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سرمقالهراز صـنـعـت

سالهاســت  دیگر 
آســماِن  کــه 
پاییــز و زمســتان 
بســیاری  بــرای 
شــهروندان  از 
کالنشهرهای کشور خاکستری است. آلودگِی هوا 
با شروع پاییز چنان رو به افزایش می گذارد که هر 
روز باید منتظر هشدارهای وزارت بهداشت بود، اما 
گویی اجرای توصیه بهداشــتی هم کارساز نیست. 
براساس آخرین آمارهای منتشرشده، ساالنه تنها 
در پایتخت ســه هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان 
خود را از دست می دهند و گروهی نیز دچار امراض 
صعب العالجی چون سرطان می شوند. در کنار این 
بیمارهای جسمی، کارشناسان معتقدند، آلودگی ها 
نشاط عمومی را کاهش و میزان افسردگی در بین 

شهروندان را افزایش می دهد.
باتوجه به همه این مصائب حال این پرسش در ذهن 
به وجود می آید که هیچ راهکار عملی برای خالصی 
از این  هزینه هــای مادی و معنــوی وجود ندارد؟ 
پاسخ به این سوال چندان ســخت نیست. نگاهی 
به تجربه های موفق جهانی به خوبی نشان می دهد 
که کشورهای توسعه یافته دنیا برای حل معضالت 

مشابه در دهه های گذشته چه کرده اند.
 کارشناســان معتقدند: خودروها عامل 80 درصد 
آالیندگی هوای پایتخت هستند و 20 درصد آلودگی 
نیز مربوط بــه صنایع آالینده، مصــارف خانگی و 
فعالیت های معدنی در سطح پایتخت است. یعنی 
بخش عمده ای از آلودگی هوا مربوط به خودروهایی 
است که به دلیل فرسودگی و عمر باالی پنج سال در 

پایتخت تردد می کنند.  
آمارها می گوید تنها در تهران پنج میلیون خودرو، 

400 هزار خــودروی فرســوده، یک ونیم میلیون 
وسائط نقلیه موتوری غیراستاندارد و آالینده، 17 
هزار تاکسی فرسوده، یک هزار مینی بوس فرسوده، 
2 هزار اتوبوس فرسوده با عمر باالی 30 سال و 8 هزار 
پیکان فرسوده تردد می کنند و همین تعداد می تواند 
به راحتی نفــس تهران را بند بیــاورد. خودروهای 
فرسوده در هر یک کیلومتر مسافتی که طی می کند، 
40 گرم ذرات معلق تولیــد می کنند، اگر پیمایش 
یک خودروی فرسوده را تنها 200 کیلومتر در نظر 
بگیریم این خودرو روزانه 8 هزار گرم ذرات آالینده 
در هوا منتشــر می کند. میزانی که گاهی در هوای 
ساکن تهران در روزهای سرد پاییز و زمستان موجب 
پدیده ای به نــام وارونگی هوا می شــود و خطرات 
فراوانی را برای افراد بیمار، کودکان و ســالمندان و 

سایر شهروندان به وجود می آورد.
بااین حال هنوز سیاســت دقیقی بــرای رهایی از 
این آالیندگی های روزافزون تدوین نشــده است. 
شهرداری توپ را به زمین دولت و بانک ها و دولت 
نیز به زمین شــهرداری می اندازد، اما کارشناسان 
معتقدند که برای برون رفت از این مشکل باید ضمن 
همکاری دســتگاه های مختلف در حوزه گسترش 
حمل و نقل عمومــی و مدرن، نســبت به تعویض 
خودروهای فرسوده و اســتفاده از تکنولوژی های 
جدید در تولید خودرو اقداماتی عملیاتی را آغاز کرد.

این درحالی اســت که دنیــا با گســترش تولید 
خودروهای هیبریدی ســعی کرده است تا هرچه 
بیشــتر بر این مشــکالت غلبه کنــد. تکنولوژی 
هیبریدی این امکان را فراهم می کند تا مســافت 
زیادی بــدون نیاز به شــارژ و ســوخت گیری و با 
آالیندگی خیلی کم تــر از خودروهای بنزینی طی 
شود. آالیندگی خودروهای هیبریدی در مقایسه با 

خودروهای بنزینی بسیار کم است و از نظر فناوری و 
ایمنی در جایگاه بسیار باالیی قرار دارد. 

در برنامه پنجم توسعه تاکید بسیار بر لزوم حمایت از 
تولید خودروهای هیبریدی و موتورهای برقی شده 
است. در این باره چندی پیش با ورود تعدادی خودرو 
هیبریدی بــه ناوگان حمل ونقل تاکســیرانی این 
امید به وجود آمد که دست کم تاکسی های شهری 
هیبریدی شوند، اما قیمت باالی این خودروها که 
از کشور ژاپن وارد شــده بود سبب شد تا این طرح 

گسترش پیدا نکند.
این درحالی اســت کــه برخی از کارشناســان و 
صاحبان صنایع معتقدند که دولت با ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت از محل هدفمنــدی یارانه ها می تواند 
به توسعه موتورهای برقی کمک کند تا در مصرف 
سوخت صرفه جویی شود. گرچه برخی معتقدند این 
کمک باید در قالب واردات خودروهای خارجی و ارائه 
آن با تسهیالت بلندمدت به اشخاص باشد اما برخی 
دیگر معتقدند این تسهیالت باید برای خودروسازان 
داخلی فراهم شود تا تمایل بیشتری برای تولید این 
تیپ از خودروها نشان دهند تا خودروهای هیبریدی 

با قیمت های ارزان تری در کشور عرضه شود.
افزایش مراودات بین المللی پــس از اجرای برجام 
این امید را به وجود آورد تا مشــارکت شرکت های 
صاحب نام جهان از جمله: کره، ژاپن، آلمان و... برای 
تولید خودروهای هیبریدی افزایش پیدا کند. این 
درحالی است که توانمندسازی خودروسازان داخلی 
برای ساخت خودروهای هیبریدی نه تنها به توسعه 
صنعت و رونق اقتصادی در کشــور کمک می کند 
و اشــتغال را افزایش می دهد که می تواند معضل 
همیشگی آلودگی هوای شهرهای مختلف کشور را 

تا حد زیادی مرتفع کند.

مقابله با آلودگی هوا با تحول در خودروسازی

 فرناز استادنوبری



مسئولیت های اجتامعی

مســئولیت های اجتماعی شــاید در نگاه اول به عنوان حاشــیه 
فعالیت های یک شــرکت صنعتی به نظر برســد اما اگر دقیق تر 
شــویم این موضوع با متن کار گره ای باز نشــدنی خورده است.

فعالیتی که اگر چه در خیلی از موارد نه تنها سودی برای شرکت 
نخواهد داشت بلکه تقریبا در همه پروژه ها بودجه هایی غیرقابل 
باور نیز روی دست مدیریت می گذارد اما برداشتن قدمی مثبت 
در جهت فرهنگ سازی کردن موضوع کمک و همنوع دوستی،حس 
امنیتی برای فرد به ارمغان می آورد که با هیچ دارایی کالن مادی 

برابری نمی کند.

پــرونــده راز صـنـعـت
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گزارشراز صـنـعـت

ویلچير برقي خنده را به 
محمدمهدي برگرداند

سیزده سال دارد و از 
چهارسالگي با بیماري 
دیســتورفي دوشــن 
نــرم  دســت و پنجه 
مي کند. بیماري ای  که 
شادي روزهاي کودکیش را دزدید و غمي شد بر دل 
خانواده اش. محمدمهدي کالس ششــم را به تازگي 
شــروع کرده و در یکي از مدارس شهر تفرش درس 
مي خواند. درس خواندني که مانند سایر دانش آموزان 
هم سن و ســالش،  راحت پیش نمــي رود. فاصله نیم 
ســاعته خانه تا مدرسه را به ســختي طي مي کند و 
اگر یک روز مادر و پــدرش نتوانند ویلچیرش را هول 
دهند تا پسرکشان را به مدرسه برسانند، محمدمهدي 
هم باید قید مدرســه رفتن را بزند چــرا که بیماري 
توان حرکت را از او گرفته اســت؛ به همین دلیل هم 
بزرگ تریــن رویاي ســیزده ســالگي محمدمهدي 
داشتن یک ویلچیر برقي شده بود تا از درس و مدرسه 
جا نماند. رویایي که 19 مهر به همت شرکت مهرآب 
بهشت ) آب معدني دي دي(،  زیرمجموعه هولدینگ 
رایزکو،  برآورده و ســبب شــد محمدمهــدي بعداز 
ســال ها بخندد. او مي خواهد ویلچیر قدیمیش را در 
نزدیکي بیمارســتاني که از کودکي براي درمان به 

آنجا مي رفت،  بگذارد تا اگر کسي به آن احتیاج دارد،  
استفاده کند. 

در مراسمي که براي اهداي صندلي چرخدار برقي به 
محمدمهدي،  در ساختمان هولدینگ رایزکو،  برگزار 
شد،  او ساکت ترین عضو مراسم بود. گه گاهي سرش 
را با خنده اي زیرکانه باال مي آورد که همین کافي بود 
تا برق خوشحالي در چشــمانش دیده شود. بیماري 
نه تنها توان حرکت دادن پاها را از محمدمهدي گرفت 
بلکه او را در ســکوتي عمیق فرو برده است، شاید در 
ذهنش بارهــا و بارها مفاهیمي را مــرور مي کند که 
سال هاي سال با آن غریبه بوده،  دویدن،  بازي کردن 
و حتي پوشــیدن کفــش از آن کارهایي اســت که 
چشــیدن طعمش بر دل محمد مهدي ماند. مادرش 
مي گوید که تا قبل از آنکه دیستورفي شادي پسرش 
را بگیرد او مانند همه کودکان هم سن و سالش روزهاي 
خوشي و بي دغدگي کودکي را سپري مي کرد،  بسیار 
پرتحرك بــود و حتي در رده بچه هــاي بازیگوش و 
پرجنب و جوش جاي مي گرفت، اما یک شبه همه چیز 
تمام شد. خنده ها جاي خود را به بي حسي داد و بعد 
از آن تمام اعضاي خانواده با بیماري عضو کوچکشان 
درگیر شــدند و مادر محمدمهدي از غصه پســرش 
به بیماري دیابــت عصبي مبتال شــده و پدرش هم 

به دلیل آنکه بیشتر وظیفه حرکت دادن پسر سیزده 
ساله اش را به عهده دارد،  با مشکالت زانودرد و کمردرد 

دست و پنجه نرم مي کند. 
مادر محمدمهدي از خوشــحالي پســرش که حاال 
صاحب یک صندلي چرخدار برقي شــده خوشحال 
است،  او مي گوید:  »چند سالي بود به سازمان بهزیستي 
و کمیته امداد درخواســت یک ویلچیر برقي را داده 
بودیم اما هیچ کمکي به ما نشد. حتي یک بار هم گفتند 
باید صبر کنید یکي از بیماران بیمرد تا ویلچیرش به 
محمدمهدي برســد اما روزي که جشن؟ در تفرش 
به کمک آب معدني دي دي ،  برگزار شد،  دل را به دریا 
زدم و خواسته پسرم را مطرح کردم،  باورمان نمي شد 
به همیــن زودي نتیجه دهد. زماني که از شــرکت با 
ما تمــاس گرفتند که 19 مهر بــراي تحویل ویلچیر 
به تهران بیاییم،  محمدمهدي آرام و قرار نداشــت،  از 

خوشحالي اصرار داشت همان شب راهي شویم.«
پسر سیزده ساله تفرشــي آرزو دارد پلیس ناجا شود، 
اما این آرزو از آن دسته آرزوهاي برآورده نشدني است 
چراکه به گفته مادرش،  بیماري روند بهبودي ندارد و 
هرروز هم بدتر مي شود،   درحال حاضر توان حرکتي 
دست هایش هم کم شــده و در لباس پوشیدن و غذا 

خوردن هم نیاز به کمک دارد. 

 ریحانه جاویدی
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چالشی برای یادآوری مسئولیت های اجتماعی

دی دی را یک نفس بنوشيد
شما هم دعوتید. آن هم به یک کار خیر. نه از نوع سخت و 
جانکاهش، بلکه به راحتِی آب خوردن. در یک نفس آب 
را می نوشید و تمام. این همه ماجرای چالشی است که در 
قامت کمپین یک نفس، یک زندگی از طرف آب معدنی 
دی دی رونمایی شده است. آب معدنی ای که تمام سود 
حاصل از آن برای فعالیت های خیریه هزینه می شــود.

اواخر سال 1394 بود که هولدینگ رایزکو با هدف اجرای 
هدفمند مســئولیت های اجتماعی با تأسیس مؤسسه 
نیکوکاری راز، اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی دی دی 
کرد. بر این اســاس قرار شــد تا درآمد حاصل از فروش 
آب های معدنی این شــرکت به کودکان بدسرپرست و 
بی سرپرست، زنانی که از ســرطان پستان رنج می برند و 
حفاظت محیط زیســت اختصاص داده شود. اقدامی که 
عالوه بر منافع خیریه مستقیم زمینه تاثیرات فرهنگی 
مطلوبی نیز دربر داشت و به گسترش فرهنِگ توجه بیشتر 
شرکت ها به موضوع مغفول مانده مسئولیت های اجتماعی 
می انجامید. خیلی از ما البــد در دوره کودکی، در میان 
جمع های صمیمی دوستانه و اقوام، این تفریح سرکشیدن 
یک نفِس لیوانی آب، را تجربــه کرده ایم؛ این چالش نیز 
درست با نگاه به همین تجربه مشترك و آشنا، کمپینی 
را راه اندازی کرد تا عالوه بر خوردن آب، یادآور درد و رنج 
گروهی از هموطنان  نیز باشد.محمد راجی مسئول روابط 
عمومی و تبلیغات هولدینگ رایزکو و طراح این چالش، 
می گوید: وقتی یک نفس بطری آب معدنی را می نوشیم و در 
میان نوشیدن آب، نفسمان دمی بند می آید، ممکن است 
حتی برای لحظه ای با سایر هموطنانی که دچار مشکالت 

و بیماری هستند، حس همدردی  کنیم؛ البته این چالش 
تنها به ایجاد این حس ختم نمی شود و منافع بطرِی آِب 
سرکشیده شد نیز برای امور نیک هزینه و چرخه کار خیر 
کامل می شود و این موضوع همان چیزی است که هدف 
سرمایه گذاران آب معدنی دی دی بوده است.سرمایه گذاران 
این کارخانه تمامی درآمدهای حاصل از این واحد تولیدی 
را در قالب یک موسسه خیریه با همین نام و زیر نظر هیئت 
امنا به مصارف عام المنفعه اختصاص می دهند. تولیدات این 
مجموعه در سه رنگ بطری و با اهداف خاص اعالم شده 
 DIDI به بازار راه یافته اســت. درآمد بطری های آبی یا
Tomorrow صرف بسترســازی برای آینده کودکان 
می شود، در آمد بطری های صورتی یا DIDI Hope به 
پیشگیری و درمان سرطان خصوصا سرطان سینه زنان که 
بیشترین آمار را در کشور به خود اختصاص داده، تخصیص 
می یابد و درآمد بطری های سبز یا DIDI Green نیز 
برای پاسداشت محیط زیســت هزینه خواهد شد. مدیر 
تبلیغات هولدینگ رایزکو با بیان اینکه این چالش که با 
نام یک نفس، یک زندگی کار خود را از اواخر مهر ماه آغاز 
کرده، می گوید: امیدواریم این کمپین با کمک هنرمندان 
و البته مردم، به چالشی سراسری بدل شود، چرا که منافع 
این کار به توسعه امور خیریه کمک بیشتری می کند. در 
این راستا نیز فیلم ها و کلیپ هایی را با یاری سلبریتی ها 
تهیه کردیم که در شــبکه های اجتماعی منتشــر شده 
است«.درحال حاضر نیز هلدینگ رایزکو با سود حاصل از 
محصوالت شرکت دی دی و در قالب موسسه نیکوکاری 
راز فعالیت های خیریه فراوانی انجام داده اســت. مثال در 
حوزه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، چندی پیش 
در شهرستان تفرش جشنی برای کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست این شهرستان برگزار شد و هدایایی چون 
لباس و لوازم التحریر به این کودکان اهدا شد؛ همچنین 
اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان دبیرســتان بهمن 
در حصارك کرج در آغاز ســال تحصیلی جدید از دیگر 
فعالیت هایی بود که در این راســتا صورت گرفت.از دیگر 
فعالیت های این مجموعه در حوزه محیط زیســت است 
که از آن جمله می توان به کاشت درخت به مناسبت روز 
درختکاری اشاره کرد. هر سال حتی تعدادی نهال با نام 
شرکت دی دی در پارك جنگلی پردیسان کاشته می شود. 
از سوی دیگر به مناسبت های خاص هم این مجموعه در 
اقصا نقاط کشور درخت می کارد. مثال در آخرین نمونه به 
مناسبت جشن 20 سالگی اورندپیشرو 20 هزار اصله نهال 
کاشته شد. دی دی همچنین برای حمایت از شیر ایرانی 
نیز اقداماتی را آغاز کرده اســت.در بخش سرطان سینه 
بانوان نیز موسسه خیریه راز با درآمد حاصل از آب معدنی 
دی دی بیمارستانی در صفادشــت کرج خریداری کرده 
است که البته هنوز در مراحل ثبت و گذراندن موارد حقوقی 
است. قرار است برای این بیمارســتان دستگاه اسکنی 
خریداری شــود که هزینه های تشخیص و پیشگیری از 
سرطان پستان را تا یک دهم کاهش دهد.شما هم با شعار 
»#یک_نفس_یک_زندگی« به این کمپین بپیوندید و 
ویدئوهای خود و همچنین هنرمندان و ورزشکاران را برای 
معرفی این کمپین ،در گروه های خود به اشتراك بگذارید.

محمد راجی مسئول طراح 
این چالش، می گوید: وقتی 
یک نفس بطری آب معدنی 
را می نوشیم و در میان 
نوشیدن آب، نفسمان دمی 
بند می آید، ممکن است 
لحظه ای با سایر هموطنانی 
که دچار بیماری هستند، 
حس همدردی  کنیم
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استقبال از مینی بوس تولید بهمن دیزل، در آغاز سال تحصیلی

آرامش والدین با مکسوس
وقتــی خیابان هــای 
شــلوغ و پرترافیک، 
آلودگی هوا و تصادفات 
پرصدمه شهری را کنار 
هــم می گذاریم، یک 
سوال اساسی مطرح می شــود، آیا راه گریزی از این 
کالف درهم تنیده هست؟ بســیاری از کارشناسان 
معتقدند، گسترش حمل و نقل عمومی و کاهش سفر 
با اتومبیل های تک سرنشین و البته نوسازی تجهیزات 
حمل ونقــل، راه برون رفــت از این معضل اســت. با 
این حال تاکنــون اســتفاده از ون و مینی بوس های 
باکیفیــت در کشــورمان چندان رونقی نداشــته و 
باوجود کاربردی بودن این دســته از خودروها، جز 
مینی بوس های فرســوده که آالیندگی زیاد و ایمنی 
کمی دارند، چندان خبــری از خودروهای باکیفیت 
نبوده است. برخی قیمت باالی این دسته از خودروها 
را دلیل گرایش کم تر به نوســازی ایــن ناوگان های 

حمل و نقل عمومی می دانند.
اما چندی اســت که  بهمن دیزل تازه ترین محصول 
خود را که ون فول سایز با قابلیت ارتقاء به مینی بوس 
است را به بازار عرضه کرده است. پیش بینی می شود 
این محصول که با نام مکســوس  MAXUS عرضه 
شده با قیمت مناســب در مقایســه با خودروهای 
هم کالس خود، خریداران بیشتری را در بازار خودرو 

به سمت خود جلب کند.

   لیالند می آید
مکســوس MAXUS محصولی از زیرشــاخه های 
 SAIC MOTOR کمپانی بزرگ ســایک موتــور
چین است. این شرکت بزرگ ترین خودروساز چینی 
 )joint venture( اســت که از جوینت ونچرهای
شــرکت های فولکس واگن، جنرال موتور محسوب 
می شــود و دولت چین ســهام دار اصلی آن است. 
ایرانیان گرچه ممکن اســت با نــام SAIC چندان 
آشنا نباشــند، اما بســیاری از راننده های تجاری 
باتجربه به خوبی محصوالت شرکت انگلیسی لیالند 
را می شناسند. مشخصات فنی و ظاهری این خودرو 
همانند لیالند اســت و اصالت انگلیسی دارد و چند 
سال پیش خط تولید آن به شــرکت سایک واگذار 

شد.
ســعید خانمحمدیان مدیر خودروهای مســافری 
تجــاری در این بــاره می گوید: ون مکســوس در 
سال های 2005 تا 2009 میالدی برای نخستین بار 

در کشور انگلستان تولید شده اســت، سپس ارائه 
مدل پیشــرفته تر این خــودرو در ســال 2011 با 
مشــارکت لیالند و ســایک موتور درکشور چین با 
مدل V80 ادامه یافت. بهمن دیزل باتوجه به سابقه 
و تجربه کافی درزمینه تولیــد و عرضه مینی بوس 

و خودروهای تجاری در کشــور، در سال 1393 با 
مطالعه و بررســی این مدل، اقدام به عرضه آن کرد. 
اکنون این محصول توسط سایک موتور به استرالیا، 

نیوزلند، اروپا و آسیا صادر می شود.
لیالنــد موتــورز، )Leyland Motors( شــرکت 
خودروســازی بریتانیایی بود، که در ســال 189۶ 
بهعنوان تولیدکننــده کامیون و اتوبــوس با تولید 
تولید می کند و اکنون محصوالت آن در کشورهای 

مختلف دنیا به فروش می رسد.
به گفته خانمحمدیان MAXUS در بازارهای جهانی 
و بازار داخلی چین در تیپ ها و آرایش های مختلف 
عرضه می شــود، در ایران نیز این خودرو با کاربری 
ون و مینی بوس عرضه می شود چرا که طبق قوانین 
پلیس راهنمایی و رانندگــی خودروهایی که تا 15 
صندلی دارند، ون و از 1۶ صندلی به باال مینی بوس 
محســوب می شــود. اکنون این خودرو نیز در بازار 
ایران بــا هر دو قابلیــت و با کاهش یــک صندلی، 

بهعنوان ون نیز عرضه خواهد شد.
تاکنون نزدیــک به هزار دســتگاه از MAXUS در 
بازار ایــران فروخته شــده و از آنجایــی که قیمت 
آن در مقایســه با دیگر خودروهایــی در این تیپ 
مناسب است پیش بینی می شــود، به زودی به یکی 
از اصلی ترین خودروهای حمل و نقل و سرویسی در 

شهرهای کوچک و بزرگ بدل شود. 

   قیمت مناسب 
درحال حاضــر MAXUS با قیمــت 129 میلیون 
و 900 هــزار تومان در بازار عرضه می شــود که در 
مقایسه با دیگر تیپ های مشــابه که با قیمت هایی 
بیش از 180 میلیون تومان عرضه می شــود، توان 

رقابتی بیشتری دارد.
خانمحمدیان درمورد کیفیت MAXUS می گوید: 
این خودرو با خودروهای دیگری که قیمتی به مراتب 
باالتر دارند، از لحاظ کیفیتی رقابت دارد. موتور این 
خودرو تحت لیســانس VM ایتالیا تولید می شود و 
سیستم تعلیق مکفرســون، صندلی خیلی راحت، 
کولر قدرتمند، سنســور دنده عقب و قابلیت تجهیز 

دوربین عقب از ویژگی های آن محسوب می شود. 

   ایمنی باالی مکسوس 
این روزها نگرانی هــای فراوانی درخصوص وضعیت 
ایمنی سرویس های مدارس وجود دارد. هرازچندی 
پلیس نیز هشــدارهایی بــرای ارتقــاء ایمنی این 

همه صندلی های مکسوس 
دارای کمربند ایمنی بوده 
و گواهینامه تست های 
ایمنی اروپا را هم پاس 
کرده و طراحی ماشین 
به گونه ای است که در 
تصادفات کم ترین آسیب 
به سرنشین وارد می شود. 
چرا که در سیستم تعلیق 
و شاسی آن از آلیاژهایی 
با استحکام باال استفاده 
شده است همچنین 
خودروی مکسوس با دارا 
بودن استاندارد آالیندگی 
یورو 5 یکی از خودروهایی 
است که می تواند 
به کاهش آالیندگی 
کالنشهرهای کشور کمک 
قابل توجهی کند

 سعیده علیپور
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خودرو ها صادر می کند، اما به نظر می رســد تنها با 
نوســازی آن ها می توان اقدام عملیاتی برای بهبود 
این وســایل حمل و نقل کرد. تجربه هــای جهانی 
نشان می دهد مسئوالن و تصمیم گیران برای ایمنی 
کودکان در زمینه ســرویس مدارس خودروهایی را 
انتخاب می کنند که هم از نظر شــکل ظاهری و هم 
به لحاظ ایمنی متفاوت باشد؛ اما متاسفانه در کشور 
ما به چنین موضوعی به شکل تخصصی و ویژه توجه 
نشده است. خوشبختانه خودروی مکسوس دارای 
ایمنی قابل قبولی اســت. خانمحمدیــان درمورد 
ایمنی ایــن خــودرو می گوید: همــه صندلی های 
مکســوس دارای کمربند ایمنی بوده و گواهینامه 
تســت های ایمنی اروپا را هم پاس کرده و طراحی 
ماشین به گونه ای اســت که در تصادفات کم ترین 
آسیب به سرنشین وارد می شود. چرا که در سیستم 
تعلیق و شاســی آن از آلیاژهایی با اســتحکام باال 

استفاده شده است.

   آالیندگی کم مکسوس
درحالی کــه تهــران بیشــتر اوقات بــا وضعیت 
قرمــز آلودگی هوا دســت به گریبان اســت، تعداد 

مینی بوس های فرســوده به قدری است که تنها در 
تهران 8400 تن آلودگی در سال تولید می شود.

وقتی صحبــت از کاهش آالیندگی هواســت، همه 
کارشناســان و فعاالن محیط زیســت بر نقش 80 
درصدی خودروهــا در تولیــد آالیندگــی تاکید 
می کننــد، خودرو ها و مینی بوس های فرســوده ای 
که با جــوالن دادن در خیابان هــای تهران  دوده و 
آالینده هــای مختلفی را وارد ریه های شــهروندان 
می کنند. در عین حال هزینه هــای یک مینی بوس 
فرســوده برای مالــکان خودروهــا مقرون به صرفه 
نیســت، چراکه هزینه  یــک میني بوس فرســوده 
هم اکنون دو برابر قیمت یک میني بوس صفرکیلومتر 
اســت. در این باره البته خودروی مکســوس با دارا 
بــودن اســتاندارد آالیندگــی یــورو 5 یکــی از 
خودروهایی است که می تواند به کاهش آالیندگی 

کالنشهرهای کشور کمک قابل توجهی کند.
   تجربه رانندگی با مکسوس 

چندی پیش گروهــی از خبرنگاران بــرای ارزیابی 
این خودرو با آن سفری انجام دادند، در بخش هایی 
از گزارشــی که در این باره از ســوی برخی از آن ها 
منتشر شده آمده اســت: »یکی از نکات مثبتی که 

باید در مکسوس به آن اشاره کرد، کولر بسیار قوی 
این خودرو اســت که باتوجه به مسیر کوهستانی و 
سرباالیی های تندی که از آن عبور کردیم، به خوبی 
عمل کرد و اختاللی در روند پیشــرانه آن به وجود 

نیاورد.
همچنین تســلط خوب راننده بر ابعاد و زوایای این 
خودرو تنومنــد، هندلینگ خــوب، ضرایب دنده 
مناسب و ترمز های کارآمد ازجمله دیگر مشخصاتی 
بود که مکســوس را به گزینه ای فراتر از یک خودرو 

حمل ونقل عمومی کسالت بار تبدیل می کرد.
خودرو مــورد آزمایش با کارکرد بیــش از 50 هزار 
کیلومتر از کیفیت ســاخت مناسب برخوردار بود و 
به نظر می رسید که از نظر فنی نیز مشکلی با کیفیت 
نه چنــدان خوب گازوئیــل توزیعی در کشــورمان 

ندارد.«

   مشخصات فنی 
از مشخصات فنی این خودرو می توان به نوع موتور 
آن اشاره کرد که 2500 سی سی، دیزل)گازوئیل(، 
تزریــق مســتقیم مجهــز بــه توربو شــارژر بــا 
اســتاندارد آالیندگــی یــورو 5 اســت. حداکثر 
قدرت)اســب بخار( ایــن خــودرو 135 و حداکثر 
گشــتاور)نیوتن متر( آن 330 اســت. طول، عرض 
و ارتفاع مکسوس عرضه شــده از سوی بهمن دیزل 
5700*1998*2345  و فاصلــه بیــن دو محور 
آن 3850 اســت. گیربکس نیز به صورت 5 سرعته 
دستی درنظر گرفته شده اســت که طبیعتا نیرو را 
به ســمت چرخ های عقب هدایــت می کند. توانایی 
مکســوس وی 80 در زمینه شــتاب گیری روشن 
نیست، اما حداکثر سرعت رسمی آن 1۶0 کیلومتر 
بر ســاعت عنوان شده اســت، این درحالی ست که 
باوجود باك 80 لیتری و مصرف میانگین ســوخت 
7.4 لیتر گازوئیل در صــد کیلومتر، می توان انتظار 
داشت که پیمایش این خودرو تجاری قابل قبول و 
مناسب باشد. وزن خالص مکسوس 2400 کیلوگرم 
که با مســافر تــا 3700 کیلوگــرم افزایش خواهد 
داشــت. ترمزهای دیســکی هر چهار چرخ در کنار 
سیستم تعلیق مکفرسون مســتقل برای چرخ های 
جلو و تعلیق وابسته با اکســل یکپارچه برای محور 
عقب، از دیگر ویژگی های تکنیکی این ون نســبتا 
خوش قیافه هســتند. رینگ هایی به سایز 1۶ اینچ 
در کنار تایرهایی به عــرض 215 میلی متر با دیواره 
75 درصد چرخ های مکسوس را شــکل می دهند. 
ترمز ABS با سیستم کمکی EBD و دارا بودن دو 
کیسه هوای بزرگ برای سرنشینان جلو نیز ازجمله 
 VM مشخصات ایمنی مکسوس هســتند. پیشرانه
ایتالیا 2.5 لیتری مجهز به توربوشــارژر آن قادر به 
تولید 135 اسب بخار نیروست؛ همچنین مکسوس 
دارای 15+1 ظرفیت برای سرنشــین بــوده که با 
ارتفاع مناسب کابین فضای نسبتا مناسبی را فراهم 

آورده است.
این خودرو مجهز به سیســتم ضد سرقت هوشمند 
)ایموبالیــزر و ترمز ABS+EBD+BAS اســت. 
سنسور پارك خودرو، چراغ های مه شکن جلو، ایربگ 
سمت راننده و سرنشین جلو ،کمربند ایمنی تمامی 
مسافران، دِر متحرك کشــویی، کولر جلو و عقب( ، 
قفل شدن اتوماتیک درها پس از سرعت 20 کیلومتر 

و... از دیگر ویژگی های این خودرو است.

دبستان دانش
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بازدید ریاست هلدینگ رایزکو از هنرستان بهمن

اهدای لوازم التحریر،سنتی دیرینه
توزیــع لوازم التحریــر بــرای فرزندان پرســنل و 
دانش آموزان نیازمند یکی از آن مواردی اســت که 
چند سالی است ازســوی گروه صنعتی رایزکو و در 
راستای مســئولیت های اجتماعی که این سازمان 
برای خود تعریف کرده اســت، انجام می شود و این 
درحالی اســت که این موضوع ســنتی دیرینه بین 
بنیانگذاران این مجموعه بوده و در سنوات گذشته 

به اشکال مختلف پیگیری  شده است.
این بار نیز با دســتور حمیدرضا صمدی، مدیرعامل 
گروه صنعتــی رایزکو، ضمن اهــدای لوازم التحریر 
مورد نیاز فرزنــدان دانش آموز کارکنان شــرکت 
اورند پیشــرو و شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
رایزکو، تعــداد 1850بســته لوازم التحریــر نیز با 
پیگیــری و هماهنگی های انجام شــده بــا مدیران 
مدارس بخش صفادشــت بین دانش آموزان بیش 
از پنجاه مدرسه توزیع شــد. نکته قابل توجه بهبود 
کیفیت لوازم التحریر اهداشــده نسبت به سال های 
قبل بود که مــورد توجه و رضایــت خانواده ها قرار 

گرفت.
در همین راســتا با آغاز ســال تحصیلی حمیدرضا 
صمدی، ریاســت هلدینــگ رایزکو بــا حضور در 
هنرســتان دخترانه بهمــن در حصــارك کرج  از 
کالس ها و بخش های مختلف این مدرســه بازدید 
کرد. دبیرســتان بهمن سال هاســت از سوی گروه 
رایزکو در جهت توســعه فضای آموزشــی در این 
منطقه و همچنین توانمندی زنــان و دختران این 

بخش از کرج حمایت می شود.
صمدی با حضور در بین هنرجویان این هنرســتان 
گفت: هیچ موفقیتی بدون پشتکار به دست نخواهد 
آمد. او ادامه داد: تالش و کوشــش مقدمه موفقیت 
است. از هیچ شکستی نا امید نشوید و پشتکار داشته 
باشید تا هرآنچه می خواهید به دست آورید. ریاست 
رایزکو در پایان برای دانش آموزان آرزوی موفقیت 
کرد و از آن ها خواست تا محکم در راه خواسته شان 

گام بردارند.
زندیه، مدیر هنرستان بهمن همزمان با این بازدید 
کمبــود تجهیزات مدرســه و نیازهای ســالن های 
مختلف را به اطالع مدیرعامل  گروه صنعتی رایزکو 
رســاند و گفت: صمدی در ســال های گذشته نیز 
حامی این هنرســتان بــوده و حمایت خــود را از 
آن اعالم و طرح هایــی نیز برای ســاخت کارگاه و 

کالس های جدید ارائه داده  است.
در کنار این بازدید 205 کارت هدیه و لوازم التحریر 
و کیف از سوی دی دی واتر از شرکت های هلدینگ 

رایزکو به دانش آموزان هنرستان بهمن اهدا شد.

بازدیدراز صـنـعـت



بخش پرونده ویژه،بخشی مربوط به یکی از مهم ترین موضوعات 
روز صنعت خودرو است که می توان گفت دغدغه مسئوالن زیادی 
در این صنعت اســت.آلودگی هوا که همه ساله با ورود به فصل 
سرما نیز به اوج خود می رسد از یک سو و بالتکلیف مانده قوانین 
مربوط به خودروهای هیبریدی در ایران از ســوی دیگر موضوع 
پرونده ویژه این شــماره راز صنعت اســت که شامل گزارش ها 

و گفت و گوهایی در این باره است.پرونده ویژه ما را بخوانید.

پرونده ویژه

11 شماره 02      آبان 1396

پــرونــده ویژه - خودروهای هیبریدی راز صـنـعـت
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پــرونــده ویژه - خودروهای هیبریدیراز صـنـعـت

صحبت از آلودگي هوا 
کــه به میــان مي آید،  
متهــم ردیــف اول ، 
خودروهــا هســتند. 
خودروهایي که هرروز 
تعدادشان در کالنشهرها بیشتر مي شود و راه را بر نفس 
کشیدن مي بندند. بنا بر آمارهاي اعالم شده،  85 درصد 
آلودگي هواي شــهر تهران به منابع آالینده متحرك 
ازجمله خودروها باز مي گردد. آماري که در سال هاي 
اخیر روند صعودي داشــته و به نظر نمي رســد که در 
سال هاي نزدیک حل شود. به عبارت دیگر 97 درصد گاز 
مونوکسید کربن که یکي از گازهاي آالینده محسوب 
مي شود،  توسط خودروها تولید شــده درحالي که در 
بسیاري از کشورها،  راهکارهاي متعددي براي حذف 
گازهاي آالینده استفاده مي شود که ازجمله آن مي توان 
به جایگزیني سوخت هاي پاك به جاي سوخت فسیلي 
یا به طور کلي تجاري سازي خودروهاي برقي و هیبریدي 
اســت، اما در ایران صنعت خودروي برقي و هیبریدي 
هنوز هم در حد مسابقات دانشگاهي یا صنایع مونتاژ 

باقي مانده. 

   نتایج تحقیقات چه مي گوید؟
پایش های صورت گرفتــه طی 10 تا 12 ســال اخیر 
نشان می دهد که حداقل در یک ســوم روزهای سال، 
هوای تهران ناسالم بوده است و در سال 1381، تعداد 
1۶3 روز که عمدتــا مربوط به نیمه دوم ســال بوده، 
ناسالم گزارش شده است؛ در سال 81 با فشار سازمان 
محیط زیست وقت، خط تولید خودروی پیکان متوقف 
شد و سال 82 نیز شاهد اعمال اســتاندارد یورو 2 در 
خودروهای تولیدی بودیم که این دو اقدام، تاثیر بسیار 
زیادی در کاهش برخی آالینده های ناشی از خودروها 
در هوای تهران برجای گذاشــت. ســهم خودروها در 
ایجاد آالینده اکســیدهای نیتروژن و همچنین ذرات 
معلق، تقریبا 50 درصد است و نیمی از این آالینده ها 
توسط منابع ساکن مانند کارخانجات و صنایع و حتی 
ساختمان های مسکونی ایجاد می شــود. نتایج آنالیز 
شیمیایی آالینده های هوای تهران نشان می دهد که 9 
درصد این آلودگی، شامل کربن سیاه یا دوده است که در 
نتیجه احتراق ناقص در خودروهای کاربراتوری و دیزلی 
ایجاد می شود. مجموع این بررسي ها ضرورت استفاده از 
خودروهایي که سازگاري بیشتري با محیط زیست دارند 

را بیش ازپیش نشان مي دهد. 

   خودروهاي هیبریدي،  رویایي که محقق نشد
28 دي ماه سال 95،  به مناسبت روز هواي پاك منطقه 
12 شــهر تهران میزبان مراســم رونمایــی از ناوگان 
حمل ونقل پاك شهری بود؛ طرحی که هدفش تبدیل 
این منطقه به عنــوان »منطقه پاك« تا ســال 1404 
شمسی اســت. رونمایی از 200 تاکســی هیبریدی، 
32 دســتگاه موتور برقی، اتوبوس های دیزلی با فیلتر 
جذب دوده بود. این در حالي است که سال 1392 هم 
یک دستگاه اتوبوس هیبریدی وارد ناوگان حمل و نقل 
شهری تهران شد. مســئوالن در آن زمان از سه برابر 
بودن عمر مفید این اتوبوس ها نسبت به اتوبوس های 
معمولی و شتاب بیشترشان سخن به میان آوردند. اما 
کوتاه زمانی بعد مشخص شد که به دلیل تأمین نشدن 
سوخت مناسب، این اتوبوس عمال نتوانست وارد چرخه 

حمل و نقل شده و به جابه جایی مسافر بپردازد.
پس از آن بود که اعالم شد شهرداری و وزارت نفت بر سر 
تأمین سوخت مورد نیاز اتوبوس های هیبریدی به توافق 
رسیده اند و همان زمان هم بحث استفاده از تاکسی های 
هیبریدی هم مطرح شد، اما مهم ترین مشکل که همان 
تأمین سوخت گازوئیل مطابق با استاندارد یورو 5 است، 

از آن زمان تاکنون به قوت خود باقی است.
حسین کاظمي، کارشناس محیط زیست درباره استفاده 
از خودروهاي هیبریدي در ایــران مي گوید:  » باتوجه 
به هوشمندسازی شــبکه های برق، ازجمله مهم ترین 
راه کارهای پیشنهاد شده براي رفع مشکل آلودگي هوا،  
اســتفاده از انرژی الکتریکی به عنوان جایگزینی برای 
سوخت های فسیلی در خودروها است. نسل جدیدتر 
این خودروها در آینده ای نه چنــدان دور به طور بومی 
توسط شرکت های صنعتی خودروسازی تولید خواهد 
شد. خودروهایي که برای نخستین بار در سال 1992 
در ژاپن با مطرح شدند و مشخصه اصلیشان بهره گیری 
آن ها از موتور احتراق داخلی و استفاده از سیستم بازیابی 
انرژی ترمز بود.کاظمي درباره حضور این خودروها در 
ایران افزود: » برای حرکت نیز این خودروها درراستای 
کاهش آلودگی هوا باید عمدتا از برق استفاده کنند، که 
باتوجه به نبودن پمپ برق های الزم در تهران احتماال 
عمدتا به استفاده از گازوئیل سوق خواهند یافت. افزون 
بر آن صنعت خودروسازی داخلی نیز سال های طوالنی 
با توانایی تولید خودروهای هیبریدی فاصله دارد و برای 
اســتفاده از این نوع خودروها، کشور وابسته به واردات 
است. در کنار مشکل ســوخت محرك، قیمت باالی 
خودروهای هیبریدی نیز که برای کاربری تاکسی در 

نظر گرفته شــدند، گره کار را پیچیده تر کرده اســت. 
قیمت خودروهای هیبریدی به طور متوســط از 155 
میلیون تومان آغاز می شوند و بسته به مدل، قیمت ها 

نیز افزایش می یابد.«
این کارشناس محیط زیست بیان کرد: » ایران 20 سال 
است که برنامه مبارزه با آلودگی هوا را در 4 برنامه توسعه 
قرار داده، ولی در اجرای آن موفق نبوده است چون یک 
شــاخص ارزیابی برای مهم ترین عوامل و بودجه الزم 
برای از بین بردن آن ها نگذاشــته است،  به عنوان مثال 
گفته می شود که تعداد خودروهای فرسوده باید کاهش 
پیدا کند، ولی نمی گویند که بودجه این اقدام از کجا باید 
تامین شود. چه کسی مسئول پیگیری و اجرای آن باشد 
و در عین حال هیچ اولویت بندی انجام نمی شود به این 
معنی که 100 عامل را کــه در آلودگی هوا نقش دارند 
را در برنامه گنجانده  اند. مسئله اینجاست که اگر رشد 
اقتصادی خوبی داشته باشیم، می توان همه این 100 
عامل را اجرا کرد ولی وقتی رشــد اقتصادی متوسطی 
دارید باید ببینید اولویت بندی کدام عوامل مهم ترین 
نقش را دارند و براساس  آن برای تغییراتی هزینه کنید 

که بیشترین تغییر را داشته باشد.«

   ایران هنوز با تولید خودروهای غیراستاندارد 
دست وپنجه نرم مي کند

درحالي کــه دنیا به ســمت اســتفاده از خودروهاي 
هیبریدي رفته و شــرکت هاي خودروســازي هرروز 

حل معضل آلودگي 
هواي ایران در 
گرو جدي گرفتن 
استاندارد خودروها

 ریحانه جاویدی
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در تالش هستند تا اســتاندارد خودروسازي را باتوجه 
به شــاخص هاي محیط زیســت،  افزایــش دهند،  در 
ایران هنوز هم برخالف انتقادات کارشناســان،  تولید 
خودروهاي غیراســتاندارد ادامه دارد،  این موضوعي 
است که سید نواب حســینی منش،  مدیرعامل ستاد 
مرکزی معاینه فنیخودروهای تهران به آن اشاره کرده 
و مي گوید: »برخی خودروها با کیفیت بسیار بد تولید 
می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد. سال گذشته 
برای حدود یک میلیون و 200 هــزار خودرو در تهران 
معاینه فنی انجام دادیم که از این میزان 25 درصد به یک 
خودرو تعلق داشت و 70 درصد این خودروها که معاینه 

فنی شدند، دارای بیش از دو نقص فنی بودند«.
او مصرف بنزین به وسیله خودروي نیسان را فاجعه آمیز 
دانست و افزود:  » بیشترین خودرویی که از معاینه فنی 

ترمز رد می شود خودروی نیسان است«.
وی با بیان اینکه اتوبوس های ارگان ها و سازمان ها دارای 
آالیندگی هستند، افزود: »باید معاینه فنی دو سال بعد 
از تولید خودرو باشد و خودروسازان نیز بیش از دو سال 
خودروشــان را ضمانت نمی کنند اما در الیحه هوای 
پاك چهار سال یاد شده اســت که این اجحاف در حق 

مردم است«.

   استانداردهاي فعلي جوابگو نیست
حمیدرضا منفردی،  رئیس اداره خودرو و نیرومحرکه 
سازمان اســتاندارد معتقد اســت که تولید خودرو و 

موتور سیکلت کاربراتوری متوقف شده است. او بیان 
کرد: » استانداردهای فعلی در خودروسازی جوابگوی 
مسائلی نظیر آلودگی نیست و بهخاطر استانداردهای 
فعلی، خودروهایی که باید از خط تولید خارج شوند 
نتوانســته اند از خــط تولید خارج شــوند و چنانچه 
استانداردهای روز دنیا در خودرو رعایت شود، بسیاری 

از خودروهای فعلی اجازه تولید پیدا نخواهند کرد«.
به گفته منفرد سازمان استاندارد تصمیم گرفته است 
استانداردهای خود را در بخش تولید خودرو تا سطح 

استانداردهای اتحادیه اروپا ارتقاء دهد.
منفرد،  درحالي از ارتقاء استاندارد تولید خودروها تا 
حد اســتانداردهاي اتحادیه اروپا صحبت مي کند  که 
فروردیــن 139۶،  مدیرعامل اتحادیه ســازمان هاي 
حمل ونقل همگاني کشــور،  اعالم کــرد 80 درصد 
خودروهاي تولیدي کشور در تســت آلودگي هوا رد 
مي شوند. ســعید قیصر درباره جزئیات این موضوع 
افزود:» اگر به کیفیت خودروهــاي تولیدي خودمان 
اعتماد و اطمینان داریم باید سن معاینه فني را دو سال 
قرار دهیم و اگر اعتقــادي نداریم باید درجهت ارتقاء 
کیفیت تولیدات خودروسازها گام برداریم، بي تردید 
نباید در پي حذف صورت مسئله ها باشیم«. او تأکید 
کرد که معاینه فني یک موضوع اجتماعي اســت که 
مي تواند در حوزه ایمني و آالیندگي تأثیر بســزایي 
داشته باشد. »حدود آالیندگي« توسط شوراي عالي 
محیط زیســت براي اجرا ابالغ شــده و همه ملزم به 

اجراي آن هستند، این درحالي است که اگر این قانون 
اجرا شود، بیش از 80 درصد خودروهاي کشور در بحث 
آالیندگي رد خواهند شد و خودروهاي با عمر کم تر از 
دو سال حتي حدود مجاز آالیندگي را هم نمي توانند 
پاس کنند. وي افزود: »خودروســاز بایــد خود را به 
استانداردهاي تولید برساند؛ چراکه امروز مراکز معاینه 
فني براساس اســتانداردهاي جهاني عمل مي کنند، 
البته این موضوع تنها براي تولیدات داخل نیست، بلکه 
خودروهاي وارداتي نیز از لحاظ ایمني و آالیندگي در 
مراکز معاینه فني در هنگام مراجعه مردود مي شوند؛ 
بنابراین باید کیفیت واردات و تولیدات داخلي باال برود؛ 
البته مالکان خودرو نیز باید در زمان مناسب با مراجعه 
به کلینیک هاي تخصصي خودرو نسبت به رفع نواقص 
خودروي خود اقدام کننــد، درحقیقت همه چیز به 

خودروساز برنمي گردد«.
تمام این مســائل درحالي اســت که براساس اعالم 
مســئوالن وزارت بهداشت، ســاالنه 4 هزار و 500 
نفر در تهران براثر آلودگی هوا جان خود را ازدســت 
می دهند که عامل 70 تــا 80 درصد مرگ ومیرهای 
ناشــی از آلودگی هوا خودروهای غیراســتاندارد و 
سوخت غیراســتاندارد اســت. واقعیت این است که 
اصرار خودروسازان به ادامه تولید برخی خودروها که 
حتی اســتاندارد یورو 2 را نیز نمی توانند کسب کنند 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. درحقیقت سوخت و 

خودرو دو کفه ترازوی آلودگی هوا هستند.
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مدیر پروژه آینده نگری صنعت خودرو در گفت وگو با »راز صنعت« مطرح کرد

پایبندی به قانون، تنها راه تحول
در خودروسازی کشور

باتوجه به اینکه در دنیا ســابقه اســتفاده از 
خودروهای هیبریدی و سازگار با محیط زیست 
قدمتی دیرینه دارد و در ایران هم توجه به این 
مهم چندسالی می شود که مطرح شده است، اما 
چرا هنوز شاهد تجاری سازی و تولید انبوه چنین 

خودروهایی نیستیم؟
درحال حاضر نه تنها تولید چنین خودروهایی را در 

کشور نداریم، بلکه حتی صحبتی هم از تولیدش 
به میان نیســت. هرآنچه که باعنــوان خودروی 
هیبریدی و سازگار با محیط زیست در بازار خودروی 
ایران خریدو فروش می شود، خودروهای وارداتی یا 
در بهترین شرایط، صنایع مونتاژ است. تجربه کشور 
ما نشــان می دهد در بحث جایگزینی خودروها، 
اعتماد دو طرفه مشتری و خودروساز، حرف نخست 

را می زند و پس از آن ایجاد زیرساخت ها به عنوان 
عاملی مهم مطرح است که در شرایط فعلی نه تنها 
زیرســاخت های تردد چنین خودروهایی مانند 
ایستگاه های شارژ وجود ندارد، بلکه به جز فناوری، 
اعتماد مصرف کننده به این محصوالت هم جلب 
نشده است. اگر چنین شــرایطی یعنی گسترش 
فناوری و زیرساخت های الزم و اعتماد مصرف کننده 
به خودروهای جایگزین وجود نداشته باشد، پرونده 

خودروهای هیبریدی موفقیت آمیز نخواهد بود. 
ایران در بحث جایگزینی خودروهای سازگار با 
محیط زیست نسبت به تجربه سایر کشورها در 

چه جایگاهی قرار داد؟
کشــورهایی مانند آلمان، انگلیس و فرانســه در 
نقشــه راه جاده ای خــود درباره تمــام جزئیات 
هدف گذاری هایی را انجام داده اند. این کشــورها 
به طور دقیق تعیین کرده اند که تا سال 2020 تولید 
خودروهای برقی و هیبریدی به حداکثر رسیده و 
تا سال 2025 فروش خودروهای غیرهیبریدی که 
با سوخت فســیلی کار می کنند، ممنوع می شود. 
چنین برنامه ریزی و ممنوعیت هایی که به دنبال 
آن ایجاد می شود، مصرف کننده را ترغیب می کند 
تا سلیقه مصرفی خود را تغییر داده و همگام با نیاز 
روز حرکت کند. روندی در دنیا وجود دارد که تقریبا 
مشخص بوده و به طور ملموس دیده می شود. مسئله 
محیط زیست و تغییرات روحیات مصرف کننده ها 
مشــخصه اما در ایران شــرایط متفاوت اســت. 
تصور بر این اســت که هرچقدر مرزها برای ورود 
خودروهای کمپانی های خارجی بســته شــود و 
موانع برای تولیدکننــده و واردکننده خودروهای 
خارجی ایجاد شود، مردم به سمت ذائقه بین المللی 
کشیده می شوند و تمایل به استفاده از خودروهای 
هیبریدی بیشتر می شود، حال آنکه این تصوری 
سطحی اســت. نیازهای مصرف کننده خودرو در 
ایران با محصوالت تولید داخل هماهنگ نیســت 
و برای اینکه مصرف کننده به معنای واقعی ترغیب 
شده و خودروی هیبریدی را انتخاب کند، بهترین 
راه این است که مصرف کننده احساس کند خدمات، 
زیرساخت و تغییر کارکردی در صنعت خودرو رخ 

داده و بتواند به چنین شرایطی اعتماد کند.
نقش و جایگاه قطعه سازها در رسیدن به تولید 

خودروهای هیبریدی در ایران چه میزان است؟
در ایران قطعه ســازهایی داریم که اگــر بتوانند 
به درستی با نیروی متخصص داخل کشور همکاری 
کرده و در کنار آن از توان علمی و فناوری کشورهای 
خارجی اســتفاده کنند و تا به یک دانش مطابق 
با تغییرات روز برســند می توان ســاخت قطعات 
خودروهای هیبریدی را تجاری سازی کرد اما در 

این حقیقت که ایران از غافله تولید خودروهای محیط زیستی عقب مانده است، بر کسی پوشیده 
نیست. حقیقتی که هم مسئوالن و مدیران خودروسازی کشور به آن واقفند و هم مردم در جریان 
زندگی ماشینی هرروزشان آن را با قدرت لمس می کنند. هوایی که برای نفس کشیدن کم می آید، 
خیابان های دوده زده شهر و رنگ و رخی که از طبیعت دل می کند، همگی گواه بر این است که در بازی 
استاندارد خودرو حرکتی کند و الک پشتی در جریان است. حال آنکه بسیاری از کشورهای اروپایی 
و حتی اغلب کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه سال هاست راه حل ماجرا را پیدا کرده یا سوخت 
جایگزین بنزین برای خودروهایشان دست وپا کردند یا از اساس خودروهای قدیمی را رها کرده و 
به سراغ نسل تازه ای از خودرو که از آن به عنوان خودروی برقی یا هیبریدی نام برده می شود، استفاده 
می کنند تا در راستای چنین تصمیمی، زیبایی های طبیعت برای نسل های آیندشان باقی مانده و 
خودشان هم هوای سالم تری را نفس بکشند. اما اینکه چرا در ایران بازار این قبیل خودروها کم رونق 
یا بی  رونق مانده و چراغش خاموش است و اینکه آینده صنعت خودروسازی ایران چه می شود و چه 
زمانی قرار است به سطح استانداردهای دنیا برسیم، موضوعی بود که برای یافتن پاسخش به سراغ 

احمد اسماعیلی، مدیر پروژه آینده نگری صنعت خودرو رفتیم. 
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شرایط فعلی قطعه سازی ایران پاسخگوی رسیدن 
به چنین شرایطی نیست، چراکه نمی تواند نیازهای 

یک تولیدکننده متوسط را برآورده کند. 
علت بروز چنین وضعیتی در ساختار قطعه سازی 

کشور چیست؟
بروز چنین وضعیتی به عواملی مختلفی بازمی گردد 
اما به طور خالصه باید گفت که قطعه سازی ایران 
در شــرایط فعلی توان، ظرفیــت، دانش و بینش 
بلندمدت الزم برای برون رفت از این حالت رکود 
و عقب افتادگــی را ندارد. با این وجــود نمی توان 
یک طرفــه قطعه ســازها را مقصر بــروز چنین 
وضعی دانســت بلکه قطعه ســاز هم خود قربانی 
تصمیم گیری های باالدســتی می شود. اگر تغییر 
چنین وضعی از طرف سیاســت گذاران ضرورت 
داشته باشد و در همین راستا تمامی دستگاه های 
مرتبط با امر خودروســازی هماهنگ عمل کنند 
می توان به تغییر وضع امیدوار بود در غیر این صورت 
نه تنها در آینده نزدیک شاهد ورشکستی صنایع 
خودروســازی خواهیم بود بلکه ضربه سختی به 

ساختار اقتصاد وارد می آید. 
درباره شرایط ورشکستگی توضیحات بیشتری 

ارائه کنید.
 در توضیح این موضوع باید یک بار دیگر به تاکید بر 
جایگاه ایران از نظر خودروسازی نسبت به استاندارد 
جهانی پرداخت. خودروسازی در کشور ما از شرایط 
کشورهای پیشرفته بسیار عقب است. نه تنها از نظر 
کیفیت بلکه حتی در کمیت هم به جای حرکت رو به 
جلو درحال عقب گرد هستیم. بروز چنین شرایطی 
هم ناشی از این است که شبکه خودروسازی کشور 
از مســئوالن تا رده های پایین دســتی همکاری 
درســتی را ایجــاد نکرده اند و زیرســاخت های 
مناسبی هم نه در زمینه تولید و نه در زمینه مصرف 
در ســال های اخیر در کشــور ایجاد نشده است. 
نتیجه چنین وضعی به اینجا ختم می شود که در 

میان مدت این ورشکستی از قطعه سازهای کوچک 
شروع شده و به مرور تمام شــبکه خودروسازی را 
درگیر می کند. اما حالت خوش بینانه این است که 
با جرح و تعدیل سیاست های خودروسازی بتوانیم 
خودمان را احیــا کنیم که این امــر مهم و حالت 

خوش بینانه میسر نمی شود مگر با تغییر نگرش.
چه تغییر نگرشی باید رخ دهد تا خودروسازی 

کشور از ورشکستگی نجات یابد؟
وقتی از شرایط نا مناسب در صنعت خودروسازی 
ایران نسبت به سایر کشــورها صحبت می کنیم، 
منظور این نیســت که اوضاع در کشورهای دیگر 
بدون عیب ونقص است و همه چیز به صورت عالی 
جریان دارد، بلکه البی های قدرت در همه نقاط دنیا 
فعال هستند، اما تغییر نگرشی که بازار خودروسازی 
ایران به آن احتیاج دارد درواقع پایبندی به قانون 
است. تا زمانی که مدیران ارشد خودروسازی کشور 
و مسئوالن تصمیم گیر در این زمینه قانون را محترم 
ندانسته و به چارچوب آن پایبند نباشند، نمی توان 
خواستار تحولی چشــمگیر در امر خودروسازی 

کشور بود.
درباره پایبندی به قانون بیشتر توضیح دهید، آیا 

این امر فقط متوجه مسئوالن است؟
نه تنها مسئوالن بلکه خودروسازهای ایران هم به 
قانون پایبند نیستند و علت این امر هم آن است 
که روسای خودروســازی ایران جدای مسئوالن 
نیســتند. قانون در ایران در زمینه خودروسازی 
محترم شــمارده نمی شــود. افراد درگیر در این 
شبکه در تالشند تا با هر تغییری در بازار مصرف، 
قانون را هم تغییر دهند. برای مثال قانون حقوق 
مصرف کننده، خودروســازها را مجبور می کند 
مواردی را در آپشــن های خودرو در نظر بگیرند 
برای مثال ترمز ای بی اس یا کیسه هوا و بسیاری 
از موارد ساده دیگر، اما خودروسازها با بهانه های 
مختلف اجرای قانون را سال ها به عقب انداختند. در 

ریشه یابی این وضعیت بازهم نمی توان خودروساز 
را متهم کرد چراکه شــرایط او را به سمت تخطی 
از قانون سوق می دهد. شرکت های خودروسازی 
در ایران با فشارهای صدچندان دست و پنجه نرم 
می کنند. اگر در شرایط عادی فعالیت می کردند 
اوضاع بهتر از امروز بود، اما در ایران به سبب عدم 
ثبات اقتصــادی، همه چیز ازجملــه قیمت آهن 
و آلیاژ در نوســان اســت؛ بنابراین خودروسازها 
همیشه تحت فشــار تامین هزینه هستند. برای 
اینکه نمی توانند دقیقا پیش بینی کنند که هزینه 
تمام شده خودرو چقدر می شود، مجبور هستند 
برای جبــران کمبودهای مالی خــود کیفیت را 
فــدا کننــد، محدودیت هایی را اعمــال کرده تا 
هزینه بهره وری کاهش یابد. کــه درنتیجه حق 
مصرف کننده تضییع می شود و خریداران خودروها 
با پرداخت هزینه باال، خودرویی را تحویل می گیرند 
که نســبت به اســتاندارد جهانی فاصله بسیاری 
دارد. درحالی که اگر اقتصاد کشــور باثبات بود، 
خودروســازی هم به طبع آن به یک ثبات نسبی 
می رسید و می توانست توان خود را به جای اینکه 
صرف یافتن راه هــای کاهش هزینــه بهره وری 
کند، صرف بهبود کیفیــت خودروهای تولیدی 
نماید. مجموع این شــرایط سبب می شود که در 
هنگام ریشــه یابی معضل بتوانیم خودروسازها را 
شماتت کنیم. مدیران ارشد خودروسازی کشور 
اغلب افرادی هســتند که یا دولتی بوده یا سابقه 
فعالیت قضایی دارند؛ بنابراین چون تخصص الزم 
وجود ندارد نمی توان توقع داشــت اوضاع به نفع 
مصرف کننده تغییر کند. نتیجه تمامی این عوامل 
سبب شده شرایطی را تجربه کنیم که درحالی که 
دنیا به فکر تولید انبوه خودروهای محیط زیستی 
است، مدیران ما تازه متوجه شوند که با مدیریت 
جهادی نمی توان کاری از پیش برد و نیاز به علم و 

تکنولوژی وجود دارد. 
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نسل جدید خودروها فراگیر می شود

چين و نروژ پيشتاز خودروهای هيبریدی
از زمانــی کــه بحث 
آلودگی محیط زیست 
در جوامع بشری جدی 
شــد، ســوخت های 
فسیلی در ردیف نخسِت 
متهمان آلودگی قرار گرفتند. بر همین اســاس بود که 
ساخت خودروهای هیبریدی به عنوان یکی از راه های 
خودروســازان برای رویارویی با این مشکل مطرح شد. 
توجه به طراحی و ســاخت خودروهــای هیبریدی از 
ســال 2009 در حالی با جدیت ادامه یافت که صنعت 
خودروسازی جهان با نوســانات زیادی مواجه بود، اما 
حتی این بحران مهم هم نتوانســت مانعی برای ظهور 
خودروهای بسیار پیشرفته باشد که یکی پس از دیگری 
تولید و روانــه بازارهای اروپا و آمریکا شــدند. در میان 
نشان های تجاری معروف صنعت خودروسازی جهان 
مرسدس بنز آلمان توانســت گوی سبقت را از رقیبان 
برباید و با تولید نوعی خودرو هیبریدی، تمام توجهات 
 Bluehybrid را به خود معطوف کند. اتومبیل مرسدس
اس400 نخستین خودروی جهان به شمار می آید که در 
آن، از نسل جدید باتری های لیتیوم یونی بهره گرفته شده 
است. این محصول جدید بنز در نمایشگاه فرانکفورت 
به نمایش در آمد. صادرات این خودروی هیبریدی به ژاپن 
و آمریکا در صدر برنامه های این نشان تجاری قرار دارد. 
مدل اس400 بنز نخستین خودروی هیبرید با باتری 
لیتیوم یون اســت، درحالی که خودروهای هیبریدی 
کنونی از باتری های نیکل استفاده می کنند. استفاده از 
باتری های لیتیومی مزایای زیادی نسبت به باتری های 
نیکلی دارد که از آن ها می توان به انرژی بیشــتر، طول 
عمر طوالنی تر و قابلیت کارکرد در دماهای بسیار پایین 
اشاره کرد، اما دلیل اینکه تاکنون در خودروها استفاده 
نشده بودند، امکاِن نداشتن کنترل حرارتی آن ها بوده 
که به نظر می رسد شرکت بنز موفق به حل این مشکل 
شــده و حاال به عرصه جدیدی در این صنعت پا نهاده 
است. باتری به کار گرفته شــده در این خودرو برخالف 
ســایر خودروهای هیبریدی موجود در بازار، فشــرده 
بوده و جای بســیار کمی را اشــغال می کند. عالوه بر 
باتری های لیتیوم یون، جعبه دنده 7 ســرعته خودکار، 
شتاب صفر تا 100، 2/7 ثانیه و بیشترین سرعت 250 
کیلومتر بر ساعت از مشخصات بارز فنی این خودروی 
هیبریدی محسوب می شــوند. به طور کلی کالس اس 
یکی از محبوب ترین محصوالت مرسدس بوده که به دلیل 
طراحی زیبا مورد پسند عموم مردم است، اما مرسدس 
این بار در اس400 دست به یک خطرپذیری بزرگ زده 
و عالوه بر هیبریدی کردن آن، در ویژگی های ظاهری 
آن هم تغییرات اساسی ایجاد کرده اســت. استفاده از 
اصول آیرودینامیک برای کاهش نیروی فشاری هوا در 
طراحی این خودروها در کنار به کارگیری مواد سبک وزن 
در ساختار آن ها باعث شده تا تفاوت اساسی دیگری در 
آن ها نسبت به محصوالت عادی ایجاد شود. راه مطمئن 
برای کاهش نیروی فشاری هوا، کاهش بخش های اضافی 
ناحیه جلو اتومبیل تا حد امکان و بــه کار بردن اصول 

آیرودینامیک در این بخش است. ضمن آنکه کاهش اشیاء 
خارجی روی بدنه خودرو و نیز حذف بعضی از آن ها هم 
می تواند در بهبود ایرودینامیک موثر باشد. در این میان از 
آنجایی که کاهش وزن کل آن راه ساده ای برای افزایش 
کارآیی خودرو محسوب می شــود، از مواد کامپوزیت 
همچون فیبر کربن یا فلزات سبک وزن مانند آلومینیم 
و منیزیم در ساختار آن ها استفاده می شود. این تفاوت ها 
تنها به ســاختار کلی خودرو خالصه نمی شود، چراکه 
حتی الستیک های اتومبیل های هیبریدی هم نسبت 
به خودروهای عادی کم تر اســت؛ درواقع آن ها از تایر 
مخصوصی استفاده می کنند که سفت تر و پربادتر بوده 

و نیاز به فشار زیادتری نسبت به تایرهای معمولی دارد.

   آینده در تسخیر نروژ
چین درحال حاضر بزرگ تریــن بازار خودرویی جهان 
و بزرگ ترین بازار برای خودروهای الکتریکی به شــمار 
می رود. سال گذشته حدود 352 هزار دستگاه اتومبیل 
برقی در این کشور به فروش رسید، درحالی که در همین 
مدت آمریکایی ها فقط 159 هزار دســتگاه خودروی 
برقی خریداری کردند. نروژ یکی دیگر از کشــورهایی 
اســت که برنامه های جامعی برای گسترش استفاده از 
خودروهای الکتریکی تدوین کرده اســت. اگرچه آمار 

فروش این دسته از خودروها در نروژ قابل مقایسه با چین 
نیست، اما در مقایسه با جمعیت این کشور نسبت باالیی 
را شامل می شود؛ درواقع نروژ بیشترین میزان استفاده 
از خودروهای الکتریکی را نســبت بــه تعداد جمعیت 
خود دارد. برای مثال ماه گذشته میالدی 42 درصد از 
کل خودروهای فروخته شده در این کشور، به پیشرانه 
برقی یا هیبریــدی مجهز بودند که این میزان بســیار 
بیشتر از میانگین جهانی 2 درصد است. با این رکورد 42 
درصدی، نروژ بهترین میزان فروش خودروهای ســبز 
را تاکنون تجربه کرده اســت. رکورد قبلی با 37 درصد 
مربوط به ژانویه 2017 بود، البته همان طور که اشــاره 
شد خودروهای هیبریدی شــارژی )Plug in( نیز در 
این آمار لحاظ شده اند، اما با این حال بازهم آمار فروش 
خودروهای کامال الکتریکی از نمونه های بنزینی بیشتر 
است. در ماه ژوئن امسال اتومبیل های کامال الکتریکی 
27 درصــد از کل آمار خودروهای فروخته شــده را به 
خود اختصاص داده اند کــه در بین آن ها فولکس واگن 
e-Golf با فروش 874 دستگاه محبوب ترین مدل بوده 
است .تسال مدل X با فروش ۶09 دستگاه در رده دوم قرار 
گرفته و رنو ZOE با فروش 428 دستگاه در جایگاه سوم 
ایستاده است. اُپل امپرا که در واقع نسخه اروپایی شورولت 
بولت محسوب می شود، با فروش 389 دستگاه در رده 

 آرش فرحزاد
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چهارم قرار دارد. نروژی ها قصد دارند تا ســال 2025 
تمامی خودروهای جدید را با پیشــرانه های الکتریکی 
به فروش برسانند. برای دستیابی به این هدف مقامات 
این کشور طرح های تشویقی و معافیت های مالیاتی را 
برای ترغیب مردم به سمت این دسته از خودروها درنظر 

گرفته اند.

   رنجروور اسپورت هیبریدی می شود 
این انقالب باالخره به کارخانه رنجروور ها رسید، آن هم 
با مدل جدید رنجروور اســپورت PHEV . این اولین 
خودروی پالگ ـ این هیبرید شــرکت جگوارـ لندرور 
است و ُمهر تاییدی است بر اظهارات این شرکت که از 
سال 2020 فقط مدل های تمام برقی یا هیبریدی خواهد 
ساخت. با معرفی مدل جدید 2018 و به روزرسانی های 
این شرکت که شامل تغییراتی در جزئیات نمای بیرونی، 
ارتقاء تکنولوژی و انبوهــی از تغییرات در داخل کابین 
که از مدل جدید Velar به عاریت گرفته شــده است، 
هم اکنون شما می توانید خودروی مخصوص خارج جاده 
خود را به پریز وصل کنید که خبر مهمی تلقی می شود. 
PHEV جدید که با کد P400e نام گذاری شــده، از 
موتور 4 سیلندر 300 اســب بخاری اینگنیوم بنزینی 
به همراه یک موتور الکتریکی 85 کیلوواتی که نیروی خود 
را از یک باتری یون _ لیتیومی 13.1 کیلو وات ساعت که 
در کف صندوق عقب خودرو جای گرفته، بهره می برد. 
این 2 موتور درکنار هم مجموعاً قدرتی معادل 404 اسب 
بخار و ۶42 نیوتن متر گشتاور تولید می کنند که نیروی 
تولیدی به هر 4 چرخ این خودرو فرستاده می شود که 
به نظر خوب و قابل قبول می باشــد و درنهایت منجر به 
شتاب صفر تا صد ۶.3 ثانیه ای و ماکسیمم سرعت 220 

کیلومتر بر ساعت می شود. نکته قابل توجه درمورد این 
مدل این است که توانایی پیمودن 58 کیلومتر در حالت 
الکتریکی بدون کمک موتور بنزینــی را دارد، قابلیتی 
که تابه امروز هیچ رنجرووری به آن دســت نیافته بود.

P400e هم مانند سایر خودروهای هیبریدی که در 
تست میزان انتشــار گازهای آالینده با بازیابی انرژی 
هنگام ترمزگیری می توانند تقلب کنند، با انتشار ۶4 گرم 
گاز CO2 در هر کیلومتر و مصرف سوخت 2.5 لیتر در 
هر یکصد کیلومتر، این مدل را تبدیل به کم مصرف ترین 
لندروور تولیدی کرده است. بااین حال در هنگام تست 
مدل هیبریدی رنجروور شاهد افزایش مصرف بودیم، 
به طوری که اعداد و ارقام به دست آمده نشانگر عملکرد 
یــک مدل V8 بود تــا یــک مدل V6 کم مصرف تر. 
مدل PHEV دارای دو گزینه برای رانندگی اســت: 
پارالل هیبرید مد )حالت پیش فرض رانندگی( و EV مد 
)حالت الکتریکی(. هنگام رانندگی در حالت پارالل مد 
خودرو از هر دو موتور خود برای ارائه قدرت کافی استفاده 
می کند. در مسافت های طوالنی شما می توانید با فشردن 
دکمه SAVE حالت EV را برای قسمت هایی از سفر 
خود فعال کنید، مثاًل در ترافیک شهری. یک سیستم 
هوشمند در کامپیوتر خودرو به نام »بهینه ساز انرژی 
پیش بینی کننده« وجود دارد که بااستفاده از سیستم 
رهیاب خودرو ماکســیمم راندمان مصرف سوخت را 
به ارمغان می آورد. در حالت EV مد، P400e می تواند 
58 کیلومتر را بدون هیچ گونه آالیندگی و ماکســیمم 
سرعت 140 کیلومتر بر ساعت طی کند، اما اینکه این 
اعدادو ارقام چه قدر واقعی خواهند بود را فقط تست در 
دنیای واقعی مشــخص خواهد کرد. برای شارژ کردن 
باتری خودرو باید سوکتی که پشت جلوپنجره خودر و 

زیر عالمت رنجروور مخفی است به برق وصل کنید. اگر 
یک سوپرشارژر amp-32 دیواری داشته باشید تنها 2 
ساعت و 45 دقیقه زمان برای شارژ کامل PEHV خود 
نیاز دارید. اما اگر از شارژر معمولی amp-10 استفاد 
می کنید برای شارژ کامل باتری این عدد به 7 ساعت و 
30 دقیقه افزایش پیدا خواهد کرد. در نمای ظاهری یک 
فیس  لیفت جزئی در چراغ ها صورت گرفته که رنجروور 
اســپورت از مدل مخروطی Velar متفاوت باشد. در 
قسمت جلو خودرو چراغ های LED جدید، جلوپنجره 
دوباره طراحی شده و سپر با دهانه بزرگ تر دیده می شود. 
در قسمت داخلی هم کابین خودرو مجهز به دو صفحه 
لمسی HD ده اینچی که در دیسکاوری و Velar هم 
به کار گرفته شــده و همچنین از مواد پایدار که شامل 
2۶ کیلوگرم پالستیک بازیافت شده و 40 کیلوگرم مواد 
طبیعی ازقبیل روکش های چوبی و چرم صندلی ها، در 
هر خودرو استفاده شده است. عالوه بر این با تکنولوژی 
جدیــد Gesture sunblind می توانیــد با حرکت 
دست خود کاور سانروف را باز و بسته کنید. با همه این 
اوصاف آیا احساس می کنید مدل پالگـ  این رنجروور 
اسپورت زیاد جالب نیست؟ نگران نباشید، رنجروور مدل 
قدرتمند اسپورت SVR را نیز به روزرسانی کرده که با 
قدرت بیشتر نسبت به گذشته )575 اسب بخار( و به کار 
گیری انبوهی از فیبر کربن شتاب صفر تا صدی معادل 
با 4.3 ثانیه دارد. هر دو مدل رنجروورهای فوق به زودی 
در موتور شو لس آنجلس امسال عرضه می شوند. اگر از 
عالقه مندان به تکنولوژی هیبرید هستید از هم اکنون 
می توانید خودروی خود را با قیمت پایه ۶1.315 یورو 
سفارش دهید و منتظر تحویل آن در اوایل سال میالدی 

بعد باشید.



گزارش ویژهراز صـنـعـت

راز صـنـعـت18



رویداد

در بخش رویداد هر شماره راز صنعت، جدیدترین رخدادها در 
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار  می 
خوانید. این رخدادها مربوط به مهم ترین نمایشگاه ها،سمینارها 

و رونمایی از خودروهای داخلی و خارجی است.

پــرونــده راز صـنـعـت
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نمایشگاهراز صـنـعـت

گزارشی از یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

راهی به سوی بازارهای جهانی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران روزهای 
دوم تا پنجم مهرماه میزبان برگزاری یازدهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی ایران پالســت بود. نمایشگاه و 
رویدادی تجاری و قابل اعتبار درســطح بین المللی 
که اهدافی همچون ایجاد بســترهای مناسب برای 
رونق کســب وکار درصنایع پالســتیک کشورمان 
را دارد و به نوعــی کار بازاریابــی جهانــی و حضور 
دربازارهــای بین المللی را برای صنعتگــران ایرانی 
با شــرایط بهتری فراهم می کند. صبح روز یکشنبه 
دوم مهرماه بــود که یازدهمیــن دوره برگزاری این 
نمایشــگاه بین المللی باحضور اســحاق جهانگیری 
)معاون اول رئیس جمهور(، بیژن زنگنه ) وزیر نفت( 
و برخی دیگری از مقامات بلندپایه داخلی و خارجی 
با شعار »بهبود فضای کسب و کار در صنایع تکمیلی 
پتروشیمی و پالستیک کشور« آغاز به کار کرد. معاون 
اول رئیس جمهور درآیین گشــایش این نمایشگاه با 
اشــاره به حمایت دولت از بخش خصوصی در جذب 
سرمایه گذار خارجی گفت :  »صنعت پتروشیمی یکی 
از اصلی ترین رشته های صنعتی ایران و صنعتی پویا، 
توجیه پذیر و از هر جهت با سیاست های داخلی ایران 
سازگار است. پتروشیمی صنعتی دانش بنیان و مردمی 
است که قادر است در فضای بین المللی حضور داشته 
باشــد؛ بنابراین در این زمینه وزارت نفت برنامه های 
خوبی را تهیه کرده و توســعه این صنعت باتوجه به 
بخش های تکمیلی و پایین دستی مورد توجه و هدف 
دولت است. یکی از اولویت های دولت به صورت ویژه 
برای جذب ســرمایه گذاری مستقیم خارجی، بخش 
صنعت پتروشــیمی و صنایع پایین دستی آن است 
و جذب ســرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم 
ادامه خواهد یافت. اولویت اول ما برای اســتفاده از 
منابع خارجــی بخش خصوصی اســت، البته بخش 
خصوصی ای که قادر باشــد از محــل تولیدات خود 
بازپرداخت ارزی که دریافت می کند را پرداخت کند.« 

شاید همین سخنان معاون اول رئیس جمهور اندك 
دلگرمی را دردل سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
صنعت پتروشــیمی و مصنوعات پالستیکی به وجود 

آورد تا مصمم تر از قبل به کار و تولید ادامه دهند.

   افزایش سرمایه گذاران خارجی
 نکته قابل توجه دردوره یازدهم این بود که بازهم شاهد 
افزایش حضور شرکت ها و ســرمایه گذاران خارجی و 
داخلی در این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل بودیم 
و می توان امیدوار بود که این روند صعودی دردوره های 
آینده هم ادامه داشته باشد. حضور ۶00 شرکت داخلی 
و بیش از500  شــرکت خارجی از کشورهای مختلف 
ازجمله: بلژیــک، دانمارك، آلمان، فنالند، فرانســه، 
یونان، هنــد، ایتالیا، کره جنوبی، اتریش، ســوئیس، 
اسپانیا، انگلیس، تایلند، ترکیه، چین ، ژاپن و... اعتباری 
خاص به این نمایشــگاه بخشــیده بود. نمایشگاهی 
که قطعــا می تــوان آن را راهــی به ســوی بازارهای 
جهانی برای صنعتگران برجســته داخلی دانست که 
روزهای ســختی را در دوران تحریم های بین المللی 
پشت سرگذاشته اند و حاال امیدوارند تا از طریق برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی مبادالتشان با بازارهای جهانی 
در زمینه های بازار صنعت پالســتیک، جذب سرمایه 
خارجی، توســعه صادرات کاالها و خدمات، تسهیل 
روند بازاریابی صنعت پالســتیک و انتقال فناوری ها 
رونق بگیرد. در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست 14 هیئت تجاری از عراق، افغانستان، پاکستان، 
هندوستان، اوکراین، عمان، گرجستان و ارمنستان و 
230 بازرگان و تاجر صنایع پلیمر و پالســتیک نیز از 
کشورهای جمهوری آذربایجان، سوریه، ترکیه، قطر، 
امارات متحده عربی، ســریالنکا، نپــال، کره جنوبی، 
مالزی، چین، غنا، کنیا ،ایتالیا، فرانسه، بلژیک، رومانی، 
صربستان، اسلوانی و کانادا بازدید کردند و به اصطالح 

بازار نمایشگاه را گرم تر کردند.

   رایزکو قوی تر ازگذشته
ســومین روز از برگزاری نمایشــگاه ایران پالســت 
فرصت خوبی بود تا برای تهیه گزارش راهی نمایشگاه 
بین المللی تهران شــویم. ازهمان لحظه ورود به این 
مکان می شد جنب  وجوش و گرمای فراوانی را از سوی 
برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان مشاهده کرد. ایران 
پالســت درچهار گروه مواد اولیه، کاالهای ساخته و 
نیمه ساخته شده، ماشین آالت و تجهیزات و خدمات 
برگزار شد و زمینه مذاکرات بین صنعت پتروشیمی 
ایران و کشــورهای خارجی را فراهم کــرد. ترتیب 
چینش غرفه ها در چند ســالن بزرگ نمایشگاه ایران 
پالست هم براســاس همان چهار گروه شکل گرفته 
بود. هولدینگ رایزکو هم باحضور شرکت های ارس، 
آرسام پالستیک،EMS  و TECHNOFILM نقشی 
پررنگ دردوره یازدهم نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالست داشت و درسالن های 10 و11 و درغرفه های 
53،52 و54 میزبان بازدیدکنندگان داخلی و خارجی 
بود. غرفه هایی که از ســه طرف کامــال قابل رویت و 
تشخیص بود و با طراحی منحصربه فرد جلوه ای خاص 
را درسالن به وجود آورده بود. غرفه هولدینگ رایزکو 
به دو نیم طبقه مجزا تقسیم شده بود که طبقه همکف 
محلی برای بازدید و گفت و گوی رودرروی مسئوالن 
غرفه با بازدیدکنندگان بود و نیم طبقه باالیی محلی 
برای مذاکرات و مبادالت مسئوالن ارشد شرکت های 
زیرمجموعه هولدینگ رایزکو با سایر سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی حاضر درنمایشگاه به شمار می رفت. 
به نظر می رسد برگزاری چنین نمایشگاهی یک کمک 
شایان برای مذاکرات مستقیم  و بدون واسطه صاحبان 
صنعت و سرمایه گذارن به شــمار می رود. گشتی در 
سایر غرفه ها و سالن ها و گفت وگو با صاحبان صنایع 
و غرفه داران یک نکته مشترك داشت، اینکه صاحبان 
صنایع زیردســتی پتروشــیمی در بخش خصوصی 
خواهان حمایت بیشتری ازســوی دولت هستند یا 
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تولیدکنندگان خواهان حمایت بیشتری ازسوی دولت 
درقبال واردکنندگان بودند و امیدوار بودند تا دولت با 
حمایت از این بخش شرایط را برای رونق کسب و کار 
آن ها فراهم کند. صاحبان صنایع مختلف یعنی مواد 
اولیه ) مانند انواع آلیاژهای پلیمریـ    اتیلن و پلی اتیلن 
ـ انواع پلی آمیدهاـ  انواع مســتربچـ  پلی پروپیلن هاـ  
 مواد خام برای صنایع پالســتیکـ  رنگدانه هاـ  انواع 
پرکننده هاـ  چسب ها ـ  الیاف مصنوعیـ  پاك کننده ها 
ـ مواد اولیه برای صنایع مرتبط و...(  کاالهای ساخته  
شده و نیمه ســاخته )مانند انواع محصوالت پی  وی 
سی، یوپی  وی  ســی و پلی پروپیلن انواع محصوالت 
بسته بندیـ  انواع ظروف خانگی و صنعتیـ  پروفیل 
و محصوالت الستیکی سیلیکونیـ  قطعات الستیکی 
صنعتیـ  الیافـ  قالب ـ  انواع پوشش و روکشـ  قطعات 
و محصوالت فایبرگالسـ  انواع مخازن و بشکه ـ  پالت 
و جعبهـ  انواع تسمه و واشــرـ توری و شبکهـ  لوله و 
شــلنگـ  قطعات و محصوالت کامپوزیتـ  انواع فوم 
و محصوالت اسفنجیـ  انواع محصوالت عایق بندی و 
درزگیرـ قطعات و محصوالت تزریقـ  چرم مصنوعی 
ـ قطعات تمام شــده برای صنایع خانگی، ساختمان، 
خودرو و بسته بندیـ  انواع محصوالت یک بارمصرف  
و...( ماشــین آالت و تجهیزات )مانند انواع میکسرـ 
غلطک ـ  خردکن و آســیابـ  خطوط کامپاوندینگ 
و بازیافــتـ  انــواع کوره های صنعتی ماشــین های 
قالب گیری، ریخته گری و تزریقـ  ماشین آالت جوش 
پالستیکـ  ابزار و تجهیزات کنترل فرآیند،  کنترل دما،  
کنترل فشار و سایر ابزار کنترلی، اندازه گیری و تستر 

ـ ماشین آالت و
تجهیزات بسته بندیـ  انواع خنک کننده و گرم کننده 
ـ کمپرسورهاـ  سیســتم های تصفیه ـ  دستگاه های 
اندازه گیری و تست و...( و همچنین در بخش خدمات، 
چهار گروه حاضر در نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
را تشکیل می دادند و طی چهار روز برگزاری نمایشگاه 
آخریــن مذاکرات و مبــادالت تجــاری و صنعتی را 

درحاشیه ایران پالست انجام دادند.

   سمینار یک روز هولدینگ رایزکو
در همان روز سوم نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
هولدینگ رایزکو ســمیناری یک روزه را برگزار کرد. 
عصر روز سه شنبه چهارم مهر، سالن کنفرانس شماره 
یک در محل نمایشــگاه بین المللی تهــران میزبان 
ســمینارنوآوری های نوین درکاربــرد پلی آمیدها و 
ترمو پالستیک ها آالستومرها بود. این سمینار باحضور 
200 نفر از متخصصان، صاحبان مشاغل، کارشناسان 
و حاضرین در این نمایشگاه برگزار شد که نمایندگانی 

از برخی شرکت های خارجی هم در این سمیناردیده 
می شدند. بعداز مراسم آغازین ابتدا این دیوساالر مدیر 
بازرگانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز 

بود که به تشریح بخشی از فعالیت های این مجموعه 
پرداخت. دیوســاالر بخشــی از صحبت های خود را 
به معرفــی فعالیت های هلدینــگ رایزکو اختصاص 
داد و گفت کــه این مجموعــه  در بخش های خودرو 
سازی ، تولید قطعات خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی، 
کامپاندینگ )آمیــزه کاری( صنایع غذایــی )تولید 
آب معدنی( و همچنین برخی مسئولیت های اجتماعی 
و سایر حوزه های کســب و کار فعالیت می کند. مدیر 
بازرگانی رایزکو در ادامه بــه همکاری این مجموعه با 
21 شرکت تجاری زیرمجموعه در بخش های متخلف 
مانند گروه صنعتی بهمن، اورندپیشرو، مادپارت ارس، 
افترمارت و... و همچنین برخی شرکای تجاری خارجی 
مانند EMS سوئیس و تکنو فیلم ایتالیا، فعالیت هر یک 
را به طور جداگانه برشمرد. سخنران بعدِی مراسم خانم 
  EMS لوردانا ازسوئیس به عنوان یکی از مدیران شرکت
بود. خانم لوردانا هم با معرفی عمده فعالیت های این 
شرکت سوئیسی گفت: بخش اصلی فعالیت های این 
شرکت در خودرو، قطعات خودرو، عینک سازی، تولید 
فایبرگالس، بسته بندی مواد غذایی و... است که بازار 
اصلی این شرکت را مشتریان اروپایی تشکیل می دهند. 
بعد از آن نوبت به آسیایی ها می رسد که بازار مشتریان 
این مجموعه سوئیسی را دربر می گیرند و سایر کشورها 
و قاره هــا در رده بعدی قرار می گیرنــد. ضمن اینکه 
نمی توان از مشــتریان داخل این کشور هم غافل شد. 
لوردنا جلوگیری از هدررفت انرژی درتولید قطعات را 
مهم ترین هدف مجموعه اش دانست و در ادامه به سایر 
محصوالت پلیمری و... اشــاره کرد و به سخنان خود 
به عنوان نماینده یکی از شرکای بین المللی و تجاری 
هلدینگ رایزکو پایان داد. با پایان صحبت های خانم 
لوردنا نوبت به بیگ محمدی از مدیران مجموعه آرسام 
پالستیک به عنوان یکی از شــرکت های زیرمجموعه 
رایزکو رسید. بیگ محمدی در تشریح فعالیت های این 
مجموعه، به وجود سه خط تولید در فضایی درحدود 
5 هزار متر مربع  با ظرفیت 11 هزار تن  محصول مانند 
پلی کربنات ها، پلی امیدها و... در سال اشاره کرد و گفت : 
»اولین خط تولید با ظرفیت 21۶0 تن مواد در ســال 
درحال فعالیت است، خط تولید دوم با ظرفیت 7200 
تن مواد در سال فعال است و خط تولید سوم سالیانه 
2880 تن مواد تولید می کند که البته این خط تولید 
کمی متفاوت از دو خط دیگر است.« بیگ محمدی به 

این نکته اشــاره کرد که محصوالت آرسام پالستیک 
تحت چندین نام مختلف تجاری عرضه می شود و این 
درحالی اســت که برای اینکه کیفیت محصوالتمان 
درسطحی باال حفظ شود هزینه قابل توجهی را برای 
تســت و آزمایش محصوالت می پردازیم و در این راه 
ارتباط بسیاری با موسســات معتبر جهانی در بحث 
آزمایشات داریم. مدیریت مجموعه آرسام پالستیک 
در پایان به برنامه ریزی برای تولید محصوالت جدید 
اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکای خارجی در بحث 
تولیدات پلی اتیلن در صنایع نفت و گاز و صنعت انتقال 
آب و همچنین تولید نوارهای آب بندی و پوسته سپر 
خودرو اقداماتی را دردست انجام داریم. سخنران نهایی 
این مراسم آقای روبرتو کاردینلی از شرکت تکنو فیلم 
ایتالیا به عنوان یکی دیگر از شرکای تجاری مجموعه 
رایزکو بود. کاردینلی به بیش از 45 ســال سابقه این 
شــرکت در بخش کامپاندینگ با10 خط تولید اشاره 
کرد. قائم مقــام تکنو فیلم ایتالیا بــه تولید موادی در 
صنعت تولید کفش و تولید مواد غذایی اشــاره کرد و 
برخی مواد تولیدشــده در این صنعت را قابل بازیافت 
دانست. کادرینلی همچنین یکی دیگر از محصوالت 
این مجموعه را قابل استفاده درجهت اصالح قیر برای 
تولید آسفالت دانست که با پودر الستیک ماشین تولید 
می شــود؛ به گفته آقای روبرتو دیگر مواد تولیدشده 
در این مجموعه قابل استفاده درصنعت سیم و کابل، 
تولید فیبرهای چندالیه، صنعت بازیافت پالستیک، 
چسب استفاده شده درفیلم، فایبرگالس و... دانست. 
با پایان ســخنان قائم مقام شــرکت تکنوفیلم ایتالیا، 
ســمینار نوآوری های نوین درکاربــرد پلی آمیدها و 
ترموپالستیک ها آالستومرها هم به پایان رسید. هرچند 
که بسیاری از حاضران در این مراسم همچنان در سالن 
باقی ماندند و سوال های خود را از مسئوالن و مدیران 
حاضر در این سمیناردرزمینه مبادالت تجاری و صنعتی 
مطرح کردند. یک نیم روز بازدید از نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست حاوی نکات فراوانی بود. اینکه انگار حضور 
صنعتگران و سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای جهانی 
از دل همین نمایشــگاه ها می گذرد هرچند برخی از 
آن ها زمان این نمایشگاه را خیلی مناسب نمی دانستد 
و خواهان تجدیدنظر در تاریخ برگزاری آن بودند، اما 
هرچه بود قطعا برگزاری ایران پالست کمک شایانی به 

رونق کسب وکار صنایع مربوط می کرد.
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جدیدترین ارزیابی کيفی سواری های داخلی
شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران، گزارش 
ارزیابی کیفــی خودروهــای ســواری تولیدی در 
شهریورماه امسال را در تاریخ دهم مهرماه منتشرکرد. 
براین اســاس و درگروه خودروهای سواری با سطح 
قیمتی کم تر از 25 میلیون تومان، دو خودروی قرار 
گرفته در این گروه شامل ســایپا 131 و سایپا 132 
همچنان در پایین ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها 
یک ستاره از پنج ســتاره کیفی را کسب کرده اند. در 
گروه خودروهای با ســطح قیمتی 25 تا 50 میلیون 
تومان نیز، خودروهای ساندرو، 207 اتوماتیک، پارس 
تندر و تندر 90 پالس اتوماتیک چهار ســتاره از پنج 
ستاره کیفی را کســب کرده اند؛ همچنین تندر 90 
پارس خودرو و ایران خودرو، آریو، رانا، پژو 20۶، دنا 
پالس و پژو 20۶ صندوق دار سه ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کسب کرده اند. خودروهای نیو ام وی ام 315، 
دنا، دانگ فنگ اچ 30، سمند ســورن و سمند تبریز 
نیز دو ستاره از پنج ســتاره کیفی را کسب کرده اند. 
باقی خودروهای قرارگرفته در این گروه شــامل پژو 
پارس، پژو 405، ســاینا، تیبا هاچ بک، تیبا و ام وی ام 
110 اس در پایین ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها 
یک ستاره از پنج ســتاره کیفی را کسب کرده اند، اما 
در گروه خودروهای با سطح قیمتی 50 تا 75 میلیون 
تومان، هیوندای  آی 10 چهار ســتاره کیفی را کسب 
کرده اســت. چانگان CS35، آریــزو 5، جک J5 و 
برلیانس اچ 330 سه ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
آریو اتوماتیک دو ستاره و لیفان ایکس ۶0 و ام وی ام 
550 نیز همچنان در پایین ترین ســطح کیفی قرار 
داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده اند. در گروه خودروهای با ســطح قیمتی 75 تا 
100 میلیون تومان، هیوندای آی 20 و ســراتو چهار 
ستاره از پنج ســتاره کیفی را کسب کرده اند. تیگو 5 
و جک S5 نیز سه ســتاره کیفی را کسب کرده اند. 

در گروه خودروهای با ســطح 
قیمتــی باالتــر 

از 100 میلیون تومــان نیز نیومزدا 3 و ســوزوکی 
گراندویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده اند. شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران 
گزارش ارزیابی کیفیت خودروهــای وانت تولیدی 
را هم منتشــر کرد. نکته جالب این اســت که طبق 
این گــزارش کیفیت وانت پراید افزایــش یافته و از 
سطح کیفی تک ستاره به دو ستاره ارتقاء یافته است.

کیفیت باقی و انتهای تولیدی در شهریورماه امسال 
ثابت مانده و مانند ماه پیش از آن )مردادماه( اســت 
به گونه ای که وانت تندر 90 همچنان سه ستاره و وانت 

پیکاپ فوتون دو ستاره کیفی را کسب
کرده اســت. باقی وانت های تولید داخل شامل مزدا 
کارا 2000 تک کابین، مــزدا کارا 2000 دو کابین، 
وانت نیسان تک سوز، وانت آریســان و وانت نیسان 
دوگانه سوز نیز همچنان در پایین ترین سطح کیفی 
تولید شده و تنها یک ســتاره از پنج ستاره کیفی را 
کسب کرده اند. در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی، این محصوالت بســته به کیفیت خود یک تا 
پنج ستاره کسب می کنند. یک ســتاره پایین ترین 
ســطح کیفی و پنج ســتاره باالترین سطح کیفی را 

نشان می دهد. 
هدف گذاری وزارت صنعــت و معدن و تجارت برای 
خودروسازان و قطعه سازان طبق هدف گذاری صورت 
گرفته در ســال 1404 صادرات صنعت قطعه سازی 
کشــور باید به ۶ میلیارد دالر افزایــش یابد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســفندماه ســال گذشته 
)1395( ویرایــش دوم»برنامــه راهبــردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« را مصوب کرد. در این برنامه 
راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت 
و معدن کشور پیش بینی شــده که بخشی از آن نیز 
دررابطه با برنامه راهبردی صنعت خودرو اســت. در 
برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی درزمینه 

توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه 
ایران در حوزه های مختلف تعیین شده که ازجمله آن 
برنامه ریزی برای افزایش صادرات قطعه است. در این 
زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش بینی 
شــده که در ســال 1404 میزان صــادرات صنعت 
قطعه سازی کشــور باید به ســاالنه ۶ میلیارد دالر 
افزایش یابد. این هدف گذاری در حالی است که طبق 
اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات 
صنعت قطعه کشور در سال 1394 تنها 153 میلیون 
دالر بوده اســت. این وضعیت درحالی اســت که در 
سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در 
افق1404 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به 
اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات تولید 
داخل شده است. در این زمینه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مکلف به اقداماتی چون تســهیل و تقویت 
زیرساخت های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات 
و افزایش مشوق های صادراتی و اعطاء آن متناسب با 
ارزش افزوده محصوالت صادراتی و نسبت صادرات به 
تولید داخل، شده اســت. ارتقاء نقش صنعت خودرو 
در پیمان های منطقــه ای و جهانی جهت توســعه 
صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب 
با بازارهای هــدف صادراتی، ایجاد و توســعه مراکز 
بازاریابی بین المللــی و پیش بینی صادرات محصول 
در قراردادهــای همکاری با طرف هــای خارجی، از 
دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای توســعه صادرات خــودرو و قطعات 
تولید داخل اســت. این وزارتخانه هدف گذاری برای 
خودروسازان را هم تعیین کرده است؛ درحالی که در 
سال جاری صادرات خودرو افت قابل توجهی داشته 
اســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت صادرات15 
میلیــارد دالری این محصــول در ســال 1404 را 
هدف گذاری کرده اســت. این هدف گذاری درحالی 
است که اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش 
صادرات خودرو و قطعه در پنج ماهه نخســت امسال 
خبــر داده و اظهار کرد که  صــادرات خودرو از 
نظر وزنی 25 درصد و از نظر ارزشــی 
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2۶ درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش 
داشته است.

   افزایش قیمت فوالد و تاثیر قابل توجه آن بر 
بازار خودرو

طی سه ماه اخیر یعنی از اوایل تیرماه تا اوایل مهرماه 
شاهد رشد 70 درصدی قیمت آهن و فوالد در بازار 
بوده ایم و این افزایش شدید به تایید محمد آزاد رئیس 
اتحادیه آهن و فوالد هم رســیده است. اما مهم تر از 
این، تاثیر این افزایش بر بازارخودرو خواهد بود. بالل 
امانی رئیس اتحادیه آهنگــران و صنعتگران خودرو 
در این باره اعالم کرد: »به طور طبیعی صنعت رابطه 
مســتقیمی با فوالد، ورق و آهن آالت دارد، بر همین 
اســاس کوچک ترین تغییر قیمت در عرصه قیمت 
فلزات موجب خواهد شــد که صنایع متعددی تحت 
تاثیر قرار گیرند. اکنون به دنبال تغییرات صورت گرفته 
در قیمت آهن و فوالد، مشــکالت متعددی برای ما 
ایجاد شده و برهمین اساس پیشــنهاداتی مبنی بر 
افزایش قیمت را مطرح کرده ایم، اما با پیشــنهاد ما 
موافقت نشده اســت، درحالی که وقتی قیمت آهن 
و فوالد افزایش پیدا می کند قیمت تمام شــده انواع 
خودرو و قطعات آن نیز دســتخوش تغییر می شود. 
به هر صورت اکنون با افزایــش قیمت فلزات، چالش 
جدی برای ما ایجاد شــده و باور ما این است که باید 
مســئوالن در این زمینه فکری برای بهبود شرایط 
داشــته باشــند. در دوره ای برای رونق دهی به بازار 
مسکن به طور دستوری قیمت فوالد افزایش پیدا کرد 
اما این تصمیم ضربه جبران ناپذیری به ما وارد کرده 
است و قیمت تمام شده مان را به شدت افزایش داده 
است. باید فکری کرد تا قیمت فوالد به حالت سابق باز 
گردد. اکنون طی مدت کم تر از چندماه قیمت فوالد 
رشدی قابل توجه پیدا کرده که این افزایش۶0 تا 70 
درصدی قیمت موجب خواهد شد تا قیمت خودروها 
نیز درحدود ۶0 تــا 70 درصد افزایــش پیدا کند، 
البته اکنون با این افزایش قیمت مخالفت می شود و 
همان طور که اشاره شد این موضوع تبدیل به چالش 
جدی برای قطعه سازان شده است اما ما در رایزنی و 
مذاکره با خودروســازان بحث هایی را مبنی بر لزوم 
افزایش قیمت مطرح کرده ایم که البته خودروسازان 
نیز منتظر واکنش بخش هایی مانند بورس هســتند 
که آیا بر این اساس شرایط افزایش قیمت وجود دارد 
یا آنکه باید فکری دیگر برای حل این مشکل داشت.« 

   ورود نرم افزار جالب تعمیرگاه های پروانه دار 
خودرو به بازار

بعداز همه گیر شدن استارت آپ هایی مانند: اسنپ، 
تپســی، الو پیک و... درزمینه خــودرو و حمل و نقل 
حاال خبرها حاکی از از ورود نرم افــزاری دررابطه با 
پیدا کردن تعمیرگاه هــای پروانه دار خودرو به گوش 
می رسد. این نرم افزارکه »اتواپ« نام دارد و به تازگی 
از آن رونمایی شده درباره تعمیرات و سرویس دهی به 
خودروهای تهران است، چر ا که باتوجه به سردرگمی 
اکثر کاربران هنگام خرابی خودروها و عدم آشنایی 
آن ها با نشــانی تعمیرگاه های ماهر و مجوزداری که 
ممکن اســت در نزدیکی محل خرابی ماشین وجود 
داشته باشــند، همواره مشــکالت متعددی ایجاد 
شده است. از ســوی دیگر عدم اطالع شهروندان از 
قیمت هــای مصوبی که در حــوزه تعمیرات خودرو 
وجود دارد یا مواردی مانند عدم تشــخیص درست 
ایرادات توســط برخی واحدهای صنفی که ممکن 

است جواز کسب هم نداشته و امکانی برای پیگیری 
مشکالت آن ها نباشد در ســال های گذشته موجب 
شده است در بازار تعمیرات خودرو مشکالت متعددی 
مشاهده شود؛ برهمین اساس اتحادیه صنف مربوطه 
با ایجاد این نرم افزار تالش کرده در راســتای نظارت 
دقیق بر عملکــرد تعمیــرکاران فعالیت های خود 
را تشــدید کنند. به این ترتیب به واســطه نرم افزار 
طراحی شده افراد می توانند به هنگام خرابی خودرو 
نزدیک ترین تعمیرگاه های صنفی دارای جواز کسب 
را پیدا کرده یا از خدماتی مانند حضور تعمیرکار در 
محل یا خرید آنالین قطعات اصل بهره بگیرند. علیرضا 
نیک آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو درباره 
اتوطراحی این نرم افزار و آغاز به کار رسمی آن گفت: 
درحال حاضر فعالیت این نرم افزار در مرحله  آزمایشی 
قرار داشته و در آینده نزدیک شاهد ارائه رسمی آن 
به شکل رایگان خواهیم بود. تالش های فعلی برای آن 
است که تعمیرگاه های تهران به سمت ستاره دارشدن 
و ارائه خدمات مناســب به مردم پیش رفته و میزان 
شکایت ها کاهش پیدا کند. برای حل این مشکل الزم 
است که به مردم آگاهی بخشی شود و تمهیداتی برای 
اصالح این وضعیت درنظر گرفته شود، چراکه بهبود 

این اوضاع با زور و اجبار صورت نمی گیرد.

   آمار رســمی واردات خودرو در شش ماهه 
نخست سال

طبق آمار تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال 
جاری، بیش از 44 هزار خودرو در شش ماهه نخست 
ســال جاری وارد کشور شد. براســاس آمار گمرك 
جمهوری اســالمی ایران، طی شــش ماهه نخست 
سال  جاری 44 هزار خودروی سواری با ردیف تعرفه 
8703 به ارزش یک میلیــارد و 198 میلیون و 44۶ 
هزار دالر به کشور وارد شده اســت. بر پایه این آمار 
طی شش ماهه نخست ســال  جاری مجموع  واردات 
خودرو بااحتساب  قطعات آن به میزان 145 میلیون 
و 988 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 715 میلیون 
و 192 هزار دالر بوده اســت. طی شش ماهه نخست 
ســال جاری 23 میلیارد و 595 میلیــون دالر انواع 
کاال وارد کشور شده است که سهم واردات خودرو و 
قطعات به میزان یک میلیارد و 715 میلیون و 192 

هزار دالر بوده است.

هدف گذاری وزارت 
صنعت و معدن و تجارت 
برای خودروسازان 
و قطعه سازان طبق 
هدف گذاری صورت گرفته 
در سال ۱۴۰۴ صادرات 
صنعت قطعه سازی کشور 
باید به ۶ میلیارد دالر 
افزایش یابد. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 
اسفندماه سال گذشته 
)۱۳۹5( ویرایش 
دوم»برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و 
تجارت« را مصوب کرد
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حاشیه

حاشیه های فراوان توقف شماره گذاری خودروهای پرمصرف که عمرکوتاهی داشت

شاید وقتی دیگر
کم تر ازدومــاه بعد از 
مصوبه هیئــت دولت 
درتاریخ 24 مردادماه 
در زمینــه هزینه ها و 
عوارض شماره گذاری 
خودروهای وارداتی و داخلی و ابالغ آن به وزارتخانه ها 
و ســازمان های مربوطه حواشــی عجیبی دراین باره 
رقم خورد. طبــق این مصوبه، خودروســازان داخلی 
برای اولین بــار در طول تاریخ فعالیت خود مشــمول 
جریمه  درصورت تولید خودروهای سواری پرمصرف 
شدند، به گونه ای که از زمان اجرایی شدن این مصوبه 
خودروسازان داخلی باید برای شماره گذاری خودروهای 
سواری تولیدی با مصرف ســوخت 8.5 لیتر و بیشتر، 
یک خودروی فرسوده را اســقاط کنند. اولین حاشیه 
دراین باره در اولین هفتــه مهرماه رقم خورد جایی که 
پلیس راهنمایی و رانندگی با اســتناد به این مصوبه 
شــماره گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف 
کرده و خواســتار از رده خارج کــردن یک خودروی 
فرسوده به ازای شــماره گذاری هر دستگاه خودروی 
داخلی با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشتر شد. درتاریخ 
15 مهرماه بود که پلیس راهنمایی و رانندگی رسما نام 
خودروهای پرمصرفی را که شمارهگذاری آنها متوقف 
شــده را اعالم کرد. براین اســاس و طبق اعالم پلیس 
راهنمایــی و رانندگی خودروهای تیگــو 5، آریزو 5، 
ام وی ام  X33 )خودروسازی مدیران(، جک S5، لیفان 
 S7 820 )کرمان موتور(، سوزوکی گراند ویتارا، هایما
)ایران خودرو( و BYD S6 )کارمانیا( مشــمول این 
قانون می شــدند و از اواخر شــهریور از شماره گذاری 
آن ها جلوگیری شــده بــود. توقف شــماره گذاری 
خودروهای پرمصرف درحالی ازســوی پلیس اعالم 
شد که خودروسازان هنوز مصوبه جدید هیئت دولت 
مبنی بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای 
تولید خودروهای پرمصرف را اجرایی نکرده  بودند. این 
تصمیم اعتراضات فراوانی را ازســوی خودروسازان و 
خریداران به همراه داشــت و همین موضوع با واکنش 

پلیس راهنمایی و رانندگی همراه بود... .

   پای 4 کمپانی در میان بود
روز شــانزدهم مهرماه و در حاشــیه افتتــاح مرکز 
نقل و انتقال و تعویض پالك باقرشــهر بود که سردار 
موسی امیری جانشین پلیس راهور ناجا دلیل توقف 
شماره گذاری 9 خودرو را عدم اجرای قانون ازسوی 4 

کمپانی خودروساز اعالم کرد.
ســردار امیری دراین باره اعالم کرد: »برابر مصوبه ای 
که امسال هیئت وزیران از 20 شهریور 9۶ ابالغ کرده 
است، شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که 

میزان مصرف سوخت آن ها 8.5 لیتر یا باالتر در 100 
کیلومتر پیمایش است نیازمند اسقاط یک خودروی 
فرسوده است و شرکت های خودروسازی از 20 شهریور 
موظف به اجرا شــدند. این کار هم بــه دو دلیل انجام 
می شود، یکی برای کاهش آلودگی هوا و دیگری برای 
جلوگیری از افزایش مصرف ســوخت فسیلی است و 
توقف شــماره گذاری 9 مدل خودرو داخلی مربوط به 
چهار شرکتی است که مصوبه را اجرا نکرده اند. بعضی 
از خریداران خودرو برای شــماره گذاری دچار مشکل 
شده اند که باید زیرساخت این کار توسط خودروسازها 
فراهم شود. این وظیفه به عهده خودروسازهاست که 
سازوکار اسقاط خودروی فرســوده را فراهم کنند تا 
برای مردم هم هنگام شــماره گذاری خودرو مشکلی 
ایجاد نشــود. مدیران خودرو، ایران خــودرو، کرمان 
خودرو و کارمانیا چهار خودروسازی هستند که بیشتر 
این 9 مدل خــودرو را تولید می کنند کــه اغلب هم 

خودروهای چینی هستند.« تصمیم برای جلوگیری 
ازشماره گذاری این 9 خودرو چند روزی حالت اجرایی 
به خود گرفت اما می شــد امیدوار بود که این موضوع 
درراســتای کاهش آلودگی هوا ادامه پیدا کند؟ پاسخ 

همان طور که پیش بینی می شد، منفی بود... .

   عقب نشینی زودهنگام
هرچند هدف دولت از این قانون درراســتای کاهش 
آلودگی هوا و بهبود محیط زیست بود اما کامال معلوم 
بود که این مصوبه بدون هماهنگی و زمینه سازی قبلی 
با خودروســازان و حتی وزارتخانه مربوطه )صنعت و 
معدن و تجارت( صوت گرفته اســت و همین موضوع 
حاشیه های زیادی را به وجود آورد و باعث سرگردانی 
خریداران شد. به هرحال بسیاری از مردم این خودروها 
را پیش خرید کرده بودند و منتظر تحویل خودرو برای 
شماره گذاری شده بودند و همین موضوع خودروسازان 
و خریداران را دچار دردســر می کرد و معلوم نبود که 
حداقل تکلیــف این خریداران چیســت. کامال قابل 
پیش بینی بود که خودروسازان به این راحتی زیر بار 
اجرای این قانون نخواهند رفــت و مقاومت خواهند 
کرد. همین اتفاق هم افتاد و کار تاجایی جلو رفت که 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت 
طی نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور خواهان توقف اجرای قانون مصوب دولت 
تازمان بررسی دقیق آن شــد. در بخشی از نامه وزیر 
صنعت و معدن و تجارت خطاب به جهانگیری آمده 
است: »متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، 
معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم درخصوص 
عدم شــمولیت اســقاط خودرو جهت خودروهای 
ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو 
و همچنین افزایش قیمت تمام شــده برای مشتریان 
)درکنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت(، 
در جدول مصوبه یادشــده این بند اضافه گردیده لذا 
خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصالح 

و خودروهای تولید داخل
از شــمولیت این بند حذف شــود.« امــا آیا همین 
نامه نگاری برای توقف جلوگیری از شــماره گذاری 
خودروها کافی بود؟ پاسخ را می توان در صحبت های 
سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی 
و رانندگی جســت وجو کرد: »این مصوبه ازســوی 
هیئت محترم وزیران ابالغ شده اســت و لذا اگر بنا 
باشــد تا اجرای آن متوقف یا به تعویــق بیفتد باید 
ازسوی هیئت محترم دولت ابالغ شود که در این مورد 
تاکنون مطلبی به ما واصل نشــده است. راهکار این 
موضوع کامال مشخص است و خودروسازان می توانند 
ازطریق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به 

براساس مصوبه هیئت 
وزیران مقرر شد برای 
خودروهای دوگانه سوز 
با عمر مخزن بیش از 
۶ سال عالوه بر معاینه 
فنی بنزینی، تست 
هیدروستاتیک که 
 CNG مخصوص مخزن گاز
این خودروهاست، نیز 
انجام گیرد باتوجه به اینکه 
زیرساخت های الزم برای 
اجرای این مصوبه درحال 
حاضر وجود ندارد، پس از 
این دارندگان خودروهای 
دوگانه سوز می توانند 
در مرحله معاینه فنی 
عادی پذیرش شوند و تا 
سه ماه فرصت دارند با 
مراجعه به مراکز تست 
هیدروستاتیک، معاینه 
فنی مورد نظر را اخذ کنند

 مرتضی میثاقی
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اسقاط خودرو اقدام کنند. تا زمانی که لغو این مصوبه 
ازطریق هیئــت محترم دولت اعالم نشــود کماکان 
مصوبه قبلی ازســوی پلیس درحال اجرا اســت.« 
این درحالی اســت که طبق گفته های دبیر انجمن 
خودروسازان، نیروی انتظامی زودتر از موعد اقدام به 
اجرای قانون کرده بــود. احمد نعمت بخش در تاریخ 
پانزدهم مهرماه دراین باره به خبرگزاری ایسنا گفت: 
»علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی 
هیئت بررســی و تطبیق مصوبات دولــت با قوانین 
مجلس، مغایــر با قانون توســعه حمل و نقل عمومی 
و مدیریت مصرف ســوخت تشــخیص داده شده و 
مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته اما 
همچنان پلیس راهور ناجا خالف قانون عمل کرده و 
باوجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها 
اصرار بر اجرای این مصوبــه دارد. این مصوبه باتوجه 
به ایراد مجلس قابلیت اجرا ندارد اما متاسفانه پلیس 
راهور ناجا، بیش از دو هفته اســت که شماره گذاری 
تعدادی از خودروها را متوقف کرده اســت«. ایجاد 
این همه حواشــی کافی بود تا کم تر از یک ماه بعد از 
اولین اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی در این زمینه 
)20 شــهریور( محمد شــریعتمداری خبر از حذف 
محدودیــت شــماره گذاری خودرو هــای با مصرف 
سوخت بیش از 8.5 لیتر بدهد. وزیر صنعت و معدن 
و تجارت هجدهم مهرماه درگفت وگو با صدا و سیما 
اعالم کرد: »شــماره گذاری خودروهــای با مصرف 
سوخت بیش از 8٫5 لیتر در 100 کیلومتر که روزهای 
گذشته متوقف شده بود، به روال گذشته بازمی گردد. 
این مصوبه در هیئت دولت اصالح شده است و به زودی 
بخشنامه جدید وزارت صنعت معدن و تجارت درباره 
مجوز شــماره گذاری خودروهــای داخلی با مصرف 
سوخت باال صادر خواهد شد. خریداران این خودروها 

نگران شماره گذاری نباشند.«

   قانونی با ابهامات فراوان
به این ترتیب خیلی زود شاهد عقب نشینی در اجرای 
قانونی بودیم که شــاید تصویب و اجرای آن ابهامات 
فراوانی را به همراه داشــت و در این میان ضرر اصلی 
شــامل خریداران می شــد و بس. وقتی دولت بعداز 
مقاومات خودرو ســازان و اعتراض خریداران اقدام به 
اصالح این مصوبه کرد که توجیهی با این مضمون برای 
آن داشت. اینکه»اگر این مصوبه اصالح نمی شد هزینه 
چند میلیون تومانی اســقاط یک دستگاه خودروی 
فرسوده به ازای شــماره گذاری هر دستگاه خودروی 
با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشــتر، به قیمت فعلی 
این محصوالت اضافه شــده و باعــث افزایش قیمت 
خودروهای داخلی و متضرر شــدن مصرف کنندگان 
می شد«. اما آیا این امکان وجود نداشت که قبل از ابالغ 
قانون کمی بررسی بیشــتری انجام شود تا  این همه 
دردسر و حاشــیه به وجود نیاید؟ سواالت در این باره 
کم نبود؟ چرا ابتدایی ترین کار یعنی هماهنگی دولت 
با وزارتخانه مربوطه )صنعت و معدن وتجارت( انجام 
نگرفته بود؟ چرا درحالی کــه مجلس مصوبه هیئت 
دولت را مغایر با قانون توســعه حمل ونقل عمومی و 
مدیریت مصرف سوخت کشور تشــخیص داده بود، 
اما نیروی انتظامی آن را به مرحله اجرا درآورده بود؟ و 
سوال آخر علی رغم درستی یا اشتباه بودن این قانوان 
چرا خودروسازن علی رغم ابالغ، از آن تمکین می کردند 
و همچنان به ثبت نام و فروش خودروهای یادشــده 
اقدام می کردند؟ با این شرایط فعال شماره گذاری این 
9 خودرو از سر گرفته شده است و بازهم وعده ای که 
بارها و بارها درباره توقف شــماره گذاری خودروهای 
پرمصرف طی چندســال اخیر داده شده، رنگ عمل 
به خود نگرفت. آیا یک بار برای همیشــه این مشکل 
حل خواهد شــد تا کمکی برای بهبود آلودگی هوا و 

محیط زیست شود؟

   تعویق معاینه فنی دوگانه سوزها
اما همه داستان مربوط به حل مشکالت زیست محیطی 
خودروها فقــط مربوط به شــماره گذاری 9 خودروی 
محصول 4 کمپانی نبــود و به تازگی طرح معاینه فنی 
خودروهای دوگانه سوز باتوجه به کمبود زیرساخت های 
الزم برای اجرای طرح آزمون های این خودروها به مدت 
سه ماه به تعویق افتاده است. نوزدهم مهرماه بود که سعید 
قیصر مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور 
اعالم کرد که براساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شد 
برای خودروهای دوگانه سوز با عمر مخزن بیش از ۶ سال 
عالوه بر معاینه فنی بنزینی، تست هیدروستاتیک که 
مخصوص مخزن گاز CNG این خودروهاست، نیز انجام 
گیرد باتوجه به اینکه زیرساخت های الزم برای اجرای این 
مصوبه درحال حاضر وجود ندارد، پس از این دارندگان 
خودروهای دوگانه سوز می توانند در مرحله معاینه فنی 
عادی پذیرش شوند و تا سه ماه فرصت دارند با مراجعه 
به مراکز تست هیدروســتاتیک، معاینــه فنی مورد 
نظر را اخذ کنند. قیصر همچنین درمورد خودروهای 
گازســوزی که به صورت کارگاهی یا از طرق مختلف 
دوگانه سوز شــده اند، گفت:  دارندگان این خودروها 
از آبان ماه موظفند، هرچه ســریع تر نسبت به اصالح 
کارت خودرو و سند مالکیت خود اقدام کنند. از هفته 
دوم شهریورماه امسال، معاینه فنی برای خودروهای 
با ســوخت CNG اجباری اســت و بایــد دارندگان 
خودروهای دوگانه ســوز عالوه بر معاینــه فنی اولیه 
خودرو، یک معاینه فنی دیگر که در آن تست مخزن 
گاز خودروها انجام می شود، دارا باشند. آیا این اقدامات 
بهبودی برای وضعیت ایجاد شــده در محیط زیست 
خواهد بود؟ باید یک بار برای همیشه تصمیمی عاجل 
درباره آلودگی ایجاد شده ازسوی برخی از خودروها و 
مشکالت زیست محیطی  آن ها گرفته شود. زمان آن کی 

فرا خواهد رسید؟ شاید وقتی دیگر... .
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سال 1395 بود که بیش از ۶0 درصد سهام گروه بهمن به بخش خصوصی واگذار 
شد. گروهی که در ســه مجموعه بهمن موتور، بهمن خودرو دیزل و سیبا موتور 

محصوالت بی شمار خود را درگروه  خودروهای سبک و سنگین عرضه می کند. 
شــاید تفاوت عمده این گروه خودروساز در مقایسه با ســایر رقبا خدمات فروش 

و پس از فروش آن باشــد. به طور مثال خریداران محصوالت این گروه خودروساز 
احتیاج نیست که برای تحویل خودروی خریداری شــده به نمایندگی ها مراجعه 
کنند و خودروها توســط نمایندگان این گروه به در منزل خریداران تحویل داده 

می شود.

ليست قيمت محصوالت گروه بهمن

وانت کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل، نقدی و نقدیـ  اعتباری )قیمت ها به ریال(
تحویلالباقیپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

کاپرا دوکابین 
دو دیفرانسیل

30 روزهطی 2 فقره چک 3  ماهه 140.750.000 )بدون کارمزد(747.500.0004۶۶.000.000
طی 4 فقره چک 3 ماهه 80.900.000

طی 8 فقره 3 ماهه 4۶.500.000
طی 4 فقره چک 3 ماهه 33۶.000.000119.250.000

طی 8 فقره چک 3 ماهه ۶8.970.000

کامیونت 6 تن تایگروی FAW، نقدی و نقدیـ  اعتباری )قیمت ها به ریال(
تحویلتعداد اقساطسود مشارکتاقساط ماهیانهپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

کامیونت ۶ تن 
یورو4

10 روز کاری15 ماهه20 درصد980.000.000490.000.00037.597.14000

کامیونت ۶ تن 
یورو4

10 روز کاری18 ماهه22 درصد980.000.000490.000.00032.۶55.۶73

کشنده تک محور FAW، نقدی و نقدیـ  اعتباری )قیمت ها به ریال(
تحویلتعداد اقساطسود مشارکتاقساط ماهیانهپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

آبان  ماه15 ماهه20 درصد2.۶50.000.0001.3250.000.00101.۶۶5.734کشنده تک محور جدید یورو 4
آبان ماه18 ماهه22 درصد2.۶50.000.0001.3250.000.0088.303.۶0۶کشنده تک محور کابین جدید یورو4

کشنده جفت محور FAW، نقدی و نقدیـ  اعتباری )قیمت ها به ریال(
تحویلتعداد اقساطسود مشارکتاقساط ماهیانهپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

10 روز کاری15 ماهه20 درصد2.750.000.0001.375.000.00105.502.177کشنده جفت محور جدید یورو 4
10 روز کاری18 ماهه22 درصد2.750.000.0001.375.000.0091.۶35.817کشنده تک محور کابین جدید یورو4

مزدا FL3، فروش نقدی و مرحله ای سواری مزدا FL3 )قیمت ها به ریال(
تحویلپرداخت زمان تحویلپرداخت اولنوع فروش

20 روزه--1.211.۶00.000نقدی
۶00.000.000۶11.۶00.000مرحله ای

محصوالت بهمن موتور

محصوالت سیبا موتور

وانت کارا 2000 سی سی، نقدی و نقدیـ  اعتباری )قیمت ها به ریال(
تحویلالباقیپیش پرداختقیمت نقدینام محصول

20 روزهطی 4 فقره چک 3 ماهه 354.300.0001۶0.000.00055.۶30.000تک کابین کارا
طی 8 فقره چک 3 ماهه 1۶0.000.00031.500.000
طی 2 فقره 3 ماهه 79.۶50.000 )بدون کارمزد(195.000.000
طی 4 فقره چک 3 ماهه 250.000.00030.400.000

طی 8 فقره چک 3 ماهه 397.300.000182.000.00034.900.000دوکابین کارا
طی 4 فقره چک 3 ماهه 182.000.000۶1.۶30.000
طی 2 فقره 3 ماهه 82.150.000 )بدون کارمزد(233.000.000
طی 4 فقره چک 3 ماهه 27۶.000.000.35.2۶0.000

 توجه: به علت تکمیل 
ظرفیت فروش دیگر 
محصول گروه بهمن 
موتور یعنی سواری 
B30، فروش این خودرو 
درحال حاضر متوقف 
شده است.



گفت وگو

در هر شماره در این پرونده گفت و گو هایی با مسئوالن در حوزه 
خودرو و شرکت های قطعه ســاز در مورد موضوعات روز صنعت 
خودرو خواهید خواند.گفت و گوهای این شماره نیز شامل گفت و 
گو با معاون بهبود و توسعه هلدینگ رایزکو،معاون بهبود و توسعه 

شرکت اورند و مدیربازرگانی شرکت ارس است.

پــرونــده راز صـنـعـت
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گفت و گوراز صـنـعـت

گفت و گو با معاونت بهبود و توسعه هلدینگ رایزکو درباره جوینت ونچر مشترک 
هلدینگ رایزکو و نووارس)مکاپالست(

همکاری به شرط صادرات ۳۰ درصدی

در دوره پســابرجام، شــکل گیری جوینت 
ونچــر هلدینگ رایزکــوـ نــووارس خبر 
خوشحال کننده ای در صنعت قطعه سازی کشور 
بود. کمی از زمینه های شکل گیری این جوینت 
ونچر و چگونگی همکاری با این شرکت بگویید.

شرکت مکاپالســت که اخیرا با خریدکل سهام 
شرکت کی پالستیک )Key Plastics( آمریکا 
به گروه نــووارس NOVARES تغییرنام داده 
اســت، از ســازندگان اصلی قطعات پالستیکی 
خودرو بوده و در زمینه قطعات تزئینی داخلی و 
خارجی خودرو و قطعات موتوری توانایی طراحی، 
تولیدی، مهندسی و کیفی باالیی دارد. این شرکت 
تامین کننده اصل قطعات مذکور برای شرکت های 
بزرگ خودروسازی شــامل تویوتا، رنوـ  نیسان، 

پژوـ سیتروئن، فولکس واگن و... است. 
شــروع همکاری ما با شــرکت نووارس به زمانی 
برمی گردد که در شــرکت اورند درراستای یکی 
از پروژه های مشــتریان از این شــرکت تقاضای 
همکاری مهندسی داشتیم. پس از برجام زمانی که 
درهای کشور به سمت خودروسازان بزرگ باز شد، 
قطعه سازان بزرگی مثل نووارس هم عالقه مند به 
سرمایه گذاری و تولید قطعات در ایران شدند. این 
درحالی بود که گروه رایزکو برنامه های توسعه ای 
برای جهانی شدن داشت و از آنجایی که شرکت 
نووارس پیشــتر با مجموعه ما آشــنایی داشت، 
پیشنهاداتی در راســتای همکاری ارائه شد. در 

همین راســتا تصمیم گرفتیم تا با این شــرکت 
ســرمایه گذاری مشــترکی روی تولید قطعات 
پالستیکی خودرو داشته باشیم. درحدود 8 ماه 
به صورت مستمر مذاکراتی انجام دادیم و توانستیم 
 )Business Model( به یک مدل کســب وکار

قابل قبول برای دوطرف دست پیدا کنیم. 
این جوینت ونچر االن در چه مرحله ای است و 

کی به مرحله تولید می رسد؟
درحال حاضر مشــغول فعالیت های تاســیس 
 RFQ شــرکت هســتیم و به صــورت مــوازی
)درخواســت پیشــنهاد(هایی از ســمت رنو، 
سیتروئن و پژو نیز دریافت شده است. تیم اولیه 
مهندسیـ  بازرگانی شکل گرفته و درحال تهیه 
و ارائه پیشــنهادهای فنــیـ  بازرگانی روی این 
درخواست هاست. انشاهلل ما با داخل سازی یکی از 
قطعات موتوری گروه رنو در چهار تا پنج ماه آینده 
شــروع به تولید خواهیم نمود. کار ثبت رسمی 
شــرکت نهایتا طی دو ماه آینده انجام شده و از 
مارس 2018 با تولیــد قطعه فوق برنامه تولیدی 

J.V رسما آغاز خواهد شد.
برنامه اصلی تولید انبوه ایــن جوینت ونچر هم 
با حدود ۶0 شــماره فنی در فــاز اول، از ابتدای 
2019 شروع خواهد شــد. محصوالت تولیدی 
شرکت نووارس بســیار متنوع بوده که با خرید 
سهام شرکت »کی پالستیک« سهم محصوالت با 
فناوری باال و جذاب از نظر بازرگانی در پورتفولیو 

این شــرکت افزایش یافته اســت. امیدواریم با 
Industri- )قطعاتی که در برنامه صنعتی تولیدی 

al Plan( جوینت ونچر ایران قرار می دهند، سهم 
قابل توجه ای از بازار این قطعــات را به خودمان 

اختصاص دهیم.
یکی از ویژگی های این جوینت ونچر که پیشتر 
در قراردادها کم تر دیده می شد، شرط صادرات 
30 درصدی بود که در این قرار داد دیده شــده 

است. کمی درمورد آن توضیح دهید.
ما همواره در مذاکراتی که با شــرکت های بزرگ 
داشتیم، سعی کردیم تا براســاس رویکرد بردـ  
برد جلو برویم و بازار بکر صنعت خودرو ایران را به 
بهای ناچیز تقدیم شریکی ننماییم. خوشبختانه 
براســاس این رویکرد در مذاکرات توانستیم این 
تعهد صادراتی را برای طرف مقابل ایجاد نمائیم. 

این توافق در قرار داد بسیار از سوی وزارت صنایع 
مورد اســتقبال قــرار گرفته و درواقــع از نکات 
برجســته این قرار داد تعهــد 30 درصد نووارس 
برای صادرات تولیدات J.V بــود؛ همچنین در 
مراســم امضاء قرارداد که در پاریــس با حضور 
ســفیر وقت جمهوری اســالمی ایــران جناب 
آهنی و تیم اقتصادی ســفارت ایران در پاریس و 
مدیران رده باالی شــرکت های پژو، سیتروئن و 
رنو برگزار شد، این تعهد صادراتی به عنوان یکی 
از نقاط متمایز این جوینت ونچر ازسوی مهمانان 

برشمرده شد.
االن خیلی از کشورهای توسعه یافته تالش های 
فراوانی بــرای انعقاد چنیــن قراردادهایی 
می کنند، چگونه این شــرکای بزرگ ایران را 

انتخاب کردند؟
درهرحال ما نباید فراموش کنیم که در کشور ما 
پتانسیل های داخلی زیادی وجود دارد. مثال انرژی 
ارزان تر از بسیاری از نقاط دنیاست یا نیروی کار، 
زمین و ساختمان و... در ایران ارزان تر است. این 
باعث می شــود هزینه های تمام شده برای تولید 
در ایران نسبت به کشورهای مستعد دیگر کم تر 
باشد؛ بنابراین قطعه ای که در ایران تولید می شود 
ارزان تر از مثــال ترکیه خواهد بــود. همه این ها 
برای شرکت های خارجی وسوسه برانگیز است. 
آن چیزی که جای چالــش دارد توانمندی های 
مهندسی و کیفی است که وجود دارند قطعه سازان 

در روزهای پایانی سال 95 قرارداد ایجاد جوینت ونچر مشترک هلدینگ 
 »)Novares( رایزکو و شرکت مکاپالست فرانســه که اخیرا به »نووارس
تغییر نام داده است در پاریس امضاء شــد و به زودی این جوینت ونچر با 
تاسیس شرکتی فعالیت رسمی خود را آغاز می کند. قرارداد شکل گرفته 
میان رایزکو و نووارس برای تولید قطعات پالســتیکی موتوری و قطعات 

تزیینی داخلی و خارجی خودرو است که برای نخستین بار تعهد 30 درصد 
صادرات محصوالت تولیدی نیز در آن برای شریک اروپایی لحاظ شده است. 
با علیرضا اصالنی معاونت بهبود و توسعه هلدینگ رایزکو درباره جوینت 
ونچر)joint venture: واحد تجاری مشترک( هلدینگ رایزکو و نووارس و 

همچنین آثار آن بر صنعت خودرو کشور گفت و گو کرده ایم.
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متعدد داخلی بلوغ یافته  که شــرایط الزم برای 
جلب نظر شرکت های بزرگ بین المللی را داشته 
باشند. درواقع این منفعتی دوطرفه است که هم 
صنعت داخلی در این مســیر منتفع می شــود و 

هم آن ها.
این قرار داد چقدر راه را برای صنعت قطعه سازی 
کشور برای قراردادها و همکاری های بعدی و 

درنتیجه صادرات بیشتر هموار می کند؟
یکی از مشــکالت ما در صادرات این اســت که 
توانمندی های موجود در صنعت خودروی داخلی 
برای بیشتر مشــتریان خارجی شــناخته شده 
نیســت. اینجانب در حدود 20 ماه مســئولیت 
معاونت بازرگانی شرکت اورندپیشرو را عهده دار 
بودم و باتوجه به اینکه واحد صادرات اورند نیز در 
آن زمان زیر مجموعه معاونت بازرگانی بود، بنا به 
اقتضای کاری با نمایندگان مشــتریان بالقوه در 
نمایشــگاه ها و کنفرانس های بین المللی صنعت 
خودرو برخورد می نمودم که بعضا هیچ تصوری 
از توانمندی های صنعت قطعه سازی ما نداشتند. 

حال چنین قراردادی نشان می دهد این تصورات 
درمورد صنعت قطعه سازی در ایران درحال تغییر 
است. امروز توان مهندســی و کیفی در ارائه یک 
محصول حرف اول را می زند. وقتی ما به عنوان یک 
شرکت ایرانی به کمک شــرکای صاحب فناوری 
دری از درهای صــادرات را باز نماییم، در معرفی 
توانمندی های صنعت خودروی کشــور به سایر 
قطعه ســازان ایرانی کمک نموده ایــم. با چنین 
اقداماتی قطعه سازان داخلی به عنوان گزینه های 
جدی تری درنظر گرفته شده و این اعتماد کم کم 
ایجاد می شــود. این رویکرد موجب می شود که 
مشتریان و خودروســازان  اروپایی یا آسیایی در 
شکل دهی زنجیره تامین خود قطعه سازان کشور 
ما را هم به انتخابشان درکنار سایر تامین کنندگان 

بین المللی اضافه نمایند.
کمی از تجربه گــروه رایزکو بگویید. این گروه 
چطور خودش را به بــازار جهانی معرفی کرد؟ 
توصیه شــما برای حضور در این بازار به سایر 

شرکت های ایرانی چیست؟

در ســال های پیــش با نــگاه اســتراتژیکی که 
مدیریت ارشــد گروه جناب صمــدی به مقوله 
صادرات و بازارهای خارج از کشور داشته و دارند 
حرکت های خوبی در مجموعــه آغاز و صادراتی 
هم به شرکت های اروپایی، روسی و آسیایی انجام 
شــده بود، اما در مقطعی با بحران های سیاسی 
پیش آمــده آن بازارهای ایجاد شــده کم رنگ تر 
گردید، به طوری که وقتی اســم ایران شــنیده 
می شد بدون توجه به توانمندی ها و منافع، از آن 

رابطه تجاری صرفه نظر می شد.
خوشــبختانه االن شــرایط سیاســی ما خیلی 
بهتر شــده اســت، گرچه هنوز محدودیت هایی 
داریم. در این شــرایط باید تنهــا توانمندی ها و 
اســتعدادهایمان را ثابت کنیم. ایران کشــوری 
است که 80 میلیون جمعیت دارد. در حدود 70 
درصد از این جمعیت جوان و زیر 35 سال هستند 
این جمعیت مسکن، خودرو و... می خواهند و این 
بازاری بکر است که سرمایه گذاری چندانی در آن 
انجام نشده است. ما به عنوان فعاالن صنعت باید 
ارزش این بازار بالقوه را بدانیــم و به راحتی آن را 
تقدیم دیگران ننموده و بــا یک رویکرد بردـ  برد 
فعالیت هایی ماندگار و با اثرات داخلی و خارجی 

آغاز نماییم.
در این وضعیت نباید وارد کننده صرف باشیم، بلکه 
باید شرایطی را فراهم کنیم تا واردکننده ها مثال بعد 
از یک سال، تولید داخل داشته باشند. این برنامه ای 
است که باید در تقسیم بازار داخل با شرکت های 
خارجی در پیش بگیریم و شــریک های درستی 
انتخاب کنیم. این رویکرد منشاء تحول برای کشور 
خواهد بود. با ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و رونق 
اقتصادی در کشور ایجاد می شود و منافع آن تنها 
نصیب فعاالن و شــاغالن صنعت خودروی کشور 
نشده بلکه همه مردم ایران از آن منتفع می شوند. 
البته این به شرطی است که حرکت ها در این حوزه 

باتوجه به منافع بلندمدت باشد.
همکاری های مشترک با شرکت های بزرگ دنیا 
در حوزه خودروسازی و قطعه سازی تا چه میزان 
در باال بردن کیفیت تولید خودروهای داخلی 

موثر خواهد بود؟
این همکاری ها مسلما در باال بردن کیفیت تولید 
داخل نیز موثر خواهد بود. شــرکتی که به عنوان 
یک قطعه ساز باید اســتانداردهای کیفی و روز 
خودروسازان جهانی را رعایت  کند، قطعا در تولید 
قطعات خودروهای داخلی نیز اســتانداردهای 
خود را ارتقاء خواهد داد. من درحدود 14 ســال 
از رزومه کاری خــود را در گــروه صنعتی ایران 
خودرو بوده ام و پرواضح اثرات این همکاری های 
مشترك با شرکت های معتبر خارجی را در ارتقاء 
ســطح دانش فنی و دانش اقتصادی شرکت های 
داخلی دیده ام. ما در خیلی موارد از کسانی که در 
این زمینه ها پیشگام بوده اند، یاد گرفته ایم. ارتقاء 
دانش به این واسطه هیچ چیز بدی نیست. چرخ 
را از اول اختراع نمی کنند، بلکه بــا الگوبرداری 
مسیر درست خود را پیدا می کنند. ما با یادگرفتن 
از آن ها می توانیم وضعیــت موجودمان را ارتقاء 
دهیم. هرچنــد معتقدم که وضعیــت فناوری و 
توانمندی های داخلی مــا در حوزه های مختلف، 

هم اکنون نیز در سطح قابل توجه ای است.
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علی دیوساالر، مدیر بازرگانی آذرآبادگان ماد پارت ارس درگفت و گو با راز صنعت:

حضور درنمایشگاه های بين المللی 
ارتباط بهتر بين توليدکننده و مشتری

یازدهمین دوره از نمایشــگاه ایران پالست 
را پشت سرگذاشــتیم. این چندمین حضور 
مجموعه ارس دراین نمایشگاه بین المللی بود؟

شرکت ارس به همراه سایر شــرکت های گروه 
رایزکــو در مجموع در5 دوره نمایشــگاه ایران 

پالست حضور داشته اند.
نمایشگاه ایران پالســت چه کمکی به دیده 
شدن محصوالت تولیدی شــما کرده است و 
چند درصد از فروش و بازاریابی شما ازطریق 

این نمایشگاه انجام می شود؟

 

بازاریابــی عمومــا مدل های مختلفــی دارد و 
فروش محصــوالت به مشــتری های مختلف، 
متفاوت اســت. فعالیت ما دو بخش است. یک 
بخش که درصنعــت خودرو می باشــد، دراین 
زمینه مشــتری های ثابت و مشــخصی مانند 
ســایپا، ایران خودرو، بهمن خــودرو و... داریم. 
اما به تازگی بخش جدیدی را ایجاد کرده ایم که 
بتوانیم ازخارج کشور مواد اولیه پلیمری را که در 
داخل تولید نمی شود وارد کنیم. باتوجه به اینکه 
خودمان مصرف کننده این محصوالت هســتیم 

وارد یک فاز جدید شــدیم و با تاسیس شرکت 
آذرآبادگان ماد پارت ارس که به اســم آذرماد 
ارس هم شناخته می شود این مواد را وارد کشور 

می کنیم.
این مواد چه چیزهایی هستند؟

مواد پلیمــری مصرفی هلدینــگ رایزکو با تناژ 
حدود دومیلیون و پانصد هزار تن درسال. ما این 
مواد را خودمان وارد می کنیم و در صنایع خودرو 

و غیر خودرو به فروش می رسانیم.   
مزیت نمایشگاه های اینچنینی برای فروش این 

محصوالت چیست؟
ما به طور مســتقیم با مصرف کننــده نهایی در 
ارتباط هستیم یا اگر قرار است خریدی توسط ما 
انجام شود این کار بدون واسطه صورت می گیرد. 
این کار باعث می شــود قیمــت خریدوفروش 
واقعی تر شود و توان خرید بهتری ایجاد می شود. 
من فکر می کنم اگر تعداد این نمایشگاه ها بیشتر 
شــود یا فاصله زمانی نمایشــگاه ها بیشتر باشد 
شــرایط بهتری ایجاد می شــود، مثــال مهرماه 
نمایشگاه ایران پالست برگزار شده و یکی، دوماه 
بعد از آن با فاصله ای کم نمایشگاه قطعات خودرو 
برگزار خواهد شد. فاصله برای برگزاری بین این 
دو نمایشگاه خیلی کم است شــاید آن طور که 
بایدوشــاید استقبال نشــود. پس چه بهتر که یا 
فاصله زمانی این نمایشــگاه ها از یکدیگر بیشتر 

یا این نمایشگاه ها به طور یکپارچه برگزار شود.
در بخشــی از صحبت های خود اعالم کردید 
که در نمایشگاه ایران پالست و نمایشگاه های 
مشــابه آن فقط کار فروش مواد و محصوالت 
انجام نمی شــود و خرید هــم می کنید. در 
نمایشــگاه های بین المللی هم اینگونه است، 

یعنی هم خرید انجام می شود و هم فروش؟
درنمایشــگاه های بین المللی بخــش فروش و 
صادرات ما به طور جداگانه فعالیت می کند. به طور 
مثال در نمایشگاه اخیر اتومکانیک مسکو شرکت 
کردیم و مذاکراتی را هم دراین باره داشــتیم. ما 
معموال مواد پلیمری صادر نمی کنیم و به صادرات 

قطعه می پردازیم. مانند کشور اکراین. 
محصوالت اینچنینی ارتباط مستقیمی با نفت 
دارد. ما قطعا در تولید نفت مشکلی نداریم و 
فکر می کنم مشکل در صنعت پتروشیمی است. 
مشکل در صنعت پتروشیمی کجای کار است که 
مجبور به واردت می شویم و بحث واسطه گری و 

افزایش قیمت پیش می آید؟
به نظرم تا چند ســال پیش بحــث دانش مطرح 
می شد اما درحال حاضر فکر نمی کنم در صنعت 

درحاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 
فرصتی دست داد تا با علی دیوساالر مدیر بازرگانی گروه ماد پارت ارس گفت و گو کنیم. این مجموعه 
که حضور پررنگی در این نمایشگاه بین المللی داشــت نقش مهمی در تولید و همچنین واردات و 
صادرات قطعات خودرو به خصوص در بخش سوخت رسانی دارد. دیوساالر برگزاری نمایشگاه های 
اینچنینی را بسیار مفید می داند و عاملی می داند تا ارتباط با مشتریان و فروشندگان بین المللی 
و حتی داخلی ازطریق واســطه ها ازبین برود وکمک شایانی به وضع اقتصاد کند. دیوساالر در این 
گفت وگو از مشکالت تولید درقبال واردات قطعات سخن گفت و خواهان مساعدت بیشتر دولت 

برای تولیدکنندگان بود... .
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پتروشــیمی بحث دانش مطرح باشــد. خود ما 
به عنــوان اولین و تنهــا تولیدکننده سیســتم 
سوخت رسانی هستیم،  اما بخش اعظمی از مواد 
را وارد می کنیم. ممکن اســت کل دانش را به ما 
بدهند اما آن نقطه حساس و فوت کوزه گری را به 
ما نمی دهند. در تولید قطعات استراتژیک که از 
خارج وارد می شود دچار مشکل هستیم و قیمت 

ارز هم مشکالت عدیده ایی به وجود می آورد. 
در زمان تحریم ها در بحث واردات دچار مشکل 

نمی شدیم؟
قطعا. به هرحــال قیمت ها چند برابر می شــد و 

مجبور بودیم از واسطه خرید کنیم.
روی فروشتان تاثیر می گذاشت یا خریدار تحت 

هر شرایطی مجبور به خرید بود؟
روی فروش تاثیر مستقیم می گذاشت. اگر فروش 
برای بازار بود که قطعا تاثیر مستقیم می گذاشت، 
اما اگر فروش مستقیم داشتیم یعنی به خودروساز 
می فروختیــم این موضــوع روی قیمت خودرو 
تاثیر می گذاشت و باعث افزایش آن می شد. این 
داستان به زنجیره شــبیه است. وقتی قطعه ساز 
مواد را با قیمت باالتــری تهیه کند قطعا قطعات 
تولیدشده را گران تر می فروشد و همین گرانی در 
قیمت فروش برای خودروساز هم تاثیر می گذارد.
چشــم انداز آینده این مجموعه چه در بحث 

دانش افزایی و چه در بحث تولیدات چیست؟
مدیریت ارشد این مجموعه جناب آقای صمدی 
نگرش خاصی داشــته و هر شــرایط اقتصادی 
به فکر انجام امور توسعه ای هستند. شاید درحال 
حاضر و با وضع موجود اقتصادی کم تر قطعه ساز 
و تولیدکننده ای را ببینید که کار توسعه ای انجام 
دهد، اما مجموعــه ما با مدیریــت جناب آقای 

صمــدی پروژه های مختلفــی درزمینه قطعات 
جدید، بازار جدید، محصول جدید، شرکت جدید 
و... انجام می دهد و جزء ســازمان های پیشــرو 
به حساب می آییم و فکر می کنم که با این روندی 
که خودروسازان درپیش گرفته اند یعنی از تیراژ 
محصول کــم می کنند و به فکر تنــوع در تولید 
محصول هستند، شرکت های توسعه ای مثل ما 
منطقا می توانند در تولید قطعات انواع خودرو ها 

سهیم باشند. 
مجموعه ارس ارتباط مستقیمی با دو وزارتخانه 
دارد یعنی وزارت نفــت و صنعت و معدن. این 
دو وزارتخانه انتظارات شما را به عنوان بخش 

خصوصی برآورده کرده اند؟

خیلــی عالقه منــد نیســتم ایــن وزارتخانه ها 
را در دولت هــای مختلف باهم مقایســه کنم، 
اما مجموعــه ارس به عنوان بخــش خصوصی 
انتظاراتــی از وزارتخانه هــا دارد.  انتظار ما این 
است که محصوالت یا قطعاتی که در ایران تولید 
می شــود تعرفه گمرکی منطقی داشته باشد که 
قیمت تمام شده این محصوالت وارداتی کم تر از 
قیمت تولیدات ما نباشد. ما نمی گوییم که سیکل 
واردات این قطعات ازبین بــرود، می گوییم  در 
تعرفه های گمرکی ایــن محصوالت تجدیدنظر 
شود تا ســرمایه گذاری از واردات جذاب تر باشد 
تا بتوان به اشتغال کمک کرد. این اتفاق درمورد 
واردات خودرو صورت گرفته است ولی درمورد 
قطعات هم باید رخ دهد. به خصوص در قطعات 
مصرفی و استراتژیک باید این تعرفه ها تغییر کند. 
بعد از برجام داستان مراوادت بین المللی شما 

چگونه بوده است؟
خب قطعا شــرایط بهتر شــده، چون دیدگاه ها 
تغییر کرده است. باید قبول کنیم که سرمایه گذار 
احتیاج به امنیت برای ورود به ســرمایه گذاری 
آن هم درکشوری دیگردارد. عمده تفاوت بعد از 
برجام همین تغییر دیدگاه بود و احساس امنیتی 

که برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شد.
درزمینه برپایی نمایشگاه چگونه بوده است؟ 

سرمایه گذاران خارجی بیشتر شده اند؟
خــب منطقــا تعــداد شــرکت کننده ها باالتر 
رفته اند و بیش از قبل حضــور دارند اما من فکر 
می کنم بازهم باید به همــان بحث فاصله زمانی 
با نمایشــگاه های دیگر اشــاره کرد و امیدوارم 
مسئوالن برگزاری به یک جمع بندی دراین باره 

برسند.

ما به طور مستقیم با 
مصرف کننده نهایی در 
ارتباط هستیم یا اگر قرار 
است خریدی توسط ما 
انجام شود این کار بدون 
واسطه صورت می گیرد. 
این کار باعث می شود 
قیمت خریدوفروش 
واقعی تر شود و توان 
خرید بهتری ایجاد می شود
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شرکت اورندپیشرو به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه 
گروه رایزکو، درزمینه طراحی و تأمین قطعات پلیمری 
خودرو سال هاست که ســعی کرده با تکنولوژی های 
روز و پیروی از اســتانداردهای ملی و جهانی به یک 
شرکت قطعه ساز برتر در سطح بین المللی تبدیل شود 
و به کشور در مسیر توسعه کمک کند؛ همچنین این 
شرکت با همه جانبه  نگری عالوه بر فعالیت در بخش 
اقتصادی، به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز توجه 
داشته و از مســئولیت های اجتماعی خود نیز غافل 
نبوده است. در ادامه به آخرین فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی انجام شــده ازسوی شــرکت اورندپیشرو 

اشاره می کنیم.

   بازدید صنعت گران آلمانی از اورندپیشرو 
یکی از مواردی که صنعتگران ایرانــی همواره از آن 
گله مند هســتند، نبود آگاهی از میــزان توانمندی 
ایرانی هاست. این درحالی است که در سال های اخیر 
دانش مهندسی در کشور رشــد قابل توجهی داشته 

است.
 در همین راســتا در روزهای پایانی شهریور ترتیب 
بازدیــد گروهــی از صنعت گران آلمانی از شــرکت 
اورندپیشرو داده شد. این گروه از فعاالن اقتصادی شهر 
فرانکفورت آلمان بودند که عازم ایران شدند تا از تهران 
و اصفهان دیدن کنند. در این ســفر آن ها همچنین 
از ســایت های یک تا چهــار کارخانه قطعه ســازی 
اورندپیشــرو نیز بازدید کردند. این هیئت آلمانی در 
قالب گروهی 54 نفره بعد از بازدید از این شرکت مدال 

نقره صنعت گران فرانکفورت را به اورند اهدا کردند.

مرتضی ســبحانی معاونت بهبود و توســعه شرکت 
اورندپیشرو درباره این بازدید می گوید: بازدید شماری 
از فعاالن اقتصادی آلمانی از شــرکت اورندپیشرو در 
راستای مسئولیت اجتماعی است که برای شناساندن 
بیشتر صنعت ایران به کشورهای دیگر و در راستای 

تاکیدات ریاست هلدینگ رایسکو انجام شد.
در این هیئت صاحب نظران و مدیران عامل در حوزه 
بانکــداری، هتلداری، صنایع غذایــی و فلزی حضور 
داشتند. سبحانی می گوید: باتوجه به اینکه گزارش های 
ناصوابی درمورد ایران منتشر می شود و ممکن است 
به دلیل تبلیغات منفی درخصوص ایران، نگاه درستی 
به توسعه کشور ما وجود نداشته باشد، سعی کردیم تا 
این بازدید ترتیب داده شود تا آن ها با وضعیت صنایع 
در ایران آشــنا شــوند و با این کار بتوانیم نگاه های 

عمومی به ایران را تغییر دهیم.
او ادامه می دهد: بعد از بازدید آن ها عنوان کردند که 
برایشان جالب است که ایران توانسته در شرایط تحریم 
با تکنولوژی و دستگاه  هایی که داشته به این میزان از 
دانش فنی دست پیدا کند و تولیداتی با سطح جهانی 

داشته باشد.

   توسعه فعالیت های اورندپیشرو
شرکت اورندپیشــرو 20 سالی اســت که در زمینه 
طراحی و تأمین قطعات پلیمری خودرو ازجمله اجزاء 
سیســتم سوخت رســانی، نوارهای آب بندی و سایر 
قطعات تزریقی، اکســترودری و... برای خودروسازان 
ایران و جهان فعالیت دارد و در همه این سال ها سعی 
کرده تا میزان این فعالیت  ها را هرروز گسترش دهد. 

درهمین راستا چندی پیش شــرکت اورند توافقی با 
شرکت های گروه اورهان و شــرکت کوپراستاندارد 

داشت.

   تولید کاتالیست
مرتضی سبحانی، معاون بهبود و توسعه اورند بااشاره به 
سیاست های شرکت اورند می گوید: طرح های توسعه 
زیادی در شرکت اورند تعریف شــده که از آن جمله 
می توان به لوله های ســوخت و همچنین کاتالیست 
اشاره کرد. به گفته او تولید کاتالیست از سه ماهه دوم 

سال شروع شده است.
وظیفه مبدل کاتالیســتی این است که با قرار گرفتن 
در مسیر خروج دود اگزوز، میزان آالیندگی خودرو را 
کاهش  دهد. باتوجه به استفاده روزافزون از خودروها 
که از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند استفاده از این 

محصول در طراحی آن  ها امری اجتناب ناپذیر است.
مبدل  هــای کاتالیســتی انــواع مختلفــی دارند و 
واکنش های شــیمیایی هرکدام از آن  ها بسته به نوع 
موتور و ســوخت مصرفی متفاوت است. مبدل های 
کاتالیســتی آالینده هــای شــیمیایی خطرنــاك 
مانند:کربن منو اکسید، اکسیدنیتروژن ،  هیدروکربن  ها 
را تبدیل به ترکیبات کم ضرر همچون دی اکسیدکربن، 
نیتروژن و آب می کند. کاتالیســت  ها اکسیدنیتروژن 
را کــه گازی خطرنــاك هســتند، تجزیه کــرده و 
اکسیدنیتروژن را به اکســیژن و نیتروژن که بی خطر 

هستند، تبدیل می کند.
درمورد اجرای این طرح سبحانی با بیان اینکه تولید 
مبدل کاتالیست به صورت سه فازی تعریف شده است، 
گفت: قصد داریم تا بخش های مختلف این مبدل را در 
چند فاز و در آینده در کشور تولید کنیم و این موضوع 

از خروج ارز از کشور تا حد زیادی جلوگیری می کند.
درحال حاضر این محصول بــرای ایران خودرو تولید 
می شود و برای تولید آن برای شــرکت های سایپا و 

زامیاد مذاکراتی انجام شده است.

   لوله های ترمز
معاون بهبود توسعه شرکت اورند بااشاره به پروژه لوله 
سوخت می گوید: ما در این پروژه به دنبال این نیستیم 
که تنها روی همکاری تمرکز کنیم، بلکه به دنبال این 
هستیم که باکمک شــرکت کوپراستاندارد نسبت به 
راه اندازی خط تولید لوله های ترمز اقدام کنیم. تا االن 
تنها واردکننده لوله های ترمز بودیم و خودروســازها 
عمدتا لوله های ترمز را از خارج از کشور وارد می کردند. 
حال با همکاری شرکت کوپراستاندارد در سال آینده 
تولید لوله های فلزی را در داخل کشور انجام می دهیم. 
به گفته او در فاز یک اجــرای این پروژه لوله های ترمز 
خودرو تیبا و چند خودرو دیگر را تامین خواهیم کرد.

مرتضی سبحانی معاون بهبود و توسعه شرکت اورندپیشرو اشاره کرد

کاهش ارزبری از کشور با 
پروژه های جدید



برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانید گزارش هایی از مســابقات مهم 
خودرویی دنیا بخوانید.همچنین در هر شماره در مورد خودروی 
ســلبریتی های جهانی گزارش های ویژه به همراه تصاویرشــان 
خواهید خواند که در این شماره نوبت به رونالدو رسیده است.

صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز قســمت دیگر پرونده برون 
مرزی راز صنعت است.

پــرونــده راز صـنـعـت
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راز صـنـعـت

تویوتا کمری

SS شورولت

عجیب وغریب

تاریخ و پیشینه رقابت های ناســکار به قبل از جنگ 
جهانی دوم برمی گردد. هنگامی که ماشین های دست 
دوم پا به عرصه وجود در آمریکا گذاشت و طرفداران 
زاد را به خود جلب کرد .استقبال زیاد تماشاگران از 
این مسابقات غیر قابل تصور بود و همین امر لزوم یک 
سازماندهی منظم را نشــان می داد؛ به همین منظور 
بیل فرانس در دسامبر 1947 جلســه ای را در هتل 
استرم الین برای بررسی مشکالت فراروی مسابقات 
اتومبیل های دست دوم ترتیب داد .کم تر کسی فکر 
می کرد که این جلســه با موفقیت به پایان برسد، اما 
بیل فرانس که از شــخصیت بســیار قوی برخوردار 
بود توانست به کمک نفوذش اتحادیه ملی مسابقات 
اتومبیل های دست دوم را تاســیس کند. شاید خود 
بیل فرانس هم هرگز فکر نمی کرد که مسابقاتی را که 
پایه گذاری کرده روزی با چنان وسعت و گستردگی 
دنبال شود که میلیون ها نفر از سراسر جهان طرفدار 
آن باشند و مسابقات ناسکار را با شور و هیجان تمام 
دنبال کنند. اولین مســابقات ناســکار در 21 فوریه 
1948 در پیست دایتونای ایالت متحده برگزار شد. 
در این رقابت رد بیرون از ایالــت آتالنتیا با خودروی 

فورد تقویت شــده اش به مقام اول دســت پیدا کرد، 
اما تغییرات بســیار ســریع روی داد و اتحادیه ملی 
خودروهای دست دوم در ســال 1948 اولین سری 
از مســابقات حرفه ای را پایه گذاری کرد. در نوزدهم 
ژوئن 1949 رقابت رانندگان در پیســت چهار لوته 
برگزار شــد و جیم روپر توانســت نخستین قهرمان 
رقابت های ناســکار لقب گیرد. نکتــه جالب توجه 
استقبال گســترده مردم از این مسابقات بود. دیدن 
اتومبیل هایی که با رنگ و شکل های مختلف با یکدیگر 
به رقابت می پردازند برای تماشــاگران بسیار جذاب 
بود اما جذابیت ناسکار باعث توســعه روزافزون این 
ورزش می شد و در سال 1950 اولین پیست آسفالت 
سوپر اسپید در ایالت کارولینای جنوبی تاسیس شد 
و هیجان مسابقات را دوچندان کرد. طی دهه نخست 
آن رقابت ها هرســاله تغییرات وســیعی در قوانیش 
داده می شد و توســعه کمی و کیفی آن مسابقات با 
ســرعت خره کننده ای دنبال می شد. عطش سیری 
ناپذیر تماشاچیان باعث شــد تا پیست های بزرگ تر 
و بیشتری برای برگزاری این مسابقات ساخته شود. 
در سال 19۶9 بیل فرانس پیست آالباما را که درحال 

حاضر به عنوان پیســت تاالدگاه شــناخته می شود، 
افتتاح کرد. در ســال 1979 و بــا ورود تلویزیون به 
زندگی شــهروندان آمریکایی آن رقابت ها شــاهد 
تحول شگفتی شد و شرکت های تبلیغات توجه خود 
را به سمت این مسابقات معطوف کردند. بزرگ ترین 
شرکتی که از این مسابقات حمایت می کرد شرکت 
تنباکو ی رینولدز بود که ســیگارهای وینســتون را 
به بازار عرضه می کرد. در ســال 1980 حدود 500 
شــرکت آمریکایی و بین المللی به طور مســتقیم و 
غیرمســتقیم از حامیان رقابت هــای اتومبیل رانی 
ناســکار بودند. در دهه 90 این رقابــت اوج قدرت و 
زیبایی خود را هنگامی که دو پیســت همپشــایر و 
ایندیانا پولس به پیست های قبلی اضافه شدند تجربه 
کرد و هیجان این مســابقات را به باالترین حد خود 
رســاندند. به هرحال این مســابقات با تمام قدرت و 
زیبای خود و براساس سه اصل رقابتی امن و نظارتی 
عادالنه و رانندگانی قهرمان درحال برگزاری اســت. 
مسابقات ناسکار، سنگین ترین و دشوارترین مسابقه 
اتومبیل رانی در جهان به حســاب می آیند و هرسال 

طی 31 هفته متوالی انجام می شود.

تاریخچه رقابت های ناسکار 

دشوارترین مسابقه اتومبيل رانی جهان

   خودروهایی متفاوت با یک قلب تپنده
تمام شرکت کنندگان در »ناسکار« برای رسیدن به کاپ سرعت، از اتومبیلی باعنوان »نسل 
۶« اســتفاده می کنند. این اتومبیل ها در مدل های شورولت SS، فورد فیوژن، شورولت 
ایمپاال، دوج شارژر و تویوتا کمری ارائه می شوند. خودروهای ناسکار، بیشتر خودروهایی 
با نام های آشنا هستند اما راستش را بخواهید آن ها تنها نامی آشنا را روی خود دارند و اگر 
به عمقشان رجوع کنیم، درخواهیم یافت که از آنچه ما می شناسیم تنها همان نام را یدك 
می کشند و تمام زیروباالی آن ها تغییر کرده است. در این بین تنها چیزی که اتومبیل ها را 
از هم متمایز می کند، برچسب های آن هاست و ظاهر همگی، شبیه به هم ساخته می شود. 
در این بین ممکن است از لحاظ ساختار داخلی، اندکی فرق داشته باشند، ولی درنهایت 
باید از یک فرمت پیروی کنند. »نسل ۶« نخستین بار در سال 2007م معرفی شد؛ چیزی 
که باعنوان »اتومبیلی برای آینده« شناخته شد. این اتومبیل 15۶5 کیلوگرمی از موتور 
8/5 لیتری v8  استفاده می کرد و مانند اتومبیل های 50 سال قبل، کارآیی مناسبی داشت. 
با این تفاوت که این خودرو، 850 اسب  بخار قدرت داشت. یعنی این خودرو باید یک دور 
مسابقه را به  طول 805 کیلومتر طی کند. سیستم تعلیق خودروها در جلو، دوبل جناغی 
با سیستم فرمان قدیمی گردشی است و سیستم تعلیق عقب نیز به صورت 2 محور متصل 
طراحی شده که از بازوهای کشنده استفاده می کنند. الستیک های استفاده شده در این 
خودروها، دارای رویه صاف هستند و به وسیله شرکت گودیر تولید می شوند. خودروهای 
نسل ۶، محصول 7 ســال تحقیق و پژوهش، پس از مرگ »دیل ارن هارت« در مسابقات 
»دیتونا« 2001 هستند. در این نسل، صندلی راننده ۶ اینچ به طرف وسط کابین کشیده 
شده است، جعبه فرمان، 3اینچ به سمت عقب آمده و به ارتفاع خودرو نیز، 2 اینچ اضافه شده 
است. همچنین، خروجی اگزوز در سمت راست قرار گرفته تا هرچه بیشتر، حرارت را از 
راننده دور کند. مخزن سوخت نیز مقاوم تر و کوچک تر شده و گنجایش آن از 83 لیتر به 
۶7 لیتر کاهش یافته است. زمانی که در »ناسکار«، خودروی شرکت هایی مانند پونتیاك 
و فورد با ظاهر ویژه خود در مسابقات ظاهر می شدند گذشته و این روزها، فارغ از عنوان 
نشان)برند( خودروها، همگی باید از یک فرمت پیروی کنند. در بررسی اولیه، که به صورت 
رسمی ازسوی مسئوالن »ناسکار« انجام می شود، وضعیت استاندارد هر خودرو با دستگاهی 
به نام »کالو« بررسی می شود. این دستگاه از رعایت ابعاد مجاز برای هر خودرو مطمئن 
می شود. در این بین هرکدام از تیم ها به دنبال این هستند که با تغییرات در بدنه، نسبت به 

تیم های دیگر از لحاظ آیرودینامیکی و وزن اتومبیل برتری داشته باشند.

دوج شارژر

فورد فیوژن
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   مصرف سوخت

مصرف سوخت در یک خودرو ناسکار 
به هیچ عنوان با یک خودرو مشــابه 
و هم نام آن در شــهر قابل مقایسه 
نیست. خودروی ناسکار یک اژدهای 
سیری ناپذیر اســت. یک خودروی 
ناســکار در هر 100 کیلومتر به طور 
متوســط 58 لیتر بنزیــن مصرف 
می کنــد. ایــن درحالی اســت که 
خــودرو هم  نــام آن در خیابان تنها 
10 لیتر سوخت در هر 100 کیلومتر 
می ســوزاند. یک شــورولت ایمپاال 
شــهری هر گالن آمریکایی بنزین 
را که معادل 3/7 لیتر اســت در نیم 
ساعت می سوزاند این درحالی است 
که یک شورولت ایمپاال ناسکار برای 
سوزاندن این مقدار بنزین به تنها 2 
دقیقه زمان نیاز دارد. در ناسکار باك 
خودروها در مدت زمــان 20 دقیقه 
تخلیه می شــود و آن هــا باید برای 
سوختگیری مجدد به پیت استاپ 
مراجعه کنند. اتحادیه ناســکار آمار 
جالب توجهی را درخصوص مصرف 
بنزین این مسابقات اعالم کرده است.

در میان مسابقات اتومبیل رانی باالترین تعداد 
مصرف الســتیک به ناســکار تعلق دارد. حتی 
بیشتر از مسابقات فرمول یک. این مسئله نشان 
می دهد که تایرها از اهمیت باالیی در ناســکار 
برخوردار هســتند. به دلیل آنکه خودرو ناسکار 
مدت زمان زیادی را در ســرعت بــاال حرکت 
می کند از الستیک هایی اســتفاده می شود که 
چسبندگی باالیی دارند، به همین دلیل نرم تر از 
الستیک های فرمول یک هستند و سرعت باال و 
حرارت ایجاد شده موجب ساییده شدن سریع 
آن ها می شود. هر خودرو ناسکار در جریان یک 
مسابقه کامل دســت کم به 40 حلقه الستیک 
نیاز دارد. ایــن به معنی آن اســت که آن ها در 
طول مســابقه 10 بار الســتیک ها را تعویض 
می کنند. البته در روزهای بارانی این رقم کم تر 
می شــود. قیمت هر حلقه الســتیک مناسب 
مسابقات ناسکار 400 دالر است. به این ترتیب 
هر تیم برای هر مسابقه هزینه تایری برابر با 1۶ 

هزار دالر را متحمل می شــود. زمانی که هزینه 
نیتروژن مایعــی که تایرها با آن پر می شــوند 

را اضافه می کنیــد این هزینه از 20 
هزار دالر در هر مسابقه نیز 

فراتر می رود. عملیات 
تعویض الســتیک 

و سوخت گیری 
ناســکار  در 
یک  توســط 
پیــت  تیــم 
استاپ هفت 
نجام  ا نفــره 
 . د می شــو

آن ها ایــن کار 
را در مدت زمــان 

12 تا 14 ثانیه انجام 
می دهند که اگرچه زمان 

کمی اســت اما تقریبــاً دو برابر 
زمانی اســت که یک تیم پیت اســتاپ فرمول 
یک همیــن کار را انجام می دهند. مســابقات 
ناسکار تنها در شرایط آب و هوای آفتابی برگزار 
می شــود، به همین دلیل تیم ها تنها از یک نوع 
الستیک می توانند استفاده کنند. تفاوت اصلی 
این است که در ناســکار به جای هوا از نیتروژن 
برای پر کردن الســتیک ها اســتفاده می شود. 
نیتروژن موجب می شود تا الستیک ها همیشه 

خنک باقی بمانند. مزیت نیتروژن بر هیدروژن 
این اســت که نیتــروژن درصــورت ترکیدن 
الســتیک ها در تصادفات منفجر نمی شود. 
داشتن اســپویلر و اسپیالتور برای 
تولید نیروی جانــب پایین و 
افزایش پایداری یکی دیگر 
از تفاوت هــای خودرو 
ناسکار با خودرو هم نام 
خیابانــی آن اســت. 
مســابقات ناســکار 
ســاده ترین  رای  دا
پیســت در میــان 
مسابقات اتومبیل رانی 
است. مسیر معمول در 
ناسکار شــباهت زیادی 
به پیســت های دو و میدانی 
دارد؛ با ایــن تفاوت که طول یک 
پیســت دو و میدانی در حدود 400 متر 
است اما این پیست در ناسکار برابر با 4 کیلومتر 
اســت. پیســت های ناســکار تماماً چپ گرد 
هستند و برای همین خودرو را طوری طراحی 
می کنند که همیشــه به چپ متمایل باشــد. 
این مســئله باعث می شــود تا میزان پایداری 
خودرو به خصوص در پیچ ها افزایش پیدا کند. 
الستیک های خودروهای ناسکار عموماً توسط 

شرکت گودیر تولید می شوند.

   الستیک 
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خبر خارجی

در نمایشگاه خودروی ژنو عاشقان خودرو 
مالقاتی با »جیپ روبیکان ریکان لیمیتد 
ادیشن« داشتند. حال این آفرودر خشن 
و توانا مهیای فروش در سرتاســر جهان 
شــده که این البته شامل خاورمیانه نیز 
می شود. این خودرو ماه جاری درمعرض 
دید خریداران قرار خواهد گرفت. جیپ 
ریکان در دو گونه متفاوت، اعم از 2 درب 
و 4 درب و با همان استایل ظاهری مدل 
»رانگلر« عرضه می شود. به طور استاندارد 
از یک پیشرانه ۶ سیلندر 3.۶ لیتری نیرو 
می گیرد که توانی معادل 285 اسب بخار 
و گشتاوری برابر با 352 نیوتن متر را به 
آن ارزانی می دارد. بهــای این خودرو از 
رقــم 1۶7.999 درهم )45.800 دالر( 
استارت می خورد و نسخه محور بلند »آن 
لیمیتد« آن نیز معادل 179.999 درهم 

)49.000 دالر( قیمت گذاری شده است. 
این ارقام شامل مواردی چون: پنج سال 
وارانتی )یا 100.000 کیلومتر مسافت(، 
پنج سال طرح سرویس و همچنین پنج 
سال خدمات امداد جاده ای هم می گردد. 
شــرکت جیپ دســته ای از کیت های 
آفرودی را در ریکان تعبیه نموده اســت 
که ازآن جمله می توان به نصب اکســل 
قوی تری در جلو و همچنین دیفرانسیل 
ویژه کارهای سنگین در محور عقب آن 
اشاره داشت؛ که البته این ها در کنار هم 
حداکثر ایمنی و حفاظــت را برای این 
خودرو فراهم می کنند. اگر از این تغییرات 
فاکتور بگیریم، وجه تمایز این مدل با انواع 
کوچک تر جیپ رانگلر اغلــب در موارد 
 تزیینی و آرایشــی آن خالصه می شود.

خریــداران این خــودرو از حق انتخاب 

رینگ هــای 17 یا 18 اینچــی با رنگ 
گرانیت کریستالی و همچنین سقف های 
پارچــه ای یا فلــزی برخوردارنــد. در 
لیست تجهیزات استاندارد این خودرو 
می توان مواردی چون کاپوتی منفذدار 
با دستگیره های مشکی که رنگی قرمز در 
کناره های آن برجسته شده و همچنین 
درب مخزن سوخت و تایر یدکی به رنگ 
مشکی را شاهد بود. رنگ های مشکی و 
قرمز کنتراســتی را در داخل کابین این 
خودرو ایجاد نموده اند که این کنتراست 
در دوخــت صندلی هــا و شــبکه های 
پالســتیکی کنار درب هــای جلو و نیز 
کنسول میانی آن مشهود است. درنهایت، 
کابین این خودرو با فرمان منحصربه فرد 
و همچنین کمربندهای ایمنی قرمزرنگ 

آن، تکمیل می شود.

جیپ
در خاورمیانه

تویوتا هفته گذشته  مدل 2018 فورچونر 
را نیز معرفی کرد و جالب است بدانید که 
با وجود ارتقاء این خودرو از نظر آپشن ها 
اما قیمت آن را 5 هزار دالر استرالیا کاهش 
داده اند، به طوری که مدل پایه GX این 
خودرو با جعبه دنده ۶ سرعته دستی به 
قیمت 42 هزار دالر عرضه خواهد شــد. 
به جز کاهش قیمت می توان به امکانات 
استاندارد مدل پایه اشاره کرد که شامل 
رینگ های آلیاژی 17 اینچی، دوربین دید 
عقب و سنسورهای پارك هستند. سایر 
امکانات مدل پایه فورچونر نیز شــامل 
 ،LED مه شــکن جلو، چراغ های عقب
سیستم صوتی با شــش عدد اسپیکر، 
ســه عدد خروجی 12 ولــت، بلوتوث، 

غربیلک فرمان چند منظوره و کول باکس 
می شوند. تیپ میانی این خودرو نیز به 
امکاناتی نظیر رهیاب ماهواره ای، رادیوی 
دیجیتال، ورود و واســتارت بدون کلید، 
پروژکتور، شیشه های ایمنی و سیستم 
کمکی فرود از سراشیبی هستند. تیپ 
فول این خودرو نیز نسبت به مدل سال 
گذشته دارای امکانات بیشتری ازقبیل 
سیستم صوتی JBL با 11 عدد بلندگو، 
صندلی های جلو برقی هشــت جهته، 
 ،LED گرمکن صندلی های جلو، پروژکتور
تودوزی چرم، درب صندوق عقب برقی، 
 ،bi-LED تهویه خودکار، چراغ های اصلی
رینگ های آلیاژی 18 اینچی، الستیک 
زاپاس فول ســایز و خروجی 220 ولتی 

است. تویوتا موتور دیزلی 2.8 لیتری را 
که روی هایلوکس نیز عرضه می کند را 
برای این مدل نیز درنظر گرفته است. این 
موتور می تواند 174 اسب بخار قدرت و 
450 نیوتن متر گشتاور را تولید کند؛ البته 
درصورت سفارش جعبه دنده دستی برای 
این مدل گشتاور آن به 420 نیوتن متر 
کاهش خواهد یافت. مصرف سوخت این 
مدل نیز تنها 7.8 لیتر در هر 100 کیلومتر 
با جعبه دنده دستی است و با جعبه دنده 
اتوماتیک نیز 8.۶ لیتر در هر 100 کیلومتر 
مصرف دارد. توانایی یدك کشــی تویوتا 
فورچونر 2018 نیز برای مدل دستی 3 
هزار کیلوگرم و برای مدل اتوماتیک 2800 

کیلوگرم است.

رونمایی
از تویوتا
فورچونر 2018
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اخیراً »رنو خاورمیانه« اقدام به عرضه 
نسل جدید مگان در این منطقه نمود. 
حال این خودرو با یک پیشــرانه 1.۶ 
لیتری تنفــس طبیعی در دســترس 
خریــداران اماراتــی قــرار می گیرد. 
پیشــرانه مذکور از توان 115 اســب 
بخــاری و گشــتاور 15۶ نیوتن متری 
سود برده و با یک گیربکس اتوماتیک 
CVT عرضه می شود. مگان صادراتی 
به بازار امــارات در کارخانه ترکیه ای 
رنو ساخته می شــود. در طراحی کادر 
جلو و عقب این سدان فرانسوی همان 
امضای مشترك خانواده رنو را می بینیم، 
به انضمام چراغ هایی که فرم تندو تیزی 
 CMF دارند. مگان جدیــد بر پلت فرم
C/D  تکوین و توســعه یافته است که 
یک ساختار مقیاس پذیر مشترك میان 
اعضای خانواده رنو و شریک آن نیسان 
است. این پلت فرم، نخستین بار در سال 
2013 میالدی معرفی شــد و پیش تر 

نیز، در آخرین نســل نیسان قشقایی، 
نیسان X-TRAIL و رنو تلیسمان هم 
به کار رفته است. در بازارهای خاصی، 
شــرکت رنو، مــگان چهــاردرب را با 
پیشرانه ای 130 اســب بخاری عرضه 
می کند؛ پیشرانه ای که با یک گیربکس 
7 ســرعته دو کالچه عرضه می شود؛ 
اما در بازار امارات چنین پیشــرانه ای 
عرضه نخواهد شد. بهای رنو مگان )115 
اســب بخاری( از رقم 52.900 درهم 
)14.400 دالر( شــروع و در فول ترین 
نسخه آن به 72.500 درهم )19.850 
دالر( ختم می شــود. رنو مگان به نحو 
قابل توجهی ارزان تر از دیگر خودروهای 
رقیب خــود ازجمله تویوتــا کروال که 
بهای آن از ۶7.500 درهم )18.400 
دالر( شروع می شود و نیز هوندا سیویک 
اســت که قیمت آن از ۶7.900 درهم 
)18.500 دالر( استارت می خورد. رنو 
مگان جدید با بهایی بســیار ارزان تر، 

به طور مستقیم درصدد شکار خریداران 
خودروهای کره ای است. این خودرو از 
یک صفحه نمایش لمســی به سایز 7 
اینچ بهره می برد که قابلیت سازگاری 
با اتصاالت تلفن هوشــمند را داراست؛ 
 ARKAMYS همچنین سامانه صوتی
هم در کابین آن در دسترس خریداران 
است. امکانات ایمنی این خودرو شامل 
مواردی چون: سامانه پایش نقاط کور و 
سامانه کمک پارکی می شود که فضا و 
پیرامون خودرو را به موازات عمل پارك 
دوبل، مورد اسکن قرار می دهد. نسخه 
پایه مگان تنها از دو کیسه هوای ایمنی 
در قسمت جلو بهره می برد، این درحالی 
است که نسخه فول آن از شش کیسه 
هوا من جمله جانبی و پرده ای برخوردار 
است. باتوجه به پیشــرانه 115 اسب 
بخاری این خــودرو، خروجی عملکرد 
آن عقب تر از دیگر خودروهای رقیب در 

این سگمنت است. 

مگان 2018
به امارات می رود

المبورگینی ساخت یک مدل چهار در 
جدید را آغاز کرده که قرار است زمانی 
در سال 2021 عرضه شود.  این کانسپت 
در دست ساخت، بخشی از برنامه مدیر 
المبورگینی، استفانو دومنیکالی برای 
تعیین رویکردی به منظور رشــد پایدار 
پس از عرضه شاسی بلند Urus در أواخر 
سال جاری است. مدتی است خبرهایی 
درمورد توســعه طیف محصوالت این 
خودروساز ایتالیایی با مدل چهارمی پس 
از هوراکان، اونتادور و Urus منتشر شده 
است. مدیر تجاری المبورگینی، فدریکو 

فوسکینی در پاسخ به امکان ایجاد خط 
تولید مدلی جدید اظهار داشت: ما باید 
صبور باشــیم،  Urus فعــال در مرحله 
پیش تولید اســت درحالی که هدف ما 
فروش دو برابر طی سال های آینده است 
و ما باید ابتدا به آن دست یابیم. اما مسلما 
همیشه در پی رشد هستیم. اگر بتوانیم 
گام اول را با Urus برداریم، گزینه های 
دیگری نیز وجود دارند. فوسکینی افزود: 
اطمینان از آنکه رویکرد آینده این برند 
در ســطح میراث آن اســت برای تمام 
کارهای ما ضروری است. به همین دلیل 

برای Urus به LM002 روی آوردیم و 
گزینه های دیگری نیز در میراث ما وجود 
دارند. المبورگینــی به منظور افزایش 
تولید Urus که قرار است در ماه دسامبر 
عرضه شود، میزان تولید خود در کارخانه 
Sant’Agata را دو برابر کرده اســت. 
گفته می شود مدل جدید المبورگینی 
یک خودروی موتور جلوی چهار در چهار 
سرنشین است. این سبک بدنه اولین بار 
در Estoque کانسپت در سال 2008 
معرفی شد. البته تولید این مدل به خاطر 

Urus به تعویق افتاد.

المبورگینی
چهار در
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خودروی وحشی رونالدو
باوجود اینکه هیچکس دقیقا نمی داند رونالدو صاحب 
چند خودرو است و این دارایی عظیم را کجا نگه می دارد، 
عکسی از او به همراه خودروهای مختلف منتشر شده که 
احتماال حکایت از یک پارکینگ خصوصی فوق العاده 
و تاثیرگذار دارد. از آنجایی که هر فوتبالیســت به یک 
خودروی بزرگ و جادار اســپورت نیــاز دارد احتماال 
رنجروور svr در شمار محبوب ترین خودروهای رونالدو 
قرار خواهد گرفت. رولزرویس گوســت، مازراتی کوپه 
گرن کابریو، مرسدس S65 AMG، پورشه 911 توربو 
MP4- المبورگینــی اونتادور ،GTO 599فراری ، S

12C، الفراری در لیســت خودروهــای رونالدو قرار 
دارند. پورشه 911 توربو و بوگاتی ویرون یکی از آخرین 
خریدهای این فوتبالیست سرشناس به شمار می آیند. 
اما تازه ترین خودروی مرد ســال فوتبــال جهان مدل 
جدید فراری اســت که اخیرا از آن رونمایی شــد. این 
مهاجم 32 ســاله رئال مادرید و تیم ملی پرتغال اخیرا 
تصویری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که نشان 
می دهد مالک یک دســتگاه خودروی فراری، آن هم از 
نوع F12 tdf شده است. از این مدل که جزو خاص ترین 
و کمیاب ترین ها در نوع خود به شمار می رود فقط 799 
دستگاه تولید شده و رونالدوی جوان شانس آن را دارد 
که داخل آن بتواند ســرعت 340 کیلومتر بر ســاعت 
را در کم تر از ســه ثانیه تجربه کند. به بهانه این پست 
اینستاگرامی، گشــت وگذاری می کنیم در دنیای این 

خودروی خارق العاده.

   تغییر در ظاهر و برتری مهندسی
شرکت فراری از همه دانش و تخصص خود در این مدل 
مخصوص توردوفرانس استفاده کرده و 100 کیلوگرم از 
وزن آن را نسبت به مدل استاندارد قبلی کاهش داده و 
به 1415 کیلوگرم رسانده است. فیبر کربن ماده اصلی 
ساخت قسمت های بدنه، ســپرهای جلو و عقب بوده؛ 
همچنین کانال های آیرودینامیک هوا که روی محفظه 
موتور و طرفین خودرو قرار گرفته اند نیز از آن ســاخته 

شده است. استفاده از فیبر کربن به اجزاء بیرونی فراری 
tdf F12 خالصه نشــده و اگر به داخل اتاق این خودرو 
نیز توجه کنیم درخواهیم یافت که بیشتر اجزاء داخلی 
نیز وامدار ایــن ماده مقاوم و کم وزن هســتند. در نگاه 
اول با مقایســه نمونه  جدید و قبلی و بررسی تغییرات 
آیرودینامیکی در بدنه متوجه خواهیم شــد تمام این 
تغییرات جنبه زیبایی نداشــته و آن طور که طراحان 
فراری اعتقاد دارند پس از سرعت 200 کیلومتر بر ساعت 
230 کیلوگرم نیروی داون فورس به وجود خواهد آمد که 
همین نیرو عامل بسیار مهمی در ایجاد عدم تعادل خودرو 
خواهد بود. به همین دلیل ایجاد تغییرات آیرودینامیکی 

در tdf F12 امری اجتناب ناپذیر است.

   ترمزهایی که به چشم نمی آید
هرچقدر افزایش ســرعت مایه برتری و مباهات است 
کاهش آن نیــز از چالش های بــزرگ طراحان خودرو 
به شمار می رود. در سیســتم ترمز این خودرو دقیقا از 
مدل هایپرکارال فراری استفاده شده و فنربندی آن نیز 
نسبت به نمونه قبلی 20 درصد سفت تر است و سیستم 
فرمان پذیری هم با تنظیم مجدد دامپرها شاهد تغییرات 
زیادی شده  است. به نحوی که در این سیستم چرخ های 
عقب فراری برای افزایش پایداری دقیقا همانند چرخ های 
جلو فرمان پذیر شده است. الستیک ها نیز پهن تر شده و 
شرکت الستیک سازی پیرلی نمونه سفارشی Pzero را 
 F12 جایگزین مناسبی برای الستیک های استاندارد
درنظر گرفته اســت. تلفیق این الســتیک ها و تنظیم 
سیستم فرمان پذیری فراری، عملکرد هر چهار چرخ را 

به شکل قابل قبولی تثبیت کرده است.

   یک موتور وحشی و البته سفارشی
قلب تپنده فراریtdf F12 یکی از شگفت انگیزترین های 
صنعت خودرو به شمار می رود. این موتور که به توربوی 
مدرن مجهز اســت به مراتب حســاس تر از موتور 12 
سیلندر المبورگینی آونتادور است، هرچند در تنظیمات 

الگوریتمی موتور 12 ســیلندر tdf F12، حداکثر دور 
پیشــرانه به عدد 8900 دور محدود شــده اما باوجود 
سیستم نمایشــگری که روی غربیلک فرمان قرار داده 
شده تعامل پدال گاز و دریچه مکش هوای منیفولد موتور 

بسیار وحشیانه به نظر می رسد.

   یکی از ۷۹۹ نفر
 tdf طبق اعالم شــرکت فراری تمامی 799 دســتگاه
F12 پیش فروش شــده است و شــاید رونالدو یکی از 
خوش شانس ترین های جهان باشــد که موفق شده با 
پرداخت بهای کمی بیش از 800 هــزار دالر )با دالر 4 
هزار تومانی حدود سه  میلیارد و 200 میلیون تومان( به 
یک سرمایه گذاری بلندمدت واقعی دست بزند زیرا این 
خودرو بی شک یکی از بهترین GTهایی است که تاکنون 
با این شکل وشــمایل و موتور خارق العاده به دست بشر 
ساخته شده است. حدود دو سال پیش بود که شرکت 
 berlinetta خودروسازی فراری نمونه جدیدی از مدل
F12 را به نمایش گذاشــت. نمونه جدید که نسبت به 
نســل قبلی تغییرات زیادی را به خود دیده و گام های 
مثبتی درجهت پیشرفت برداشته بود به افتخار مسابقات 
توردوفرانــس )Tour De France( که عرصه جهانی 
مسابقات سرعت به شمار می رود tdf F12 نام گذاری شده.

   مشخصات فنی
قلب تپنده: 12 سیلندر V شکل به حجم ۶.3 لیتر

حداکثر قدرت: 7۶9.۶ اسب بخار در 8500 دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور: 705 نیوتون متر در ۶750 دور بر دقیقه

جعبه دنده: 7 سرعته دوکالچه خودکار
مصرف سوخت )لیتر در یکصد کیلومتر(: 15.4
شتاب صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت: 2.9 ثانیه
حداکثر سرعت: بیش از 340 کیلومتر بر ساعت

زمان ورود به بازار: سال 201۶
 وزن خشک )کیلوگرم(: 1415

ظرفیت مخزن سوخت )لیتر(: 92 قیمت: 808.888 دالر



چارسو

در بخش چارسو صفحه سرگرمی گنجانده شده که شامل جدول 
خودرویی اســت و هر بار در شــماره آینده مجله جواب جدول را 
خواهید دید.همچنین در هر شــماره چارســو،اینفوگرافی هایی 
از موضوعات جذاب در حــوزه خودرو خواهیم داشــت.» آیا می 
دانید که«های خودرویی صفحه دیگری از این بخش اســت و به 
نوعی می توان گفت »چارسو« را همچون ضرب المثل »از هر دری 
سخنی« بشناســید زیرا از هر ســویی حرفی برای گفتن دارد.از 
شمال و جنوب و غرب و شرق،از چهار طرف،از چهار جهت،از چهار 

سو.چارسو را دنبال کنید.

پــرونــده راز صـنـعـت

41 شماره 02      آبان 1396



42

همایشراز صـنـعـت

جشن بيست سالگی اورندپيشرو برگزار شد
20 سال پیش درســت در روزهای انتهایی تابستان 
شــرکتی متولد شــد که حال یکی از پیش قراوالن 
قطعه ســازی بخش خودرو کشــور اســت. شرکت 
اورندپیشرو در سال 137۶ در زمینه طراحی و تأمین 
قطعات پلیمری خودرو با 200 نیــرو آغاز به کار کرد 
و حال این شــرکت به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه 
گروه رایزکو بــا بیش از 1100 نیــروی فعال به یکی 
از شرکت های برتر و پیشــرو در زمینه تولید قطعات 

خودرو تبدیل شده است.
29 شهریور امسال به پاسداشت همین موفقیت ها و 
در سالگرد 20 ســالگی اورندپیشرو جشنی در سالن 
فرهنگسرای صفادشــت کرج و با حضور پرسنل این 
شرکت بزرگ برگزار شــد. در این جشن حمیدرضا 
صمدی، مدیرعامل گروه صنعتی رایزکو و موســس 
شــرکت اورندپیشــرو به همراه خانواده شان حضور 
داشــتند تا در ســالگرد 20 ســالگی این شــرکت 
در کنار خانــواده بزرگ اورند جشــنی برپــا کنند. 

شهردارصفادشت نیز از دیگر مهمانان این جشن بود.
آرمان موسوی مدیرعامل شرکت اورندپیشرو در این 
مراسم با اشــاره مختصری به سابقه 20 سال گذشته 
شــرکت اورند گفت: تغییر لوله های سوخت در سال 
79 نخستین نوآوری اورند و حرکت موثری بود که نام 
این شرکت را در میان قطعه سازان مطرح کرد. حرکتی 
که استمرار آن توانست اورند را در میان سایر فعاالن 
این حوزه پیشرو کند.  او با اشاره به اینکه در آینده ای 
نزدیک شــاهد تولید نوارهای آب بنــدی داینامیک، 
لوله های ترمز و شــلنگ های فشــار قوی و ضعیف و 
وارد کردن تکنولوژی های روز دنیا به کشور هستیم، 
گفت: درحال حاضر اورند جزو پنج قطعه ساز اول ایران 
محسوب می شود جزو صد شــرکت برتر رتبه بندی 
شده توسط وزارت صنایع است. موسوی گفت: 1100 
نیروی کارآمد و ارزشــمند در این شــرکت مشغول 
به کار هستند و امید اســت با رهبری و هدایت جناب 
آقای صمــدی در آینده ای نزدیــک اهدافی که برای 
شرکت تعیین شــده یک به یک محقق شود. ازجمله 
اهداف شرکت اورند دســتیابی به میزان فروش ۶5 
میلیارد تومان در ماه است.  او ادامه داد: صنعت خودرو 
در ایران درحال تحول اســت. محصوالت قدیمی با 
تیراژ باال مثل پراید و سمند به تدریج جای خود را به 
محصوالت جدید با تیراژهای پایین تر می دهند. این 
موضوع داخلی ســازی خودرو را سخت تر می کند. از 
سوی دیگر خودروســازان نیز در فشار بازار هستند و 
مشــتریان نیز بهبود کیفیتی بدون افزایش قیمت از 
آن ها انتظار دارند. بخشــی از این فشارها به صنعت 
قطعه سازی وارد می شود. در این شرایط شرکت هایی 
موفق هســتند که در چند حوزه بتوانند خیلی خوب 
عمل کنند. یکی از این موارد سرعت عمل باال و انجام 
به موقع سفارش هاست و مورد دیگر نوآوری است که 
خوشبختانه اورند ســابقه خوبی در نوآوری و انتقال 

تکنولوژی به داخل کشور دارد.
موسوی با اشــاره به اینکه اورند را همه با کیفیت برتر 
می شناسند، گفت: اما این کافی نیست و ما باید بازهم 
شاخص های کیفی را افزایش دهیم. کاهش ضایعات 
و مدیریت هزینه در عرصه رقابــت مهم ترین پارامتر 

است. آن تولیدکننده ای در عرصه رقابت می ماند که از 
این مورد غافل نشود. این به معنی باال رفتن بهرهوری 
و کاهش توقفات خط تولید و از سوی دیگر خریداری 

مواد اولیه بهینه است.
در ادامه این مراسم عباس غفاری مدیر منابع انسانی 
گروه صنعتــی رایزکو نیز به ارتقاء نیروهای انســانی 
و تاثیر آن بر رشــد و ارتقاء یک سازمان سخن گفت 
و ســعیدی پور دبیر صندوق قرض الحســنه شرکت 
اورندپیشــرو گزارشــی از فعالیت های این صندوق 

ارائه داد.
در ادامه این مراسم که همراه با موسیقی زنده بود، از 
تمبر یادبود 20 سالگی شرکت اورندپیشرو رونمایی 

شــد و کیک 20 سالگی شــرکت ازســوی ریاست 
هولدینگ رایزکو و خانواده  او بریده شد؛ همچنین از 
طرف حمیدرضا صمدی به یکی از فرزندان پرسنل این 
شرکت که از ابتدای تحصیل تا مقطع دیپلم را با معدل 
باال گذرانده بود خودروی پرایدی اهدا شد و هدایایی 
نیز به برندگان مسابقات ورزشی شرکت اورندپیشرو 

اعطا شد.
 

     مأموریت و چشم انداز اورندپیشرو
بیانیه چشم انداز

تبدیل شدن به یک شــرکت قطعه ساز برتر در سطح 
بین المللی تا سال 1400 با دستیابی به اهداف زیر:

 ارتقــاء جایــگاه شــرکت به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده در خاورمیانه و یکی از تولیدکنندگان برتر 
جهان در حوزه سیستم های سوخت رسانی باحضور در 

یکی از هر پنجاه خودروی تولیدی در جهان
 ورود به بازارهای همگون یدکــی و غیرخودرویی 
به میزان 20 درصد از سهم فروش ساالنه با محوریت 

تولید
 رشد سودآوری به میزان 10 درصد نسبت به سال 

گذشته
 نوآوری در طراحی و توسعه محصوالت و فرآیندهای 
مرتبط با محصــوالت همگام با تکنولــوژی روز دنیا 

به میزان پنج محصول یا فرآیند جدید در هر سال
 دستیابی به رشد مستمر سطح رضایت ذي نفعان 

خصوصا مشتریان از طریق محصوالت و خدمات برتر
  

     بیانیه مأموریت 
 شرکت اورندپیشرو به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه 
گــروه رایزکو، در زمینــه طراحــی و تأمین قطعات 
پلیمری خودرو ازجمله اجزاء سیستم سوخت رسانی، 
نوارهای آب بندی و سایر قطعات تزریقی، اکسترودری 
و... برای خودروسازان ایران و جهان و همچنین پاسخ 
به نیازهای متقاضیان قطعات پلیمری در سایر بازارها 
و صنایع با تکیه بر نیروی انســانی توانمند و متعهد، 
تکنولوژی سرآمد و با پیروی از استانداردهای ملی و 

جهانی فعالیت می نماید.

در ادامه این مراسم 
که همراه با موسیقی 
زنده بود، از تمبر یادبود 
2۰ سالگی شرکت 
اورندپیشرو رونمایی شد 
و کیک 2۰ سالگی شرکت 
ازسوی ریاست هولدینگ 
رایزکو و خانواده شان 
بریده شد
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1. از وسایل کمک راننده در خودروـ  سرعت گیر
2. دریچه، سرپوشـ  دانه شگفت انگیزـ  عمل تولید صدا به وسیله تنظیم جریان هوای عبوری 

از دهان انسان را گویند
3. پایانـ  محل نگهداری خودروـ  همیشگی

4. از پسوندهای اقوام ایرانیـ  از خودروسازان پیشین کره جنوبیـ  اعتبار
5. ناو کوچکـ  میخ کوچک با سر مسطح و گردـ  جاری در بدن

6. طرح این حیوان در لوگوی کمپانی پژو استفاده شده استـ  خودروساز ژاپنی 
7. از محصوالت هیوندایـ  از اعدادـ  از مدل های پرطرفدار بوگاتی

8. هدایتگرـ  هم نام خودروییست و هم نام یک قله در ایرانـ  کام، سقف دهان
9. به اهالی تایلند اطالق شودـ  سریع ترین خودروـ  مفقودشده

10. رمز کتاب التهذیب شیخ طوسیـ  یکی از شهرهای چینـ  اقامتگاه سایه بانی
11. از شهرهای فرانسهـ  چلنجر محبوب ترین مدل این خودروسازیستـ  از وسایل حمل ونقل 

عمومی
12. باالتر از چشمـ  هم نام آقایان است و هم از خودروسازان ایرانـ  خاک نمناک

13. نادرـ  شمردنـ  مرواریدـ  سنگ ریزه خردتر از ریگ
14. ریاضیدان معروف آلمانیـ  ابزارکـ  به رانندگان متخلف تعلق می گیرد

15. بزرگ ترین خودروساز ایتالیا ـ  کمپانی جنرال موتورز متعلق به این کشور است

1. خودروی محبوب جیمز باندـ  غار
2. از حواریون و از دوازده رسوِل برگزیده عیسی بودـ  پیروان شیخ عبدالوّهاب را گویندـ  مویز ته زده

3. از طرح های اقتصادیـ  چرخشیـ  از خودروسازان ایرانی
4. نام یک انیمیشن معروفـ  تری، رطوبتـ  مجموعه سلول های هم شکل که ساختمان مشابهی دارند 

5. نگهبان بدنـ  مدت زمان رسیدن خودرو از سرعت صفرـ  پوششی لوالیی که روی موتور وسیله نقلیه است
6. کشوری که در آن اتومبیل کثیف، یک جرم جنایی محسوب می شودـ  از خودروسازان منطقه اسکاندیناویـ  »با« ترکی

7. دستگاهي است که وظیفه آن تقسیم ولتاژ قوي بین شمع هاي موتور استـ  لوچـ  مجموع حجم سیلندرها است
8. طرف، جهتـ  به خودروهای 

سواری معمولی یا اصطالحاً 
صندوقدار می گویندـ  رختخواب
 9. از بندرهای استان هرمزگان 
ـ ُسست شدنـ  از حروف ربطـ  از 

بازی های سرگرم کننده!
10. نظیره طنزآمیزی از جایزه نوبل 

استـ  تازهـ  براي تقویت برق باتري 
استفاده می شودـ  یک شرکت 

خودروساز چینی
11. طاقت و توانـ  از انواع المپ های 

استفاده شده در خودروـ  از مدل های محبوب و 
جدید خودروسازی تویوتا

12. تکرار یک حرفـ  عملیات تشخیص مشکل 
ماشینـ  شهری در جنوب تهران

13. مقیاسی برای توان و قدرت موتورـ  
نمایشنامه ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیرـ  از 

فلزات گرانبها
14. تندروـ  به  گونه ای از خودروها اطالق 

می شود که برای گروهی چندنفره استفاده 
می شودـ  تمرکز این شرکت آلمانی عموماً 
بر طراحی و ساخت خودروهای اسپورت و 

خودروهای لوکس معطوف می باشد
15. ارتقاء کارایی خودروـ  نیزه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

افقی

عمودی
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گزارشراز صـنـعـت

ممکن اســت در عرض چند ثانیه بتوانید ماشین را 
دوبله پارك کنید یا خود را از یک گــره ترافیکی با 
الیی کشــیدن به موقع نجات دهید، اما همین شما 
ممکن اســت نکات ریزی را در نگهداری از خودرو 
ندانید. نکاتی که رعایت آ ن هــا می تواند عمر مفید 
خودروی تان را افزایش دهد. در شماره قبلی نشریه به 
برخی از این نکات اشاره کردیم. در این شماره نکات 

کاربردی دیگری را یادآور شده ایم.
یکی از مواردی که هــر راننــده ای در طول دوران 
رانندگــی اش با آن مواجه می شــود این اســت که 
گاهی ممکن است حین رانندگی، باتری خالی شود. 
چنانچه در خودرو دستگاه جامپ استارت به همراه 
داشته باشــید، می توانید بااستفاده از این دستگاه از 
یک خودروی دیگر شارژ باتری بگیرید یا به اصطالح 
باتری به باتری کنید، اما یادتان باشــد صرف مجهز 
بودن به جامپ اســتارت به این معنی نیســت که 
می دانید چطور از آن اســتفاده کنید. اگرچه فرآیند 
استفاده از دستگاه چندان پیچیده نیست، اما توصیه 
می شود دســت کم یک بار پیش از آنکه به استفاده 
از دســتگاه مجبور شوید، نحوه اســتفاده صحیح از 
آن را یاد بگیرید. این کار در حین ســادگی می تواند 
خطرناك باشــد. به همین دلیــل در حین باتری به 
باتری کردن اصول ایمنی را رعایــت کنید. مثال در 
نزدیکی محل خودرو سیگار نکشید تا جرقه ای ایجاد 
نشود. حتی اگر وســواس زیادی برای رعایت ایمنی 
دارید بهتر است تا برای کامل کردن اقدامات ایمنی 

از یک عینک محافظ چشم نیز استفاده کنید. 
خودرویی کــه می خواهید از آن شــارژ بگیرید باید 
نزدیک خودروی شما، اما نه چســبیده به آن پارك 
شده باشد. درضمن، مطمئن شوید کابل ها و اتصاالت 
را به پایانه های درست وصل کرده اید. در آخر، قبل از 
اینکه دو سر کابل ها را به یکدیگر اتصال دهید، بررسی 
کنید سیستم جرقه زنی هر دو خودرو خاموش باشد.

از موارد دیگری که ممکن اســت کم تر در خودرو به 
آن توجه شود ســفت کردن فیلتر روغن است. اگر 
موتور خودرو نتواند مقدار کافــی از روغن موتور را 
به گردش درآورد، خودروی شما از حرکت باز خواهد 
ایســتاد و باید یک یدك کش خبر کنید. برای اینکه 
این وضعیــت برایتان پیش نیاید، الزم اســت برای 
تعویض فیلتر روغن از یک آچار سایز مناسب استفاده 
کنید. اگر در انتخاب سایز آچار دچار اشتباه شوید، 
ممکن است این احساس به شما دست دهد که دارید 
فیلتر را محکم می بندید، حال آنکه فقط دارید آچار 
را می چرخانید. اگــر نوع فیلتر را عــوض کرده اید، 
ممکن است ســایز آچاری که قبال به وسیله آن این 
کار را انجام می دادید دیگر با فیلتر جدید هم خوانی 
نداشته باشد. از این رو، قبل از اقدام به تعویض فیلتر، 
بررسی کنید آچار مناســب آن را نیز داشته باشید. 
شاید ابتدا فیلتر را با دست ســفت کنید، اما بدانید 
حتی اگر این کار را با دست انجام می دهید الزم است 
نیم پیچ آخر را با آچار سفت کنید تا فیلتر به درستی 
بسته شــود. این مســئله را جدی بگیرید، زیرا اگر 

فیلتر شل بسته شود، روغن موتور به دیگر قسمت ها 
سرایت می کند و عملکرد موتور مختل خواهد شد و 
در موارد خطرناك تر ممکن است باعث آتش سوزی 

از زیر کاپوت شود.
شل یا سفت بستن مهره های چرخ هم مسئله مهمی 
است که باید بدان توجه داشت. خیلی ها نمی دانند 
بعد از تعویض الستیک چگونه باید مهره های چرخ را 
ببندند. برای یادگیری قدم به قدم این مهارت توصیه 

می شود به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کنید.
چنانچه قصــد دارید چرخش یا تعویض الســتیک 
انجام دهید مطمئن شوید بعد از اتمام کار، مهره ها را 
بیش از اندازه شل یا سفت نبسته باشید. اگر مهره ها 
را شل ببندید چرخ ها لق خواهند خورد. سفت بستن 
بیش از انــدازه مهره های چرخ نیــز اثر مخرب دارد 
و می تواند موجب آســیب دیدگی روتور یا چرخانه 
شود. در بعضی شرایط آب و هوایی، باز کردن مهره ها 

دشوارتر می شود.
به طور مثال، در فصل زمســتان ممکن است مهره ها 
به علت ســرما و یخ زدگی طوری بــه گل میخ چرخ 
بچسبند که جداســازی آن ها به راحتی امکان پذیر 
نباشــد. برای توزیع یکنواخت بار توصیه می شــود 
مهره ها را طبق یــک الگوی متناوب کــه به الگوی 
ستاره مشهور است، ببندید. می توانید ابتدا مهره ها 
را به وسیله یک آچارچرخ مناسب سفت کنید، اما در 
مرحله آخر الزم است از یک آچار تُرك کمک بگیرید 

تا از میزان بار وارد شده مطمئن شوید.

عمر خودروی خود را بيشتر کنيد
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رزین در صنعت به خصوص صنایع پلیمری کاربرد های 
فراوانی دارد. با این حال همــواره نگرانی های فراوانی 
درمورد آالینده بودن این محصول وجود داشته است. 
رزین Resin درواقع یک نوع ترشــح هیدرو کربنی از 
تعدادی از گیاهان است. رزین در فارسی همان صمغ 
یا با صمغ پوشــاندن معنی می دهد کــه از صمغ کاج 
مخروطی شکل گرفته می شود. البته این ماده درحال 
حاضر به دلیل مصارف متعددش به صورت صنعتی تولید 
می شــود و در تولید الك و جال دهنده ها، چسب ها و 

بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.
باتوجه به خطرات روزافزون آلودگی های محیط زیستی 
به ویژه آلودگی های ناشی از صنایع و همچنین حساسیت 
سازمان های فعال زیست محیطی مانند سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان های مردم نهاد و سایر سازمان های 
ذی ربط باید به دنبال راه هایی بود که این آالیندگی ها 
به حداقل برســد. در این باره کارشناســان استفاده از 

رزین های EVOH را توصیه می کنند.
رزین EVOH یک کوپلیمر تصادفــی از مونومرهای 
اتیلن و وینیل الکل است. کارشناسان درمورد کاهش 
اثرات زیست محیطی به واســطه استفاده از رزین های 
EVOH معتقدند: EVOH یک اتیلن الکل اســت که 
عمدتا از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. 
هیچ گاز سمی در اثر ســوختن ایجاد نکرده و گرمای 
حاصل از احتراق آن نیمی از گرمای سوختن پلی اتیلن 
است و سبب آسیب رساندن به محیط زیست نمی شود. 
این تکنولوژی پیشــرفته به ما اجــازه می دهد تا در 
بســته بندی مواد غذای به جای ماده PVDC که برای 
محیط زیست  مضر اســت، از ماده EVOH که سازگار 
با محیطزیست اســت، بهعنوان یک پالستیک مانع و 
محافظ استفاده کنیم. برخالف PVED، EVOH حاوی 

کلر، دیوکســین، فلزات و سایر عناصر است که ممکن 
است باعث اختالالت غدد و بروز بیماری شود .

 رزین های EVOH باتوجه به ویژگی های استثنایی قادر 
است تا 10هزار برابر بیشــتر از الیه LDPE، خاصیت 
مانع شوندگی دارند. یک الیه نازك EVOH یک مانع 
قدرتمند و موثر در برابر گازها را فراهم می کند. از این 
رو باعث ماندگاری باال در مواد غذایی مختلف می شود .

EVOH مزایای الیه     
ازجمله مزایای EVOH می توان به جلوگیری از نفوذ 
اکسیژن، نیتروژن، دی اکسیدکربن و هلیوم اشاره کرد 
و از سوی دیگر عمر مفید مواد غذایی را به شدت افزایش 
می دهد و مواد مغــذی آن ها را در مقابــل باکتری ها 
محافظت می کند و محصوالت بسته بندی شده ، که برای 
مدت زمان طوالنی ذخیره می شوند ، تازه باقی می ماند. 

از سوی دیگر نیاز به نگهداری را کاهش می دهد یا حتی 
به طور کامل آن را حذف می کند؛ همچنین طعم، عطر، 
رنگ و طراوت همه محصوالت بسته بندی شده به قوت 

خود باقی می ماند. 
جذابیت بصری محصوالت را بــرای مصرف کنندگان 
افزایش می دهد. به جذب توجه خریداران کمک می کند، 
و باعث می شــود که محصول حتی بهتر به نظر برسد. 
قابل بازیافت بوده و از نظر تاثیرات محیط زیستی ایمن 

و پاك است.
مانع نفوذ اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی می شود. 
نفوذ اکسیژن باعث تسریع در فاسد شدن مواد غذایی 

می شود.
درواقع به مواد غذایی کمک می کند که همواره تازه باقی 
بمانند و از تجزیه زودرس جلوگیری می کند. این نوع از 
تکنولوژی در بسیاری از برنامه های کاربردی پزشکی، 

دارویی و لوازم بسته بندی استفاده می شود.
در حوزه بسته بندی محصوالت آرایشی این محصول 
برای جلوگیری از نفوذ اکسیژن و بو به داخل بسته بندی، 
جلوگیری از خروج ترکیبات ســودمند، امکان تولید 
بسته بندی شــفاف، مقاومت شــیمیایی باال در برابر 

ترکیبات محصوالت آرایشی مورد استفاده است.
همچنین در بسته بندی مواد شیمیایی می توان از این 
محصول کمک گرفت. مقاومت عالی در برابر حالل ها، 
بنزین، سموم کشاورزی و مواد شــیمیایی، مقاومت 
در برابر تغییر شــکل، تورم یا نرم شدن بسته بندی از 

ویژگی های این محصول است.
در حوزه مواد کشاورزی این محصول باعث جلوگیری از 
افت کیفیت خوراك، ممانعت در برابر عبور سموم، حفظ 

سموم در خاك برای مدت طوالنی می شود.
 همچنین در لوله های ساختمانی و صنعتی می تواند 
مانع زنگ زدگی، جلوگیری از نفوذ اکسیژن و دیگر گازها 
و همچنین مواد شیمیایی حتی در دماهای باال، مقاومت 
حرارتی عالی و طول عمر باالی 50 سال به خاطر مقادیر 
زیاد آنتی اکسیدان موجود در رزین، حمل و نصب آسان 

لوله، مقاومت سایشی باال باشد.
 در مخزن ســوخت و لوله های انتقال سوخت خودرو  
این محصول ســبب کاهش وزن و افزایش استحکام، 
کاهش احتمال سوراخ شدن و نشــتی در تصادفات، 
قابلیت فرم دهی در اشــکال پیچیده، قابلیت بازیافت، 

ضدخوردگی می شود.
EVOH اغلب در بین دیوار پالستیکی داخلی و بیرونی 
بطری، شیشه یا لوله قرار دارد. الیه نازك چسبنده ای 
بین الیــه EVOH و دیــواره داخلــی و خارجی قرار 
می گیرد. درنتیجه EVOH اغلب به عنوان تکنولوژی 

مانع چندالیه شناخته می شود.

EVOH کاهش آلودگی های محيط زیست با
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