراب است. لطفاً به وضعيت اين تلفن  ها رسيدگى شود. چندين بار 

پيگيرى كرديم ولى رسيدگى نمى  شود.
ــه محض دريافت خبر خرابى از طرف كاركنان شــركت،   واحد مخابرات ب
نســبت به رفع خرابى طى تماس تلفنى با واحد نگهدارى و تعميرات تلفن  هاى 
همگانى شركت مخابرات (تهرانســر) اقدامات الزم را انجام داده و  همان روز 
خرابى تلفن همگانى رفع شده است. در ضمن گفتن عدم رسيدگى واحد مخابرات 

توسط اين همكار صحيح نيست.
هم  چنين طى پيگيرى  ها و مذاكرات تلفنى مكرر با شركت مخابرات (تهرانسر) 
ــتگاه  هاى تلفن همگانى فرسوده، با توجه به واگذارى واحد  مبنى بر تعويض دس
نگهدارى و تعميرات تلفن  هاى همگانى شــركت مخابرات به بخش خصوصى، 
ــتگاه  ها هيچ گونه اقداماتى صورت نگرفته و  متأسفانه نسبت به تعويض اين دس
اظهار داشتند كه خود واحد مخابرات پارس خودرو مى  بايست دستگاه  هاى جديد 

را خريدارى و جايگزين دستگاه  هاى فرسوده كند.
محب  پور

 سردبير محترم مجله پارس خودرو
ضمن تقدير از زحمات جناب عالى و همكاران محترمتان

ــت در مجله  تان  ــد نكته خدمتتان معروض مى  داريم. اميد اس چن
ذكر و منعكس فرماييد.

1ـ در هر سرى مجله يك يا چند حديث را چاپ 
فرماييد.

2ـ در برخى سالن  ها مجالت شما در دفترى 
ــتى توزيع  ــوند و به درس ــته مى  ش انباش

نمى  شوند.
ــد از زبان نيروى  ــص را باي 3ـ نواق
ــركت يعنى كارگران  محركه هر ش
ــر و رئيس و  ــر مدي ــنيد. كمت ش
سرپرستى حاضر مى  شود ايرادات 
ــرح كند  ــتم را مط خود و سيس
سپس الزم است ارتباط خود را 

با كارگران بيشتر كنيد.
4ـ نمازخانه  هايى در سطح شركت 
ايجاد شد. ضمن تقدير از اين كار 

خير و مهم، به عرض مى  رساند، به 
لحاظ رسيدگى به نظافت و نظم در 

سطح خوبى نيستند لطفًا اين موضوع 
را نيز منعكس فرماييد.

ــركت  ــردكن  هاى زيادى از ش 5ـ آب س
ــا  ــم آب آنه ــد و طع ــى دارن ــكل اساس مش

ــت اين  ــى مى  دهد؛ لذا الزم اس ــم زنگ  زدگ طع
ــردكن  ها تعويض (طى دوره  هاى بعدى هم به  آب  س

ــوند. با توجه به  ــتماتيك تعويض و اصالح) ش ــور سيس ط
سالمت نيروى انسانى، اين كار اهمتى بااليى دارد.

 مسئوالن محترم نشريه وزين نامه پارس
سالم عليكم. با احترام به عنوان يكى از كاركنان شركت، مى  خواستم بپرسم معنى 
ــركت كه عمدتًا  ــت كه كاركنان ش ــت؟ آيا جز اين اس و مفهوم روز تعطيل چيس
شاغل در واحدهاى توليدى هستند يك روز در هفته را به استراحت پرداخته و به 
امورات شخصى و خانواده خود بپردازند؟ ديگر كار به جايى رسيده كه جمعه  ها 
ــت و تعطيلى آن از يادمان رفته است. از  ــده اس براى ما يك روز كارى عادى ش

شما مى  خواهيم صداى ما را به گوش مسئوالن شركت برسانيد.
با تشكر
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 با سالم
خدمت رئيس و مدير ويژه  نامه پارس خودرو آقاى رضايى.

ــنلى 5062 تاريخ توليد 67/1/26 كه در  ــماره پرس  اينجانب رحمان آبادى با ش
ــركت كرده  ام متوجه  ــده  ام و با تحقيقاتى كه از كارگزينى ش تاريخ 88/4/7 پدر ش
شدم كه در حال حاضر جوان  ترين پدر شركت هستم كه از شما مقام واال تقاضا 

دارم اين موضوع را در نامه پارس چاپ كنيد.
اميدوار هستم با چاپ اين مطلب باعث انگيزه براى جوانان شركت كه با وجود داشتن 

سن  هاى 25ـ  35 سال هنوز انگيزه و عالقه  اى براى ازدواج ندارند، شده باشم.
با تشكر

 همكار دلسوز عزيز (نامه پارس)
سالم عليكم

اينجانب ابوالفضل عباسزاده به شماره پرسنلى 22445 تعميرات K.P در گلدشت 
كرج ساكن هستم.

ــرويس از حوالى محل زندگى  ام و فقط به دليل  ــير س ــتن 3 مس لذا با وجود داش
نبودن ايستگاه در كروكى آن منطقه بنده ناچار به تقبل روزانه 1200 تومان هزينه 
مالى و 45 دقيقه تأخير در شيفت 2 مى  شوم كه با مساعدت مسئوالن ذى  ربط اين 
مشكل (قرار دادن يك ايستگاه در مسير يكى از اين 3 سرويس) به لطف خدا و 

به كمك شما همكار گرامى حل مى  شود.
ناگفته نماند در طى صحبت  هاى قبلى با مسئوالن ذى  ربط، ايشان به بنده پيشنهاد 
دادند كه منزلم را تهرانسر يا نزديك  تر بياورم. آخر اگر من پول داشتم كه .... اون 

سر دنيا نمى  رفتم بشينم.
اگر هر كدام از اين  ها فقط يك ترمز بزنند من مشكلم حل مى  شود.

1ـ مسير هشتگرد
2ـ مسير شهر جديد هشتگرد

3ـ نظرآباد
متشكر و ممنونم

 پيشنهاد مى  شود عكس كليه فرزندان ممتاز كاركنان 
ــود  را در يك مجله به صورت متمركز چاپ ش
اين كار سال  هاى قبل انجام مى  شد االن سال 
ــت هنوز عكس  ــده اس تحصيلى تمام ش
ــنل بعد از گذشت  فرزندان ممتاز پرس
ــال تحصيلى به نوبت چاپ  يك س
ــود و با اتمام سال تحصيلى  مى  ش
جديد هنوز بعضى از قسمت  ها 
باقى مانده است. اگر به صورت 
ــا جلد  ــه متمركز ب ــك مجل ي
روغنى و صحافى شده چاپ 
شود خيلى بهتر است نياز هم 
ــت به تعداد كل كاركنان  نيس
چاپ شود مى  توان در مجله -
هاى هر شماره به جاى عكس 
فرزندان ممتاز كاركنان به مطالب 

متنوع ديگر اختصاص يابد.
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ــيد خدمت  ــته نباش ــالم و خس  با س
دست  اندركاران نامه پارس.

ــادره از كميته رفاهى  ــنامه ص  با توجه به بخش
ــويق فرزندان محصل كاركنان كه معدل  مبنى بر تش
بااليى دارند، لذا از مقامات مسئول و ذى  ربط خواهشمند 
ــار كار و توليد مشغول  ــبت به تشويق كاركنانى كه با فش ــت نس اس

تحصيل هستند و معدل باال دارند اقدام كنند. 
با تشكر- بهراد مرزى

ــالم و درود فراوان و با عرض خسته نباشيد خدمت شما دست  اندركاران   با س
و زحمت  كشان مجله وزين نامه پارس. 

ــت اين بود كه نه تنها من بلكه تعدادى از كاركنان حمل و نقل  ــرض از مزاحم غ
بدنه به شرايط و نحوه سهميه بندى مسافرت مشهد مقدس گاليه داريم و از شما 
خواهش مى  كنيم اين شكايت ما را به گوش مسئوالن مربوطه برسانيد تا راه چاره  اى 
بهتر بينديشند. االن 6 سال است كه در اين قسمت مشغول به كار مى  باشم تا دو 
ــى مشخص مى  كردند كه در اين قرعه  كشى مشهد  ــال پيش افراد را با قرعه  كش س
قسمت ما نشد و االن به ترتيب شماره پرسنلى افراد اعزام مى  شوند كه باز هم 2 
تا 3 سال طول مى  كشد كه نوبت ما بشود؛ چون هر سال نيروى ما اضافه مى  شود 
و با كاركنان قديمى شركت به اين قسمت باز هم نوبت ما به تأخير مى  افتد ولى 
ــال سابقه به مشهد  ــمت ما وجود دارد كه با يك س در حال حاضر نفراتى در قس
مقدس مشرف شدند ولى ما همچنان بايد منتظر بمانيم. مى  خواستم بدانم خانواده 
من بايد چقدر منتظر بمانند تا نوبت ما برسد. خواهشمندم مشكل من و امثال من 

را منعكس كنيد تا مسئوالن چاره  اى براى امثال ما بينديشد. 
بهزاد فيضى

ــت در مجله  تان   مى  داريم. اميد اس
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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.
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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: طي ماه هاي آينده دوستان زيادي خواهيد 
ــيقي مي تواند خالقيت  يافت. دوربين و يا آالت موس
شما را بيشتر كند. كم كم تكنيك هاي جديد را بياموزيد 
ــت كنيد. عالوه  ــراي خود درس تا بتوانيد كارگاهي ب
ــعي كنيد دقت خود را باال ببريد. قبل از  ــتاق، س بر مش
ــعي كنيد به طور مقطعي كار  قبول تعهدات سنگين، س

انجام دهيد .
ــتن تفريح ، شما را  ــاد و نداش    ارديبهشت: كار زي
تبديل به ماشين كوكي كرده است! اين هفته كمي بيشتر 
به خودتان برسيد. برنامه ريزي براي ايام تعطيل ، باعث 
توازن در زندگي شما خواهد شد. براي آخر هفته هاي 
ــيد، اگر تفريح داشته  آتي،  برنامه مسافرت داشته باش
ــد بود. بايد  ــيد، كار نيز برايتان لذت بخش خواه باش
ــت امور مالي را به  مراقب اوضاع مالي باشيد. بهتر اس
ــپاريد تا بودجه را در جهت صحيح  حسابدار دقيق بس
آن برنامه ريزي كنيد. در كار، شريكي پيدا خواهيد كرد و 

براي تقسيم سهام حتماً به شريك نياز داريد.
   خرداد: از خواب بهاري بيدار شويد! اين هفته براي 
شما انرژي زيادي خواهد آورد. ايده هاي راكد را بايد 
به كار بگيريد. با فردي براي شروع كار مشورت كنيد، 
هرگز ريسك نكنيد و با درايت پيش برويد. ورزش كنيد 
مي توانيد رژيم غذايى جديد را اين هفته اجرا كنيد. اگر 

سالمت باشيد، فكرتان نيز درست كار خواهد كرد. 
ــاده خواهد بود.  ــما فوق الع    تير: ماه آينده براي ش
بعضي افكار قديمي در مورد زندگي و مسائل عاطفي 
ــتان جديد،  ــن فكر كنيد كه دوس ــد. به اي را دور بريزي
كارهاي جديد و يا چه تعهداتي را به دست آورده ايد؟ 
هرگز خود را سرزنش نكنيد، سعي كنيد با احساسات 
بد خداحافظي كنيد. براي ادامه راه، كليدهايي خواهيد 
ــات جديد كه منجر به  يافت. مجردين اين ماه، ارتباط

شروع زندگي خواهد شد را ادامه دهيد.
   مرداد: با مشاوره، براي حل مشكالت خود راه هاي 
جديدي خواهيد يافت كه بتوانيد زندگي را با آنها لذت 
ــد و بپذيريد كه  ــرور را زير پا بگذاري بخش تر كنيد. غ
جواب اين سوال ها را خودتان نمي دانيد. بخواهيد كه 
شخصي از شما حمايت كند. اگر به دنبال كار جديدي 
هستيد، طي چند هفته آينده از طرف شركت بزرگي به 

همكاري دعوت خواهيد شد. حواستان جمع باشد!
   شهريور: به اهداف بزرگ خود در اين هفته نزديك 
مي شويد. آيا با توجه به انجام اين پروژه ها، وقتي براي 
ــام اين كارها،  ــت؟ بايد براي انج تفريح خواهيد داش
همراهان خوبي داشته باشيد. ظاهري  آراسته و مجلل از 
خود براي ديگران بسازيد. اگر براي خود شركتي داريد، 
بايد كارت ويزيت، سربرگ ، لوگو و بسته بندي هاي 
ــش ماه آينده به هدف اصلي  جديد طراحي كنيد. تا ش

زندگي خود نزديك مي شويد.
   مهر: دورانديش باشيد. عادات خوب را پرورش 
داده و از هرگونه عادت بد قديمي رهايي پيدا كنيد، با 
كمي دقت مي توانيد عيوب خود را بيابيد. صداقت يكي 
از خصيصه هاي فوق العاده شماست. اگر با پيشامدهاي 
ــيد، هرچه زودتر اقدام كنيد.  روزگار خود موافق نباش

ديگران بايد از شما حمايت كنند.
   آبان: جذابيت شما بيش از پيش خواهد شد. چرا 
ديگران به شما خيره شده اند؟! چون شما مثل مغناطيسم 
آنها را به سمت خود مي كشيد. با دلگرمي به  كارهايتان 
ادامه دهيد. اگر استعداد و يا فكري براي شروع تجارت 
داريد، دست بكار شويد چون بهترين زمان براي شروع 

حاالست! 
ــت. ماه آينده     آذر :عدد دو،  عدد جادويي شماس
بهترين زمان براي شروع كار شراكتي است. با افرادي 
همكاري كنيد مكمل شما باشند ، در غير اين صورت 
ــل خواهند كرد.  ــه در مقابلتان عم ــما مثل آين براي ش
ــما ياد مي دهند. بايد  مشكالت، چيزهاى زيادى  به ش

بيشتر به اوقات فراغت بپردازيد.
   دي: سر و سامان دادن به امور، يكي از خصوصيات 
متولدين دي ماه است. ساختارهايي براي زندگي خود 
ــراي كار برنامه ريزي  ــد، همانطور كه ب تعريف مي كني
ــيد. با دوستان  مي كنيد براي تفريح نيز همين طور باش
ــالمتي  برنامه آخر هفته بگذاريد. گام هاي بلند براي س

برداريد و تغييراتي در تغذيه خود بدهيد. 
ــال براي شماست     بهمن :ماه آينده بهترين ماه س
ــت؛ خالقيت داشته باشيد. براي  و اقتدار دست شماس
زندگي رمانتيك بيش از پيش جسارت خواهيد داشت. 
ــيد. مي توانيد كالس  ــر ازدواج باش ــتر به فك بايد بيش
ــي از آنچه مي دانيد براي دوستان خود ترتيب  آموزش

دهيد.
ــفند:مهماني در منزل خود ترتيب دهيد. براي     اس
ــيون منزل را تغيير دهيد و رنگ  تغيير روحيه دكوراس
ــتفاده كنيد. اوقات فراغت را به  روشن براي اتاق ها اس

باغباني، آشپزي و كارهاي دستي بپردازيد. 

تلفنمحل كارشماره پرسنلىنام خانوادگىنامرديف
3280مونتاژ پرايد 262332پنجعلى زادهمسعود1
4213بدنه تندر26251آذرگشسبرحيم2
4214انبار رنو24988بذرافشان سيگارودىاسماعيل3
4244بدنه تندر26250باغبانىفرهاد4
4244نت فيكسچر تندر25036حبيب  زادهبابك5
3916رنگ متمركز23441فرجىرضا6
4045بدنه 24848GTXدل  آراعلى7



در 2 شماره قبل، از اتومبيل و اتومبيلچى گفتيم بدون آنكه به 
وضعيت حمل و نقل پيش از ورود و رواج اتومبيل اشاره اى داشته 
باشيم. دانستن وضعيت دشوارحمل و نقل پيش از ورود اتومبيل 
به ايران در روستاها و شهرها، ديدگاه ما را نسبت به تحول بزرگ 
ــر خواهد داد و  ايجاد شــده در طول بيش از يك قرن اخير تغيي
ــق و مطالعه در  جذابيت هاى اين تحــول تاريخى، ما را به تحقي
اين زمينه عالقه مند خواهد كرد. از اين رو در اين شماره گريزى 

مى زنيم به وضعيت حمل و نقل پيش از ورود اتومبيل به ايران.
ــود،  ــه اتومبيل يا همان خودرو وارد ايران ش  پيش از آنك
ــافر با چهارپايان بود. االغ، اسب، قاطر،  جابه جايي بار و مس
ــتر چهارپاياني بودند كه در كاروان ها مسافران را  ــتر و ش اَس
ــكه  ــكه و كالس ــا همراهي مي كردند. گاري، درش جابه جا ي
ــهر تهران بود. گاري،  ــايل رفت و آمد به ويژه در ش نيز از وس
هم براي حمل بار و هم براي حمل مسافر استفاده مي شد و 
عمومي ترين وسيلة نقليه در ايران قديم و عهد قاجار بود. از 
درشكه بيشتر در شهرها استفاده مي شد و كالسكه منحصر به 

اشراف و اعيان بود و جنبة اختصاصي داشت. 
ش   1229 ــال   س در 
ــا دورة  ــارن ب ( 1267 ق) مق
ــاه،  ــلطنت ناصرالدين ش س
ــكه به همت  ــتين كالس نخس
ــران  ــك» در ته «معيرالممال
ــد و بعد از مدت  ــاخته ش س
ــتفاده از كالسكه  كوتاهي، اس
رواج يافت. به علت نامناسب 
ــا و كوچه ها،  بودن خيابان ه
ــكل بود و  ــكه مش تردد كالس
ــل دولت وقت  ــن دلي به همي
ــت خيابان ها و  ــم گرف تصمي
ــنگ فرش كند.  كوچه ها را س
ــود بلكه  ــكل نب اين تنها مش
ــب و  ــوالت  اس ــب، فض اغل
ــا و كوچه ها را  قاطر خيابان ه
زشت وآلوده مى كرد. مأموران 
بلديه(شهردارى) با جاروهاى 
ــى اين فضوالت را  بلند فراش
ــار خيابان ها  ــاى كن در نهره
ــب هنگام كه  مى ريختند و ش
آب در نهرها جريان مى يافت 
ــه خانه ها،  اين فضوالت را ب
حوض ها و آب انبارهاى مردم 

مى برد.
ــوط  خط ــج  به تدري
كالسكه رانى براى جابه جايى 
ــافر و محموله هاى پستى  مس

بين شهرهاى مختلف داير و امتياز آن به برخى از كالسكه داران 
واگذار شد. كالسكه رانى تهرانـ  رشت، تهرانـ  قمـ  كاشان 
ــى و ناهموارى راه ها  ــه  بودند اما ناامن و اصفهان از آن جمل

همچنان معضل بزرگى بود. 
ــهر 100هزار نفري در  ــد تهران به صورت يك ش      رش
سال 1269 خورشيدي ضرورت ايجاد يك سازوكار حمل 
و نقل عمومي را آشكار ساخت و به دنبال آن امتياز نخستين 
شركت درشكه راني تهران به «ميرزا جوادخان سعدالدوله» از 
كاركنان عالي رتبة وزارت امور خارجه(كه چندسال بعد وزير 
ــتين اتومبيل ها را او براي  مختار ايران در بلژيك شد و نخس

مظفرالدين شاه خريداري كرد) واگذار شد.
ماشين دودي

ناصرالدين شاه در سال 1251ش به تفليس سفر كرد. در 
ــياري از جلوه هاي جديد  جريان همين مسافرت بود كه بس
فناورى را ديد و در نظرش خوش آمد. يكي از اين جلوه ها، 
ترن بود. .هنگامي كه شاه در تفليس سوار ترن شد، دل از كف 
ــد . بعد از سفر، چندان نگذشت  داد و مبهوت اين وسيله ش
ــيو بواتال كه يك مهندس فرانسوي  ــخصي به نام مس كه ش
بود، نزد وي آمد و ايجاد يك خط آهن از تهران به حضرت 
ــاه  به  ــنهاد داد. از آنجا كه ناصرالدين ش ــم را پيش عبدالعظي
ــت با اين طرح موافقت كرد. بواتال  قطارسواري عالقه  داش
موظف شد تا يك خط آهن هشت و نيم كيلومترى از تهران 
ــال 1265  به حرم عبدالعظيم ايجاد كند و بدين ترتيب در س
قراردادي ميان او و ناصرالدين شاه امضا شد. مهندس بواتال با 
كمك چند بلژيكي، شركتي به نام شركت راه آهن و ترامواي 

ايران را با سرمايه اي معادل 5 ميليون فرانك تشكيل دادند و 
خيلي زود مقدمات كار فراهم شد. مقرر شد لكوموتيوها و 
واگن هاي مورد نياز كه جمعًا شامل 5 لكوموتيو و 20 واگن 
بود در بروكسل ساخته و به صورت قطعات مجزا وارد ايران 
شود. پس از چندين ماه، ماشين دودى آماده و از طريق بادكوبه 
وارد كشور شد و از آنجا به تهران رسيد. چنين بود كه ماشين 
ــال در تهران آغاز به كار كرد. اين قطار از  دودي پس از 2 س
نوع ترن هاى بخارى ساخت بلژيك بود و علت شهرت آن 
ــين دودى، بخارى بود كه از دودكش لوكوموتيو آن  به ماش

خارج مى شد.
ــيد و  ــين دودى فرارس ــاح ماش ــد افتت ــره موع باالخ
ناصرالدين شاه سوار بر كالسكه سلطنتي خود از عمارت ارگ 
خارج شد و براى افتتاح ماشين دودى به سمت ميدان قيام كه 
ايستگاه ماشين دودي آنجا بنا شده بود رفت و بر واگن شاهى 
سوار شد. هنگامي كه اين وسيله عجيب پيش مي رفت دوباره 
او همان لذت ترن سواري برايش تداعى شد. شايد اين جملة 

مشهور را همان موقع بر زبان آورد كه: «سوار شدن بر ماشين 
دودي اوقات ما را خوش مي كند». همين جمله كافي بود كه 

از فردا مردم اين وسيله را ماشين دودي بنامند.
ــت. نقطه آغاز اين خط  ــتگاه داش ــين دودى دو ايس ماش
ــام و پارك  ــدان قي ــان (مي ــان دروازه خراس ــك خياب نزدي
ــاه عبدالعظيم در  ــوى درش ــه پايانى جل كوثر فعلى) و نقط
ــين دودى  ــتگاه هاى ماش ــه ايس ــردم ب ــود. م ــهر رى ب ش
ــت. ــتگاه اس ــوى براى ايس ــد كه واژة فرانس «گار» مى گفتن
ــين دودى از چند قسمت  ــهرى تهرانـ  رى يا ماش  قطار ش
تشكيل مى شد: لوكوموتيو يا آتش خانه كه ماشين چى در آن  
قطار را هدايت مى كرد و واگن هايى مخصوص شاه مشهور 
به واگن شاهى، آبدارخانه، واگن هاى مخصوص زنان، مردان 
و واگن هاى ويژه حمل بار هم بود كه در مجموع 30 واگن 

مى شد. 
حوادث ماشين دودى

ــت افتتاح ماشين دودى هر بار  در روزها و ماه هاى نخس
كه قطارراه مى افتاد، بچه ها سنگ و خاشاك زيادى به ماشين 
ــه در و پنجره هاى آن آويزان  دودى مى زدند و عدة زيادى ب

مى شدند.
چندان از روزهاي شكوهمند ماشين دودي نمي گذشت 
كه هر بار خبر كشته شدن يك نفر در تصادف با آن به گوش 
مي رسيد و مردم را خشمگين مي كرد. در يكي از همين روزها 
ــفر كربال بازگشته بود،  ماشين دودي، مردي را كه تازه از س
زير گرفت و پاهايش قطع شد و پس از چند روز مرد. همين 
ــين دودي حمله كنند و  كافي بود تا مردم خشمگين، به ماش

تمام ايستگاه هاي آن را تاراج كنند و با چوب و چماق به جان 
اين هيوالي بزرگ آهني بيفتند و صندلى هاى زيبا و تودوزى 
خوشگل آن را از بين برند. از آن پس مسيو بواتال و شركت 
بهره بردار رغبتى براى بازسازى و تعمير ماشين دودى نداشتند 
ــى از اين حوادث را براى آنها  و دولت نيز خسارت هاى ناش

جبران نكرد. 
درست در سال 1341 بود كه براي آخرين بار اين وسيله 
ــد.  از نفس افتاد و خيلي زود به تلي از آهن و فوالد تبديل ش
حاال بعد از گذشت قريب به 120 سال، از ماشين دودي تنها 
نام و خاطره اي برجاي مانده و كمتر كسي مي داند كه هنوز هم 
تعدادي از لوكوموتيوها و واگن هاى آن در گوشه و كنار تهران 
وجود دارد. لكوموتيوها و واگن هايى كه هيچ نشاني از گذشته 
ندارند و مانند هيوالي هاي بزرگ فلزي در چند جاي مختلف 
ــد و در زير برف،  ــهر، دورافتاده از هم روزگار مي گذرانن ش
ــيد، كم كم از ميان مى روند. يكي از اين  باران  و تابش خورش
لكوموتيوها به همراه يك واگن هم اكنون در ايستگاه متروى 
ــاه عبدالعظيم قرار دارد كه  ش
مرمت شده و در معرض ديد 

عموم قرار دارد.
ــر  ــين دودي ديگ دو ماش
ــاعدي  ــاع مس ــدان اوض چن
ــي از آنها در محل  ندارند. يك
ايستگاه تهران واقع در ميدان 
قيام ( ميدان شاه) همان جايي 
كه براي آخرين بار از حركت 
ــتاد، همچنان روي همان  ايس
ريل هاي اصلي متوقف باقي 
ــت و ماشين دودي  مانده اس
ديگر در پارك ملت قرار دارد.

ترامواى اسبى
ــال 1268ش(1306  در س
ق) «ترامواي اسبي» راه افتاد. 
راه آهن اسبي تهران(تراموا)با 
مشاركت بلژيكي ها راه اندازي 
ــواي محّقر كه  ــد. اين ترام ش
ــب هاي مردني آن قادر به  اس
كشيدن واگن سنگين و حجيم 
ــال ها مضحكة  ــد س آن نبودن
ــر زمان  ــاص و عام بود. ه خ
كه اسب ها خسته مي شدند و 
ديگر توان راه رفتن و كشيدن 
ــتند، سورچيان  واگن را نداش
ــوت مي كردند كه  مردم را دع
پياده شوند و پِي كار خود بروند. سيد اشرف الدين گيالنى در 

وصف ترامواى اسبى گفته است:
اى بچه ها بياييد واگن شكسته اُومد

   اُون اسب سرخ الغر با چشم بسته اُومد
از مرد و زن ز ماشين هى دسته دسته اُومد

  يك دسته ايستاده جمعى نشسته اُومد
اى سورچى به تعجيل هى كن بال نبينى  

 اين راه را به تفصيل طى كن بال نبينى

ــتر مناطق مركزى  اين تراموا داراى چهار خط بود كه بيش
ــهر را به هم وصل مى كرد. خط اول از بازار تا آخر الله زار  ش
نزديك خيابان رفاهى ادامه مى يافت. خط دوم از بازار شروع 
مى شد و پس از طى خيابان هاى ناصريه و چراغ برق و خيابان 
رى به گارماشين(ايستگاه ماشين دودى) متصل مى شد. خط 
ــير به دروازة  ــوم از بازار حركت مى كرد و در انتهاى مس س
ــيد و خط چهارم كه از ميدان توپخانه حركت  باِغشاه مى رس
مى كرد و پس از گذشتن از چهارراه حسن آباد سرازير مى شد 

و به ميدان شاپور مى رسيد.
ــبكة ارتباطي در تهران  بدين ترتيب، در آن سال ها سه ش
ــكه راني عمومي تهران، راه آهن  برقرار شد:كالسكه و درش
تهرانـ  حضرت عبدالعظيم يا همان ماشين دودي و ترامواي 

اسبي.
سيد جمال هاديان طبائى زواره
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بابا
 تماس بگيريد تماس بگيريد

ستون «گوش شنوا»
 پل ارتباطى ما با شماست. 

هر حرفى براى گفتن داريد ما آماده شنيدن 
آن هستيم. كمبودها، موفقيت ها، پيشنهادها و 
انتقادها را با ما درميان بگذاريد. درد دل هايتان 
ــنهادها و انتقادهايتان را تا  ــنويم. پيش را مى ش
ــده اش بربياييم لحاظ خواهيم  جايى كه از عه
ــنيدن حرف هايتان آن را  ــا با ش ــرد. برآنيم ت ك
ــخ آن را  ــركت مطرح كنيم و پاس با مديران ش
ــر كنيم. پس با ما  ــماره هاى بعدى منتش در ش

باشيد.

EURO TUNEREEEURRROO TTUUUNNEEERR
ــي آخرين تحوالت در حوزه تيونينگ خودرو مي پردازد و با تحليل هايي  اين مجله به بررس
ــي و براي مشتاقان اين  ــركت هاي تيونينگ خودرو را بررس عميق و جامع، آخرين تحوالت ش
صنعت عرضه مي كند. عمده تمركز اين مجله بر روي محصوالت آلماني از جمله ب.ام.و، آئودي، 

بنز و فولكس واگن است.

www.mbusa.com
سايت مرسدس بنز ويژه مشتريان آمريكايي اين 
شركت، يكي از زيباترين و حرفه اي ترين سايت هاي 

اينترنتي به ويژه در زمينه خودرو است. 
ــدس بنز،  ــي آخرين محصوالت مرس معرف
ــن ها و فيچرهاي خودروهاي بنز  ويژگي ها، آپش
و تصاوير فوق العاده از اين خودروها، زينت بخش 
سايت مرسدس بنز در آمريكا است. اگر خواستيد 
سايتي براي فروش محصوالت يك خودروساز 
ــيار  ايجاد كنيد، با ديدن mbusa.com الگوي بس
ــما ظاهر خواهد  ــمان ش ــي در جلوي چش خوب

شد.

خودرو ستارگانخودرو ستارگان

سايت خودرو

نشريه خودرويي

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 مراسم تحويل 
رونيز به ناجا

لنز پارس

ديويد ترزگه گلزن فرانسوي تيم يوونتوس اخيرا اعالم كرده100درصد در تمام 
ــال است در تورين، با  فصل آتي در يوونتوس خواهد ماند. ترزگه حدود 10 س
لباس راه راه سفيد و مشكي بازي مي كند و از نظر هواداران باشگاه ايتاليايي، 
ــود. يكي از خودروهاي ترزگه، مرسدس  ــوب مي ش يك بازيكن وفادار محس

ــده توسط AMG تيونر معروف بنز است. موتور 8 سيلندر  ــي65 تيون ش بنز س
ــي اين خودرو 555 اسب بخار نيرو توليد مي كند كه سرعت آن  6300 سي.س
ــتاب صفر تا صد اين خودرو فقط  ــاعت مي رساند. ش را به 320 كيلومتر در س

4,3 ثانيه است. 

ديويد ترزگه

41794179

نامه پارسنامه پارس
 شركت پارس خودرو

صاحب امتياز: شركت پارس خودرو
مدير مسئول: مجتبى رضايى

سردبير: محمدعلى كريمى
دبير تحريريه: محمد رضائى

مدير هنرى: ابوالفضل صحرايى
امور اجرايى: مريم نصرى

با تشكر از همكارى آقايان: 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


