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سرمقاله

سازان

نقش محوری قطعه
در اجرای قراردادهای خودرویی پسابرجام
در شــرایطی کــه
صنعت خــودروی
ایــران چنــد
تفاهمنامــه و
حمیدرضا صمدی
قرارداد مهم جذب
ســرمایهگذاری،
انتقال فنــاوری و تولیــد مشــترک را در دوران
پســابرجام منعقد کرده اســت .قطعهســازان و
مجموعهســازان رتبــه یک ایران نقــش اصلی و
محــوری را در موفقیتآمیــز بودن اجــرای این
قراردادها برعهده دارند.
حدود دو ســال پیش برنامه جامع اقدام مشترک
(برجام) بیــن ایران و شــش قــدرت جهانی به
امضاء رســید .اجرایی شــدن این برجــام ،ورود
ســرمایهگذاران خارجی و بهویــژه اروپایی برای
ســرمایهگذاری در بخشهای مزیتدار اقتصادی
ایران و بهویــژه صنعت خودرو و قطعهســازی را
بهدنبــال داشــت کــه نهایتــا منجر بــه انعقاد
تفاهمنامههــا و قراردادهــای ســرمایهگذاری و
همکاری مشــترک بین شــرکتهایی چون پژو،
سیتروئن و رنو با شرکای ایرانی خود شده است.
از سویی این قراردادها و تفاهمنامههای خودرویی
پســابرجامی ،زمانی مفیــد واقع میشــوند که
قطعهسازان و مجموعهسازان رتبه یک ایران ،نقش
اصلی و محوری را برعهده دارند.
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در این راســتا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
قراردادهای جدیــد خودرویی با خودروســازان
خارجی ،بر اجرایی شدن ،بر شرط اصلی آغاز تولید
خودروهــای جدید با داخلیســازی  40درصد و
صــادرات  30درصدی خودروهای پســابرجامی
تاکید کرده است.
باتوجه بــه توانمنــدی باالی فنی ،مهندســی و
تکنولوژیک قطعهســازان بزرگ و مجموعهسازان
رتبه یک ایرانی ،دولت باید به تمام خودروسازان
خارجی که خواهان حضور در بازار ایران هســتند
بقبوالنــد که تنها راه رســیدن به بــازار ایران ،از
ســرمایهگذاری و تولید در صنعت قطعهســازی
داخلی میگذرد.
باتوجــه به جمعیــت  80میلیون نفــری ایران و
جمعیت حدودا  400میلیون نفری کشــورهای
همســایه که جمعا نصف جمعیت کشــور پهناور
و بزرگی چــون چین را تشــکیل میدهند ،ایران
میتواند به هاب صنعت قطعهسازی و خودروسازی
در منطقه تبدیل شــود ،البته بهشــرط استفاده
درست از توانمندیها و پتانسیلهای شرکتهای
قطعهسازی داخلی.
قطعهســازان توانمنــد ایرانی نقــش اصلی را در
اجرایی شدن قراردادهای جدید خودرویی برعهده
دارند و در این زمینه قراردادهای مناسبی نیز بین
چند قطعهســاز رتبه یک ایرانی و چند قطعهساز

بینالمللی در دو ســال گذشــته منعقد شده که
انتقال تکنولوژی و ســرمایهگذاری مشــترک در
خطوط تولید را در بر میگیرد.
مشــارکت کامل قطعهســازان داخلی در اجرایی
شــدن قراردادهای خودرویی پســابرجام ،دقیقا
درراســتای اجرایی شدن سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی مدنظــر مقام معظم رهبری اســت تا با
ِ
ســاخت داخلی قطعات خودروهــای تولیدی در
ایران ،وابستگی به قطعات خارجی در کشور کاهش
یافته و صنعت خودروی ایــران دربرابر تکانههای
ناشــی از برخی اقدامــات خصمانه کشــورهای
خارجی ،مصون میماند.
با داخلیســازی قطعاتی ،حتی درصورت خروج
خودروســازان خارجی از ایران نیــز ،وقفهای در
فعالیت خطوط تولیــد خودرو در کشــور ایجاد
نخواهد شد.
در این زمینه باید از تجربیات سالهای نهچندان
دور مبنی بر توقف خطوط تولید برخی خودروها
بهدلیل قطع همکاری برخی خودروسازان خارجی
پند گرفته و به رهنمودهــای مقام معظم رهبری
عمل کرد که صرف مونتاژکاری صنایع داخلی را
نادرست دانسته و بر بومیسازی صنایع بزرگ در
کشور تاکید داشتهاند .تحقق این موضوع توسعه
صنعتی و اشتغال پایدار و مولد در داخل کشور را
بهدنبال خواهد داشت.

پــرونــده

قطعه سازان داخلی

در پرونده ویژه هر شــماره راز صنعت می توانید درباره یکی از
شــاخه های صنعت خودرو ،مطالبی در قالــب گزارش،گفت و گو
و یادداشــت های متعــدد بخوانید.پرونده ویژه این شــماره به
توانمندی قطعه سازان بی رقیب داخلی پرداخته که رقبای شان
بزرگ ترین قطعه سازان مطرح جهان هستند.

شماره  03آذر 5 1396

پرونده ویژه قطعهسازی

گزارشی از فعالیتهای سایت دو و سه شرکت اورند پیشرو

وارد بازار جهانی میشویم
بیست ســال از آغاز
فعالیت شرکت اورند
پیشرو میگذرد و در
سعیده علیپور
این سالها همواره در
مسیر گسترش دانش،
مهارتها و تخصص فنی ،مطابق با پیشرفتهای روز
دنیا و در جهت بهبود ایمنی ،ســامت و رفاه جامعه
و مشــتریان نهائی خود گام برداشته و با بهکارگیری
تواناییهای خود در تحقیقات و نوآوری و با استفاده از
تکنولوژیهای نوین ،کرده است.
لولههای پلیمری تکالیه ،ســهالیه و پنجالیه ،باک
پلیمری تکالیه و ششالیه ،قطعات مختلف تزریقی،
نوارهای آببنــدی خودروها و نیــز خطوط مجهز
مونتاژی نمونههایی از فعالیت این شــرکت بزرگ با
بیش از هزار پرسنل است که در سایتهای مختلف
تولیدی برای بزرگترین خوروســازان کشور قطعه
تولید و حتی بخشی از محصوالتشان را به کشورهای
دیگر صادر میکنند.
در این گــزارش قصد داریــم تا از زبــان مدیران دو
سایت بزرگ اورند پیشرو از وضعیت تولید بخشی از
محصوالت متنوع این شرکت را ارائه کنیم.
   درسایت دو اورند چه میگذرد؟

مهــدی صداقت ،مدیر ســایت دو اورند پیشــرو در
مورد تولیدات این بخش میگوید :ســایت دو اورند
تولیدکننــده باک ،گلویــی ،مخازن شیشهشــور و
کانالهای هوا است.
بهگفته او این باکها بر اساس استاندارد یورو  ۴تولید
میشــود .بر اساس این اســتاندارد ،باکها مجهز به
الیهای هســتند که در مقابل بخــار بنزین مقاومت
دارد ،بهطوری که بخار بنزین به محیط بیرون انتشار
پیدا نکند .از همین رو الیههایی که در باک استفاده
میشود ،مواد مخصوصی دارد.
   استفاده از مواد اولیه مرغوب

مواد اولیه اصلی تولیــد باک در ســایت دو اورند از
پلیاتیلن سنگین است که مقاومت مکانیکی خوبی
دارد و از بهترین منابع اروپایی تهیه میشود تا کیفیت
مطلوب و بر اساس استانداردهای بینالمللی باشد.
صداقت با بیان اینکه اورند پیشرو انواع باکها را برای
شــرکت ایران خودرو تولید میکند و اخیرا نیز برای
شرکت سایپا تولیداتی داشته است ،میگوید :ساخت
باک برای خانواده  ، ۲۰۶ ،۴۰۵تیبا ،آریسان و اخیرا ً
پروژه جدی ِد اضافه شــده به فعالیتهای ما ســاخت
باک برای شــرکت ایکاپ است؛ همچنین پروژههای
جدیدی نیز در برنامه آینده شــرکت وجود دارد که
از آن جمله میتوان به پروژه ســازه گســتر و پروژه
باکهای بهمن خودرو اشاره کرد.
یکی از بخشهایی که در سایت دو کارخانه اورند فعال
است و در آن از پیشرفتهترین دستگاههای این صنعت
با آخرین تکنولوژی آلمانی متعلق به شرکت کاردکس
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استفاده میشــود ،مرحله تزریق بادی است .در این
بخش باکهای ششالی ه تولید میشود.
   باک بنزین

باک به محفظــه نگهداری بنزیــن در خودرو گفته
میشود .محل استقرار این قطعه در قسمت تحتانی
خودرو بوده و در خانواده قطعات ایمنی قرار دارد .این
قطعه باید دربرابر ضربه ،مقاومــت مکانیکی خوبی
داشته باشد و در صورت بروز سانحه ،بنزین از آن به
محیط تراوش نکند .با توجه به عملکرد مورد نياز ،باک
بنزین باید ویژگیهای ذیل را دارا باشد :یک محفظه
ایمن برای نگهداری بنزین باشــد ،هنگام پر شــدن
بنزین در این محفظه جرقه و جریانی ایجاد نشــود،
محفظه باید مقــدار معینی بنزیــن را در خود جای
دهد و فاقد هرگونه نشتی باشد ،مشخصههای حجم
باک نســبت به ارتفاع بنزین باید منظور شود ،شیر و
مســیر بخارات جهت ورود و خروج بنزین از باک در
این مجموعه لحاظ میشود ،سوخترسانی به موتور
توســط پمپ بنزین از این محفظه انجام میشود و
همچنین قابليت مقاومت باال در برابر شرایط محيطی
و همچنین انــواع کيفيت ســوخت و افزودنیهای
احتمالی در تمامی دوران عمر خودرو را داشته باشد.
   همکاری سایتهای دیگر

جوش باک ،یکسری قطعات تزریق
سپس در مرحله
ِ
پالستیک که در سایتهای دیگر اورند تولید میشود
را با روش هات پلیت روی باک جــوش داده و بعد از
آن باک آماده مجموعهسازی میشود .در کنار سایت

دو که در آن باک تولید میشود ،در سایتهای دیگر
اورند نیز پمپ بنزین و لولههای سوخت تولید شده و
در سایت دو روی باک سوار و بهصورت مجموعه شده
به مشتری ارسال میشود.
صداقت با اشاره به اینکه تولیدات شرکت اورند بهروز
است ،میگوید :هر روز ســایت خودروسازها را چک
میکنیم و حسب نیاز آنها محصوالت مورد نیازشان را
ارسال میکنیم تا روی خودروها نصب شود .
   کد شناسایی

اما آنچه در این میان باکها و محصوالت ساخته شده
در سایت دو شرکت اورند را از دیگر محصوالت بازار
متمایز میکند ،کد شناسایی است که روی تکتک
محصوالت نصب شــده اســت .این کد به مشتریان
امــکان میدهد درصورت بروز اشــکال در آن قطعه
مراتب را به شــرکت اطالع دهند تا هرچه ســریعتر
خطای موجود رفع شود.
مدیر ســایت دو اورند میگوید :اگر خطایی از طرف
مشتریها به ما ابالغ شــود ما میتوانیم از سیستم
کدینگ تشــخیص دهیم که این قطعه در چه زمانی
با چه مــواد اولیهای و توســط چه اپراتــوری تولید
شده اســت .حتی میتوانیم بفهمیم در کدام بازهای
خطا داشــتهایم و براســاس همین بازه زمانی ،بقیه
کاالها را فراخوان کنیم تا قبل از اینکه مشــتریها
مشکلشان را به ما اعالم کنند ،اشکاالت کشفشده،
رفع شــود .این موضوع باعث میشود که ما بهعنوان
تولیدکننده قطعه به مشتریانمان اطمینان میدهیم
که پاسخگوی کیفیت محصوالتمان هستیم.

   میزان رضایتمندی مشتریان

شــاید همه اینها خود دلیلی اســت کــه اورند را به
یکی از کیفیترین قطعهســازان داخلی تبدیل کرده
اســت .مدیر ســایت دو در اینباره میگوید :ما جزو
قطعهســازان گرید  +Aخودروســازان هستیم .این
امتیاز از روی زمان تحویل و کیفیت محصوالت تعیین
میشود .معیار کیفیت محصوالت نیز از نوع برگشتی
کاال ارزیابی میشود.
صداقت ادامــه میدهد :ما با استقرارسیســتمهای
بهروز تضمین کیفیت و نظارتهایی که داریم سعی
میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن با بهترین کیفیت
محصوالتمان را به مشتریان ارائه دهیم و برای همین
توانستیم گرید  +Aرا داشته باشیم.
   ظرفیت تولید  سایت دو

ظرفیت تولید سایت دو اورند با حدود  135پرسنل،
روزانــه  ۴۵۰۰عدد با ک اســت ،که برحســب نیاز
مشــتریان این تولید متغیر خواهد بود .این درحالی
اســت که در حال حاضر نیز اغلــب باکهای مورد
اســتفاده در خودروهای داخلــی از همین کارخانه
تهیه میشود.
   به جهانی شدن میاندیشیم

صداقت میگوید :شــرکت اورند پیشرو با سابقه ۲۰
ساله خود در زمینه سوخترســانی امروز رهبر بازار
است ،با پروژههایی که در دست دارد قصد دارد همواره
نهتنها در سطح بهترین قطعهساز ایران که در سطح
جهانی هم مطرح باشد .به گفته صداقت یکی از اهداف
شرکت ما این است که طبق افق  ۱۴۰۰بزرگترین
تولیدکننده در خاورمیانه در سیستم سوخترسانی

باشیم و روزی برسد که در هر  ۵۰خودروی تولیدی
در دنیــا حداقل یکــی از محصوالت شــرکت اورند
استفاده شود.
   در سایت سه اورند چه میگذرد؟

در این بخش شرکت اورند پیشرو نوارهای آببندی در
خودرو ساخته میشود که وظیفه آن ممانعت از ورود
باد ،آب و گردوغبار به درون اتاق خودرو است و نقش
اصلی آنها ایجاد آسودگی و امنیت سرنشینان داخل
خودرو دربرابر عوامل مذکور است؛ همچنین این قطعه
باید دارای نقش مهمی در زیبایی و سازگاری تزئینی با
طراحی خودرو باشد.
مهران ردایی ،مدیر ســایت سه شــرکت اورند پیشرو
میگوید :تولیدات سایت سه شــرکت ما خودروهای
ساخت داخل شامل ،۴۰۵،۲۰۶:سمند ،پارس ،برلیانس
و خودروهای جدید دیگر است؛ همچنین تمامی نوارهای
آب روی سقف ،نوارهای داخل پنجره و تمامی نوارهای
پالستیکی دیگری که در جایجای خودرو مورد استفاده
قرار میگیرد در شرکت ما تولید میشود.
   مواد برگشت پذیر

دو نوع سیســتم آببنــدی در طراحــی خودروها
مورد اســتفاده قرار میگیرد که یکی از آنها نوارهای
آببندی الستیکی و دیگری نوارهای آببندی TPE
است که شــرکت ما نوارهای  TPEرا تولید میکند.
اما چرا باید از نوارهای آببندی  TPEاســتفاده کرد
و آنرا جایگزین نوارهای الســتیکی کرد؟ ردایی در
پاسخ به این سوال میگوید :این ماده قابلیت بازیافت
به چرخه تولید دارد و از ســوی دیگر نوع الستیکی
این نوارها آالینده محیطزیست است .از سوی دیگر
یکدست نبودن کیفی الســتیکها به ظاهر خودرو

لطمه میزند .این درحالی اســت که ما در کشــور
تنهــا تولیدکننده ایــن نوارها با کیفیت ســازگار با
محیطزیست هستیم.
او با بیان اینکهTPEدر قیاس الستیک وزن کمتری
دارد ،میگویــد :در نتیجه این کاهش وزن شــاهد
کاهش مصرف ســوخت و کاهش انتشــار  CO2به
محیط هستیم.
بهگفته ردایی مجموعه قطعاتی که سایت سه تولید
میکند بعــد از اینکه فرآیند شــکلدهی به پروفیل
ادامه پیدا میکننــد کارهای انتهای قطعه شــامل
پانچها تزریق و آرایــش قطعات را با دســتگاههای
تخصصی انجام میدهیم و سپس مجموعه تولیدات
ما برای شرکتهای اصلی خودروسازی داخلی کشور
شــامل :ایران خودرو ،ســایپا ،پارس خودرو و بهمن
ارسال میشود.
او میگوید :طراحی دایها ،طراحی قالبها توســط
تیمهای مهندسی داخل شرکت با اتکا به تکنولوژی
داخل خود شرکت انجام میشود .بعضی از قالبها نیز
به خارج از کشور سفارش داده میشود.
مواد اولیه این بخش از شــرکتهای معتبر خارجی
تهیه میشود و بعضی از مواد مهندسی از سوی شرکت
آرسام که متعلق به گروه رایزکو است تهیه میشود؛
همچنین ماشینآالت استفاده شده در تولیدات این
بخش از سایت از بهترین تکنولوژی روز جهان است.
بهگفته ردایی ظرفیت تولید ایــن بخش  ۵۰درصد
نوارهای استاتیک مورد نیاز داخلی کشور است و این
قابلیت را داریم تا این ظرفیت افزایش یابد و برای این
کار از سال آینده هم طرح توسعه این بخش نهایی و
ماشینآالت جدید مورد استفاده قرار میگیرد .در این
سایت کارخانه بیش از  ۵۰نیرو فعالیت دارند.
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پرونده ویژه قطعهسازی

پدرام صمدی ،مدیرعامل شرکت جنرال کب پارس:

رهبر بازار دی سی موتورها میشویم

یکی ازشرکتهای زیرمجموعه هلدینگ رایزکو ،جنرال کب پارس است .شرکتی با فعالیت در زمینه
تولید قطعات خودرو بهویژه در بخش موتورفن خودروهای تولید داخل و همچنین ســایر دی سی
موتورها .جنرال کب پارس فعالیت خود را با قرارداد جنرال کب ایتالیا آغاز کرد ،اما از انتهای سال
گذشته با خرید سهام این شرکت ایتالیایی بهصورت مستقل به فعالیت میپردازد .در دهمین سالگرد
تاسیس این مجموعه با پدرام صمدی مدیرعامل جنرال کب پارس گفتوگو کردیم تا از برنامههای
کوتاهمدت و بلندمدت و هدفگذاری کلی این مجموعه بیشتر بدانیم...

حدود  10سال از تاسیس و آغاز فعالیت جنرال
کب پارس میگذرد ،هدف درآغاز فعالیت چه
بود؟
بله ،دقیقا ده سال از آغاز بهکار جنرال کب پارس
گذشته است .اینکه هدف از تاسیس این شرکت
چه بوده است بهتر اســت اینگونه عنوان کنم که
هدف اصلی تولید انواع دی سی موتورهای خودور
بوده است .این دی سی موتورهای خودرو شامل
موتور باالبرشیشههای خودرو ،موتور فن رادیاتور،
صندلیهای برقی ،برف پاککن و هر دی ســی
موتور دیگری که در خودروها مورد استفاده قرار
میگیرند.
آیا توانستهاید به تمامی اهداف مدنظر در بدو
تاسیس جنرال کب پارس دست پیدا کنید؟
درواقع خیر؛ به غیر از موتور فن رادیاتور خودرو ،این
بازار خیلی توسعه پیدا نکرده است و اصال دلیلی که
این شرکت از طرف ایتالیایی قرارداد خریداری شد
همین مسئله بود که نتوانسته بودیم به اهداف اولیه
و مورد انتظار دست پیدا کنیم و محقق نشده بودند.
درکل همین مسئله باعث شد تا طرف ایرانی این
قرارداد یعنی آقای صمدی سهام طرف ایتالیایی را
خریداری کند .درواقع با این تغییرات شروع فصل
جدیدی در شرکت جنرال کب پارس از اواخر سال
 95یا بهتر بگویم اوایل سال جاری آغاز شد.
زمانی که فکر تولید چنین محصوالت و قطعاتی
را درذهن میپرواندید ،قطعا بازار داخلی را رصد
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کرده بودید .دلیل اصلی تولیــد ،احتیاج بازار
داخلی خودرو به این قطعات بود یا دلیل دیگری
برای این اقدام داشتید؟
نیاز بازار داخلی خودرو که بالطبع وجود داشــت.
با توجه به حجــم تولید خودرودرداخل کشــور
و همچنیــن بحث فروش افترمارکــت یا درواقع
خدمات پساز فــروش خودورها ،یکی از قطعات
پرمصرف ،انواع دی سی موتورهایی هستند که در
خودرو مورد استفاده قرار میگیرند ،ازجمله موتور
فن خودرو که بهصورت اختصاصی در شــرکت
جنرال کب پارس تولید میشود؛ بنابراین این نیاز
از سمت بازار وجود داشته است و درواقع باتوجه
به همین نیاز بود که شــرکت جنرال کب پارس
تاسیس شد.
چند درصد از محصوالت و قطعاتی که شرکت
جنرال کب پارس از بدو تاسیس تاکنون به بازار
خودور ارائه میدهد وارداتی است و چند درصد
آن در داخل تولید میشود؟
درحــال حاضر حــدود  60درصــد از قطعات و
محصوالت ما در داخل کشور تولید میشود و 40
درصد باقیمانده وارداتی اســت و از خارج کشور
تامین میشــود .البته در ابتدای تاسیس شرکت
سهم واردات بیشتر بوده اســت که بهتدریج این
درصد کاهش پیدا کرده و طی  10ســال گذشته
داخلیسازی بیشتر شده و آمار به رقم فعلی رسیده
است.

بعد از شرایط جدید بهوجود آمده یعنی خرید
کل سهام توسط شرکت جنرال کب پارس ،آمار
به چه صورت است؟
وضعیت تولید ما درحال حاضر و بعد از تغییراتی
که اتفاق افتاد در مقایســه با میانگین تولید سال
قبل دوبرابر افزایش پیدا کرده اســت .درســال
 95بهطور میانگیــن روزانه دوهزار عدد موتورفن
خودرو تولید میشده است که درحال حاضر این
رقم به چهارهزار در روز رسیده است؛ ضمن اینکه
بهبود قابل توجهی در بهرهوری و کیفیت نیز ایجاد
شده است.
مواد اولیه محصوالت و قطعات تولید شما چگونه
تهیه میشود؟
عموماً مــواد اولیه توســط تامینکنندگان تهیه
میشود و ما قطعه نهایی را میگیریم ولی در بعضی
موارد ،مواد اولیه هم توسط خود ما تهیه می شود
درمورد مواد اولیه قطعات پالستیکی بخشی از آن
داخلی و بخشی از آن از خارج تامین میشود که
تالش میکنیم آن بخش را هم داخلی کنیم.
از چه طریقی؟
بهوسیله شرکت آرســام که یکی از شرکتهای
زیرمجموعه هلدینگ رایزکو است ،سعی میکنیم
بیشــتر تامین مواد مورد نیازمان از طریق همین
شرکت باشد.
در بین قطعات تولیدشــده شرکت جنرال کب
پارس ،محصولی وجود دارد که بهطور کامل بازار
را در اختیار داشته باشد و هیچ رقیب داخلی برای
ارائه به بازار نداشته باشید؟
درحــال حاضــر بخش عمــده محصــوالت ما
تکســورس یا مونوپــول نیســتند ،درواقع ما
رقبای داخلی و خارجی داریم و عموما سیاســت
خودروسازان داخلی هم اینگونه بوده که در تولید
قطعات ،تکسورس نباشــند و بیش از یک منبع
برای تامین قطعات داشــته باشند .درحال حاضر
رقیب اصلی ما شرکت اتحاد موتور است ،البته ما
روی قطعات شرکت بهمن موتور و در قرار داد L90
تکسورس هستیم.
این شرکت هم مانند شما تولیدکننده است یا
واردکننده؟
دقیقا مانند ما عمل میکند.
چه شــرایطی باید فراهم شــود تا به آن حد
ازتوانایــی و فنآوری برســیم که محصوالت
اینچنینی را بهطور کامل درداخل کشور تولید
کنیم و بی نیاز از واردات شــویم .کمبود اصلی
درکدام زمینه است .صرفه مالی وجود ندارد یا از
لحاظ تکنولوژی عقب هستیم؟
کیفیت محصوالت تولیدشده ما در داخل تفاوت
چندانی با نمونههای مشابه خارجی و حتی اروپایی
ندارد .بهلحاظ تکنولوژی باید بگویم که ما درحال
حاضر تکنولوژی روز اروپا را مورد اســتفاده قرار
میدهیم .خط تولید ما هم محصول یک شرکت

ایتالیایی است که بهلحاظ استانداردهای کیفی
و تولیدی درحــد خطوط بهروز اروپایی اســت.
درمورد مواد اولیهای هم که مورد استفاده ما قرار
میگیرد هم همه استاندارهای الزم خودروسازی
را دارا هســتند .درنتیجه با این شــرایط ،تمامی
محصوالت تولیدی ما قابــل رقابت با محصوالت
خارجی و حتی اروپایی هستند.کما اینکه درحال
حاضر ما با شــرکت رنو قرارداد منعقد کردهایم و
باوجود استانداردهای ســختگیرانه رنو درحال
انجام پــروژه و تولید محصول هســتیم .باوجود
اســتانداردهای ســختگیرانه پژو هم درحال
مذاکره و اجرای پروژه هســتیم و مشکل خاصی
از این بابت نداریم ،اما اگر بخواهیم ازلحاظ دانش
طراحی این مســئله را بررسی کنیم و انتظار این
بوده که طی ده ســال اخیر ایــن دانش از طرف
شرکت جنرال کب ایتالیا منتقل شده باشد باید
بگویم این اتفاق نیفتاده اســت .باتوجه به اینکه
شرکت جنرال کب پارس متعلق به شرکت جنرال
کب ایتالیا بوده است ،شاید خیلی اشتیاقی ازسوی
همکاران وقت درطرف ایرانی وجود نداشته است
برای انتقال این دانش .درواقع طراحی در ایتالیا
انجام میگرفته و تولید در ایران.
اصال اجازهای به طرف ایرانی داده میشــد که
بتواند طراحی کند؟
شــاید هم اجازه طراحی داده نمیشده .درواقع
انتقال دانش یکی ازکلیدیترین سرمایههای هر
سازمان است و دانش خود را بهسادگی و آسانی
منتقل نمیکنند .شــما هر انــدازه محصول که
بخواهید بهراحتی دراختیار شما قرار میدهند ،اما
درمورد دانش شرایط اینگونه نیست .شاید یکی
دیگر از دالیل خرید سهام شرکت ایتالیایی توسط
آقای دکتر صمدی هم همین مسئله بود .بههرحال
در استراتژی جدیدی که تعریف کردهایم ،درکنار
تولید محصول ،بحث ارتقاء دانش طراحی و ارتقاء
دانش مهندســی را هم دربرنامههایمان داریم و
این موارد هم باید بهموازات توســعه محصوالت
اتفاق بیفتد و یکی از چشماندازهایمان این است
که خودمان طراح این محصول درکشور بشویم.
این دانش را داریم؟
درحال حاضر خیر ،ولی یکی ازچشماندازهایمان
این است که به این دانش دست پیدا کنیم.
محصوالت جنرال کب پارس بهسمت کدامیک
ازخودروسازها سوق داده میشود؟
مشــتری اصلی و غالب ما ایران خودرو است ،اما
با ســایپا هم این همکاری صــورت میگیرد .ما
تمام محصوالت ایران خودرو و ســایپا را پوشش
میدهیم ،ضمن اینکه محصوالت گروه بهمن را
هم بهصورت تکسورس پوشش میدهیم .درکنار
آن بازار و خدمات پساز فروش را هم داریم.
چند درصد از محصوالت ســایپا را پوشــش
میدهید؟
بیش از  50درصد موتورفنهای محصوالت سایپا
را تولید میکنیم.
یکــی از مشــکالت اصلی ســالهای اخیر
تولیدکنندگان داخلــی و واردکنندگان ،بحث
تحریمها بوده است ،شما در این زمینه دچار چه
بحرانهایی شدهاید؟
مشکل و مسئله اصلی برای این شرکت مانند سایر

تولیدکنندگان در زمان تحریمهای قبل از برجام
مسائل مالی بود .شرکت در زمینه پرداختهای
مالی دچار مشکل بوده اســت و البته درکنار آن
درمورد تامین مواد اولیه هم دغدغههایی داشتیم.
بعد از برجام تاحدودی این مشکالت مرتفع شده
است وجود داشــته اســت .درمورد تامین مواد
اولیه هم تاحدودی مشکالت مرتفع شده است و
هنوز بخشی از مشکالت هنوز باقی است و همه
محدودیتها رفع نشده است.
شرکت جنرال کب پارس در زمینه صادرات هم
فعالیتی دارد؟
درحال حاضر خیر .باتوجه به اینکه نیاز بازار داخل
در اندازه ظرفیت تولید ماست ،فعال ظرفیت مازاد
نداریم و طی سالیان اخیر خیلی در حوزه صادرات
فعالیتی انجام نشده اســت ،اما بحث صادرات در
چشماندازهای آتی وجود دارد.
وزارت صنعت و معــدن و تجارت دچار تغییر و
تحوالتی شــد و محمد شریعتمداری بهعنوان
وزیرجانشین محمدرضا نعمتزاده شد .بهعنوان
یک تولیدکننده بزرگ داخلی چه توقعاتی از
وزیر جدید دارید؟
انتظار کلی تولیدکنندگان داخلی از دولت و بدنه
اجرایی دولت ،این است که بتوانند زیرساختهای
الزم را برای تولیدکنندگان فراهم کنند .بخشی از
این زیرساختها تامین منابع مالی است .بخشی
دیگر که بهنظر من یکی از مشکالت بزرگ بهشمار
میرود جلوگیــری از ورود قطعات و محصوالتی
اســت که نمونه مشــابه آنها در داخل با کیفیت
باال تولید میشــود .متاســفانه درحــال حاضر
تعداد بیشماری از محصوالت بیکیفیت چینی
وارد ایران میشــود .متاسفانه مشــتری نهایی
هم تفاوت این کیفیــت را نمیداند و نمیفهمد.
وقتی محصــوالت بیکیفیــت و ارزان چینی در
بازار وجود دارد ،فروشــندگان هم بهخاطر سود
بیشــتر ،آن محصوالت را تبلیــغ میکنند و به
فروش میرسانند .بااین اتفاق تولیدکننده داخلی
نمیتواند رشد کند .این مســائل انتظارات کلی
اســت که از بدنه دولت داریم تا شرایط را طوری

مشتری اصلی و غالب
ما ایران خودرو است،
اما با سایپا هم این
همکاری صورت میگیرد.
ما تمام محصوالت ایران
خودرو و سایپا را پوشش
میدهیم ،ضمن اینکه
محصوالت گروه بهمن را
هم بهصورت تکسورس
پوشش میدهیم .درکنار
آن بازار و خدمات پساز
فروش را هم داریم

فراهم کنند که توانایی رقابت را داشته باشیم.
غیــر از محصوالتی که درحــال حاضر تولید
میکنید،آیا برنامــهای برای تولید محصوالت
جدید هم دارید؟
بله ،درحال حاضر محصول اصلــی ما موتورفن
رادیاتور اســت که روزانه  4هزار دســتگاه تولید
میشــود .برنامه اصلی ما این است که روی تمام
دی سی موتورهای دیگر خودرو هم ورود کنیم و
به سبد محصوالت خود اضافه کنیم.
پمپ بنزین هم جزء دی سی موتورها بهشمار
میرود .این محصول را تولید نمیکنید؟
درحال حاضــر خیر .این محصــول در مجموعه
اورند تولید میشــود اما یکی دیگر از برنامههای
آتی ما انتقال خط تولید این محصول از اورند به
جنرال کب است و از ابتدا هم باید این محصول در
مجموعه ما تولید میشد .باتوجه به اینکه تولید
پمپ بنزیــن در محدوده مجموعــه جنرال کب
قرار میگیرد توافقاتی با مدیریت مجموعه اورند
و جناب آقای دکتر صمدی انجام گرفته که خط
تولید پمپ بنزین به جنرال کب منتقل شود.
محصوالت جدیــد از چه زمانــی وارد بازار
میشود؟
تمام تالش خود را انجام میدهیم که محصوالت
جدید را از نیمه دوم سال  97در سبد تولید خود
قرار دهیم.
چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت جنرال کب در
تولید محصوالت چیست؟
طبق برنامهریــزی ،اگر چشــمانداز کوتاهمدت
را تاپایان ســال  97تعریف کنیــم در وهله اول
بهدنبال این هستیم که شــرکت را به سودآوری
برسانیم ،متاسفانه این مجموعه سه سال پیاپی
زیانده بوده است و حتما باید درسال  96و سال
آینده شرکت را به سوددهی برســانیم .ما تیراژ
تولید روزانه را بهنسب ســال قبل دوبرابر کردیم
و از2هزار به  4هزار رســاندهایم و قصد داریم که
این رقم را درســال آینده به  5هزار برســانیم .و
مسئله دیگر که به آن اشــاره کردم این است که
حتما بتوانیم قطعات جدید را به سبد محصوالت
خود اضافه کنیم .اینها خالصهای از اهداف کوتاه
جنرال کب است ،اما چشمانداز بلندمدت ما این
اســت که بتوانیم ســهم خود را در تولید تمامی
دی ســی موتورهای خودرو به باالی  50درصد
برســانیم و باید در این حوزه رهبر بازار شــویم.
مسئله دیگر اینکه بتوانیم به دانش طراحی دست
پیدا کنیم و طراح محصوالت خودمان شــویم و
بتوانیم وابستگی به منابع خارجی را ازبین ببریم
و درنهایت بتوانیم درزمینه صادرات هم اقدامات
موثری را انجام دهیم .درکنــار همه اینها به فکر
توسعه منابع انسانی بهعنوان ارزشمندترین منبع
چه در چشمانداز کوتاهمدت و چه در چشمانداز
بلندمدت هستیم.
در صحبتهای خود به زیاندهی سه سال اخیر
اشاره کردید ،دلیلش چه بوده است؟
دالیل مختلفی وجــود دارد .ازجمله تیراژ پایین
محصــول ،قیمت تمامشــده بــاال و هزینههای
مالی باالی شرکت ازجمله آنها که برای هرکدام
راهحلهایی تعریف شــده تا حتما تا پایان سال
جاری شرکت را به سوددهی برسانیم.
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پرونده ویژه قطعهسازی

توگو با راز صنعت مطرح کرد
مهرداد احمدی مدیر مهندسی محصوالت اورند پیشرو درگف 

7پروژه قطعه سازی در دست تولید

وقتی صحبت از تولید لوزام و قطعات خودرو درداخل کشور و بهخصوص
قطعات سوخترسانی میشود ،نام یک شرکت بیش از دیگران درذهن
خودروسازان داخلی تداعی میشــود و آنهم«اورند پیشرو» است.
مرتضی میثاقی
شــرکتی عظیم و تقریبا بدون رقیب در بازار داخلی با محوریت تولید
قطعات خودرو بهویژه در بخش سوخترســانی .از باک و گلویی باک و
لوله سوخت و فیلتر سوخت و ...گرفته تا سایر قطعات مانند نوار آببندی و ...همینکه خودروسازان
بزرگ داخلی باوجود اورند پیشرو ،خود را بینیاز از فروشندگان خارجی میبینند یعنی این شرکت
در استانداردسازی محصوالتش دقیق و حسابشده و با ایمنی باال عمل میکند .این درحالی است
که اورند پیشرو در بخش صادرات هم دستی بر آتش دارد و هدفی اصلی مدیران اورند پیشرو در
بلندمدت توسعه صادرات محصوالتشان و ورود به بازارهای جهانی است .درباره آخرین تولیدات و
برنامههای اورند پیشرو با مهرداد احمدی مدیر مهندسی محصوالت این شرکت گفتوگو کردیم.
عمده محصوالت اورند پیشرو درمورد سیستم
سوخترسانی خودرو است .این سیستم شامل
چهقطعاتیمیشود؟
سیســتم ســوخت خودرو از جایی که بنزین وارد
خودرو میشود ،آغاز شــده و تا ریل سوخت موتور
ادامه دارد .تمامی قطعــات بهکار رفته در این میان
از محصوالت اصلی اورند پیشرو بهحساب میآیند:
مانندباک،گلوییباک،لولهسوخت،لولهکروگیتوری
و...
محصوالت دیگری هم دراین بین وجود دارد؟
بله مثال نوارهــای آببندی را تولیــد میکنیم ،یا
یکسری از قطعات تزریقی داریم که جدا از سیستم
سوخترسانی در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد
مانند :کنیستر یا سیستم هوارسانی موتور یا فیلتر
ســوخت ،پینیون ،روغنریز و ...دراین دستهبندی
قرار میگیرند.
مواداولیهمحصوالتتولیدشدهدراورندپیشرودر
کشور تولید میشود یا واردات میشود؟
وارداتی هســتند .در تولید محصــوالت و قطعات
سیستم سوخترسانی ،بحث ایمنی مطرح است و
مشخصا تعریف میشود که فقط میشود از موادی
خاص در تولید این قطعات استفاده شود و ما ملزم
به رعایت این موارد هستیم .در این میان شرکتهای
خاصی وجود دارند که این مواد را تولید میکنند و ما
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هم فقط حق خریداری مواد اولیه از آنها برای تولید
قطعات را داریم .بهطورمثال پلیاتیلنی که در تولید
باک بهکار میرود و مورد استفاده قرار میگیرد را فقط
 4یا 5کشور در سراسر دنیا تولید میکنند و فقط آنها
مجوز تولید این پلیاتیلن را دارند.
نام معتبرترین شرکتهای مربوط به این موضوع
چیست؟
مثال شرکت بازل آلمان یا توتال که ما موظف به خرید
از آنها هستیم و نمیتوانیم غیر از محصوالت آنها از
مواد تولیدی دیگری استفاده کنیم که در حال حاضر
ما هم از محصوالت کمپانی توتال استفاده میکنیم.
استانداردراچهمنبعیتعیینمیکند؟اینکهفقط
میشود از همین چند شرکت محدود برای تامین
مواد اولیه استفاده کرد؟
این استاندارد را خودروســازان معتبر دنیا تعریف
کردهاند و آنها هستند که تائیدیه اصلی را به این مواد
اولیه برای تولید قطعات دادهاند.
این ارتباط دوسویه از طرف خریدار مانند اورند
پیشرو و فروشنده مانند توتال چگونه در بدو کار
بهوجود آمده اســت؟ منظورم این است که چه
عواملی باعث شده تا در بین تولیدکنندگان مواد
اولیهمحصوالتتانمثالسراغتوتالبروید...
در اینباره یک لیستی وجود دارد که نام شرکتهای
تاییدشــده در آن وجود دارد و ما میتوانیم از آنها

خریداری کنیم .از طرف شرکت ما بهعنوان خریدار با
طرفهای فروشنده نامهنگاری صورت میگیرد و ما
برای خرید محصوالت از آنها اعالم آمادگی میکنیم.
حاال در این میان کمپانیهایی وجود دارند که تمایلی
از سوی آنها برای همکاری با ما وجود ندارد.
دلیلشچیست؟
مسائل مختلفی وجود دارد که مهمترینش همان
بحث تحریمهای اخیر بوده است .مانند شرکت بازل
آلمان .شرکت اورند پیشرو در آغاز کار برای تهیه مواد
اولیه به سراغ بازل رفت و با این کمپانی مبادله انجام
میداد .اما وقتی تحریمها شدت گرفت ،بازل ارتباط
خود را با ما قطع کرد و دیگر به ما مواد نداد .بههمین
خاطر ما در ادامه برای تهیه مواد بهسراغ توتال رفتیم.
آنها راحت این ارتباط را پذیرفتند؟
بله .همه کمپانیها که دیگر مشکلی در این رابطه
ندارنــد و از همان زمان که ارتباط مــا با بازل قطع
شــد درحال خرید محصوالت از توتال هستیم و
تاکنون هم ادامه داشــته است .نکته اینجاست که
شرکتهایی که معموال بیس آمریکایی داشتهاند یا
دارای شرکای آمریکایی هستند خیلی سخت با ما
همکاریمیکنند.
کشور ما از لحاظ منابع نفتی قوی است و بهنظر
میرسداکثرمواداولیهموردنیازهمازنفتساخته
میشوند .دلیل اینکه خودمان قادر به تولید این
موادنیستیم،چیست؟
بههرحال ما درصنعت پتروشــیمی داخلی دچار
ضعفهای تکنولوژیکی هستیم ،اما همه مسئله این
نیست .مثال شرکت آریا ساسول درکشورمان نمونه
همان مواد اولیه مورد نیاز را تولید میکرد .بیس این
شرکت برای آفریقای جنوبی بود و تحت لیسانس
همان بازل آلمان کار میکرد ،اما این شرکت برای
محصوالتشهیچوقتسراغتائیدیهنرفتهبود.ضمن
اینکه وقتی بحث تحریمها بهوجود آمد ،این گرید
مواد از تولیداتش خارج شد و حتی در مقطعی کال
تعطیل شده بود .هرچند این شرکت دوباره شروع
به تولید مواد کرده اســت اما دیگر آن مواد قبلی را
تولیدنمیکند.
این شرکت از لحاظ کیفیت درحد استاندارد بود و
مشکلهماناستاندارمحصوالتراداشت؟
فقط
ِ
بله .واقعا کیفیت محصوالتش خوب بود و مشکل
همان بحث استاندارد بود.
در بین محصوالت تولیدشــده در اورند پیشرو،
محصولی وجود دارد کــه بهصورت مونوپول در
اختیارداشتهباشیدورقیبداخلیبرایشماوجود
نداشتهباشد؟
درمقطعیدرموردتولیدقطعاتسوختیاینمسئله
وجود داشت .زمانی تولید لولههای سوخترسانی را
بهطورکاملدراختیارداشتیمکهدرحالحاضریکی،
دو شرکت ،البته بهصورت جزئی این قطعه را تولید
میکنند یا مثال تولید باک را بهطور کامل در اختیار
داشتیمکهدرحالحاضریکشرکتدیگرهمبخشی

از تولید این قطعه را برعهده دارد .البته اورند پیشرو
تولید نوار آببندی را بهطور کامل در اختیار دارد.
با این شرایط که همه تولیدکنندگان این محصول
را بهصورت الستیکی تولید میکنند که مشکالت
محیطزیستیرادرپیداردوالستیکهایتولیدشده
برای آببندی ،جزو مواد آالینده بهشمار میروند ،اما
در نوار آببندی که توسط اورند پیشرو تولید میشود
از( )PTEاستفاده میشود که قابل بازیافت است .پس
این نوار آببندی محصولی خاص بهشمار میرود که
فرآیند تولیدش هم آلودگی ندارد.
محصوالت اورند قابلیــت رقابت با محصوالت
خارجی را دارند و میشود آنها را صادر کرد؟
کامال.بهخصوصدرسیستمسوخترسانی.ب ههرحال
تکنولوژی ساخت قطعات در اورند پیشرو ،تکنولوژی
روز دنیاست و مواد بهکار رفته در تولید این قطعات هم
درحال حاضر در اروپا و آمریکا هم استفاده میشود.
ضمن اینکه بعد از حدود ده ســال تولید قطعات در
اورند پیشرو سقف دانش پرسنل این شرکت به حدی
رسیده که بتوانند محصوالتی با استانداردهای روز دنیا
را تولید کنند .جالب است که برای شما بگویم ما هنوز
بهاوکراینلولههایسوختصادرمیکنیم،امادرمورد
باک بهدلیل حجیم بودن این محصول ،هزینههای
لونقل باالست و معموال هرجا خودروساز وجود
حم 
دارد ،ســازنده باک هم وجــود دارد و اصال توجیه
اقتصادی برای صادرات باک وجود ندارد.
این محصوالت که در داخل تولید میشــود هم
احتیاج به اســتاندارد بینالمللی دارد یا همان
استاندارد کشور خودمان کافی است؟
خب ،در وهله اول متولی استانداردسازی محصوالت،
سازمان استاندارد همان کشور تولیدکننده است اما
در مورد خودروسازی ،استاندارد خاصی هم وجود
دارد که همان  IATFاســت .ما باید این سیستم را
داشته باشیم که بتوانیم با خودروساز کار کنیم .مثال
ایران خودرو با پژو کار میکند و باید استانداردهای
پژو را رعایت کند .مثال اگر ما بخواهیم با رنو کار کنیم،
این کمپانی برای خودش یکسری استانداردها دارد
که خودروساز داخلی باید رعایت کند.
عمده محصوالت تولیدشده در اورند پیشرو در
کدام خودروسازی و کدام محصول مورد استفاده
قرارمیگیرد؟
در مورد باک ،ما بهطور کامل خانواده ایران خودرو را
پوشش میدهیم .یعنی  ،405سمند ،پرشیا،206،
رانا و دنا.
در مورد خودروســاز بزرگ داخلی دیگر یعنی
سایپا،شرایطچگونهاست؟
تولیدبرایتیباراشروعکردهایموحتینمونهاولیههم
ارائه شده است و تائیدیه هم آمده است .ما تیبا را هم
کامال پوشش میدهیم و فکر کنم از ماه آینده ارسال
باک پلیمری برای تیبا هم آغاز خواهد شد.
برای خودروهای دیگر هم برنامهای دارید؟
بله .برای پژوهای  2008و . 301
دربحثخارجازقطعاتسوخترسانی،آیاقطعات
جدیدی طراحی و تولید شدهاند؟
میتوانم کاتالیســت را نام ببرم که به مرحله تولید
رسیده است که به بحث زیستمحیطی باز میگردد.
از روز اول در این مجموعه این پروژه تعریف شده که
به صنعت سبز بپردازیم و محصوالتی تولید کنیم که
به محیطزیست کمک کند .مثال باک تولید شده در

اورند پیشرو یک باک  6الیه است که از انتشار بخار
بنزین جلوگیری میکند ،لولههای تولیدشــده ما
هم  3الیه و  5الیه هستند که بازهم از انتشار بخار
بنزین جلوگیری میکنند .کنستر تولیدشده هم
بحث محیطزیســتی دارد .باتوجه به اینکه چنین
محصوالتی داشتیم بهفکر تولید کاتالیست افتادیم
که از قطعات مهم در بحث محیطزیست است و در
اینباره پروژهای تعریف شد.
کاتالیستقابلیتاستفادهدرماشینهایسنگین
را هم دارد؟ بههرحال آالیندگی آنها باالتر است...
این مورد هم جزو برنامههای شــرکت است .البته
درحال حاضر در ماشینهای سنگین یک فیلتر به
خودروساز میدهیم که کار همان کاتالیست را انجام
میهد.مثال باشهرداریتهرانقراردادیبستهشدکه
این فیلتر روی اتوبوسهای درونشهری نصب شود.
شما میدانید که بیشترین آلودگی برای اتوبوسهای
درونشهری است.
هرچقدرکهقطعاتیمانندفیلتریاکاتالیستنصب
شودبازهمکیفیتسوختدراینآالیندگیدخیل
است.آیاسوختبیکیفیت،کاراییاینمحصوالت
را پایین نمیآورد؟
در مورد بنزین باید بگویم که وضعیت بهمراتب بهتر
شدهاست.همینبنزینسوپریکهمورداستفادهقرار
میگیرد کیفیت باالیی دارد و بهاصطالح رویش کار
شده است .اما متاسفانه کیفیت گازوئیل هنوز آنقدر
خوب نیست ولی بههرحال این قطعات میتوانند تا
حد زیادی جلو آالیندگی را بگیرند ،هرچند عمر این
محصوالتباسوختبیکیفیتپایینمیآید.
اگراستفادهازسوختباکیفیتترمثال،بنزینیورو
 5اجباری شود،آیا اورند توانایی تولید قطعاتی
بااستفاده با بنزین یورو 5را دارد؟
ما حتی میتوانیم یورو 6را هم تولید کنیم.
تفاوت محصوالت یورو  5و یورو  6درچیســت؟

سیستم سوخت خودرو
از جایی که بنزین وارد
خودرو میشود ،آغاز شده
و تا ریل سوخت موتور
ادامه دارد .تمامی قطعات
بهکار رفته در این میان
از محصوالت اصلی اورند
پیشرو بهحساب میآیند

چه چیزی برای استفاده از این سوختها تغییر
میکند؟
یا باید مواد را عوض کنیم یا طراحی قطعات را دچار
تغییرکنیمویکسریتغییراتبایدانجامشود.
پس ملزم به تغییرات است .با این شرایط نمیشود
تولیدکرد؟
محصوالت فعلی ما با همین شــرایط هم یورو  5را
پوشش میدهد.
بازار صادرات اورند پیشرو در چه وضعی است؟
ما پیش از این صادرات محصول به کشورهایی مانند
هندوســتان ،ایتالیا ،اوکراین و ...داشتیم که بعد از
تحریمها این صادرات محدود به کشور اوکراین شده
است .اما درحال حاضر در بخش فروش ما واحدی
ایجاد شده اســت که بازارهای خارجی را پیگیری
میکند.
فکر میکنید که اورند پیشرو بتواند در کوتاهمدت
بازار خاورمیانه را در اختیار بگیرد؟
اصال یکی از برنامههای اصلی ما این اســت که وارد
بازارهای جهانی شویم.
نوسان ارز بر قیمت محصوالت شما چه اندازه تاثیر
میگذارد؟
خب تاثیر زیادی در قیمت تمامشده محصوالت ما
میگذارد ،اما وقتی با خودروساز قرارداد میبندیم
که نمیتوان آنرا تغییر داد و در واقع سود شرکت
پایین میآید.
بعد ازکاتالیست برنامهای برای تولید محصوالت
جدید وجود دارد؟
اورندباچندشرکتخارجی،چوینتونچر(مشارکت
انتفاعی) ایجاد کرده اســت تا یکسری قطعات را با
شراکت آنها در داخل ایران تولید کند و فکر میکنم
حداقل 7پروژه مشترک در این باره وجود دارد که
ابتدا باید شروع به کار کنند و بعدا اسامی آنها را اعالم
میکنیم.
اینقطعاتمربوطبهسوخترسانیمیشوند؟
نه,فقطقطعاتسوخترسانینیستند.
فکر میکنید این پروژهها از کی آغاز میشوند؟
برخی از آنها آغاز شــده اســت و حتی تولید اولیه
هم اســتارت خورده اســت .برخــی از آنها حتی
دستگاههایشان هم وارد شده ولی هنوز تولید اولیه
نشــدهاند .برخی از این پروژهها حتما امسال تولید
خواهند شد و برخی دیگر به ســال آینده موکول
میشوند.
پساینپروژههاهیچکدامبلندمدتنیستند؟
ما مدتهاست که شروع کردهایم .آنزمان که همهجا
تعطیل بود و کاری انجام نمیشد ما دنبال این مسائل
بودیم .این نظر شخص اول این مجموعه بود که باید
ازاینفرصتهااستفادهکرد.یعنیآنموقعکههمهپا
پسکشیدندایشانایناعتقادراداشتکهبایدهزینه
کرد ،چون این تحریمها و مشکالت روزی بهپایان
میرسد و آن کسی برنده است که وارد این کار شود.
در همان دوران رکود هم این پروژهها تعریف شده بود
و رویش کار میشد.
بعد از برجام گشایشی رخ داده است؟
بله .ما قراردادهای مشارکتی که بستهایم به شرط
صادرات بوده است؛ یعنی آن شرکتی که اینجا با ما
شریک شده تا محصول تولید کند حداقل 30درصد
از محصولش صادر خواهد شد و به کشورهای دیگر
خواهد رفت.

شماره  03آذر 11 1396

پــرونــده
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پــرونــده

رویداد

در بخش رويداد هر شماره راز صنعت ،جديدترين رخدادها در
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار مي
خوانيد .اين رخدادها مربوط به مهم ترين نمايشگاه ها،سمينارها
و رونمايي از خودروهاي داخلي و خارجي است.

شماره  03آذر 13 1396

گفت وگو

توگو با مدیر امور پروژههای توسعه محصوالت جدید شرکت اورند پیشرو
گف 

حضور اورند در نمایشگاه Tank Tech

تصورات دنیا از ایران را  دگرگون کرد

نمایشــگاه  ،Tank Techیکی از بزرگترین
نمایشگاهها در حوزه خودروسازی و صنایع
وابســته به آن است .دوســاالنهای که به
ریحانه جاویدی
میزبانی آلمان برگزار میشود تا شرکتهای
پیشرو در زمینه خودروسازی و سیستمهای
سوخترسانی آخرین تکنولوژیهای خود را به رقبایشان معرفی کنند.
تکنولوژیهایی که یا به مرحله اجرا رســیده یا ایدههایی هستند که در
سالهای بعد قرار است اجرایی شــود .اما تانکتک تنها یک نمایشگاه
برای بازاریابی قطعات خودرو و تکنولوژیهای وابسته به آن نیست ،بلکه
بخش دیگری هم دارد .که شــاید اهمیتش از بخش نمایشگاهی بیشتر
باشد .بخشی که شرکتهای حاضر در نمایشگاه ،مقاالت علمی خود را
نمایشگاه  Tank Techامسال را چطور ارزیابی
میکنید؟
در این دوساالنه عالوه بر قطعهسازها شرکتهای
 oeمانند فولکس واگن هم حضور داشتند و این امر
زمینهای را ایجاد میکرد که مشکالت خودروسازها
و انتقادات از سیســتمهای سوخترســانی میان
قطعهساز و خودروســازها مطرح شده و خالهایی
که در بازار جهانی وجود دارد شناســایی شــود .از
طرف دیگر اینکه این نمایشــگاه در دو حوزه ارائه
مقاله و نمایشــگاه برگزار میشــود ،سبب شده تا
تامینکنندهها ،تکنولوژیهــای خود را ارائه کنند
و زمینــه علمی دنیــا در امر تولید سیســتمهای
سوخترسانی ،ارتقاء یابد.
نمایشگاههای قطعهسازی و خودروسازی که در
ایران برگزار میشود ،چقدر به استاندارد Tank
 Techنزدیک است؟
در ایران به این شــکل تاکنون نمایشگاهی برگزار
نشده که هم حوزه تکنیکی و هم حوزه نمایشگاهی
یکجا دراختیار مخاطبان قرار گیرد .از طرف دیگر
اساس اصلی نمایشگاه  Tank Techمخصوص به
صنایع سوخترسانی اســت درحالی که در ایران،
تاکنون نمایشــگاهی به این شــکل تخصصی که
سیستم سوخترسانی را پوشش دهدف برگزار نشده
است .نمایشــگاههای متعددی برای خودروسازی
و قطعهســازی در ایران برگزار شــده ،اما معموال
یکوجهی بوده و صرفا به امــر بازاریابی پرداخته
میشود و از بُعد ارائه تکنولوژی غفلت شده است.
درباره حضور ایران در این دوساالنه توضیح دهید.
از ایران تنها شــرکتی که در این نمایشگاه حضور
داشت ،شرکت اورند پیشرو بود .که نهتنها نماینده
ایران بهشمار میرفت بلکه میتوان گفت نماینده
خاورمیانه هم بود چرا که بســیاری از شرکتهای
خودروســازی این منطقه ازجمله کشــور ترکیه
حضور نداشتند و بیشــتر حاضران را شرکتهای
اروپایی ،آمریکایی ،ژاپنی و بعضا چینی تشکیل داده
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برای حاضران ارائه میدهند تا صنعت خودروسازی تنها به بازاری برای
معامله قطعات تبدیل نشــده و از قافله علم عقب نماند .شرکت اورند
پیشرو امسال هم مانند چند سال پیش ماینده ایران در این دوساالنه بود.
درحالی که بسیاری از کشورهای صنعتی خاورمیانه مانند ترکیه ،جایشان
در این همایش خالی بود ،ایران نهتنها بــه ارائه آخرین تکنولوژیهای
خود پرداخت بلکه برای نخســتینبار در بخش علمی هم حاضر شد و
مقالهای ارائه کرد که تصور خودروسازهای خارجی از توان خودروسازی
و قطعهسازی ایران را تغییر داد .مقالهای که حاصل یک کار گروهی میان
بخشهای مختلف شرکت اورند پیشرو بوده است .پای گفتوگوی مهدی
اکبرشاهی ،مدیر امور پروژههای توسعه محصوالت جدید شرکت اورند
پیشرو ،نشستیم تا ارزیابی خود از این دوساالنه را بازگو کند.

بودند .امسال اورند پیشرو عالوه بر اینکه در بخش
نمایشگاهی حاضر بود بلکه مقالهای هم برای بخش
تکنیکال ارائه داده بود .بخشی که حضور کشورها در
آن محدودتر است و تنها چند شرکت برای ارائه مقاله
حضور داشتند .این نخستینبار بود که اورند پیشرو

حضور ایران در جامعه
بینالمللی خودروسازها و
قطعهسازها ،سبب میشود
تا بازاری برای صادر کردن
توان مهندسی خود در
سایر کشورها پیدا کنیم.
شاید ایران در حوزه
تجهیزات و تولید قطعات
و خودرو از استاندارد
علمی و فنی سایر کشورها
عقبتر باشد اما در
زمینه نرمافزار و تحلیل
نرمافزاری پیشرو است

در نمایشگاه  Tank Techدر بخش مقاالت ،مقاله
ارائه کرده و زمانی برای ارائه دانش فنی خود در اختیار
داشــت .برنامهریزی برای حضور در این نمایشگاه
را از یکسال گذشته شــروع کردیم و حاصل یک
تالش جمعی میان بخشهای مختلف شرکت اورند
پیشرو به تدوین سه مقاله علمی برای Tank Tech
انجامید .اوایل سال ،1396چکیده هر سه مقاله برای
برگزارکنندگاننمایشگاهارسالشدوازبینسهمقاله
ارسالشده ،یک مقاله برای ارائه پذیرفته شد .برای
تدوین و ارائه این مقاله تمام بخشهای مرتبط در
شرکت اورند پیشرو دستبهدست هم دادند ،از بخش
مهندسی تا تحلیل نرمافزار و بخش آزمایشگاهی و
حتی واحد گرافیک مجموعه برای ارائه هرچه بهتر
این مقاله تالش کردند .موفقیت کسبشده حاصل
یک کار تیمی است که نشان میدهد ،ایران هم برای
پیشرفت باید توان کار گروهی خود را ارتقاء دهد ،در
سایر کشورها هم رمز موفقیت صنایع بزرگ و نامآور،
بهرهگیری از تمامی ظرفیتهــای موجود و انجام
کار گروهی است و حال اورند پیشرو با حضور موفق
خود در  Tank Techامسال نشــان داد ،اگر یک
تیم همدالنه برای رسیدن به هدفشان گام بردارند،
نتیجهای جز موفقیت حاصل نمیشود.
حضور اورند پیشرو را در جهتگیری شرکتهای
خارجی نســبت بــه صنعت خودروســازی و
قطعهسازی ایران چطور ارزیابی میکنید؟
ارائه مقاله بسیار اثر مثبتی داشت .تاکنون دیدگاه
شرکتهایخارجیبهخودروسازیایرانو توانمندی
فنیما،ازجنسقطعهسازهاوخودروسازهایکپیکار
بود که تنها صنایع موجود در دنیا را مونتاژ میکنند.
کشوری که توانایی طراحی ندارد اما باتوجه به مقاله
اورند پیشرو ،نگاه جامعه بینالمللی خودروسازها به
ایران و توانمندی فنیاش تغییر کرد .نحوه ارائه مقاله
در این نمایشگاه به این صورت است که  15دقیقه
زمان به هر شرکتی که مقاله پذیرفته شده دارد ،داده
میشود تا آنچه آماده کرده است را ارائه دهد و بعد از

آن در زمان  50دقیقه پرسش و پاسخ بین حضار و
ارائهدهنده مقاله انجام میشود .در زمان 50دقیقهای
که صرف پرسش و پاسخ درباره مقاله ارائه شده اورند
پیشرو شد ،نمایندههای تکنیکال شرکتهای دلفای
و بوش نســبت به توانایی ایران در ارائه مقاله با این
سطح علمی اظهار رضایت کرده و حتی درخواست
کردند که بخشــی از تحلیلهای نرمافزاری خود را
برای ما ارسال کرده تا برایشان انجام دهیم .درمجموع
یک دید مثبتی نسبت به صنعت خودروسازی ایران
ایجادشد،سیستمسوخترسانیاورندپیشرومعرفی
شد و زمینه برای معرفی این شرکت بهعنوان یکی
از شــرکتهای پیشــرو در ایران به جامعه جهانی
فراهم شد.
حضور ایران در چنین نمایشــگاه هایی چقدر
میتواند صنعت خودروسازی و قطعهسازی ایران
را دستخوش تحول کند؟
حضور ایران در جامعه بینالمللی خودروسازها و
قطعهسازها ،سبب میشــود تا بازاری برای صادر
کردن توان مهندســی خود در سایر کشورها پیدا
کنیم .شــاید ایران در حوزه تجهیــزات و تولید
قطعات و خودرو از اســتاندارد علمی و فنی سایر
کشــورها عقبتر باشــد اما در زمینه نرمافزار و
تحلیل نرمافزاری پیشرو است و اگر ارتباط خوبی با
جامعه بینالمللی برقرار کنیم میتوان توان تحلیل
نرمافزاری خود را بــه آنها صادر کنیم .عالوه بر آن
حضور ایران در چنیــن برنامههایی همانطور که
سبب شناساندن توانمندیمان به بازارهای جهانی
میشود ،این شانس را هم به خودروساز و قطعهساز
ایرانی میدهد که حوزههای تــازه صنایع دنیا را
شناسایی کرده و با سرعت بیشتری در حوزه بازار
داخلی تکنولوژی گام برداشته و توان علمی و فنی
را باتوجه به سطح علمی خودروسازهای دنیا ارتقاء
دهند .بهاین ترتیب هرچه حضورمان بیشتر باشد
با سرعت بیشــتری فاصله موجود بین استاندارد
خودروسازی دنیا و آنچه در صنعت خودروسازی

ایران در حال انجام اســت کم میشــود .در واقع
چنین همایشهایی این شانس را به ما میدهد که
با دانش روز دنیا آشنا شویم و ارزیابی کنیم که ما
نسبت به این دانش در کجای راه ایستادهایم ،چه
نقاط ضعفی داریم و برای رســیدن به استاندارد
دنیا از تکنولوژیهای بینالمللی اســتفاده کرده
و فاصله خود را با کشورهای پیشــرو کم کنیم و
حتی در برخی زمینهها در رده کشورهای پیشرو
قرار بگیریــم .کمااینکه امــروز در زمینه تحلیل
نرمافزار پیشرو هســتیم و میتوانیم این امر را به
سایر بخشهای خودروســازی و قطعهسازی هم
تعمیم دهیم.
پیشبینیمیکنیداورندپیشرودردوساالنهبعدی
 Tank Techبا چه رویکردی حاضر میشود؟
در شرایط فعلی مسئلهای که در دنیا مطرح است،
بحث هیبریدی شــدن خودروها و تبعــات آن بر
سیستمهای سوخترسانی است .امسال هم یکی از
موضوعات اصلی مقاالت ارائه شده را همین موضوع
به خود اختصاص میداد و پیشبینی ما این است
که تا دو ســال آینده همچنان این بحث ،موضوع
روز دنیا باشــد .با توجه به معضــل فراگیر آلودگی
هوا بحــث توانمندی هیبریــدی و عوامل مرتبط
با کاهش آالیندگی مد نظر دولتهاســت و با این
تجربه اورند پیشــرو هم برای حضور خود مقالهای
در این زمینه ارائه خواهد کرد که نخستین گامهای
تدوینش از چندماه قبل شروع شده است .نه فقط
برای شــرکت در  Tank Techبعــدی بلکه برای
حضور در نمایشگاههای معتبر دیگری که در دنیا
برگزار میشود ،تالش میکنیم.
آشــنا شــدن کشــورهای خارجی با صنعت
خودروســازی ایران در این نمایشگاهها چقدر
میتواند زمینه حضور آنها در بازار خودروسازی
ایران را فراهم کند؟
قطعا این مزیت وجود خواهد داشت که شرکتهای
خودروســازی و قطعهســازی بینالمللی بخواهند

وارد بازار ایران شوند ،ایران میتواند یک بازار جذاب
خودرویی برای اروپاییها باشد که تمایل دارند فعالیت
خود را در آسیا توســعه دهند .حضور فعال ایران در
نمایشگاههایی مشــابه  Tank Techسبب میشود
شناختاینشرکتهادربارهبازارایرانوچگونگینحوه
حضور در ایران بیشتر شده و شروع همکاری دوجانبه
میان ایران و این کشورها راحتتر شود .درحال حاضر
برداشت بیشتر شــرکتهای خارجی از ایران با نگاه
صنعت نیست بلکه تصوری که وجود دارد این است
که بازار خودروســازی ایران از جنــس کپیکاری از
دست سایر کشورهاست .آنها فکر میکنند ایران توان
طراحی ندارد اما حضور پررنگ کشور ما و ارائه دانش
و تکنولوژی که در زمینه خودروسازی و قطعهسازی
داریم میتواند این تصور را تغییر دهد .مانند اتفاقی که
بعد از ارائه مقاله اورند پیشرو رخ داد.
خروجی علمی چنین نمایشگاههایی را چقدر در
عملکرد دولتها موثر میدانید؟
نمایشگاه
در
علمی
آنچه تحت عنوان مقاالت
Tank
 Techو ســایر نمایشــگاههای بینالمللی مطرح
میشود ،کامال به تصمیمگیران صنعت خودرو در
آمریکا و اتحادیه اروپا جهــت میدهد ،در واقع این
کشورها بر اساس مطالعات علمی که خودروسازهای
حاضر در نمایشــگاه انجام دادهاند ،برای ادامه روند
خودروســازی و قطعهســازی خــود برنامهریزی
میکنند .برای مثال بحث هیبریدی شدن خودروها
جرقه اولیهاش از همین نمایشگاهها زده شد و بعد
دولتها متوجه شدند که چقدر این سبک از خودروها
میتوانند آالیندگی هوا را کاهش دهند و در نهایت
تجاریسازی آنرا در برنامه توسعه خود قرار دادند.
خروجی این سمینارها برای کمیتههای استاندارد
بینالمللی ارسال میشود و میتواند برای دولتها
هم پیشزمینه علمی و فنی مناسبی را فراهم کند
تا در تصویب قوانین شرایط را همهجانبهتر بررسی
کنند؛ در واقــع اطالعات ورودی مناســبی برای
سیاستگذاری دولتها محسوب میشود.
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نمایشگاه

 ۱۰۸۰شرکتداخلیوخارجیآخرين
تجهيزاتخودروييخودرابهنمايشگذاشتند

دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی قطعــات ،لوازم و
مجموعههای خودرو تهران از تاريخ  22آبانماه شروع
بهكار كرد .نمايشگاهي كه با وسعت 35هزار متر مربع،
در  18سالن نمایشگاهی و فضای باز در محل دائمی
نمایشــگاههای بینالمللی تهران برگزار شد .در اين
نمايشگاه بیش از  ۱۰۸۰شــرکت داخلی و خارجی
جدیدترین تجهیــزات ،صنایع و خدمــات مرتبط با
حوزه قطعــات و مجموعههای خــودرو را به نمایش
گذاشتند که از اين تعداد  570شرکت داخلی و ۵۱۰
مورد را شرکتهاي خارجي به خود اختصاص دادند.
اهمیت دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی قطعات،
لوازم و مجموعههای خودرو تهران موجب شد تا برخی
کشورها از جمله ترکیه ،چین ،تایوان ،کره جنوبی ،هند
و آلمان براي شركت در آنراهي تهران شوند.
در دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی قطعــات،
لوازم و مجموعههای خودرو تهــران؛ انواع قطعات و
مجموعههای خودرو ،انواع قطعــات فنی و موتوری
خودرو ،انواع قطعات بدنه خودرو ،انواع ماشــینآالت
و تجهیزات قطعهســازی ،مجموعههــای تحقیقاتی
و طراحی مهندســی ،مواد اولیــه و تجهیزات جانبی
خودرو ،بازرگانی و خدمات پس از فروش ،نشــریات
تخصصی صنعت خــودرو ،لــوازم تزئیناتی خودرو،
تعمیر و نگهــداری خودرو ،محصــوالت پاککننده
خودرو و سایر تجهیزات و خدمات این حوزه در معرض
دید عالقهمندان قرار گرفت کــه در این میان عرضه
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تجهیزات و ماشینآالت ساخت داخل که با تکنولوژی
روز تولید شده بود ،يكي از بخشهاي مهم را به خود
اختصاص ميداد.
گفتوگو با شــركتهاي حاضر در اين نمايشــگاه،
حكايت از آن داشــت كه فراهم کردن زمینه جذب
ســرمایهگذاریهای خارجی ،معرفی دســتاوردها،
ظرفیتها و توانمندیهای کارخانهها و شرکتهای
داخلــی ،بسترســازی برای توســعه مبــادالت و
همکاریهای صنعتی شرکتهای ایرانی و خارجی،
توســعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی،
نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهای علمی ،فنی و
صنعتی داخلی و خارجی این حوزه ،ایجاد ارتباطهای
تجاری جدیــد و انتقال دانش ،تکنولــوژی و تجارب
موفق جهانی به کشور و کارآفرینی و اشتغال پایدار؛ از
مهمترین اهداف برگزاری و حضور آنها در این نمایشگاه
بود .البته اين نمايشگاه تنها به ارائه محصوالت خالصه
نميشــد بلكه از برنامههاي جانبــي آن ميتوان به
برگــزاری 12همایــش و کارگاه علمی ـآموزشــی
باحضور مهندسان ،متخصصان و استادان دانشگاهها و
همچنین برنامهریزی برای بازدید چند هیئت صنعتی،
تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی اشاره كرد.
   چالشهاي صادرات قطعات خودرو

امروز بر كسي پوشيده نيســت كه يكي از بخشهاي
مهم در زنجيره توليد قطعات خودرو ،شــركتهاي

توزيعكننده هستند .چرا كه اگر فعاليت اين شركتها
نباشد ،چرخه ورود محصوالت به بازار لنگ ميشود و
تكنولوژي بهدست مصرفكننده نميرسد .شركت ماد
پارت كه يكي از شــركتهاي زيرمجموعه هولدينگ
رايزكو اســت ،بهعنوان يكي از شركتهاي موفق در
زمينه توزيع و پخش قطعــات خودرو در دوازدهمين
نمایشــگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای
خودرو تهران،حضور داشت .شــركتي كه در اهداف
خود استراتژی تامین قطعات با کیفیت باال برای نیاز
بازارهای داخلی و خارجی را ذكر كرده ،اما فعاليتش
به همين مورد خالصه نمي شود بلكه در كنار فعاليت
در حيطــه حرفهاي خــود ،اهداف محيطزيســتي
نظير حمايت از شــير ايراني را هم دنبال ميكند .در
توگو با سروش اميريان
حاشيه اين نمايشــگاه به گف 
صدر ،مديرعامل شركت مادپارت ،درباره چالشها و
مشكالت بازاريابي و صادرات قطعات خودرو پرداختيم.
او درباره اينكه شــركت مادپارت تاكنــون چقدر به
اهدافي كه براي خود تعريف كرده بود ،رسيده است،
ميگويد« :مادپارت از ســال  1394فعاليت خود را
شروع كرده و در رده برندهاي نوپا قرار ميگيرد اما با
اين وجود باتوجه به پتانسيلي كه اين مجموعه دارد،
اهداف بزرگي را براي خود تعريف كرده اســت كه در
مسير آن حركت ميكند كه اميدواريم با كمي ثبات
به آنها برسد .از طرف ديگر باتوجه به بودجههايي كه
براي اين شركت تدوين شده توانستيم طبق برنامهاي

كه داشتيم به جلو حركت كنيم».
او افزود« :يكــي از محدوديتهــاي موجود در
صادرات قطعات خودرو اين است كه خودروهاي
ساخت داخل كه منشاء ايجاد صرف در بازارهاي
صادراتي خواهند بــود،دامنه وســيعي ندارند
و طبيعتا اكثر افــرادي كه در شــرايط فعلي در
بازارهاي صادراتي فعاليــت ميكنند،بازارهاي
مشخصي مثل سوريه و عراق و به ميزان اندك در
ونزوئال و جمهوريهاي جدا شده از شوروي است.
مشكل اصلي اين اســت كه خودروهاي ساخت
داخل در كشورهاي خاصي ورود نكردهاند .از طرف
ديگر ذائقه خريداران در اين كشــورها بهنحوي
است كه بيشــتر به قيمت توجه دارند تا كيفيت.
مادپارت بهعنوان برندي كه قطعات باكيفيت را در
سبد خود دارد نميتواند با برندهايي كه از كيفيت
خود كم ميگذارند ،رقابت كند ،چرا كه ما كيفيت
را فداي قيمت نميكنيم؛ اما در تالشــيم كه در
زمينه خاص قطعات سيستمهای سوخترساني
ورود كنيم كه اوليــن پارت محصوالتمان هم ماه
آينده صادر خواهد شد».
صدر دربــاره قوانين موجــود در زمينه صادرات
بيان كرد« :تجربه اقتصادي نشــان ميدهد كه
قوانين ايران در زمينه صادرات دستوپا گير است.
نوسانات نرخ ارز سبب ميشود كه نتوانيم متناسب
با تغييــرات نــرخ ارز و باتوجه بــه تغيیراتي كه
بحثهاي سياسي بر اقتصاد ميگذارد،صادرات را
شناور انجام دهيم و تعهد به ثبات قيمتي ،نداشته
باشــيم .اين موارد بر صادرات قطعات خودرو اثر
ميگذارد و بعضا صادركنندهها مجبور هســتند
كه سوبسيد داده و نوســانات نرخ ارز را خودشان
خنثي كنند تا بتوانند به مشتري خارجي قيمت
باثباتي را عرضه كنند .اما روابط گمركي ايران با
كشورهايي كه هدف صادرات هستندمانند سوريه
و عراق رابطه خوبي است كه تالطمات سياسي را
كاهش ميدهد».
مديرعامل شــركت مادپارت درباره تكنولوژي
ايران در زمينه توليد و عرضه قطعات خودرو ادامه
داد« :بايد باور داشــت در صنايع داخلي،صنعت
خودرو بهدليل الزاماتي كه بوده از نظر تكنولو ِژي
در رده صنايع پيشــتاز بوده اســت ،اما كماكان

ضعفهاي عمده در بعضي قطعات خاص خودرو
مثل قطعات الكترونيكي،سيســتمهاي ايربگ،
سنســورها و قطعات اصلي موتور وجود دارد كه
تكنولوژي ســاخت آن در ايران وجــود ندارد و
پروســه توليد آنها مونتاژي است .از طرف ديگر
براي اينكه تكنولوژي به بازار يدكي رسوخ كند،
الزمه اين است كه نســل خودروهاي موجود در
كشور تغيير كند .قطعا خودروهايي كه در شرايط
فعلي بازار يدكي را به خود اختصاص داده است،
خودروهايي هستند كه از نظر تكنولوژي در رده
پاييني قرار دارنــد و مصرفكننده اين خودروها
بهدنبال اين نيســت كــه قطعهاي بــا آخرين
تكنولوژي روز را تهيه كند .مضاف بر اينكه نظارت
مناســبي هم بر بحث ورود كاالها از چين وجود
ندارد و آن دسته از واردكننده كه قطعه از چين
وارد ميكنند،بازار را در دست گرفتند و همين امر
عرضه قطعات توليد داخل را با مانع مواجه ميكند
اما با ورود خودروسازهاي اروپايي به كشور يك
جهش تكنولوژي در بحث خودروسازي ايران،رخ
خواهد داد كه هم به صادرات قطعات ساخت ايران
براي خودروهاي روز اروپايي كمك ميكند و نسل
جديدي از بازار داخلي را هم ايجاد ميكند ،چرا
ِ
ساخت داخل شوند،
كه اگر خودروهاي اروپايي
بازار عرضــه قطعات هم تغييــر ميكند بهدليل
اينكه طبق قانون  40درصدي ،توليد قطعات اين
خودروها بايد بــه توليدكننده داخلي اختصاص
داده شود».
اميريان صدر درباره ارزيابي از نمايشــگاه امسال
بيان كرد«:ســطح برگــزاري اين نمايشــگاه با
نمايشگاههايي كه در تركيه،دبي ،چين و آلمان
برگزار ميشود ،قابل مقايسه نيست ،يكي از داليل
اين تفاوت هم در اين است كه شركتكنندههاي
خارجي خيلي در اين نمايشــگاه نقــش ندارند
و بخش عمــده شــركتكنندههاي خارجي را
كشــورهاي چيني به خود اختصاص ميدهند.
وقتي شــركتكنندهها در اين سطح حضور پيدا
ميكنند ،عمال اســتاندارد نمايشگاه باال نميرود
و اثربخشي كه نمايشــگاه ايران ميتواند داشته
باشد ،بيشتر براي واردات قطعات از تركيه و چين
مناسب است».

یادداشت

واردات بدون ضابطه
رقيب قطعات ايران

فرهاد دلجو منش | كارشناس فروش مادپارت

رقابت منفي ،زيرفروشــي و واردات بيرويه كه با مجوز
انجام ميشود مهمترين موانع ســد راه پيشرفت عرضه
قطعات توليد داخل است .موازي با فعاليت قطعهسازهاي
داخلي كه با ســختيهاي بســيار قطعه توليد ميكنند،
محصوالت مشــابه اما باكيفيت نامرغوب،از كشورهاي
ديگر وارد ميشــود بدون ضابطه و با قيمتي كه مبنايي
ندارد و فقط واردات و ســود بازرگاني را مدنظر قرار دارد.
مديران دولتي بايد در اين زمينــه ورود كنند و قوانين را
با حمايت از توليدكننده داخلي،تدوين و اجرا كنند .اگر
بخواهيم بازار ايران را مالك عرضــه كاالي توليد داخل
قرار دهيم بزرگترين رقيب ،واردات بدون ضابطه است.
در اكثر كشــورها دولتها از قطعهســاز داخلي حمايت
ميكنند و براي صــادرات طرحهاي تشــويقي در نظر
ميگيرند اما در ايران چنين شرايطي وجود ندارد .قطعات
توليدي در بازار داخلي حمايت نميشوند .رقابت منفي در
فروشندگان خرد بســيار زياد است .هر فروشنده خردي
شــخصا به چين مراجعه كرده و هر آنچه تمايل دارد را
با تعرفه مســاوي با ديگران وارد ميكنــد .كاالهايي كه
معموال كيفيت كمي هم دارند اما با قيمت كاالي درجه
يك بهدست مصرفكننده ميرســند كه سود بسياري
كســب ميكند و همين امر باعث ترغيب فروشــندگان
خرد به ادامه اين روند است .اتحاديه لواز م يدكي فروشها
ميتوانــد بزرگترين نقــش را ســامان دادن به چنين
وضعيتي ايفا كند .نقش اتحاديه آنجا پررنگ ميشود كه
قوانين مدوني بر سر راه فروش قطعات بگذارد ،براي مثال
قطعاتــي بتوانند فروش روند كه مبنــاي ورودي قانوني
داشته باشــند،اشــخاصي بتوانند كار فروش قطعات را
انجام دهند كه فيلتر شده باشند و اتحاديه بر آنها از تمام
وجوه نظارت داشته باشد .در شرايط فعلي ،واردات اشباع
در كشــور ما وجود دارد به اين معني كه تنوع در واردات
قطعات سبب شده تا اوضاع از كنترل اتحاديه خارج شود
و درنهايت كيفيت قطعات پايين ميآيد .اتحاديه ميتواند
نقش اساسي را در كنترل كيفي قطعات موجود در بازار
ايفا كند .آنچه در بازار ايران حاكم است ،ادبيات فروش به
هر طريق اســت وقتي بحث عدد و ريال و در نظر گرفتن
سود بازرگاني صرف به ميان ميآيد ،هدف اين ميان گم
ميشــود ،وقتي تنها به فروش فكر ميشــود ،نتيجه به
اينجا ميرسد كه شعارها گم ميشــود .يكي از مواردي
كه اين ميان لطمه جدي ميبيند ،توجه به محيطزيست
است .در تمام دنيا شعارهاي محيطزيستي و حمايت از
محيطزيست پررنگ است ،اما در ايران به دليل اينكه تنها
به فروش به هر طريقي فكر ميشود ،محيطزيست آنطور
كه بايد جايگاهي ندارد و لطمه اصلي را از ورود كاالهاي
كمكيفيت خارجي ميبيند.
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ارتقاء سیستم معاینه فنی برای خودروهای پایتخت
ورود به طرح ترافیک سختتر میشود

افزایش روزافزون آلودگی هوای پایتخت که یکی از عوامل اصلی آن به حضور پرتعداد
خودروها درسطح تهران بازمیگردد مسئوالن شهرداری را بر آن داشته تا در جهت
بهبود محیطزیست در مورد معاینه فنی خودروها سختگیری بیشتری را اعمال کنند.
در همین زمینه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از اجرای طرحی ویژه و
برتر برای معاینه فنی خودروهای حاضر دراین شهر خبر داد و گفت« :اجرای معاینه
فنی ویژه مصوبه سال گذشته شورای عالی ترافیک و شورای ترافیک تهران است که
بنا به دالیلی سال گذشته اجرا نشد .بر اساس این مصوبه معاینه فنی در فاز اول برای

خودروهایی که قصد تردد در محدوده طرح ترافیک را دارند در حوزه تست آالیندگی
سختگیرانه خواهد شد ».نواب حسینیمنش آغاز بهکار اجرای این طرح را اواخر آبان
یا اوایل آذر اعالم کرد و گفت« :از این پس در تهران دو نوع معاینه فنی معمولی و ویژه
صادر میشود که معاینه فنی ویژه مختص خودروهایی است که قصد تردد در محدوده
طرح ترافیک را دارند و خواهان آرم طرح ترافیک سال  97هستند.کسانی که قصد اخذ
آرم طرح ترافیک را دارند باید معاینه فنی ویژه دریافت کنند و حتی افرادی که معاینه
فنی معمولیشان را نیز اخذ کردند باید معاینه فنی ویژه نیز بگیرند .در این معاینه فنی
تست دور موتور در دو مرحله آرام و ویژه بررسی میشود ،بهطوری که درحال حاضر
در تست معاینه فنی معمولی دور موتور آرام چک میشود ،اما در معاینه فنی ویژه دور
موتور  2500آرپیام با تست آالیندگی چک میشــود و در این تست خودروها باید
کاتالیست فعال داشته باشند و در حوزه شمع و احتراق نیز خودرو باید سالم باشد».
نکته مهم اینجاست که اگر این سختگیری به مرحله اجرا برسد قطعا تعداد باالیی
ازخودروهای خواهان دریافت مجوز طرح ترافیک در این تست مردود خواهند شد و
صحبتهای مدیرعامل ســتاد معاینه فنی خودروها هم حکایت از همین آماردارد:
«براساس مطالعات اولیه پیشبینی میشــود  30درصد خودروها در دور موتور آرام
بهواسطه آالیندگیشان رد شوند و در دور موتور باال نیز پیشبینی میشود  20درصد
خودروها نیز از این تست مردود شوند که بر همین اساس پیشبینی ما این است که
حدود  50درصد خودروها در اجرای طرح معاینه فنی ویژه مردود شوند ،اما دقت داشته
باشید که هدف ما این است که خودروهای پاکتری در محدود طرح ترافیک تردد کنند
تا هوای شهرمان پاکیزهتر باشد ».اما نکته اینجاست که تکلیف خودروهای آالیندهای
که طرح ترافیک روزانه و هفتگی خریداری میکنند ،چیســت؟ چه زمانی جلو این
خودروها که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست،گرفته خواهد شد؟

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خبر داد:
راهاندازی برنامه ارزیابی خودروی ایرانی برای کیفیتسنجی

طبق اعالم معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی اســتاندارد ایران ،یک برنامه ارزیابی
خودروهای ایرانی ( )IRCAPبرای خودروهای مطابق با استانداردهای روز اتحادیه
اروپا راهاندازی شده است .نظام  IRCAPبرنامههای ارزیابی خودرو است که برمبنای
آن خودروها در پنج گروه کیفی طبقهبندی و کاربری آنها مشخص میشود و عالوه
بر آن ،در هر گروه و در مقایســه با خودروهای همان گروه از یک تا پنج ستاره کیفی
دریافت خواهند کرد« .جهانبخش سنجابی شیرازی» در اینباره گفت :طرح تحول نظام
استانداردسازی در راستای رویکرد نوین استانداردسازی در کشور راهاندازی شده که
بر سه مبنای خوداظهاری استاندارد ،خودکنترلی در اجرای استاندارد و نظام تضمین
کیفیت و حقوق مصرفکننده استوار است .این طرح به تصویب شورای عالی استاندارد
هم رسیده و باید تا پایان برنامه ششم اتفاق بیفتد که در همین رابطه خردادماه امسال
اجرای طرح پایلوت (نمونه) آن آغاز شد .این طرح پایلوت در سه گروه خودرو و لوازم
یدکی ،مصالح ساختمانی و تجهیزات انرژی بر لوازم خانگی و مواد غذایی غیرمشمول
استاندارد اجباری اجرایی شده است و بهدنبال آن هستیم که تا پایان امسال استاندارد
خودرویی را مستقر کنیم .خودروسازها از سالها پیش به رعایت استانداردهای اجباری
مکلف شدهاند که هماکنون  53استاندارد اجباری در تولید خودرو وجود دارد و تا پایان
آذرماه سال  97به  85مورد افزایش خواهد یافت ».طبق گفته معاون ارزیابی کیفیت
سازمان ملی استاندارد ایران این موارد اســتاندارد اجرایی در تراز استاندارد اتحادیه
اروپاست و خودروهایی که این استانداردها را پاس کنند مشمول شمارهگذاری خواهند

شد ،در غیر اینصورت اجازه تولید یا واردات نخواهند داشت( ENCAP .برنامه ارزیابی
خودروهای اروپایی) ارزیابی کیفی خودرو را در اتحادیه اروپا انجام میدهد و سازمان
ملی استاندارد بهدنبال نسخه ایرانی آن موسوم به  IRCAPاست .سنجابی به این نکته
هم اشاره کرد که تامین زیرساختهای اساسی این نظام کیفی شاید سه سال دیگر نیز
زمانبر شود و امیدواریم تا پیش از سال  1400شاهد استقرار آن در کشور باشیم که در
این صورت جایگزین شیوههای کنونی ارزیابی کیفیت خودروها و اعطای ستاره به آنها
از سوی شرکت بازرسی کیفیت خودروها خواهد شد.
افزایش قیمت دوازده محصول ایران خودرو درآبانماه

ایران خودرو در لیست قیمت انواع محصوالت خود در آبانماه امسال قیمت 12مدل
را افزایش داد .در توضیحات این افزایش قیمت که در قالب جدول قیمتی منتشر
شــده ،ایران خودرو اعالم کرده که قیمت برخی محصوالت افزایش یافته اند که
از 23آبان مشمول افزایش قیمت شــده اند؛ همچنین قیمت برخی از محصوالت
نیز که بر اساس مصوبه  297شورای رقابت یا مصوبات داخلی ایران خودرو تعیین
شــدهاند ،متعاقبا اعمال خواهند شــد؛ به همین دلیل تا اطالع ثانوی این گروه از
خودروها با در نظر گرفتن تخفیفات فصلی ،با قیمت فروش جاری عرضه میشوند.
در واقع فعال افزایش قیمت برای آبانماه طبق اعالم ایران خودرو مشخص شده است
و زمان اعمال قیمتهای جدیدتر نیز تا اطالع ثانوی مشخص نیست .بر اساس این
مصوبه قیمت دنا پالس با افزایش  448هزار تومانی روبهرو و با قیمت  48میلیون و
 500هزار تومان به فروش میرسد.
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مدتهاست که اخباری درباره تصمیمات جدید دولت مبنی بر تغییر تعرفه واردات
خودرو بهگوش میرسد .در همین رابطه وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم با ارسال
طرحی جدید برای واردات خودرو به هیئت دولت تالش دارد از ورود بیرویه خودروهای
خارجی به کشور ممانعت کند و این درحالی است که دولت تغییرات در تعرفه واردات
خودرو را در دستور کار قرار داده است تا بهنوعی بتواند واردات خودرو را کنترل کند .اواخر
آبانماه بود که علی علیآبادی فراهانی رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان

توسعه و تجارت اعالم کرد که بهزودی مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو ازسوی دولت
ابالغ خواهد شد و قطعا این موضع یکی از راهکارهای دولت و وزارت صنعت و معدن و
تجارت برای محدود کردن واردات خودرو است ،آنهم درحالی که این وزارتخانه حدود
6ماه است که سایت ثبت سفارش واردات خودرو را هم بسته است .این درحالی است
از سال  92تعرفه واردات خودرو تغییری نکرده است و اولین واکنش به این موضوع باال
رفتن قیمت خودروهای وارداتی خواهد بود .شایعات اخیر حاکی از آن است که احتماال
تعرفه واردات خودرو به کشــور از ۴۰درصد کنونی به نزدیک ۶۵درصد افزایش پیدا
خواهد کرد و از سوی دیگر با سیاستهای کنترلی دولت ،میزان واردات خودرو به کشور
به نیمی از ارزش فعلی آن یعنی ساالنه نزدیک به یک میلیارد دالر محدود شود؛ رقمی
که درحال حاضر نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دالر است و درصورت اجرایی
شدن این تصمیم از یک سو و افزایش تعرفههای واردات از سوی دیگر ،باید شاهد رشد
حداقل ۲۰درصدی قیمت خودرو پس از بازگشــایی سایت ثبت سفارش و آغاز ثبت
سفارش خودروهای وارداتی باشیم .قطعا با این تصمیم و اجرای آن لبخند رضایت را بر
لبان خودروسازان داخلی خواهیم دید که شاید هدف اصلی دولت از این تصمیم حمایت
از آنها باشد ،اما نکته اینجاست که هرچند این تصمیم میزان خروج ارز را کاهش خواهد
داد اما درعوض بهطور حتم شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود و شاید
همین عامل باعث کاهش واردات خودروهای خارجی به کشورمان شود .حاال باید دید
واکنش واردکنندگان خودرو به تصمیم احتمالی دولت چه خواهد بود .آیا آنها با افزایش
این تعرفه ،قیمت محصوالت وارداتی خود را افزایش خواهند داد یا ازسود خود کاسته و
خودروها را بدون افزایش قابل توجه روانه بازارخواهند کرد.

ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیشبینی کرده است که تا سال
 2040تعداد خودروهای مسافری جهان در مقایســه با تعداد  2سال پیش از آن
 137میلیون واحد کاهش پیدا میکند .پایگاه خبری بلومبرگ در این باره با اشاره
به پیشبینی اوپک نوشت :تعداد خودروهای مسافری تا سال  2040به بیش از 2
میلیارد خودرو میرسد که رقم قابل توجهی است ،اما  6درصد از آنچه این سازمان
در سال  2015پیشبینی کرده بود ،کمتر است .اوپک همچنین تعداد خودروهای
برقی جهان در سال  2040را  235میلیون واحد پیشبینی کرد که  12درصد از
پیشبینی سال  2015این سازمان کمتر است.
این کارتل نفتی در ســال  2015تعداد خودروهای برقی جهان در سال  2040را
 266میلیون واحد پیشبینی کرده بود .پیشبینی امسال اوپک از تعداد خودروهای
برقی جهان در سال  2040از پیشبینی بلومبرگ  300میلیون واحد کمتر است؛
هرچند اوپک دلیلی برای این پیشبینی بیان نکرده اســت ،اما کارشناسان علت
لونقل
احتمالی آنرا کاهش استفاده مردم از اتومبیلهای شخصی و استفاده از حم 
لونقل است
لونقل مشترک ،طرح نوآورانهای در صنعت حم 
مشترک میدانند .حم 
که به کاربران امکان میدهد در مواقع نیاز بهطور موقت بهنوعی وسیله نقلیه مانند
دوچرخه دسترسی پیدا کرده و در قبال پرداخت پول از آن استفاده کنند .آژانس

بینالمللی انرژی نیز بهتازگی در نخستین گزارش جامع این آژانس در زمینه تعامل
دیجیتالی کردن و انرژی اعالم کرد ،دیجیتالی کردن با پیامدهای عمیق برای همه
بازیگران بهزودی سیســتم انرژی جهان را تغییر میدهد و تاثیر ژرف و پایدار بر
تقاضا و عرضه انرژی خواهد گذاشت.

عموما تصور میشــود که ســارقان اتومبیل عالقه بســیار زیــادی به دزدیدن
ماشینهای لوکس و پیشرفته دارند ،اما درواقع آنها ماشینهای قدیمی را ترجیح
میدهند که قطعات آنان دیگر از سوی شرکتهای سازنده تولید نشده و میتواند

مشتریان خوبی داشته باشد .اخیرا لیستی از بیشترین خودروهای دزدیده شده
در ایاالت متحده آمریکا منتشر شده است که نشــان میدهد سارقان بیشتر از
همه به خودروهای قدیمی و کالسیک عالقه دارند که یکی از دالیل مهم دیگر آن
میتواند سیستمهای ایمنی کمتر باشد که سرقت آنان را سریعتر و راحت کرده
است .طبق لیست منتشر شده بیشــترین اتومبیلهای دزدیده شده در آمریکا
تا ســال  2016میالدی بهترتیب :هوندا آکورد مدل (1997ســرقت  50هزار و
 427دستگاه) ،هوندا سیویک مدل (1998ســرقت  49هزار و  427دستگاه)،
فورد پیکاپ فولسایز مدل (2006ســرقت  32هزار و  721دستگاه) ،شورولت
پیکاپ فولسایز مدل (2004سرقت  31هزار و  238دســتگاه) ،تویوتا کمری
مدل (2016سرقت  16هزار و  732دستگاه) ،نیسان آلتیما مدل (2015سرقت
 12هزار و  221دستگاه) و دوج پیکاپ فولســایز مدل (2001سرقت  12هزار
و  128دســتگاه) هستند و این درحالی اســت که در لیست خودروهای لوکس
و پیشــرفته منتشرشــده تا همین تاریخ بهترتیب تویوتا کمری(سرقت 1113
دستگاه) ،نیسان آلتیما(ســرقت  1063دســتگاه) ،تویوتا کروال(سرقت 982
دستگاه) ،دوج چارجر(سرقت  945دستگاه) ،فورد فیوژن(سرقت  914دستگاه)،
هیوندای سوناتا(سرقت  887دستگاه) و جی.ام.سی سیرا(سرقت  884دستگاه)
قرار گرفتهاند.

اخبار متفاوت درباره میزان تعرفه واردات خودرو

پیشبینی اوپک از کاهش تولید جهانی خودرو تا سال 2040

عالقه عجیب سارقان آمریکایی به دزدیدن خودروهای کالسیک
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بازار

آغاز مجدد فروشB30
حدود ســه ماه بعد از رونمایی بهمن موتور از محصول جدیدش یعنی  ، B30این
شرکت خودروســاز فروش این خودرو را از اوایل آبانماه آغاز کرد .قیمت  B30با

مقایسه ویژگیهای این خودرو متناسب بهنظر میرسد و شاید بتوان این خودرو را
ازحاال رقیبی جدی برای برلیانس  330Hدانست.

نام محصول :سواری  / B30پیشفروش با قیمت قطعی
نام محصول
سواری B30

پیشپرداخت
280.000.000

قیمت قطعی
594.600.000

محصوالت دیگر گروه بهمن

سود مشارکت
 16درصد سالیانه

سود انصراف
 10درصد
سالیانه

موعد تحویل
دی 96
بهمن 96
اسفند 96

رنگهای قابل عرضه
سفید مشکی و سربی
سفید ،مشکی ،سربی ،قرمز ،سورمهای و
شکالتی روشن ()CoCo Brown

وانت کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل ،نقدی و نقدی ـ اعتباری (قیمتها به ریال)
قیمت نقدی
نام محصول
کاپرا دوکابین 747.500.000
دو دیفرانسیل

الباقی
پیشپرداخت
 466.000.000طی  2فقره چک 3ماهه ( 140.750.000بدون کارمزد)
طی  4فقره چک  3ماهه 80.900.000
طی  8فقره  3ماهه 46.500.000
طی  4فقره چک  3ماهه 119.250.000
336.000.000
طی  8فقره چک  3ماهه 68.970.000

تحویل
 30روزه

مزدا  ،FL3فروش نقدی و مرحلهای سواری مزدا ( FL3قیمتها به ریال)
پرداخت اول
1.211.600.000
600.000.000

نوع فروش
نقدی
مرحلهای

تحویل
 20روزه

پرداخت زمان تحویل
-611.600.000

وانت کارا  2000سی سی ،نقدی و نقدی ـ اعتباری (قیمتها به ریال)
قیمت نقدی
نام محصول
تک کابین کارا 354.300.000

دوکابین کارا

محصوالت سیبا موتور

397.300.000

پیشپرداخت
160.000.000
160.000.000
195.000.000
250.000.000
182.000.000
182.000.000
233.000.000
276.000.000

الباقی
طی  4فقره چک  3ماهه 55.630.000
طی  8فقره چک  3ماهه 31.500.000
طی  2فقره  3ماهه ( 79.650.000بدون کارمزد)
طی  4فقره چک  3ماهه 30.400.000
طی  8فقره چک  3ماهه 34.900.000
طی  4فقره چک  3ماهه 61.630.000
طی  2فقره  3ماهه ( 82.150.000بدون کارمزد)
طی  4فقره چک  3ماهه .35.260.000

تحویل
 20روزه

کامیونت  6تن تایگروی  ،FAWنقدی و نقدی ـ اعتباری (قیمتها به ریال)
پیشپرداخت
نام محصول قیمت نقدی
کامیونت  6تن 490.000.000 980.000.000
یورو4
کامیونت  6تن 490.000.000 980.000.000
یورو4

اقساط ماهیانه
37.597.14000

سود مشارکت
 20درصد

تعداد اقساط
 15ماهه

تحویل
 10روز کاری

32.655.673

 22درصد

 18ماهه

 10روز کاری

کشنده تکمحور  ،FAWنقدی و نقدی ـ اعتباری (قیمتها به ریال)
نام محصول
کشنده تکمحور جدید یورو 4
کشنده تکمحور کابین جدید یورو4
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پیشپرداخت
قیمت نقدی
1.3250.000.00 2.650.000.000
1.3250.000.00 2.650.000.000

اقساط ماهیانه
101.665.734
88.303.606

سود مشارکت
 20درصد
 22درصد

تعداد اقساط
 15ماهه
 18ماهه

تحویل
آبانماه
آبانماه

جدولفروشمحصوالتمدیران خودرو
مدل

X22 MT
X22 MT Sport

مدل

X22 AT
X22 AT Sport

مدل

شرایط فروش نقدی MVMX22 MT/ Sport

قیمت خودرو (ریال) پیشپرداخت  50درصد (ریال)
287.000.000
574.000.000
294.500.000
598.000.000

پیشپرداخت دوم در زمان دعوتنامه
 50درصد

سود انصراف جریمهتاخیر زمان تحویل
فوری
 16درصد  20درصد

شرایط فروش نقدی MVMX22 MT/ Sport

قیمت خودرو (ریال) پیشپرداخت  50درصد (ریال) پیشپرداخت دوم در زمان دعوتنامه سود انصراف جریمه تاخیر زمان تحویل
فوری
 16درصد 20درصد
 50درصد
327.000.000
654.000.000
334.500.000
669.000.000

X22 MT Sport Excellent
X22 MT Sport Excellent
X22 MT Sport Excellent
X22 MT Sport Excellent
X22 MT Sport Excellent

شرایطفروشاقساطی    MVMX22 MT Sport Excellentبابازهبازپرداخت 12ماههبهصورتمنعطف:
سود جریمه زمان
سود
نرخبهره
بازه پرداخت (ریال)
قیمت خودرو(ریال) پیشپرداخت پیشپرداخت پیشپرداختسوم حداکثر وام نرخ
منعطف مشارکت انصراف تاخیر تحویل
بهره
زماندعوتنامه
دوم
25درصد (ریال)
 70درصد< بازه پرداخت
 11درصد
≥ 60درصد
 80درصد< بازه پرداخت
باقیماندهپرداخت
 10درصد
≥ 70درصد
 20دیماه96
 22درصد 16
 10 150.750.000 603.000.000درصد متناسببابازهپرداخت  50درصد 12
درصد  90درصد< بازه پرداخت
درصد درصد
براساسانتخاب
 9درصد
≥ 80درصد
مشتری
 100درصد< بازه پرداخت
 8درصد
≥ 90درصد
شرایطفروشاقساطی    MVMX22 MT Sport Excellentبابازهبازپرداخت 18ماههبهصورتمنعطف:
 70درصد< بازه پرداخت
 13درصد
≥ 60درصد
 80درصد< بازه پرداخت
 12درصد
≥ 70درصد
 20دیماه96
 22درصد 16
14
باقیماندهپرداخت
 10 150.750.000 603.000.000درصد متناسببابازهپرداخت  50درصد درصد  90درصد< بازه پرداخت
درصد درصد
 11درصد
≥ 80درصد
براساسانتخاب
 100درصد< بازه پرداخت
مشتری
 10درصد
≥ 90درصد
شرایطفروشاقساطی    MVMX22 MT Sport Excellentبابازهبازپرداخت 24ماههبهصورتمنعطف:
 70درصد< بازه پرداخت  15درصد
≥ 60درصد
پرداخت
 80درصد< بازه
باقیماندهپرداخت
 14درصد
≥ 70درصد
 10 150.750.000 603.000.000درصد متناسببابازهپرداخت  50درصد 16
 20دیماه96
 22درصد 16
درصد درصد
براساسانتخاب
درصد  90درصد< بازه پرداخت  13درصد
≥ 80درصد
مشتری
 100درصد< بازه پرداخت  12درصد
≥ 90درصد
شرایطفروشاقساطی    MVMX22 MT Sport Excellentبابازهبازپرداخت 30ماههبهصورتمنعطف:
 70درصد< بازه پرداخت
 17درصد
≥ 60درصد
 80درصد< بازه پرداخت
باقیماندهپرداخت
 16درصد
≥ 70درصد
 20دیماه96
 22درصد 16
 10 150.750.000 603.000.000درصد متناسببابازهپرداخت  50درصد 18
درصد  90درصد< بازه پرداخت
درصد درصد
براساسانتخاب
 15درصد
≥ 80درصد
مشتری
 100درصد< بازه پرداخت
 14درصد
≥ 90درصد
شرایطفروشاقساطی    MVMX22 MT Sport Excellentبابازهبازپرداخت 36ماههبهصورتمنعطف:
 70درصد< بازه پرداخت
 19درصد
≥ 60درصد
 80درصد< بازه پرداخت
باقیماندهپرداخت
 17درصد
≥ 70درصد
 20دیماه96
 22درصد 16
 10 150.750.000 603.000.000درصد متناسببابازهپرداخت  50درصد 20
درصد  90درصد< بازه پرداخت
درصد درصد
براساسانتخاب
 17درصد
≥ 80درصد
مشتری
 100درصد< بازه پرداخت
شماره  03آذر 1396
 15درصد
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گزارش خبری

آزمایشگاه آرسام پالست مجهزتر شد؛

یکنواختی رنگ با اسپکتروفتومتر

یکی از عواملی که منجر به رضایت مشتریها میشود
یکنواختی در طیف رنگ محصوالت تولیدی است .این
موضوعی است که شــرکت آرسام پالستیک با تجهیز
آزمایشگاه خود به اســپکتروفتومتر به آن دست یافته
است.
   لزوم تجهیز آزمایشگاه

شرکت آرسام پالست در سال  1393توسط هلدینگ
رایزکو در شهرک صنعتی صفادشت ـ تهران تاسیس
شــد .این مجموعــه در واحد تولیدی با مســاحت 5
هزار متر مربــع و زیربنای  2400متــر مربع با هدف
تامین آمیزههای پلیمری پیشرفته به صنایع خودرو،
لوازم خانگی و الکتریکی شــروع به کار کرده اســت
و در کنار توجه به کمیت به کیفیــت محصوالت نیز
توجه ویژهای داشــت ،بهطوری که در راستای توسعه
روزافــزون دانش فرآیندســازی و همچنین پایبندی
به اصل مشــتریمداری ،در جهــت تضمین انطباق
کیفیت محصوالت تولیدی با درخواســت مشتریان
آزمایشگاه شرکت آرسام پالست با استفاده از بهروزترین
دستگاههای انجام آزمونهای پلیمری تجهیز شده است
که در آخرین مورد استفاده اقدام به تجهیز آزمایشگاه به
دستگاه اسپکتروفتومتری کرده است.
   اسپکتروفتومتری چیست؟

اســپکتروفتومتری یا طیفســنجی روشی است که
با اســتفاده از عبور نور از یک آنالیــت در یک محلول
شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین
خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی میپردازد .نور
مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس است که
هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشــخصی
است .میزان جذب هر ماده شیمیایی در طول موجهای
مختلف انرژی الکترومغناطیس متفاوت است .با توجه به
این امر ،هر ماده شیمیایی در طول موج خاصی از انرژی
الکترومغناطیس حداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد
داشت که این فرآیند در جهت تعیین خاصیت آن ماده
شیمیایی استفاده میشود.
همچنین غلظت هر ماده شیمیایی نیز در میزان جذب
طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیس تاثیر دارد.
بهطوری که با افزایش غلظت ماده ،میزان جذب در طول
موج مشخص افزایش و با کاهش غلظت ،میزان جذب
کاهش و مقدار نور عبوری افزایش مییابد .در این روش
با استفاده از تاثیر متقابل غلظت ماده و میزان جذب نور
عبوری از آن ماده ،به تعییــن رابطه و معادله غلظت ـ
جذب هر ماده شــیمیایی میپردازند که کاربردهای
زیادی در شیمی و تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی دارد.
یک دستگاه اسپکتروفتومتر از منبع نور ـ تکفام ساز
(مونوکروماتور) ـ شــکاف عبور یا متمرکزکننده پرتو
ـ کووت یا ســل (محل قرار دادن نمونــه) ـ دتکتور یا
آشکارساز و صفحه نمایشگر تشکیل شده است.
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  کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتر در قطعهسازی

اندازهگیــری رنگ و ایجاد یکنواختــی در طیف رنگ
محصوالت تولیدی یکی از عوامل مهم در ســنجش
یکنواختی محصوالت بوده و منجر به رضایت از طیف
رنگی محصول مطابق درخواست مشتری میشود .در
طبیعت میلیونها رنگ با طیف متفاوت موجود است که
ما آنها را به چند گروه اصلی تقسیم کردهایم .مانند آبی،
زرد ،ســبز و  ...اگر صحبت از رنگ آبی به میان آید این
سوال بهسرعت طرح میشود ،کدام آبی؟ روشن ،تیره،
مایل به سبز؟! یا اگر از رنگ قرمز صحبتی شود ،ممکن
است طیف رنگی متفاوتی از قرمز در ذهن ما نقش ببندد.
مواردی از این دست در مورد رنگها زیاد است .با این
مثال مشخص میشود که باید برای شرح رنگ از معیار
یا توضیح مشخصی استفاده شود .
  اندازهگیری فام با دستگاه اسپکترو فتومتر

یکی از مزیتهای آزمایشگاه آرسام پالست استقرار

اسپکتروفتومترییا
طیفسنجی روشی است که
با استفاده از عبور نور از
یک آنالیت در یک محلول
شیمیایی و تعیین میزان
جذب و عبور نور از آن به
تعیین خصوصیات آن آنالیت
و ماده شیمیایی میپردازد

دستگاه اســپکتروفتومتر پرتابل در آزمایشگاه این
شرکت اســت که این دســتگاه میتواند شید رنگ
محصوالت را اندازهگیری کند .این دســتگاه قابلیت
کنترل طیــف رنگ مــواد ورودی ،محصول در حال
تولید ،کنترل کیفیت نهایی محصول تولیدشــده ،از
جهت یکسانی و یکنواختی رنگ را دارد .هر محصول
تولیدی دارای یکســری پیگمنت است که از ترکیب
آنها با هم طیف رنگ نهایی حاصل میشــود .با این
روش میتوان به ثبات و یکسانی رنگ در این خصوص
دست یافت.
  اندازهگیری فام رنگ

اسپکتروفتومتر دارای یک منبع نوری است که بر سطح
مورد نظر تابش مینماید و تابشی مشابه نور روز را ایجاد
میکند .همیشه مالک و معیار مشــتری دیدن رنگ
محصول در نور روز است ،دستگاه بر اساس گذر ،بازتابش
و تفرق نور اندازهگیری فام رنگ را انجام میدهد نتایج
خروجی از دستگاه سه عدد برای  *Lو  *aو  *bاست و
توصیف هر رنگ با همین سه عدد انجام میشود .در حال
حاضر سیســتم  *bو  *aو  *Lدر تمامی اندازهگیریها
استفاده میشود و سنجش رنگ و سنجش تفاوت طیف
رنگ ( )*نیز در هر محصول طی یک فرمول ریاضی
متاثر از این سه فاکتور اندازهگیری میشود.
  سایر مزایا

از ســایر مزایای استفاده از دســتگاه اسپکتروفتومتر
میتوان بــه جلوگیری از هدر رفتن مــواد اولیه در اثر
حدس و خطا برای رســیدن به فرموالسیون مناسب،
افزایش رضایت مشــتری با ارائه محصوالت همرنگ و
فروش بیشتر در بازار رقابت ،سرویسدهی به مشتریان
برونســازمانی ،دســتیابی به فرموالســیون رنگ
نمونههای خارجی و رقبــا و ایجاد تنوع در محصوالت
تولیدی اشاره کرد.

گزارش خبری

آرسام یکی از تولیدکنندگان مواد اولیه گروه رایزکو موفق شد؛

بومیسازی و تولید پلیآمید  High Impact
برخی کارشناســان معتقدند ،در بســیاری از مقاطع
دلیل کاهــش ظرفیتهای تولیدی در شــرکتهای
خودروسازی کشور مشکالت در زمینه تامین قطعات
مورد نیاز اســت .این درحالی اســت که شرکتهای
قطعهســاز نیز کمبود مواد اولیه را در برخی از مقاطع
دلیل کاهش تولیدات خود میدانند .مواد اولیهای که
برخی یا اغلب آنها از خارج از کشــور تامین میشود و
سیاســتهای خارجی میتواند در ورود آنها به کشور
تاثیر بگذارد .بههمین دلیل اســت که بومیسازی و
کیفیت بخشی به مواد اولیه در داخل ایران موردی است
که گروه رایزکو برای آن اهمیت ویژهای قائل است.
شرکت آرسام پالست یکی از همان شرکتهایی است
که در حوزه بومیســازی موفق شــده است اقدامات
خوبی انجام دهد .این شرکت یکی از تامینکنندگان
مواد اولیه مورد نیاز هولدینگ رایزکو است و مواد اولیه
گلویی باک شرکت اورند پیشــرو را تامین میکند و
اخیرا موفق به بومیسازی پلیآمید شده است .پیشتر
اورند برای تولید این قطعه نیازمند به واردات از کشور
سوئیس بود.
  پلیآمید چیست؟

پلیآمیدها پرکاربردترین پلیمرهای مهندسی هستند
و در قطعــات با کاربردهای خاص و مهندســی مورد
مصرف قرار میگیرند.
در واقع پلیآمیــد ( )Polyamideیک ابر مولکول با
تکرار واحدهای مرتبط با زنجیره آمید است .پلیآمید
هم بهصــورت طبیعی و هم بهصــورت مصنوعی رخ
میدهد .نمونههایی از پلیآمید طبیعی ،پروتئینها
(پشم و ابریشم) هستند .پلیآمید مصنوعی میتواند
از طریق پلیمریزاسیون مرحله رشد یا سنتز فاز جامد
مواد مانند نایلون ،آرامیدها و پلیسدیم (آسپارتات)
ساخته شــود .پلیآمید مصنوعی معموالً در پارچه،
بهکار رفته در خــودرو ،فرش و لباسهای ورزشــی
بهعلت دوام باال و قدرت خود استفاده میشود .صنعت
لونقل مصرفکننده عمده پلیآمید است.
حم 
پلیآمیدهــا انــواع متنوعــی دارد کــه از آن جمله
میتــوان بــه PA610 , PA612 , PA6 , PA66 ,
 PA12 ,PA11و ...اشــاره کرد .پلیآمیدها بهصورت
کامپاندهــای بدون فیلــر ،فیلردار ،تقویت شــده و
هایایمپکت و ...وجود دارد که انتخاب آن بر اســاس
عملکرد محصول نهایی است.
ویژگی کامپاندهای پلیآمیدی تابعی از پارامترهایی
چون :درصد کریســتالیتی پلیمــر ،درصد رطوبت
جذبشــده ،درصد و نوع نرمکنندههــای مصرفی و
درصد اندازه و نوع تقویتکنندهها (الیاف شیشــه یا
کربن) است.
پلیآمیــد بهتنهایی دارای خاصیــت  Flexibilityو
 Toughnessباالیی نیســت .برای اســتفاده از این
پلیمر در کاربردهای ویژه با خاصیت ضربهپذیری باال
میبایستی پلیآمید برای این ویژگی اصالح شود.

شرکت آرسام پالست یکی
از شرکتهایی است که
در تامین مواد اولیه مورد
نیاز هولدینگ رایزکو
فعالیت دارد .این شرکت
چندسالی است که موفق
به بومیسازی این مواد
با خصوصیات فیزیکی و
مکانیکی مشابه شده است
  بومیسازی پلیآمید

شرکت آرسام پالســت یکی از شــرکتهایی است
که در تامین مواد اولیه مورد نیــاز هولدینگ رایزکو
فعالیت دارد .این شرکت چندسالی است که موفق به
بومیسازی این مواد با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی
مشابه شده است .بهعنوان مثال برای فرآیند Over
 moldگلویی باک شــرکت اورند پیشــرو تا کنون
گریدی از PAهای ضربهپذیر شرکت  EMSسوئیس
استفاده میشد.
ضربهپذیــری  PA6در این کامپاند بــه میزان 550
درصد و میزان ازدیاد طول تا شکســت نیز تا دوبرابر
افزایش پیدا کرده اســت و حرکت در مسیر افزایش
االستیسیته  PAبهدرستی انجام شده است.
کارشناســان معتقدند که میتوان بــا تولید کامپاند

تقویتشده با الیاف شیشه در جهت افزایش استحکام
(کاهش االستیسیتی و  )Flexibilityو باال بردن مدول
 PA6برای کاربردهای دیگر نیز گام برداشت.
قدم در مسیر طراحی کامپاند بهسمتوسوی افزایش
مدول یا افزایش االستیســیته تصمیمی اســت که
کامپاندر بر اســاس نیاز مشــتری ،برای طراحی آن
کامپاند میگیرد.
شرکت آرسام پالست راز در سال  ۱۳۹۳و با ظرفیت
ســاالنه  ۱۸۰۰تن اقدام به تولید انــواع کامپاندهای
پلیپروپیلن ،پلیاتیلن و پلیآمیدی کرده است .این
شــرکت درحال حاضر ،با دارا بودن تکنولوژی تولید
مواد با خواص مهندسی ویژه در غالب سه خط کامپاندر
برای صنایع مختلف از جمله قطعهسازان خودرو تولید
مواد انجام میدهد.
قرار است خط یک آرسام پالست با ظرفیت  150تن
در ماه تولید خود را افزایش دهد و خط دو و ســه آن
در دیماه با مجموع ســالیانه  2100تن شروع بهکار
میکند .خط دو و سه بهصورت خاص روی ترکیبات
پالستیک و الســتیک کار خواهند کرد که در ایران
زمینه فعالیت آن کم است و اکثر استفادهکنندگان نیاز
خود را از خارج تامین میکنند.
مسئوالن این شرکت معتقدند با توجه به شرایطی که
در صنایع کامپاند وجود دارد آرســام تا  ۵سال آینده
جزو برترین تولیدکنندگان کامپاند خواهد بود.
این شرکت گواهینامههای مختلفی در این مدت اخذ
کرده و آزمایشگاه کاملی مجهز به تست مکانیکی هم
دارد و محصوالت خود را با خدمات آزمایشــگاهی و
تســت به مشــتریان و تولیدکنندگان ارائه میدهد.
این موضوع یکی از ویژگیهایی است که گروه رایزکو
را برای تهیه مواد اولیه مطمئن از طریق این شــرکت
ترغیب کرده است.
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پــرونــده

گفت وگو

ویژگیهای کامیونت جدید بهمن دیزل درگفتوگو با مدیرخودروهای تجاری این شرکت:

با   NMRزنجیره توزیع مویرگی
یگیریم
داخل شهری را در اختیار م 
صبح روز سهشنبه دوم آبان بود که بهمن دیزل در هتل المپیک باحضور
منصور پورزرین مدیرعامــل گروه بهمن ،کازو گــودا مدیرکل بخش
بینالمللی فروش ایسوزو ،مرتضی شــفیعی مدیرعامل شرکت بهمن
دیزل ،احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان ،محمد ضرابیان عضو
هیئتمدیره گروه بهمن ،حسین خضری مدیرعامل شرکت سیبا موتور و
جمعی از مدیران ارشد گروه بهمن و شرکت ایسوزو و ماروبنی ،مشتریان
و نمایندگان شــرکت بهمن دیزل از محصول جدید خود یعنی کامیونت
ایسوزو  NMR85Eرونمایی کرد.
کامیونت جدید ایسوزو به یک پیشرانه 4سیلندر  3لیتری مجهز شده و
روی آن سیستم پرخوران نیز نصب شد است .شاسی کامیونت ایسوزو
بهصورت نردبانی اســت و  6تیرک عرضی در آن استفاده شده است.
صحبت را با محصول جدید بهمن دیزل یعنی
کامیونت جدید شرکت ایسوزو( )NMR85آغاز
کنیم .درباره این کامیونت کمی توضیح دهید.
این کامیونت بهروزتریــن و جدیدترین محصول
کمپانی ایســوزوی ژاپن است که بهطور همزمان
در این کشــور هم تولید و عرضه می شود .بهمن
دیزل در سری قبلی محصوالت خود کامیونت 5
تنی  NKRرا ارائه میداد که سری  729بود .البته
دوسالی میشود که بهمن دیزل سری محصوالت
خود را به سری  -700Pتغییرداده است که ظاهر
محصوالت بهطور کامل تغییر کرده است .ایسوزو
هرچندســال یکبار در سراســر محصوالت خود
دست به تغییر و اصالح میزند که ما هم این اقدام
را درباره محصوالت  6تن و  8تن انجام دادیم ،اما
درمورد محصول  5تن چون ادامه تولید کماکان
وجود داشــت و افزایش قیمتش خیلی زیاد بود
در آنزمان بــرای ما بهصرفه نبــود که بخواهیم
این محصول را به  NMRتبدیل کنیم .اما درحال
حاضر بهدلیل الزاماتی که ازسوی استاندارد ملزم به
اجرای آن هستیم (استفاده از استاندارد آالیندگی
یورو )4این پروژه آغاز شــد تــا بتوانیم کامیونت
 NMRرا وارد کشور کنیم.
چه تفاوت ظاهری و فنــی با نمونه قبلی  5تنی
دارد؟
از نظــر اتاقی که بهطور کامل تغییر کرده اســت
و شــبیه خودروهای  6تن و  8تن ما شده است؛
درضمن باتوجه به اینکه موتور این خودرو یورو 4
شده است قدرت موتور به  150اسب بخار تبدیل
شــده و البته حجم موتور همان 3000سیسی
است.
این محصــول با همیــن ویژگی درکشــور
تولیدکننده (ژاپن) درحال تولید و اســتفاده
است یا فقط برای کشــورهای دیگر طراحی و
تولید شده است؟
نهتنها در ژاپن که در ســایر کشــورهای دنیا هم
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ترمزهای استفاده شده روی این خودرو کاسهای است و سیستمهای ABS
و  EBDو  ASRروی آن بهکار رفته است.

ایســوزو برای این کامیونت جدید کولر و فرمان هیدرولیک نیز درنظر
گرفته و دربهای آن قابلیت بازشدن تا  90درجه را دارند ،اما اینها همه
قابلیتها و ویژگیهای محصول جدید بهمن دیزل نیستند.
در همیــن رابطه با ابراهیــم تقوی مدیرخودروهــای تجاری بهمن
دیزل گفتوگو کردیم .بهگفته تقوی ایــن کامیونت جایگزین نمونه
قبلی(  )NKRخواهد شــد و باتوجه به ویژگیهای خاص این کامیونت
بهخصوص اندازه شاسی آن قابلیت اســتفاده درسطح شهر را دارد و
در زنجیره مویرگی شــبکه داخل شهری حرفهای زیادی برای گفتن
خواهد داشت. ...

همین کامیونت  NMRتولید میشود و بهروزترین
محصول ایسوزو است .نمونه قبلی در بحث قدرت
ب بخار بوده که به  150رسیده و
موتور  120اســ 
قابل توجه اســت ،درحالی که خودروی  6تن ما
با موتور  5200CCدارای  150اسب بخار است
و همین موضوع تکنولوژی باالی این محصول را
نشان میدهد.
این ارتقاء کیفیت و آپشن باعث نمیشود تا سایر
محصوالت خودبهخود با افت فروش مواجه شوند
و از رده خارج شوند؟
خودروی
تا
داریم
را
برنامه
طبیعتا ما همین
NKR
تا پایان سال با افت ســفارشگذاری و خودروی
 NMRبا افزایش ســفارشگذاری مواجه شــود.
از طرف دیگر محصول جدیــد و قدیم  9میلیون
تومان اختالف قیمت دارند یعنی در شرایط فعلی

این کامیونت بهروزترین و
جدیدترینمحصولکمپانی
ایسوزوی ژاپن است که
بهطور همزمان در این کشور
هم تولید و عرضه می شود

که بهصورت همزمان هم ارائه می شود خودروی
قدیمی این اندازه ارزانتر است که البته محصول
قدیمی فعال بازار خــود را دارد و محصول جدید
امســال تیراژ باالیی برای تولید نخواهد داشت و
حداکثر  200دســتگاه ازکامیونت جدید ایسوزو
را خواهیم فروخت که فــروش آن از آبانماه آغاز
شده اســت و این درحالی اســت که از کامیونت
قبلی تا پایان ســال حدود  500دستگاه فروش
خواهیم داشت.
هدفگذاری بلندمدت بهمن دیزل برای فروش
کامیونت جدید چند دستگاه در سال است؟
فکر میکنم برای ســال آینده رقمی بین  700تا
 800دستگاه را بهفروش خواهیم رساند.
این محصول درکشور تولید میشود یا وارداتی
است؟
کامیونت  NMRبهصورت ( CKDبســته کامل
شامل تمام قطعات) وارد ایران میشود و در اینجا
به مونتاژ میرسد .البته درصد ساخت داخل این
خودرو درحال حاضر کمتر از نمونه قبلی اســت
و چون  NKRاز قبل تولید میشــده است باالی
30درصد در ایران تولید میشــود .درحال حاضر
حدود  10تا  15دستگاه از کامیونت جدید در ایران
مونتاژ شده است.
آیا نمیتوان بهجای مونتاژ ،این کامیونتها در
کشور بهطورکامل تولید شود؟
خیر ،ما اصال اجازه چنین کاری را از طرف کمپانی
ایسوزو نداریم و درضمن توانایی تولید آنهم برای
ما وجود ندارد .تولید بدنه و موتور این کامیونت اصال
برای ما صرفه اقتصادی ندارد و دلیل آنهم تیراژ
پایین تولید است .اگر تولید این محصول درسال به
باالی چندین هزار دستگاه میرسید شاید توجیه
اقتصادی داشت .حتی خودروهای  6تن و  8تنی را
هم که سالهاست تولید میکنیم بدنهاش را وارد
کرده و مونتاژ میکنیم.
دلیلش چیســت؟ یعنی بازاری وجود ندارد که

تیراژ افزایش پیدا نمیکند؟
شــاید رقم تولیــد 10 ،هزار دســتگاه برای کل
ماشینهای کامیونت در سراســر کشور باشد و
کامیونت  5تن فقط  2هزار دستگاه باشد که قطعا
رقم پایینی بهشمار میرود.
این کامیونتها درچه زمینههایی مورد استفاده
قرار میگیرند؟
هدف از تولید این کامیونت اســتفاده در زنجیره
شبکه مویرگی داخل شهری است که شرکتهای
پخش و شــرکتهای مواد غذایی ،بهداشــتی و
دارویی بیشترین استفاده را از این خودرو میکنند.
طول کوتا ِه شاســی این
دلیلش هم بیشــتر به ِ
کامیونــت بازمیگردد و به ایــن خاطر بهراحتی
میتوانند در ســطح شــهر و کوچهپسکوچهها
ترددکنند و بههمین دلیل بازار بســیار خوبی در
توزیع مویرگی داخل شــهری دارد و این بازار را
بهدست گرفتهایم.
بهمن دیزل درکل چند درصد از این بازار شبکه
توزیع مویرگی را دراختیار گرفته است؟
حدود  60درصد از بازار کامیونت سبک درسراسر
ایران با سه محصول در اختیار بهمن دیزل است و
از سال  83تاکنون بیش از 80هزار دستگاه از این
محصوالت وارد بازارشده است.
بیشــترین ســهم بــرای کــدام یــک از
کامیونتهاست؟
بیشترین سهم بازار متعلق به خودروی  6تن است
که  50درصد این آمار و تولید را به خود اختصاص
داده .در جایگاه بعدی خودروی  8تن قرار دارد با
 30درصد و  5تن هم  20درصد بــازار را به خود
اختصاص داده است.
محصول  6تن هم در همان بازار پخش محصوالت
غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد؟
بله ،ولی کاربری این دو کمی متفاوت است .بههر
حال طول شاسی  6تن بلندتر است و محصوالت
با حجم بیشتر و وزن کمتر را جابهجا میکند ،اما

در خودروی  5تن محصوالت با وزن بیشتر و حجم
کمتر را جابهجا میکند چون شاســی کوتاهتری
دارد .بهطــور مثال برای جابهجایی بســتنی که
وزن باالیی دارد از  5تن اســتفاده میشــود ،اما
مثال درجابهجایی پفک یا چیپس بهدلیل حجم و
جاگیری بیشتر از  6تن استفاده میشود.
نحوه فــروش محصوالت بهمــن دیزل به چه
صورت است و چگونه این حجم از بازار را بهخود
اختصاص داده است؟
ما در ســال  83کارمان را با فــروش محصول 6
تن آغاز کردیم .هدف این بــود که این محصول
جایگزین خودروهای  608ایــران خودرو دیزل
شود و تمامی کسانی که میخواستند آن خودرو
را خریداری کنند بهســمت ایــن کامیون  6تن
آمدند .در ادامه خودروی  8تــن را اضافه کردیم
که جایگزین خودروی  808شــد .در کل تفاوت
چندانی میان خودروی  6تن و  8تن ما نیســت،
فقط ظرفیت اکسل عقب باالتر از 6تن است و طی
یکی ،دوسال گذشــته طول شاسی هم بهنسبت
مدلهای قبلی  8تن کمی بلندتر شــده اســت.
در ادامه خودروی  5تن بازارسنجی شد .بهدلیل
همان بازار مویرگی و بررسی شد که چه خودرویی
برای تردد در شهر بیشتر کارایی دارد .بهخصوص
در تهــران که بهدلیل ازدیــاد جمعیت و افزایش
ساختوساز ،خودروی  6تن در برخی نقاط دیگر
نمیتوانست تردد کند .حتی برخی از افرادی که از
نیسان استفاده میکردند رو به استفاده ازخودروی
 5تن آوردند.
بازار اصلی و مبداء این خودروها شــهر تهران
است؟
داســتان فروش از تهران شروع شــد ،اما درحال
حاضر بسیاری از شرکتهایی که نمایندگی پخش
مواد غذایی در شهرســتانها را هــم دارند از این
خودروها استفاده میکنند ،ولی خب فروش اصلی
ما در تهران است و بسیاری از شرکتهای معتبر

مانند میهن ،دومینو ،گلســتان ،کاله ،دامداران،
شیرین عسل و ...که هم خودشان تولیدکننده مواد
غذایی هستند و هم پخش میکنند از مشتریهای
عمده بهمن دیزل بهحساب میآیند.
وضعیت کامیونتهای کمپرسی چگونه است؟
کمپرســی روی کامیونتهای  5تــن و  6تن ما
استفاده میشــود که خب مصرف کمتری دارد.
اگر بخواهیم کامیونتها را از لحاظ کاربری مورد
بررســی قرار دهیم ،خودروهای مســقف فلزی
بیشــترین فروش را دارند ،کامیونتهای ایزوله
در رده بعدی قرار دارند که مثال برای حملونقل
لبنیات مورد اســتفاده قرار میگیرند که احتیاج
به درجه حرارت ندارند و همــان درجه محصول
به داخل خودرو منتقل میشــود و باقی میماند
تا به محل توزیع برســد .بعداز آن به خودروهای
یخچالدار میرسیم که دمای آنها باالی صفر و زیر
صفر میتواند باشد که برای حمل گوشت و بستنی
و ...استفاده میشود.
این تجهیزات مانند یخچال و ...در ایران سوار
میشود یا از ژاپن وارد میشود؟
ما از ایسوزو فقط شاسی خودرو را تحویل میگیرم
و بقیه اینجا سوار میشود .هم خودمان میتوانیم
خودروها را به اتاق ایزوله و یخچال مجهز کنیم و
تحویل خریدار بدهیم ،هم خریدار میتواند شاسی
تنها را از ما تحویل بگیرد و خــودش آنرا مجهز
کند .درادامه سوال قبلی به این نکته میرسیم که
کمپرسی از لحاظ میزان فروش در ردههای چهارم
توساز
و پنجم قرار دارد و بیشتر در معادن و ساخ 
یا راهسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
شرایط آالیندگی زیستمحیطی این خودروها
چگونه است؟
درحالی که اســتاندارد یورو 4از ابتدای ســال
جاری اجباری شده است ،اما بهمن دیزل از سال
گذشته در تمامی محصوالتش این مسئله لحاظ
شده اســت و تمامی خودروها از سال گذشته به
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پــرونــده
گفتوگو
فیلتر دی پیاف مجهز شده است .معموال وقتی
درنمایشگاهها شرکت میکنیم زیر خودروهایمان
را موکت ســبز میاندازیم که معــرف این نکته
است که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت
میکنیم .حتــی آمادگی این را هــم داریم که
محصوالت یــورو 5را هم در اختیــار بگیریم و
در این زمینــه مذاکراتی را هم با ایســوزو انجام
دادهایــم و درکل تمامی اســتانداردهای بهروز
محیطزیست را رعایت میکنیم .درضمن باتوجه
به نوع سیســتم موتور ،ایــن خودروها مصرف
سوخت پایینی هم دارند.
در بحث آالیندگی صوتی چطور؟
محصوالت ما از لحــاظ آالیندگی صدا کمترین
میزان را دارد .چه در داخل خودرو برای راننده و
چه از بیرون خودرو برای اطرافیان ،معموال وقتی
در مورد کامیون یا کامونیت صحبت میشــود
بهنظر میآیــد که این خودروها ،وســایل نقلیه
معمولی هستند و امکانات خاصی ندارند.
آیا محصوالت شما دارای امکانات و آپشنهای
خاصی هستند؟
بله در این زمینه اقداماتی انجام شده است؛ مثال
درمورد خودروهای  6تن کارهایی صورت گرفته
است .شما میدانید که خودروهای ما اتاق خواب
ندارند اما خیلــی از رانندگان عالقــه دارند که
خودروها جایی برای خواب داشته باشند .البته از
نظر کمپانی ایسوزو باتوجه به اینکه خودروهای 5
تن و 6تن در سطح شهر استفاده میشوند خیلی
احتیاج به جای خواب ندارند ،اما باتوجه به اینکه
درکشور ما خودروهای  6تن در مصارف بینشهری
و مسافتهای طوالنی هم استفاده میشود ،راننده
احتیاج به جایی برای اســتراحت پیدا میکند.
باتوجه به اینکه ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم
و جای خواب تعبیه کنیم آمده و یکسری کارهایی
برای سهولت راننده انجام دادهایم .مثال وقتی دنده
خالص است به بغل میافتد یا مثال ترمزدستی در
حالت کشیده به بغل میافتد تا سطح که صندلی
این خودرو تخت باشد و مانعی برای راننده ایجاد
نشــود که نتواند روی صندلی بخوابــد ،یا مثال
رینگ و الســتیک خودرو را تیوبلــس کردهایم
که در مصرف ســوخت و ایمنی هــم تاثیرگذار
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هدف از تولید این
کامیونت استفاده در
زنجیره شبکه مویرگی
داخل شهری است که
شرکتهای پخش و
شرکتهای مواد غذایی،
بهداشتی و دارویی
بیشترین استفاده را
از این خودرو میکنند.
دلیلش هم بیشتر به
ِ
کوتاه شاسی این
طول
ِ
کامیونت بازمیگردد و
به این خاطر بهراحتی
میتوانند در سطح شهر
و کوچهپسکوچهها
ترددکنند و بههمین
دلیل بازار بسیار خوبی
در توزیع مویرگی داخل
شهری دارد و این بازار را
بهدست گرفتهایم
است .ظرفیت باک خودرو را هم  10لیتر افزایش
دادهایم و از 130به  140رســاندهایم .آینههای
خودروها بهزودی برقی میشود و به گرمکن هم
مجهز شده است .صندلیها هم قرار است تغییر
کند و صندلیهای بهتر و باکیفیتتری جایگزین
خواهد شد .درکل یکسری از تصمیمات اینچنینی
اتخاذ شده که بخشی از آن بهصورت آپشن است و
بخشی دیگر در زمینه استانداردسازی است که از
اوایل سال آینده اجرا خواهد شد و سفارشگذاری
شده اســت که البته افزایش قیمتی را هم در پی
نخواهد داشت.
در مراســم رونمایی عنوان شد که قرار است

طی یکی ،دوماه آینده از یک محصول دیگر هم
رونمایی شود .در این باره هم توضیح میدهید؟
این محصول خودروی  26تن بهمن دیزل خواهد
بود که خودروای  10چرخ و جفت محورخواهد
بود که تعدادی از این خودرو وارد ایران شده است
و انشاءاهلل در دیماه رونمایی خواهد شد و فروش
این محصول را آغاز میکنیم.
بهمن دیزل در زمینه صــادرات هم فعالیتی
دارد؟
در این زمینه درمورد کشور عراق اقداماتی انجام
شده است و حتی برخی از شرکتهای مشتری
مانند میهن خودرو برای پخش محصوالت خود،
به عراق صادر کردهاند .اما طی سالیان گذشته ما
حتی بازار داخلی را هم نمیتوانســتیم پوشش
بدهیم و باتوجه به تحریمها کمی دچار مشــکل
بودیم .ضمن اینکه کمپانی ایسوزو درکشورهای
اطراف نمایندگی دارد.
درمورد تحریمها بحثی را مطرح کردید .بعداز
برجام شرایط برای خرید محصوالت بهترشده
است؟
خوشــبختانه درحال حاضر مشــکلی نداریم.
متاســفانه در زمان تحریم در بازه زمانی حدودا
دوساله ما نتوانســتیم هیچ قطعهای خریداری
کنیم ،اما چون از قبل سفارشگذاری کرده بودیم
قطعات را وارد کردیم .درکل طی سالهای  92و
 93تولید پایین آمده بود که خوشبختانه از سال
 95شرایط بهترشده است.
خواســتههای شــما بهعنوان خودروساز از
وزارتخانههای مربوطه مانند صنعت و معدن و
تجارت یا وزارت نفت چیست؟
شاید مشــکل عمده ما در بحث تولید گازوئیل
باشــد .هنگامی کــه گازوئیل باکیفیــت تولید
نشــود خودروهای ما دچار مشــکل میشــود.
وقتی محصول ما موتور یــورو  4دارد و گازوئیل
بیکیفیت اســتفاده میکند خــب قطعا دچار
مشکالتی میشود و بههرحال گازوئیل یورو  4در
تمامی سطح کشور وجود ندارد و همین گازوئیل
بیکیفیت به موتور آســیب میرســاند و مثال
کاتالیست کال از رده خارج میشود؛ همچنین به
سیستم انژکتور خودرو هم آسیب وارد میشود.

پــرونــده

برون مرزی

در بخش برون مرزي مي توانيد گزارش هايي از مســابقات مهم
خودرويي دنيا بخوانيد.همچنين در هر شماره در مورد خودروي
ســلبريتي هاي جهاني گزارش هاي ويژه به همراه تصاويرشــان
خواهيد خواند .صفحه اخبار خودروهاي خارجي نيز قسمت ديگر
پرونده برون مرزي راز صنعت است.
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اخبار خارجی

نسل بعدی
میتسوبیشی
میراژ سوار بر
پلتفرم رنو کلیو
طرح جدید و جاهطلبانــه Drive for
 Growthمیتسوبیشــی با تمرکز بر
شاســیبلندها روی  11مــدل اجــرا
میشــود 6 .مــورد از آنها قرار اســت
مدلهای کامال جدید باشــند ،درحالی
کــه  5مــورد باقیمانده نســخههای
بهروزشــدهای از خودروهــای کنونی
هستند .بهنظر میرسدیکی از محصوالت
در اولویت میتسوبیشی ،هاچبک میراژ
اصالحشدهای باشــد که قرار است برای
بازار اروپا تولید شــود .گزارش جدید در
خصوص بهروزرسانی میراژ حاکی از این
است که این خوردو کامال بر اساس نسل
بعدی رنو کلیو خواهد بود که گویا سال
آینده رونمایی میشــود .گفته میشود
این هاچبک بســیارکوچک فرانســوی
دستخوش چندین تغییر مهم از جمله

پلتفرم جدید خواهد شــد که در میراژ
نسل بعدی نیز بهخوبی میتوان شاهد آن
بود .میراژ روی پلتفرم خود سوار نخواهد
شد ،چرا که توسعه آن بسیار گرانقیمت
است و حاشیه ســود آن در سگمنت B
ناچیز است .از اینرو ،ارزش گسترش و
تمرکز روی آن را ندارد .به همین دلیل
است که میتسوبیشی برای کاهش هزینه
و تسریع زمان توسعه خود از پایه رنو کلیو
استفاده خواهد کرد .موتور این خودرو از
نوع بنزینی توربوشارژ  3سیلندر است؛
بنابراین پیشرانه آن ،احتماال  0.9لیتری
 TCeکه پیش از این در خودروهای رنو و
داچیاوهمچنیننیسانمیکراومدلهای
دوقلوی اسمارت فورتو و فورفور استفاده
شده اســت ،خواهد بود .یکی از مدیران
ارشد میتسوبیشی اخیرا تایید کرده که

میراژ جدید مشتقات تمامالکتریکی را
تولید خواهد کرد ،هرچند در دسترس
بودن همه آنها ،بعید بهنظر میرسد .اینکه
چه زمانی میتوان شــاهد نسل بعدی
این خودرو بود ،االن امکانپذیر نیست،
اما احتماال زمان معرفی آن قبل از پایان
این دهه بعد از عرضــه رنو کلیو خواهد
بود .با تغییــر و تحوالتی که متوجه این
خودرو شده احتماال یک هاچبک پنجدر
پیچیدهتر خواهد بود که با نامهای بزرگی
در سگمنت ماشینهای بسیار کوچک
مانند فورد فیســتا و فولکسواگن پولو
رقابت خواهد کرد .خیلی زود است که
بگوییم چه اتفاقی برای نســخه U.S -
 specمیراژ خواهد آمد .این خودرو اکنون
دومین خودروی جدید با قیمت مناسب
 13هزار و  830دالر است.

رونمایی از
دایناسور هنسی
کمپانی آمریکایی هنسی رقیب ارزانتر
مرسدس بنز  6×6 63 Gرا به نمایشگاه
سما  2017میآورد .این هیوالی  6چرخ
بر اســاس فورد  F-150رپتور ساخته
شده و با فلسفه چرخهای بیشتر ،بازدهی
بیشــتر به میدان میآید .نام آن والسی
رپتور(نام یک دایناسور گوشتخوار) 6×6
اســت و ادامه راه کانسپتی با همین نام
است که چند سال قبل ارائه شد .کیت
هنسیشاملسیستمتعلیقتقویتشده،
رینگهای  20اینچــی ،تایرهای آفرود
غولپیکر ،فنرهای جهنمــی در جلو و
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عقب ،رولبار جدید و چراغهای LED
خیرهکننده است .بهنظر میرسد والسی
رپتور به بلوغ رقابت با  6×6 63 Gرسیده،
با اینحال تنهــا  260.000پوند قیمت
دارد که بسیار ارزانتر از رقیب 370.000
پوندی اســت .البته که بخــش اعظم
تغییرات در قلب تپنــده رپتور رخ داده.
توربوهای بزرگ هنسی باعث شده قدرتی
که روی دستگاه داینو از موتور 3.5لیتری
 V6تویین توربوی اکوبوســت والسی
رپتور استخراج میشود 600 ،اسب بخار
باشد .با اینکه این جهش بزرگی نسبت به

قدرت  450اسب بخاری رپتور است ،اما
همچنان وظیفه انتقال قدرت به دوش
گیربکس  10سرعته فورد است .عالوه
بر تمام اینها ،امکان ســفارش امکاناتی
همچون ترمزهای تقویتشده برمبو در
جلو و عقب ،تایرها و رینگهای بزرگتر،
چراغهای  LEDلوکستر و حتی سپر
دفاعی نظامی هم وجود دارد! اگر راضی
شــدهاید دســت بجنبانید ،چون تیراژ
رپتورهای  6چرخ هنسی تنها  50عدد
است که  6دســتگاه از آنها هم ساخته
شدهاند.

انتشار اطالعات
پژو 5008
مدل 2018
قیمت و جزئیات طیــف مدلهای پژو
 5008جدید در وبسایت استرالیایی
این خودروساز منتشــر شده است .این
خودرو در استرالیا در سه نسخه Allure،
 GTالین و  GTعرضه میشــود که هر
یک دارای ســطح باالیــی از تجهیزات
استاندارد هستند و ساختار صندلی هفت
سرنشین نیز دارند .مدل پایه این خودرو
 Allureاست که با قیمت  42990دالر
شروع میشود .تجهیزات استاندارد در
این خودرو شامل رینگهای آلیاژی 18
اینچی ،سیستم ســرگرمی با نمایشگر
لمســی  8اینچی و ناوبری ماهوارهای،
پانل تجهیزات دیجیتــال  12.3اینچی
 iCockpitپژو ،ترمز اضطراری خودکار با
شناسایی عابر پیاده ،کروز کنترل انطباقی
با عملکرد توقف و حرکت ،هشدار تغییر
مسیر ،شناسایی عالئم ترافیکی با انتخاب

سرعت هوشمند و شــارژ بیسیم تلفن
همراه است؛ همچنین رادیوی دیجیتال
 ،DABاســتارت و ورودی بدون سویچ،
کمکپارک ،سه صندلی متحرک مجزا
در ردیف دوم ،دو صندلی در ردیف سوم
و آفتابگیرهای شیشــههای عقب در
این خودرو ارائه میشود .زیر کاپوت این
خودرو موتور  1.6لیتری توربوی بنزینی
با قدرت  121کیلووات و گشــتاور 340
نیوتون متر تعبیه شده است که نیروی آن
از طریق گیربکس اتوماتیک ششسرعته
به چرخهای جلو منتقل میشود .مدل
بعدی این خودرو  GTالین اســت که
 4690دالر قیمت دارد .این نســخه در
مقایســه با  Allureاز در صندوق عقب
برقی ،چراغهای جلوی فول ،LEDکمک
نور باال ،شناسایی نقاط کور ،کمک ثبات
در مسیر ،هشدار راننده پیشرفته ،سقف

مشکی الماســی متضاد ،قابآینههای
کناری مشکی و سپر و جلوپنجره اسپرت
بهره میبرد .این نســخه دارای همان
موتو ر  1.6لیتری توربوی مشــابه �Al
 lureاست و در آخر ،نسخه ممتاز GT
این خــودرو  52990دالر قیمت دارد.
ویژگیهای این خودرو شــامل موتور
 2.0لیتری توربو دیــزل با قدرت 133
کیلووات و گشتاور  400نیوتونمتر است
که با گیربکس اتوماتیک ششسرعته
به چرخهای جلو منتقل میشــود .از
دیگر تجهیزات در این مدل میتوان به
رینگهای آلیاژی  19اینچی ،تزئینات
داشــبورد و در آلکانترا ،صندلی راننده
قابل تنظیم برقی بــا دو حالت حافظه،
گرمکنهای جلو ،عملکرد ماساژ برای
راننده ،قابآینههای کرومی و گلگیرهای
برجستهتر اشاره کرد.

معرفی
المبورگینی هزاره
سوم
المبورگینــی از یــک ســوپرکار تمام
الکتریکی به اســم Terzo Millennio
(به معنی هزاره سوم) ،که اشاره به آینده
این خودرو و کمپانی دارد ،پردهبرداری
کرد .این ماشین با طراحی کالسیک و
خشن همیشگی المبورگینی با همکاری
موسســه تحقیقات فناوری  Dincaدر
ماساچوست و گروه مکانیک ی �Mecha
 ،nosynthesisتکامل یافته و ساختار
بدنه آن از فیبرکربن و مواد هوشمندی که
قابلیت ترمیم و بهبود دارند ،تشکیل شده
است .گفته میشــود این خودرو ،تمام

الکتریکی است و با یکپارچه کردن موتور
برای هر چرخ و همینطور ارائه باتریهای
فوقالعاده سبک که ظرفیت بسیار باالیی
دارند ساخته شده اســت .پیش از این
المبورگینی عنوان «آینده خودروهای
ســوپر اســپورت» را برای این معرفی
مدل مفهومــی جدید بهکار بــرده بود.
المبورگینــی از Terzo Millennio
در کنفرانــس 2017 EmTech
صحبتهایــی کرده بــود EmTech
مخفــف Emergent Technology
(فناوریهــای امروزی) اســت .در این

کنفرانس درمورد برخی نکات و انتظارات
توگوهایی شــد و
از المبورگینــی گف 
پیشنهاد شــده بود که در سری جدید،
طراحی و تکنولوژی بسیار جدی گرفته
شود به همین سبب المبورگینی بهفکر
ساخت این مدل مفهومی افتاد .این اولین
المبورگینی الکتریکی نیست (مدلهایی
مانند  Estoqueو  Asterionهم پیش
از این وجود داشــتند) امــا روند تولید
ساختار بدنه آن منحصربهفرد است که
اولین بار در Huracan Performante
به نمایش گذاشته شده بود.
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اخبار

وین رونی

بنتلی کنتیننتال

یکی از اتومبیلهای وین رونی مهاجم سابق منچستر که فصل گذشته به اورتون تیم سابق خود بازگشت بنتلی کانتیننتال جی تی
جدید است که از یک پیشران ه  Wشکل ۱۲سیلندر به حجم ۶لیتر بهره میبرد و نسبت به قبل ۷اسب بخار قویتر شده و گشتاور آن
نیز به میزان  ۲۰نیوتونمتر افزایش یافته است .با این اوصاف قدرت کانتیننتال جدید به  ۶۳۳اسب بخار و گشتاور آن به  ۸۴۰نیوتون
متر رسیده است که این کوپ ه سنگینوزن را قادر میسازد تا در  ۳.۹ثانیه به سرعت صد کیلومتر بر ساعت برسد .در نسل جدید
کانتیننتال جیتی ،نمون ه سفارشی بلک ادیشن نیز بهصورت کوپه  GTو کانورتیبل  GTCعرضه خواهد شد .هر کدام از نسخههای
بلک ادیشن دارای مشخصات خاصی خواهند بود و نام آنها در یک پالک مخصوص در خودرو ثبت خواهد شد .نسخ ه بلک ادیشن
با رینگهای ویژه  ۲۱اینچی نیز عرضه خواهد شد که به رنگ مشکی براق بوده و از آلومینیوم ساخته شدهاند .این رینگها در
کنتراست و تضاد جالبی با رنگهای جدیدی خواهند بود که برای بخشهای بیرونی بدنه شامل سپر جلو ،رکابهای جانبی و
دیفیوزر عقب عرضه خواهند شد .ترکیب رنگ مشکی بدنه در نمای داخلی نیز خود را نشان میدهد ،چرا که شاهد استفاده
گسترده از الیاف کربن در این بخش هستیم .صندلیها و کنسول میانی هم بهطور اختصاصی با چرم ویژهای بهنام
مولینر روکش شدهاند که برای آن هم چهار نوع رنگ قابل انتخاب است .دوخت و چرم مشابهی نیز در رودریها
استفاده شده که با دوختهای لوزیشکل تودریها نمای بسیار لوکسی را پدید آورده است .نخستین
دستگاه از آن در تابستان امسال تحویل خریداران از جمله وین رونی ستاره سابق منجستر
یونایتد شد .بهنظر میرسد که این نسخ ه بهینهسازی شده ،آخرین سری از مدلهای
کانتیننتال با نمای ظاهری فعلی باشد و برای سال ۲۰۱۸مدل کامال
جدید این خودرو عرضه شود.

فرانچ

سکو توتی

فراری فیورانو

فرانچسکو توتی فوق ستاره تیم رم که در انتهای فصل گذشته از فوتبال خداحافظی کرد یکی از هواداران پروپا قرص فراری است .یکی
از اتومبیلهای کلکسیون توتی که عالقه زیادی به آن دارد فراری  GTB Fioranoاست .بدنه و شاسی این ماشین برای پایین آوردن
وزن تماماً از آلومینیوم ساخته شدهاست ،بهطوری که مهندسان فراری خودرویی با این هیبت را به وزنی حدود  ۱۸۵۰کیلو رساندهاند
« ۲۰۰کیلو سنگینتر از تویوتا کمری و  ۶۵۰کیلو سنگینتر از سمند» که برای یک خودروی  ۱۲سیلندر یک رکورد خوب محسوب
میشود .پوسته موتور این فراری از مدل موتور انزو قرض گرفته شدهاست و برای پایین آوردن هزینه ساخت در ساخت موتور از آلیاژها و
مواد ارزانتری استفاده شدهاست .این کار نهتنها کیفیت ساخت فیورانو را پایین نیاورده بلکه تجربههای جدید مهندسان فراری موجب شد
تا این موتور مقاومت بهتری نیز بهدست بیاورد و در زمینه موتورهایی با این حجم پس از دو موتور از کمپانی  BMWدر طی دو سال مداوم
از سال  ۲۰۰۶تاکنون بهعنوان یکی از موتورهای برتر باشد و در جایگاه باالتری از رقبایی همچون المبورگینی ،مکالرن مرسدس و پورشه
قرار گیرد .بعد از موتور بارزترین ویژگی این خودرو سیستم فنربندی آن است .این سیستم که توسط کمپانی آمریکایی دلفی طراحی
شدهاست به  SCMمعروف است؛ که با کمک  ۸حسگر ( ۴حسگر برای چرخها و ۴حسگر برای کمکفنرها) دارد؛ که این حسگرها
آخرین گزارش چگونگی چرخها با طول مسیر را به کامپیوتر خودرو رسانده و موجب واکنش کمکفنرها در یک هزارم ثانیه
میشوند و بهترین حالت را برای ادامه مسیر انتخاب میکند؛ و در این مدل فراری مهندسان این شرکت با بهینهسازی این
سیستم این زمان را به یک دهم این زمان رساندهاند .چگونگی کار این سیستم به این صورت است که در کمکفنر این
ماشین نوعی روغن هیدرولیک که به آن برادههای آهن افزوده شدهاست وجود دارد .از سوی دیگر پیستونهای
شناور در روغن هر کمکفنر نیز با یک سیستم الکتریکی در پیوند هستند .بدین روی با باال بردن ولتاژ،
برادههای آهن شناور در روغن ،چند الیه مغناطیسی ساخته و کار بازی پیستون کمکفنر در
روغن را سختتر مینمایند .بدینگونه کمکفنرهای این ماشین سفتتر و با عکس
این کار کمکفنرها نرمتر میشوند .تاکنون حدود ۲هزار دستگاه از این
خودرو تولید شدهاست.
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مهاجم سوئدی ســابق میالن از ســواری با
المبورگینی قدیمی گاالردوی خود بســیار
لذت میبــرد ،ایــن محصــول گاالردو تا به
امروز بیشــترین محصول تولیدشده از سوی
المبورگینی میباشــد که فقط در سه سال
اول تولید آن ،بیش از  ۵۰۰۰دســتگاه از این
مدل تولید شده اســت و قیمت هر دستگاه
بین  ۲۴۲هزار دالر اســت .این نــام روی این
خودرو بعد از مشــهور شــدن آن بــه «گاو
وحشی» ،گذاشته شــد .واژه گاالردو در زبان
اسپانیایی به معنای دالور و دلیر ()gallant
و در زبــان ایتالیایی بهمعنــای ضربهزننده
( )strikingاســت .گاالردو در ابتدا به رقابت
با فراری  ۳۶۰طراحی شد و اکنون مدل ارتقاء
یافته آن رقیب فراری  F۴۳۰است .گاالردو از
سیستم چهارچرخمتحرکی کهباسیستمهای
چهارچرخ متحــرک رقیبانش ،فرق میکند،
بهره میگیــرد .کارخانه مــادر المبورگینی،
که آئودی است بهدلیل طراحی یک سیستم
چهارچرخ متحرک بهنام کواترو (،)quattro
بسیار شهرت یافت؛ هرچند که المبورگینی از
سیستمهای خودش استفاده میکند.برخالف
مدلهای المبورگینـ�ی کاونتش(Coun�( 
 ،)tachالمبورگینــی دیابلــو ()Diablo
و المبورگینی  ،Murciélagoدرهای گاالردو
بهسمت باال باز نمیشوند .گاالردو توسط Luc
 ،Donckerwolkeکه در سال  ۲۰۰۳موفق
به دریافت جایزه خال قرمز طراحی شــد؛ او
این جایزه را بهعلت طراحی گاالردوی  ۲۰۰۴و
مورسیه الگو( ۲۰۰۲ )Murciélagoدریافت
کرده بود .گاالردو تاکنون دو نوع سیستم انتقال
قدرت ،یک نوع گیربکس  ۶ســرعته دستی
و الکتروهیدرولیکــی ،کالج نیمهاتوماتیک
متوالی دســتی که المبورگینی عرضه کرده
اســت که آنرا بــه  E-gearمختصر کرده
است E-gear.باعث میشود که راننده ،بتواند
با سرعت بیشتری نســبت به سیستم انتقال
قدرت دســتی حرکت کند؛ و راننده میتواند
بهوســیله پدالهای موجود در پشت فرمان
سرعت را کنترل کند که این کار در مدل دستی
قابل انجام نیست و مدل دستی نمیتواند در این
حالت از کالج استفاده کند .این ماشین قدرتی
بین  ۵۵۰تا  ۵۷۰اسب بخار دارد.

المبورگینی گایاردو

سا
موئل اتوئو

استون مارتین

ستاره سابق اینتر ،بارسا و رئال دارای یکی از سریعترین خودروهای جهان است .استون مارتین  ONE 77یکی از
قویترین و سریعترین خودروهای تولیدشده در جهان است که نمونه اولیه این خودرو در سال ۲۰۰۸میالدی در
نمایشگاه موتور شو پاریس بهنمایش در آمده و سپس « »ONE-77برای اولینبار در نمایشگاه ژنو بهطور کامل رونمایی
شد ،از این خودرو به دلیل خاص بودنش تنها ۷۷عدد تولید شده و از اواخر سال ۲۰۱۰تحویل مشتریانش داده شد.
این سوپر کار انگلیسی برنده جایزه طراحی خودروهای مفهومی در سال ۲۰۰۹شد .قیمت فروش وان ۷۷در زمان
عرضه یک میلیونوصدوپنجاه هزار یورو بود .جدای از داشتن پیشرانه 7.3لیتری 12سیلندر خورجینی750
اسب بخاری ،ظاهر این خودرو بسیار زیبا و خاص میباشد .گفتنی است ،باوجود چنین پیشرانهای و همچنین
بدنهای از جنس فیبرکربن ،شتاب صفر تا صد آن 3.7ثانیه و حداکثر سرعت آن نیز 352کیلومتر
بر ساعت میباشد .ناگفته نماند ،رنگ بدنه قهوهای متالیک ،زیبایی منحصربهفرد این سوپر
ماشین بریتانیایی را دوچندان کرده است؛ البته این رنگی نیست که روی هر خودرویی
زیبا بهنظر برسد ،اما روی  One-77عالی است .از طرفی دیگر ،وجود کابینی با
پوشش چرم قهوهای ،باعث شده تا این خودروی زیبا در Bavaria
 Motorsبلژیک خودنمایی کند.

نیمار

آئودی R8

ستاره جنجالی سابق بارسا که اخیرا به تیم ثروتمند پاری سن ژرمن پیوسته بهتازگی یک آئودی آر 8خریده است که بهطور
رسمی آئودی  R8اسپایدر خوانده میشود .این اتومبیل قدرتمند آلمانی همانند نسخ ه کوپ ه خود از یک موتور Vشکل
 ۱۰سیلندر بهره میبرد؛ اما توان خروجی خودرو مقداری کاهش پیدا کرده و از ۶۱۰به ۵۴۰اسب بخار و ۵۴۰نیوتنمتر گشتاور
رسیده است .بههرحال با این کاهش قدرت باز هم به هیچ عنوان نمیتوان این خودرو را ُکند خطاب کرد .حتی نسل قبلی این
مدل با پیشرانهای به حجم ۵.۲لیتر ،از شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت ۳.۶ثانیه و حداکثر سرعت ۳۲۰کیلومتر بر ساعت
برخوردار بود .برای باال بردن عملکرد R8اسپایدر جعبهدن ده ۷سرعت ه دو کالچه و سیستم چهار چرخ متحرک ،به کمک راننده
میآیند .آئودی در این مدل از آخرین تکنولوژی سیستم انتقال نیروی خود استفاده کرده است .این تکنولوژی از یک کالچ
چندصفحهای که توسط سیستم الکترو ـ هیدرولیکی کنترل میشود ،برخوردار است و میتواند در مواقع ضروری۱۰۰
درصد نیروی تولیدی را به چرخهای جلو منتقل کند .راننده نیز قادر خواهد بود حالتهای مختلف رانندگی را با یک
کلید سلکتور ۴حالته از داخل کابین تغییر دهد .بارزترین مشخ ه R8اسپایدار سقف جمعشونده آن است .برای
کاهش هرچه بیشت ِر وزن ،مهندسان آئودی از پارچهای بسیار سبک بهعنوان سقف استفاده کردهاند .مکانیزم
باز و بسته کردن سقف تنها در ۲۰ثانیه و تا حداکثر سرعت ۵۰کیلومتر بر ساعت به وظیف ه خود عمل
میکند .در داخل کابین تمرکز اصلی بر راننده است و بهواسط ه فرمان چند منظوره این مدل،
عملگرهای اصلی اتومبیل مانند کنترل حاالت رانندگی ،استفاده از چراغهای اصلی و
کنترل سیستم چندرسانهای ،بدون برداشته شدن دست راننده از روی
غربیلک صورت میگیرد.
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رقیب جدی برای فرمول 1
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اوج هیجان در فرمول E

درست اســت که هر جا صحبت از رقابتهای
مهم اتومبیلرانی باشد ،بالفاصله نامهایی مثل
فرمول یک یا نسکار بهذهن میرسند اما این روزها
عالقهمندان به خودرو و بهویژه دیوانههای سرعت
صحبت از مسابقاتی جدید میکنند که به اعتقاد
بسیاری از کارشناســان در آیندهای نهچندان
دور به رقیبی جدی بــرای رقابتهایی جذاب
همچون فرمول یک و امثــال آن بدل خواهند
شد .این رقابتها فرمول  Eنام دارند .مسابقات
فرمول  Eبا نام رســمی “FIA Formula E
 ،”Championshipبرای اولینبار در ســال
 2012میالدی به ثبت فدراسیون اتومبیلرانی
 FIAرســید و در  13سپتامبر سال  2014هم
افتتاحیه اولین مســابقه قهرمانی آن در پکن
برگزار شد که در آن تنها اتومبیلهای الکتریکی با
لوشمایلی نزدیک به ماشینهای فرمول 1به
شک 
رقابت میپردارند.
   مسابقات

فرمول Eنوعی از مســابقات اتومبیلرانی است
که تنها خودروهای تمام الکتریکی اجازه شرکت
در آنرا دارند .درســت مثل مســابقات فرمول
یک ،این رقابتها را هم فدراســیون بینالمللی
اتومبیلرانی  FIAبرگزار میکند ،بهطور کلی
اینجا نیــز همهچیز شــبیه رقابتهای فرمول
یک اســت .اصلیترین تفاوت این است که در
خودروهــای مخصوص رقابتهــای فرمول E
موتورهای کامال الکتریکی جایگزین موتورهای
بنزینی شدهاند .توسعه اســتفاده از انرژیهای
پاک اصلیترین هدف این کالس از مســابقات
بهحساب میآید .فدراسیون جهانی این رشته
چند سالی هست که با همکاری برندهای معروف
سازنده خودرو ،دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
طرح برگزاری این چنین رقابتهایی را در دست
بررسی داشته است تا از این طریق بتواند استفاده

از انرژیهای نوین بهجای سوختهای فسیلی
را توسعه بخشــد .به گفته برگزارکنندگان این
رقابتها در وبســایت فرمول  ،Eمســابقات
قهرمانی حول 3ارزش اصلی انرژی ،محیطزیست
و سرگرمی برگزار شــده و همچنین تلفیقی از
مهندسی،فناوری،ورزش،علم،طراحی،موسیقی
و سرگرمی خواهد بود ارزشهایی که همه با هم
برای رقم زدن یک آینده الکتریکی بسیج شدهاند.
مســابقات قهرمانی فرمــول  Eدر حال حاضر
توسط  10تیم (با دو راننده) برگزار میشود که
مســیرهای آن به طول  2تا  3.4کیلومتری در
محیطهای شهری ،ولی در پیستهای مشخص
تعیین شده است .ماشینهای شرکتکننده در
مسابقات فرمول Eهم باتریهای 200کیلووات
ساعتی دارند که به هنگام شروع مسابقه اصلی،
قدرت تمامی آنان روی  170کیلووات ســاعت
محدود میشود .تمامی رانندگان پیش از شروع
مســابقه ،در دو نوبت مجاز هستند بهمدت 30
دقیقه و  45دقیقه در پیســت مسابقه تمرین
چوخم آن آشنا شوند .در زمان شروع
کنند تا با پی 
مســابقه اصلی هم رانندگان اجازه دارند نهایتا
 50دقیقه از خودروی خود اســتفاده کنند که
بعد از آن میبایست نسبت به تعویض خودرو با
الستیکهای جدید و شــارژ کامل اقدام کنند.
پیش از شروع مسابقه فدراسیون اتومبیلرانی
 FIAیکنظرسنجیبرگزارمیکندکهطرفداران
میتوانند راننده مورد عالقه خود یا خودروی برنده
در مسابقات را پیشبینی کنند .حال با در نظر
گرفتن این نظرسنجی ،ســه راننده که احتمال
قهرمانی آنان در نظرسنجی بسیار بیشتر است،
مشخص میشــود و بهترتیب برای راننده سوم
امکان استفاده از قدرت  180کیلووات ساعت،
برای راننده دوم امکان اســتفاده از قدرت 190
کیلووات ساعت و درنهایت برای راننده اول هم
امکان استفاده از تمامی ظرفیت باتری ماشین،
یعنی تمامی 200کیلووات ساعت داده میشود.
تبافرمولیک
   تفاو 

همانطور که پیشتر گفته شد مسابقات فرمول
 Eرا نیز فدراسیون بینالمللی اتومبیلرانی و در
همان پیســتهای فرمول یک برگزار میکند.
جدای از تفاوت اصلی که در نیروی مولد انرژی
حرکتی موتورهاســت ،خودروهای فرمول E
میتواننــد از پیچهای تند با ســرعت باالتری
نســبت به خودروهای فرمول یک بگذرند ،آنها
همچنین صدای بسیار کمتری تولید میکنند.
این صدا تنها کمی بلندتر از صدایی اســت که
ماشــینهای کنترلی تولید میکنند هرچند
خیلی از دوستداران رشــتههای اتومبیلرانی
صــدای تولیدشــده از اگزوزهــا را یکــی از
دلنشینترین بخشهای این ورزش میدانند.
درحال حاضر بزرگتریــن نقطهضعف این نوع
از ماشینها میزان مســافتی است که با یکبار
شــارژ باتری طی می شود .از ســال  ۲۰۱۴که
رقابتهای فرمول  Eشــروع شد ،تب نمایش
تواناییهای خودروهای برقی باال گرفته است.
فصل سوم این رقابتها با رانندگیهای تماشایی
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اتومبیلرانی ،برای من فرمول Eرؤیایی است.
   آیند هامیدوارکنندهفرمولE

ی گراســی همراه بود .مسابقه
و مقام قهرمانی لوکاس د 
در شــهرهای بزرگ ،صحنههای هیجانانگیز و حمای 
ت
شرکتهای مهم همچون آئودی ،به رشد فرمول  Eکمک
فراوانی کرد .اما این سری مسابقات هنوز مشکالت زیادی
دارد که در ادامه به چند مورد مهم اشاره میکنیم .بهنظر
میرســد محدودیت در انتخاب و اســتفاده الستیک ،از
ملزومات هر سری مســابقات اتومبیلرانی باشد؛ اما در
فرمول Eاین مسئله قدری فرق میکند .در دور زمانگیری،
خودروها حدود ۲۰۰کیلووات ( ۲۷۰اسب بخار) نیرو تولید
میکنند و در عرض  ۳ثانیه به ســرعت  ۱۰۰کیلومت ر بر
ساعت میرسند .در هنگام مسابقه ،قدرت خودروها به۱۷۲
کیلووات ( ۲۳۰اسب بخار) کاهش پیدا میکند .فارادی
فیوچر میگوید خودروی  ۸۸۰کیلوگرمی این کمپانی،
به حداکثر سرعت  ۲۴۱کیلومتر بر ساعت میرسد؛ البته
در پیستهای مســابقات فرمول  Eبرای رسیدن خودرو
به حداکثر ســرعت ،مسیرهای مســتقیم زیادی وجود
ندارد .خودروهای مســابقات فرمول یک و مســابقات
جهانی استقامت ،الستیکهای مخصوص برای شرایط
آبوهوایی خشک و بارانی دارند ،اما خودروهای فرمول E

میشلن چهارفصل (All-
ک

الستی
از
استفاده
به
مجاز
فقط
ِ
 )weatherهستند که دقیقا مشابه الستیکهای موجود
در فروشگاههای محلی است .این محدودیت بهدلیل ایجاد
تشابه شرایط مسابقات با شرایط رانندگی خارج از مسابقات
است؛ولیبهنظرمیرسدبهظرفیتباتریهایخودروهاهم
مربوط باشد .هرچند که تماشای ُسر خوردن خودروها در
پیست جالب است؛ ولی این مسابقات برای نمایش توانایی
خودروهای برقی ایجاد شده است .بهجای اینکه خودروها را
با الستیکهای معمولی جادهای محدود کنیم ،بهتر است
الستیکهای مسابقهای در اختیارشان بگذاریم و توانایی
واقعی پیشرانههای برقی را نشان دهیم.
   تعویضخودرو

افرادی که مسابقات فرمول Eرا ندیدهاند یا با خودروی برقی
رانندگی نکردهاند ،از محدودیت مسافتی که میتوان با این
خودروها طی کرد ،اطالعی ندارند .بهدلیل اینکه خودروهای
فعلی مسابقات فرمول  Eنمیتوانند با یکبار شار ِژ باتری
مسابقهراتمامکنند،درنیمهمسابقهبهجایگاهتیممیروندو
خودروی خود را با نمون ه دیگر و شارژ شده تعویض میکنند.
نگرانی از خالی شدن باتری ،یکی از مشکالت اساسی افرادی
اســت که به خودروهای برقی روی میآورند .این مشکل
بهشدت بر مســابقات با خودروی برقی تأثیرگذار است و
باید حل شــود .در زمان شکلگیری مسابقات فرمول ،E
ایده تعویض باتری در مسابقه مطرح شد ،ولی فدراسیون
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بینالمللی اتومبیلرانی بهدلیل امنیت بیشــتر ،تصمیم
گرفت بدنه خودرو بسته بماند و باتری غیر قابل جدا شدن
باشد .خوشبختانه مؤسسان مســابقات فرمول  Eاز این
مشکل آگاه هستند .فصل  ۲۰۱۸پایانی برای باتریهای
 ۲۸کیلووات ساعت خواهد بود و باتریهای  ۵۴کیلووات
ساعت که ظرفیت ماندگاری در طول یک مسابق ه کامل را
دارند ،جایگزین خواهند شد .البته هنوز هم باید یک فصل
از مسابقات را با دیدن تعویض خودرو در میانه مسابقه طی
کنیم .با اینکه این خودروها جعبهدنده ۸سرعته یا سیستم
سوخترسانی پیچیده ندارند ،اما بازهم راننده پشت فرمان
کارهای زیادی برای انجام دادن دارد .خودروهای فرمول
 Eجعبهدنده  ۲سرعته دارند و روی فرمان آنها پر از انواع
دکمهها اســت که راننده بهطور دائم درحال دستکاری
آنها است .یکی از جالبترین جنبههای فرمول یک ،نحوه
مدیریت الستیکها و سوخت در خودرو است .فرمول E
میتواندازفناوریبهکاررفتهدراینخودروهانمایشبهتری
ارائه دهد .مثال راننده درحال استفاده از کدام حالت مصرف
انرژی است یا مجموع زمان ترمز کردن و گاز دادن راننده
چقدراستتابینندهدرکبهتریازدالیلبرترییکراننده
بر راننده دیگر پیدا کند.
    فصل۲۰۱۸

فدراسیون جهانی اتومبیلرانی ( )FIAتوجه ویژهای به
فصل  ۲۰۱۸مسابقات فرمول  Eدارد .برای اولینبار FIA
نظارت مســتقیمی بر طراحی خودروها دارد و مدیریت
محدودیتهای موجود را برعهده گرفته است .بااینکه ژان
تات جزئیاتی از خودروها که ماه قبل در مونترال در اختیار
شرکای مهم مســابقات فرمول  Eقرار گرفته بود ،فاش
نکرده است؛ اما بهنظر میرسد طراحی آیندهنگرانه ،قدم
بزرگی برای تغییر از ظاهر کالســیک تکصندلی باشد؛
همچنین گفته شــده اســت که ظاهر جدید ،با طراحی
شرکت اسپارک ( )Spark Technologiesکه اوایل
سال جاری منتشر شد ،بســیار متفاوت خواهد بود .باور
اغلب کارشناســان بر این بوده است که کانال هوایی بدنه
خودرو فقط بخشــی از باله عقب نیســت؛ بلکه جزئی از
طراحی بدنه بهشمار میرود .انتظار میرود اتاقک محافظ
هیلو ( )Haloکه در مسابقات فرمول یک  ۲۰۱۸استفاده
خواهد شــد ،در خودروهای فرمول ای نیز بهکار گرفته
شــود .ژان تات میگوید :میخواهیم چند شگفتی قابل
توجه داشته باشیم .خودروهای فصل ۵مسابقات با داشتن
تجهیزات ایمنی و فناوریهای جدید ،شما را شگفتزده
میکنند .بزرگترین تغییر در مسابقات ،مجاز بودن فقط
یک خودرو بهازای هر مسابقه و هر راننده است .در مسابقات

بهنظر تات ،بعد از اعالم دولتهای بریتانیا و فرانسه مبنی
بر اینکه از سال ۲۰۴۰فروش خودروهای سواری و ونهایی
که فقط احتراق داخلی دارند ،ممنوع خواهد شد ،جایگاه
فرمول  Eبهتر شده است .تات اضافه کرد :فرمول  Eیک
نمایش و یک آزمایشگاه است .مردم طرفدار نمایشهای
سرگرمکننده هستند؛ بههمین دلیل ما هم میخواهیم
این مسابقات ســرگرمکننده باشــد .این مرد فرانسوی
اذعان کرد که نظر مثبت پورشه ،بیامو آئودی و مرس
دس برای پیوستن به فرمول  ،Eتمام نگرانیها در مورد
محبوبیت این مسابقات در بین خودروســازان را از بین
برده اســت .تات افزود :مطمئن نبودیم کدام شرکتها
وارد مسابقات شوند .مانند افتتاح یک رستوران که بعد از
باز کردن آن تمام تالشت را میکنی و اصال نمیدانی که
چه کسی برای غذا خوردن به رستوران خواهد آمد ،شروع
فرمول  Eبه همین صورت بود .در این ســری مسابقات با
برگزارکننده و فدراسیون جهانی اتومبیلرانی رابطه خوبی
ایجاد شده اســت و واقعا به این ســری ایمان داریم .حاال
میبینیم که شرکتهای خودروسازی برای پیوستن به
فرمول  Eبا یکدیگر رقابت میکنند .ما هم دقیقا همین را
میخواستیم .یکی از تماشــاییترین صحنههای فرمول
 Eسبقت گرفتنهای پیاپی اســت .ترکیب پیستهای
خیابانی باریک و مســافت کم ،یعنــی جابهجایی مداوم
و تصادفهای شــدید که بهدلیل فاصل ه کم خودروها از
یکدیگر ،اجتنابناپذیر است.کمپانی Spark Racing
 .Techکه وظیفه ساخت نسل دوم خودروهای حاضر در
این مسابقات را برعهده دارد اخیرا تصاویری از مدلهای
مفهومی جدید برای فصل پنجم فرمول  Eرا منتشر کرده
که از اواخر سال 2018آغاز خواهد شد .بهگفته این شرکت
فرانسوی از سال  2018آیرودینامیک ماشینهای فرمول
 Eشاهدپیشرفتچشمگیرخواهدبودودرکنارآن،کاهش
وزن و عملکرد بهینهتر در مصــرف انرژی نیز مورد توجه
قرار گرفته که درنهایت منجر به افزایش سرعت ماشینها
خواهد شد .این افزایش سرعت باعث شده توجه ویژهای
نیز به امنیت رانندگان اختصاص یابد و تصاویر رندر شده
نیز وجود کاکبیتهای کامال پوشیده را تایید میکند .این
محافظها که رانندگان را از آسیب در اثر تصادفات احتمالی
حفظ خواهند کرد برای رانندگان فرمول  1نیز پیشنهاد
شده و ممکن است در سالهای آینده به بخشی ضروری از
خودروهای آنها تبدیل شوند .براساس گزارش منتشرشده
توسط موتور اســپورت ،هنوز بخشهایی مانند شاسی
ماشینهای جدید در مرحله آزمایش قرار دارند و احتماال
مدلهای نهایی تفاوتهای زیادی با مدلهای پیشین از
ایننظرخواهندداشتکهبراساساطالعت«بهدلیلسبک
طراحی رادیکال ،مورد توجه عالقهمندان به خودروهای
مســابقهای قرار خواهند گرفت ».فدراســیون جهانی
اتومبیلرانی از شرکتهای حاضر خواسته طراحیهای
پیشنهادی خود را براساس سه مدل مفهومی و فوقالعاده
جذاب مکالرن  ،4-MPXفراری  F1و ردبول X2010
معرفی کنند و توجه به تصاویر و اطالعات منتشرشده از این
مدلهای مفهومی نشان میدهد ماشینهای نسل بعدی
فرمول  Eتا چه حد هیجانانگیز خواهند بود .پیشبینی
میشــود فصل پنجم از فرمول  Eجذابترین فصل آن
تاکنون باشد ،زیرا شــرکتهایی مانند سونی و مکالرن
در حال ســاخت باتریهایی با ظرفیتهــای باالتر برای
خودروهای این رقابتها میباشند.

الکچری

لوکسهای دلربا
اسرافکارانه بهنظر میرسد ،اما واقعیت این است که
برخی از افراد ماشینباز دوست دارند با نصب آپشنهای
خاص روی خودروی خود ،متفاوت از سایرین باشند.
کمپانیهای خودروسازی نیز با استفاده از همین بازار
پرسود اقداماتی را برای هرچه بیشتر الکچری کردن
خودروها انجام میدهند و از این محل سود کالنی به
جیب میزنند .البته ناگفتــه نماند که برخی از همین
امکانات الکچری بعد از مدت کوتاهی به آپشــنهای
معمولی در خودروها تبدیل میشود .در ادامه به برخی
از این آپشــنهای لوکس و گرانقیمت بهکار رفته در
برخی از خودروهای سواری اشاره شده است.
    صندلی ماساژور دار

مرسدسبنز گرانترین شاسیبلند جهان را برای یک
آفرود جانانه به ثروتمندان جهان ارائه کرد .مرسدس ـ
میباخ  G650لندولت که حدود  666هزار و  400دالر
قیمت دارد ،در ماه مارس به خط تولید دست لوکسساز
مرسدس یعنی میباخ اضافه شد .در این آفرودر بخش
سرنشینان جلو و عقب با یک سطح شفاف شیشهای از
یکدیگر جدا شدهاند .این همان مدلی است که معموال
در لیموزینها رخ میدهــد .صندلیهای این خودرو
نیز برای راحتی بیشتر سرنشــینان به ماساژور مجهز
هستند .این  SUVمرسدس به یک موتور بیوتوربوی
 V12مجهز اســت که با گشــتاور  1000نیوتنمتر،
خروجی برابر  630اسببخار دارد .تاکنون  99دستگاه
از این خودرو تولید شــده که تا پایــان پاییز بهفروش
میرسد.
    بدن ه فیبر کربنی

همه چیز از فیبر کربن اســت! ســاختارها و عناصر
بدنه از جنس کربن کامپوزیتی شگفت انگیز هستند
ـ محکمتر از فوالد ،ســبکتر از آلومینیــوم ،و آنقدر
گرانقیمت که تصور آن دشوار است .البته این ویژگی
قوبرقی ندارد.
جوری است که بهچشم نمیآید و زر 
یک شــرکت خودروســازی در نمایشــگاه اتومبیل
نیویورک از اتومبیلــی رونمایی کرد که بخشهایی از

بدنه و فضای داخلی آن از جنس فیبر کربنی اســت،
درحالی که شرکت دوج با خودروی دیمن توجه همه
را در نمایشگاه اتومبیل نیویورک به خود جلب کرده،
شــرکت  Chevyخیلی آرام و بیسروصدا خودروی
زیبایی را به نمایش گذاشته اســت .این شرکت برای
جشن تولد  ۶۵سالگی خودرو کوروت ،نسخه کربن ۶۵
آنرا ساخته است.
آپشن «اوپنومتر»

طراحان مینیکوپر کانورت در داخل داشــبورد یک
اوپنومتر یا «باز ســنج» را تعبیه کردهاند که به راننده
میگوید که دقیقاً چند ساعت و چند دقیقه است که آنها
سقف جمعشوی پارچهای خودروی خود را باز کردهاند
و از این طریق مانع ســوختگی پوســت و حساسیت
سینوزیتهای سرنشینان میشوند.
    نگاه به پشت

یکی از آپشــنهای الکچــری که بهنظر میرســد
بهزودی بهدلیل کاربردی بودن آن عمومی شــود و به
ســایر خودروها راه پیدا کند ،سیســتم کنترل پشت
خودروست .یکی از مشکالت در رانندگی برخورد یک
خودرو با شما از پشت است که عمال در این موقع شما
کاری از دستتان بر نمیآید ،اما ولوو در این زمینه نیز
یک تکنولوژی در این قسمت خودرو قرار داده است که
با توجه به رادارهای موجــود در عقب خودرو احتمال
اینگونه تصادفات را پیشبینی میکند .در این حالت
خودرو برای کاهش شــتاب سرنشینان و محافظت از
جان آنها ترمزها را قفل و کمربندها را سفتتر میکند.
طراحی صندلیهای این خودرو بهگونهای اســت که
بیشترین میزان جذب انرژی و ضربه ناشی از تصادفات
را دارند.
    فیات «عطرپاش»

فیات  500عطرپاش الکترونیکی توکاری در دو رنگ
اختیاری سیاه و سفید بین صندلیهای جلو دارد .سه
عطر مرکبات ،اسانس شب و تنفس هوای تازه داشته و

قابلیت تنظیم شدت اسپری را نیز داراست .این آپشن
فضایی خوشبو و دلپذیر را در هنگام رانندگی به شما
میدهد.
    رولزرویسهای فوق سفارشی

شــاید ایــن کمپانــی بریتانیایــی یکــی از معدود
کمپانیهایی باشد که سلیقه مشتری را تا این حد در
طراحیهای کابین و آپشنهای خود دخیل میکند.
آنها قادرند از هر نوع پارچهای که شما انتخاب کنید،
در تزئینات دوختــی داخل کابین اســتفاده کنند یا
اینکه حتی از چــوب درختهای حیاط خانه شــما
بهعنوان تزئینات چوبی داخل اتاق رولزرویس شــما
اســتفاده کنند Peace and Glory .نام آپشــنی
اســت که مختص فانتوم  EWBبــوده و از پارچهای
مصنوعی و با الهام از پوست ببر ساخته شده است .یک
مشتری از خاورمیانه نیز از رولزرویس خواسته است تا
با الهام از خوانندههای ژانر کالسیک ،خودرویی برای
او بســازد .این کمپانی بریتانیایی نیز طرحی بســیار
خالقانه و سهبُعدی را روی چوب داشبورد این خودرو
پیاده کرده اســت که گویی پــردهای از روی نتهای
موسیقی برداشته میشود .گفتنی است این طرح روی
رولزرویس گوست اجرا شده است.
    گارانتی المبورگینی

قرار است خودروی المبورگینی اوانتادور با یک گارانتی
سه ســاله با قیمت  400995دالر عرضه خواهد شد.
اگر یک گارانتی چهار ســاله میخواهید ،این آپشن
حدود  11600دالر برای شما آب میخورد .پنج ساله
میخواهید؟ فقط  22200دالر .این مبلغ برای خرید
عوجور عادی بهعنوان طرح
یک خودروی هاچبک جم 
لونقل کافی است.
پشتیبان حم 
توجه داشته باشید که این قراردادهای متفرقه عادی
اضافه بــر گارانتی اصلی نیســتند ،بلکه ضمیمههای
اختیاری ارائه شده در گارانتی شرکت هستند .این موارد
در مقایسه با هزینههای سرویس معمولی المبورگینی
مبلغ خاصی به حساب نمیآیند.
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چارسو

در بخش چارسو صفحه سرگرمي گنجانده شده که شامل جدول
خودرويي اســت و هر بار در شــماره آينده مجله جواب جدول را
خواهيد ديد.همچنين در هر شــماره چارســو،اينفوگرافي هايي
از موضوعات جذاب در حــوزه خودرو خواهيم داشــت «.آيا مي
دانيد که»هاي خودرويي صفحه ديگري از اين بخش اســت و به
نوعي مي توان گفت «چارسو» را همچون ضرب المثل «از هر دري
سخني» بشناســيد زيرا از هر ســويي حرفي براي گفتن دارد.از
شمال و جنوب و غرب و شرق،از چهار طرف،از چهار جهت،از چهار
سو.چارسو را دنبال کنيد.

شماره  03آذر 39 1396

پــرونــده
آیا میدانید که؟

عمر خودروی خود را طوالنیکنید

شاید خودرو شخصی شــریک عمر و زندگی نباشد ،اما
خیلی از ما دوست داریم تا زمانی که خودرویی را در اختیار
داریم بتوانیم از آن بهنحوی استفاده کنیم که عمر مفید
آن بیشتر باشد .گرچه وسیلههای نقلیه جدید بهگونهای
ساخته میشوند که عمر بیشــتری داشته باشند ،اما با
نگهداری و توجه مناسب میتوان بازهم به عمر خودرو
افزود .در ادامه به چنــد روش که در باال بردن عمر مفید
خودرو موثر است اشاره میکنیم.
   انتخابمکانیکمطمئن

ممکن است گمان کنید ،هر مکانیکی شایستگی تعمیر
خودرو شــما را دارد ،اما اگر دنبال باال بردن عمر وسیله
نقلیه خود هستید برای پیدا کردن مکانیک خوب کمی
وقت بگذارید .متاسفانه این روزها خیلی از مکانیکیها
بدون عالقه و توجه به کار تنها قصد فروش اجناسشان
را دارند .این درحالی است که یک مکانیک خوب نهتنها
اشکال ماشین را بهخوبی میفهمد بلکه به صاحب خودرو
اطالعات خوبی درخصوص نگهداری از خودرو میدهد.
   کتابچهراهنمایماشینرابخوانید

کتابچه راهنمای ماشین حاوی مواردی است که مالک
خودرو باید درمورد قسمتهای مختلف خودرو ،عالئم و
اتفاقات احتمالی که نیاز به چک کردن دارد ،بداند .مطالعه
کتابچه راهنما و اطالعات آن که شامل اطالعاتی از قبیل
اینکهچهنوعروغنیبرایخودرو شمابهتریناستوغیره
باعث باال بردن عمر خودروی شما میشود ،کارایی آنرا
باال برده و از آسیبها جلوگیری میکند .
  هشدارهاراجدیبگیرید

توصیههای مکانیک خوب و کتابچــه راهنما را جدی
بگیرید .این توصیهها میتواند در مورد تعویض روغن و
مواردی از این دست باشد .شما باید همه آیتمهای ذکر
شده را کنترل کنید ،اما مهمترین مورد تعویض روغن
است .روغنموتور عالوه بر روغنکاری قطعات مهم موتور،
آلودگیها را جمع کرده و جلوی آسیب رساندن آنها به
موتور را میگیرد .تعویض روغن باعث میشود از همه این
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آلودگیها خالص شوید .روغن موتور در طول زمان خراب
میشود به همین دلیل بهتر اســت در دورههای زمانی
مشخصی تعویض شود  .در کنار روغنموتور ،وضعیت
مایع داخل رادیاتور ،ترمز ،فرمان ،سیالهای جعبهدنده،
فیلترها،کمربندها،ترمزها،برفپاککنهاراهمبهصورت
مستمربررسیکنید.
   توجهبهعالئم

کسی انتظار ندارد خودروی خود را نوازش کنید ،اما نسبت
به ظاهر ،صدا ،بو و احساس درون ماشین خود هوشیار
باشی .قط سوار ماشین نشوید و آنرا برانید و بعد پارک
کنید و بروید ،به هر چیز جدید و غیرعادی در ماشــین
خود توجه کنید .مواردی چون لرزشها ،تقتق کردنها
یا جیرجیرهای ماشــین ،بوی غیرعادی ،خارج شدن
برخی مایعها از زیر ماشین؛ همچنین به شاخصهای
روی داشــبورد و چراغهایی که هنگام مشکالت روشن
میشــوند توجه کنید ،با توجه کردن به عملکرد عادی
ماشین ،میتوانید متوجه مشکالت مکانیکی غیرعادی
شوید و بعد مکانیک شــما میتواند آن مشکل را قبل از

مطالعه کتابچه راهنما و
اطالعات آن که شامل
اطالعاتی از قبیل اینکه
چه نوع روغنی برای
خودرو شما بهترین است
و غیره باعث باال بردن
عمر خودروی شما میشود،
کارایی آنرا باال برده و از
آسیبها جلوگیری میکند

اینکه تبدیل به یک مشکل بزرگ شود و کال ماشین شما
را ازبین ببرد ،حل کند .
   فراخوانتولیدکننده

به فراخوانهای تولیدکننده وسیله نقلیه توجه کنید،
هرچقدر هم که بهنظر شما کوچک بیایند .تولیدکنندهها
بدون دلیل فراخوان صادر نمیکنند .حتما یک مورد مهم
و جدی وجود دارد که عملکرد وسیله نقلیه شما یا امنیت
راننده و مسافران را بهخطر میاندازد ،که حتما باید به آن
توجهکنید.
   سفرهایطوالنی

نخستین توصیه برای زیاد شدن عمر خودرو اجتناب از
سفرهای کوتاه است .چراکه در طی مسافتهای کوتاه
موتور نمیتواند به دمای بهینه عملکرد خود برسد .دلیل
این مسئله به آنجا برمیگردد که آب یکی از عوامل کمکی
در عمل احتراق در موتور است ،وقتی که موتور گرم و آماده
است و در بهترین دمای عملکرد خود قرار دارد آب گردش
پیدا میکند و تبدیل به بخار شده و تصفیه شده و از موتور
خارج میشود .اما در مسافتهای کوتاه ،موتور هیچوقت
بهدمایبهینهنمیرسدودرنتیجهآبدرموتورباقیمانده
و با جمع شدن در روغن موتور در اگزوز باقی میماند که
باعث تر بودن اضافی محیط میشود در نتیجه استهالک
خودرو را باال میبرد.
  خودرویتمیز

واقعیت این است که ظاهر تمیز خودرو شما را نسبت به
وضعیتموتورحساسترمیکند.عالوهبراینتمیزکردن
کثیفیها ،حشرات ،مواد شیمیایی و نمک از جداره خودرو
و واکسکاری کردن آن بهطور منظم ،باعث محافظت از
رنگ و بدنه خودرو میشود و درنتیجه قطعات خودروی
شما در معرض خوردگی و پوسیدگی قرار نمیگیرند .این
قضیه در مورد کثیفیها و مواد اضافی داخل خودرو نیز
صادق است ،جمع شدن این مواد در داخل خودرو باعث
خراب شــدن پارچهها و داشبورد و قسمتهای چرمی
داخل ماشین خواهند شد.
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گزارش خبری

گزارش ميداني از وضعيت بازار لوازم يدكي فروشهاي پايتخت


تهران
«چراغ برق»
رو به خاموشي ميرود
اگرچــه ايــن روزها
تابلوهــاي منتهي به
راســته لــوازم يدكي
ریحانه جاویدی
فرو شهــاي تهران،
نامــش بــه خيابان
اميركبيــر تغيير پيدا كــرده اما هنوز هــم به چراغ
برق معروف اســت ،چراغي كه البتــه آنطور كه از
صحبتهاي كســبه اين بازار مشــخص است ،اين
روزها كمسو شــده و رو به خاموشــي ميرود .بازار
 60ســاله تهران حاال بيش از هر وقت ديگر مانند نام
تازهای که برایش انتخاب کردند ،نياز به يك اميركبير
دارد تا اوضاعش را سروســامان ببخشــد .گشتي در
اين خيابان قديمي حكايــت از آن دارد كه کموبیش
رونق از اين بازار رفته و مغازههاي  1510،مترياش
اغلب خالي از مشتري باقي مانده است .سيل بيامان
قطعات خودروي چيني كه پايش به تمام مغازهها باز
شــده و با قيمتهاي مختلف به دست مصرفكننده
ميرسد ،از يك طرف ،سياستهاي دولت و كملطفي
اتحاديه لوازم يدكي فروشها و برخي شــركتهاي
قطعهســازي دولتي از طرف ديگر ،عواملي است كه
از سوي فروشــندگان ،بهعنوان داليل كسادي بازار
مطرح ميشود .حاج علي ،يكي از كسبه اين خيابان
كه مويي در بازار ســفيد كرده ،معتقد است از وقتي
پاي قطعات چيني به بازار لوازم يدكي خودرو رسيد،
رونق از اين بازار رفت.
او ميگويــد« :با وجــود اينكــه براي بســياري از
خودروهاي داخل كشور ،قطعات ايراني توليد ميشود
اما بهدليل اختالف قيمتي كه ميان اين كاالها با مشابه
چيني وجود دارد ،مصرفكنندگان ترجيح ميدهند،
جنس چيني كمكيفيت را خريداري كنند .كسي هم
نيســت كه اين اوضاع را نظم دهد .از طرفي صحبت
از اقتصاد مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني اســت و
اما از طرف ديگر كاالي چيني بــا قيمت ارزان مانند
نقلونبات در بازار ريخته ميشود و كسي هم مقابل
وارداتش را نميگيرد .مردم قــدرت خريد كاالهاي
گرانقيمت ندارند و نتيجه چنين وضعيتي ميشود،
خودروهايي كه هر روز در شــهر تردد كرده و هوا را
آلوده ميكنند چرا كه قطعات يدكيشان كمكيفيت
است ».از طرف دیگر بهعقیده برخی از مغازهدارهای
این خیابان ،سوتوكوري چراغ مغازههاي اين راسته
را نبايد تنهــا به گردن ،قطعــات ارزانقيمت چيني
انداخت ،یکی دیگــر از مغازهدارهــای این خیابان،
مافیای قطعهســازهای دولتی را عامل کسادی بازار
میداند.
او میگوید« :وقتی در بازار رقابتی وجود نداشته باشد،
نه قطعهسازهای انگیزهای برای بهبود کیفیت قطعات
خود دارند و نه فروشندگان و خریداران حق انتخاب
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دارند .من بهعنــوان یک فروشــنده قطعات یدکی
خودرو ،حق انتخاب میان قطعهســازهای مختلف را
ندارم ،درحالی که قطعهسازهای خصوصی ،کاالهای
باکیفیتتری تولید میکنند و استاندارد قطعاتشان
به سطح دنیا نزدیکتر است ،اما مافیای دولتی باعث
میشود ما مجبور باشیم از چند شرکت دولتی قطعه
بخریم که نســبت به مشابه شــرکتهای خصوصی
کیفیت پایینتری هم دارد .از طــرف دیگر خریدار
هم در چنین بازاری حق انتخــاب میان مارکهای
مختلف را ندارد و بازار تکصدایی میشــود .از طرف
دیگر بســیاری از اوقات قطعههایی را در بستهبندی
شــرکتهای آلمانی و ژاپنی در بازار میبینیم و بعد
از پیگیری متوجه میشــویم مافیای واردات از چین
قطعه وارد کرده و در بستهبندی اروپایی و ژاپنی عرضه
میکند .ادامه این روند نهتنها بازار قطعهفروشها را از
پا در میآورد ،بلکه قطعهساز داخلی که باوجود تمام
فشارها و نوسانات دوران تحریم ،تالش کرده و خط
تولید خود را حفظ کرده اســت ،هم از بین میرود.
بیکاری این همه بــازاری و از آن طرف کارگرانی که
در کارخانههــا کار میکنند ،میتوانــد یک معضل
بهوجود آورد اما این نکات برای کسی اهمیتی ندارد،
دولت به سود خود فکر میکند و عوارض گمرکی که
دریافت میکند و مافیا هم از طرف دیگر به سود خود
میاندیشد ،برای کســی هم مهم نیست چه بالیی بر
سر این همه آدم میآید».

واردات بیرویه و بدون نظــارت قطعات کمکیفیت
چینی ،عاملی اســت که واکنش نمایندگان مجلس
شورای اسالمی را هم در پی داشت .در همین راستا
سیدمهدی مقدسی ،نماینده مردم اراک،کمیجان و
خنداب در مجلس شورای اسالمی ،توجه به ساخت
و تولید داخلــی را یکی از بندهــای 24گانه اقتصاد
مقاومتی دانسته و معتقد است خرید قطعات خارجی،
آنهم در شرایطی که مشابه داخلی آن در شرکتهای
قطعهسازی داخلی تولید میشود ،در راستای منافع
ملی نیســت .او آن دســته از کاالهای چینی که در
بســتهبندی تولید داخلی در بازار عرضه می شود را
مصداق قاچاق دانسته و معتقد است که نمایندگان
مجلس باید با این موارد برخورد کنند .از طرف دیگر
حمیدرضا فوالدگر ،نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اســامی یکی دیگر از بهارستان نشینهایی
است که نســبت به آشــفتگی بازار قطعهفروشها
انتقاداتی دارد .او عرضه بدون نظارت قطعات چینی
را عامل بیکار شدن شرکتهای قطعهسازی داخلی
و ضربه زدن به تولیــد ملی میدانــد .فوالدگر پای
ســازمان ملی اســتاندارد را هم به میان کشــیده و
معتقد است این سازمان باید طبق قانون ارتقاء کیفی
خودرو،کیفیت قطعاتی را که وارد کشــور میشوند
بررسی و تائید کند تا برخی واسطهها به دلیل قیمت
پاییــن و منفعتطلبی اقــدام بــه واردات کاالهای
بیکیفیت نکنند.
   قیمت باالی قطعات تولید داخل ،راه چینیها
را هموار میکند

از میان هزار قطعهسازی
که اکنون در کشور
فعالیت میکنند ،فقط
 ۶۰۰شرکت قطعهساز
شناسایی شدهاند و
دارای کد هستند و مقید
به تولید قطعات داخلی
باکیفیت هستند و این
تولیدکنندگان برای
ما قابل رصد و کنترل
هستند .قطعهسازان دیگر
برای ما قابل شناسایی
نیستند و جنس نامطلوب و
تقلبی تولید میکنند

یکی از عوامل دیگری که از ســوی کسبه چراغ برق،
زمینه هجوم بیامــان کمکیفیتهای چینی به بازار
قطعهفروشی کشــور را فراهم میکند ،قیمت باالی
قطعات تولید داخل است .قادری یکی از مغازهدارهای
این خیابان میگوید« :نمیتــوان تاثیر تحریمها را
نادیده گرفت .بازار قطعهســازی و قطعهفروشی ،از
مواردی است که با نوسان قیمت دالر و نقت زیرورو
میشــود .حالتی که در حال حاضر بازار را فراگرفته
رکودی است که بهدنبال چند سال تحریم رخنمایی
میکند .زمانی که قطعهســاز باید بــا دالر پنج هزار
تومان مــواد اولیه تهیه کند نمیتوان توقع داشــت
با قیمــت ارزان آنرا به بازار عرضه کند .قطعهســاز
داخلی باید منبع مالی خود را تامین کند که در این
آشفتهبازاری که قیمت دالر هر روز باالتر میرود ،توان
خرید مواد اولیه داشته باشد تا بتواند کار خود را ادامه
دهد در غیر اینصورت باید خط تولید را تعطیل کند
و کارخانهها هم یکی بعد از دیگری ورشکسته شوند».
او معتقد است نتیجه چنین وضعیتی منجر میشود
تا ســودجویان مافیا که در هر صنفی هم نفوذ دارند،

با هزینه کمتر نســبت به تولید داخل ،قطعه درجه
چند چینــی را وارد کنند .باال بــودن قیمت قطعات
تولید داخــل هم یکی دیگــر از مواردی اســت که
نظر مجلســیها را به خود جلب کرده است .رامین
نورقلیپــور ،نماینده مردم کردکــوی ،بندرترکمن،
بندرگز وگمیشان در مجلس شورای اسالمی ،درباره
این موضــوع میگوید« :از آنجاکه در داخل کشــور
قیمت تمامشــده تولید قطعه گران است ،بخشی از
قطعهسازان دنبال این هستند که بتوانند این محصول
را با هزینه بسیار کمتری در کشورهایی تولید کنند که
هزینه تولید در آنها کم است و با وجود اینکه کیفیت
آنها بهنسبت پائینتر است؛ ولی محصول خود را به
کشورهایی همچون چین سفارش داده و مجددا وارد
کشــور میکنند .زمانی که ما کاری کنیم که قیمت
تمامشده تولید ارزانتر شود ،دیگر نیازی به نظارت
وجود ندارد؛ چراکه قطعهساز ناگزیر است دنبال این
باشد که قطعه او ارزانتر تولید شود و سود بیشتری را
از تولید بهدست آورد از اینرو ،باید بتوانیم بازاری را
ایجاد کنیم که در آن قیمت تولید کاهش پیدا کند».
علی بختیار ،نماینــده مردم گلپایــگان در مجلس
شورای اسالمی ،معتقد است دولت باید از قطعهساز
داخلی حمایت کنــد .او میگویــد« :درحال حاضر
مســائلی همچون پرداخت مالیات ،عوارض و بیمه
کارگران مسائلی است که تولیدکننده را تحت فشار
قرار میدهد ،درحالی که باید این فشــارها را از روی
دوش تولیدکنندگان برداشــت .درصورت کم شدن
فشــارها به تولیدکنندگان هم از نظــر کیفیت و هم
قیمــت میتوانیم با چین و کشــورهای دیگر رقابت
کرده و به بازارهای منطقــهای و بینالمللی قطعات
خود را عرضه کنیم.
اما تمام این اظهار نظرها و انتقادات درحالی اســت
که رئیس انجمن قطعهســازان ،نیاز و کشش بازار را

عامل گسترش کاالی نامرغوب چینی میداند .رضا
رضایی درباره این موضوع میگوید« :نیاز و کشــش
بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار باعث تولید
نامرغــوب و ورود قاچــاق کاالی نامرغوب خارجی
میشود.
او افــزود :از میان هزار قطعهســازی کــه اکنون در
کشور فعالیت میکنند ،فقط  ۶۰۰شرکت قطعهساز
شناسایی شدهاند و دارای کد هستند و مقید به تولید
قطعات داخلی باکیفیت هستند و این تولیدکنندگان
برای ما قابل رصد و کنترل هستند .قطعهسازان دیگر
برای ما قابل شناسایی نیســتند و جنس نامطلوب و
تقلبی تولید میکنند ،درحــال حاضر وزارت صنایع
بســیار ســختگیرانه عمل میکند و امیدواریم که
تولیدات قطعه خودرو بهسمتوسوی کیفیت مطلوب
پیش رود و جلوی قاچاق گرفته شود .جنس قاچاق
در بازار  ۳۳درصد قیمت واقعی را کاهش میدهد.
رئیس انجمــن قطعهســازان بــا تاکید بــر اینکه
قطعهسازان قانونی و برندهای معروف کد شناسایی
و کد رهگیری دارنــد ،تصریح کــرد :معضل اصلی
تولید نامطلوب و قاچاق است و تولید قطعات داخلی
باکیفیت مطلوب توان اشــباع بازار را ندارند و همین
کشــش بازار باعث ورود جنس خارجی نامطلوب یا
تولید داخلی زیرپلهای و نامرغوب میکند.
رضایی افزود :سال گذشته یک میلیون و  ۴۰۰هزار
خودرو تولید شده است که این حجم خودرو بیشتر از
تولید خود به قطعات یدکی نیاز دارند ،گفت :قطعات
نامطلوب باید برگشت داده شوند و روی خودرو سوار
نشود.
   قطعات حامی محیطزیست ،کاالی لوکس است

درحالی که بازار قطعهفروشها در تســخیر کاالهای
کمکیفیت چینی اســت ،توجه به اســتانداردهای

محیطزیســتی ،در این آشــفتهبازار ،یک تقاضای
لوکس و تجملی محسوب میشــود .درحالی که هر
روز هوای ایران آلودهتر شــده و هزینه بسیاری برای
حل این معضل چه از سوی مردم و چه از سوی دولت
پرداخت میشــود اما هنوز هم درک این موضوع که
میتوان با اندکی تغییر رویه در خرید قطعات خودرو،
و توجه بیشتر به قطعات حامی محیطزیست ،سهمی
در حفظ سالمت هوا داشــت ،نه میان فروشندگان
قطعات وجود دارد و نه میان خریداران .درحالی که
شرکتهای قطعهسازی داخلی ،تاکنون به تکنولوژی
تولید قطعات فیلتــر دوده و قطعاتی که ســازگار با
محیطزیست هستند ،رسیدهاند اما برای فروشندگان
لوازم یدکــی در بازار چــراغ برق ،شــنیدن چنین
واژههایی ناآشناست و در سبد خرید مصرفکنندگان
هم جایی ندارد .یکی از فروشــندگان لوازم یدکی در
خیابان امیرکبیر تهران ،درباره این موضوع میگوید:
«وقتی دولت هیچ تالشی برای معرفی چنین قطعاتی
به تعمیرکاران خودرو ،به لوازم یدکی فروشها و حتی
به مردمی که مصرفکننده خودروها هستند ،نکرده
است ،نمیتوان توقع داشــت واژههایی مانند فیلتر
دوده و قطعات سازگار با محیطزیست بهگوش مردم
آشنا باشــد و تا زمانی که تقاضا از سوی مردم وجود
نداشته باشد ،فروشنده هم به عرضه چنین کاالهایی
نمیپردازد .هــم صنفهای ما اصــا نمیدانند این
قطعات دقیقا چه کاربردی دارنــد و اصال از کجا باید
تهیه کرد .شاید بهتر اســت شرکتهای قطعهسازی
کاالهای محیطزیســتی خود را بازاریابــی کنند و
مستقیما افرادی را به بازار بفرستند تا به فروشندگان
درباره چنین قطعاتی اطالعــات دهند و حتی برای
تشــویق به خرید و عرضه چنین قطعاتی تسهیالت
ویژه در نظر بگیرند تا جایش را میان فروشــندگان و
تعمیرکاران باز کند».
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بازدید

بازدیداساتیدودانشجویانازاورندپیشرو
اورند پیشــرو یکی از شرکتهایی اســت که در کنار
فعالیت اقتصــادی از همان ابتدای تاســیس همواره
در مسير گســترش دانش ،مهارتها و تخصص فني،
مطابق با پيشــرفتهاي روز دنيــا و در جهت بهبود
ايمني ،سالمت و رفاه جامعه و مشتريان نهائي خود گام
برداشته و با بهکارگيری توانایيهاي خود در تحقيقات
و نوآوري و با استفاده از تكنولوژيهاي نوين ،نسبت به
توليد قطعات متنوع خودرو اقدام کرده است .در کنار
این موضوع اورند از شرکتهایی است که با باز گذاشتن
درهای خود بهسوی جامعه دانشگاهی همواره تعامل
خوبی را با دانشگاهها و مرکز علمی برقرار کرده است
و هر ازچندی نیز گروههای دانشگاهی برای بازدید از
سایتهای مختلف در این کارخانه حاضر میشوند.
درحال حاضر ،اورند پیشــرو با دارا بــودن افزون بر
هزار پرســنل و همچنین تكنولوژي توليد لولههاي
پليمري تكاليه ،ســهاليه و پنجاليه ،باك پليمري
تكالیه و ششاليه ،قطعات مختلف تزریقی ،نوارهای
آببندی خودروها و نیز خطــوط مجهز مونتاژی در
ســايتهای مختلف تولیدی ،بهعنــوان بزرگترین
طراح و توليدكننده مســير كامل نگهداري و انتقال
ســوخت خودروهای ســواری در داخل كشور فعال
بــوده و در همین راســتا ،باتوجه بــه کيفيت باالی
محصوالت تولیدی خود دارای صادرات به كشورهاي
مختلف آســيايي و اروپایي اســت و بههمین دلیل
جامعه دانشــگاهی نیز برای باال بــردن دانش عملی
دانشجویانش از این فرصت استفاده میکند.
چندی پیش نیز گروهی از دانشجویان شیمی و پلیمر
دانشگاه تهران از سایت دو ،ســه ،چهار و آزمایشگاه
اورند پیشرو بازدید کردند و با مراحل تولید محصوالت
این بخش آشنا شــدند .در این بازدید متصدیان هر
بخش درمورد وضعیت تولیدات و نحوه تهیه مواد اولیه،
تولید تا بستهبندی توضیحاتی را به بازدیدکنندگان
ارائه دادند .از آنجایی که بخش عمدهای از فعالیتهای
کارخانه اورند پیشرو به رشته تخصصی این دانشجویان
مرتبط بود ،بسیاری از آنها بازدید از این کارخانه فعال
در حوزه قطعهسازی خودرو را مثبت ارزیابی کردند و
ابراز امیدواری کردند که جامعه دانشگاهی با صنعت
کشــور بهخصوص کارخانههای موفق و فعال ارتباط
بیشتری داشته باشند.
دانشجویان مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
در ابتدای بازدید از سایتهای مختلف اورند پیشرو با
جناب آقای موسوی مدیرعامل مجموعه اورند پیشرو
دیدار کردند و در انتها عکس یادگاری در محوطه این
کارخانه گرفتند.
عالوه بر این گروه دانشجویی بهتازگی جمعی از اساتید
دانشگاههای صفادشت ،مسئوالن شهرستان و اعضای
شورای اسالمی از مجموعه اورند پیشرو بازدید کردند.
این بازدید که در هفته پژوهش انجام شد ،گامی بود
برای توجه بیشــتر به موضوعات علمی در شهرستان
نهچندان بزرگ صفادشت.
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مسئولیتهای اجتماعی

اهدای خون و سفر به کربال
شاید فعالیت اقتصادی بزرگترین هدف یک مجموعه
صنعتی بهحساب بیاید ،اما اورند پیشرو در  ۲۰سال
گذشته نشان داده است که در کنار توسعه اقتصادی
به توســعه فرهنگی نیز میاندیشــد و در این مسیر
قدمهای فراوانی براشته است.
اقداماتی که در کنار توجه به فرهنگسازی در جامعه
به تحکیم حس همکاری دوســتی در محیط کار نیز
میانجامد.

از جمله این فعالیتها میتوان به حرکت دستهجمعی
سازمانیافته گروهی از پرســنل اورند برای اهدای
خون نیز اشاره کرد.
چندی پیش پیرو هماهنگی با ســازمان انتقال خون
استان البرز برنامه اهدای خون از سوی پرسنل شرکت
اورند پیشرو برگزار شد 59 .نفر از پرسنل اورند پیشرو
(1زن و  58مــرد) موفق به اهدای خــون بهصورت
کامل شدند.

   سفر به کربال

اواسط آبان در کنار بیش از دو میلیون ایرانی که برای
انجام مراسم اربعین راهی کربال شدند ،هیات راهیان
کربالی اورند پیشــرو بهصورت گروهــی برای انجام
عذاداریهای اربعین بهسمت عراق و کربال رفتند.
اورند پیشرو یکی از معدود شرکتهای خصوصی است
که امکان ایابوذهاب رایگان برای ســفر به کربالی
پرسنل خود را فراهم کرده است.
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نمای نزدیک

گسترش فعالیتهای آرسام پالست
گرچه شرکت آرسام پالست سن زیادی ندارد ،اما مدیران
این شرکت با درک نیازها و کمبودهای بازار توانستهاند نام
و محصول این شــرکت را در بازار مطرح سازند .در سال
 1394پروژه افزایش ظرفیت خطوط تولید شرکت آرسام
پالست در دستور کار قرار گرفت و با شروع فرآیند تامین
 2خط تولید کامپاند ازشــرکت ماشینسازی Plamix
کره جنوبی آغاز شد ،در سال  1395پس از اتمام پروژه
بازسازی و افزایش مساحت سالن تولید و حمل و ترخیص
ماشینآالت و ساخت سازه حجیم فلزی وارد فاز اقدامات
اجرایی برای نصب و راهاندازی شد.
   کامپاندچیست؟

پلیمرها در انواع صنایع از جمله صنعت بستهبندی ،تولید
لوله و اتصاالت ،سیم و کابل ،لوازم خانگی ،قطعات خودرو
و ...استفاده میشوند .حتی اگر نوع پلیمر و گرید مناسب
برای تولید یک محصول انتخاب شود باز هم نمیتواند تمام
خواصی را که ما به آن نیاز داریم را در محصول نهایی ایجاد
کند؛ بنابراین موادی بهعنوان افزودنی ،رنگ ،پرکننده و
تقویتکننده باید به پلیمر اضافه گردند تا بتوانند پلیمر
مربوطه را برای کاربردهای مختلف آماده کنند .مستربچ
یا کامپاند از سه جزء پایه پلیمری ،مواد شیمیایی و عامل
سازگاری فعال تشکیل شده است .پایه پلیمر را بسته به
نوع محصول نهایی و خواص مورد نظر انتخاب میکنند،
مواد شــیمیایی نیز به خواص بهینه مورد نیاز وابســته
اســت بهطوری که اگر رنگ کردن قطعه مدنظر باشد از
مواد شــیمیایی رنگی معدنی یا آلی استفاده میکنند و
همینطور بسته به نیاز خواص فرآیندی یا محصول از مواد
شیمیایی مناسب استفاده میکنند.
   اتکابهتیممهندسی

شرکت آرسام پالست راز در ســال  1393و با ظرفیت
ســاالنه  1800تن اقدام بــه تولید انــواع کامپاندهای
پلیپروپیلن ،پلیاتیلن و پلیآمیدی نموده است .آرسام
پالست پس از تاسیس همواره در مسير گسترش دانش،
مهارتها و تخصص فني خود مطابق با پيشــرفتهاي
روز دنيا و در جهت بهبود کیفیت کامپاندهای پلیمری
و رضایت مشتريان خود گام برداشــته و با بهکارگيری
توانایيهاي خود در تحقيقات و نوآوري و با اســتفاده از
تكنولوژيهاي نوين ،نسبت به توليد کامپاندهای پلیمری
متنوع اقدام نموده و درحال حاضر ،با دارا بودن تكنولوژي
توليد مواد با خواص مهندســی ویژه در غالب سه خط
کامپاند برای صنایع مختلف از جمله قطعهسازان خودرو
تولیدموادانجاممیدهد.هدفاصلیمجموعهآرسامتولید
کامپاندینگپلیمریباکیفیتیباالترودارایمزیترقابتی
بهلحاظقیمتاست.اجرایزیرساختومونتاژتجهیزاتبا
حضور تیمهای تولید ،مهندسی ،تعمیرات شرکت آرسام
پالست و 8نفر از مدیران و کارشناسان خارجی شرکت
 Plamixآغاز و در  30روز عملیات فشــرده نصب سازه
فلزی و راهاندازی ماشــینآالت به اتمام رسید و پس از
آموزش کارکنان مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،این خطوط
دارای حجم سازه فلزی به وزن  12تن است .پس از اجرای
این پروژه ظرفیت مجموع خطوط 3گانه آرسام پالست به
 2هزارکیلوگرم بر ساعت افزایش یافت.
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   خط 2کامپاند

از مشخصات خط  2کامپاند شرکت آرسام پالستیک می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
ظرفیت اکسترودینگ 1500:کیلوگرم برساعت
75 =D 48=L/D
دارای قابلیت تولید انواع کامپاندهای PA ,TPE TPV,
 ,PP , PE , ABSتجهیزات جانبی سوپر میکسر ،فیدر
مایع ،فیدرهای الیاف و پودر ،ویبراتــور ،واحد توزین و
بستهبندی ،سیستم برش pelletizing
   مشخصات خط 3کامپاند       :

خط ترکیبی  FRظرفیت اکســترودینگ400-300 :
کیلوگرم بر ساعت
دارای قابلیت تولید انواع کامپاندهــای EPDM/PP،
 ،SEBS، SBSانواع مستربچ
تجهیزات kneader :دبــه ظرفیت  75لیتر با گرمکن
روغن حرارتــی ،اکســترودر تکپیج  ،125دســتگاه
خشککن گرانول ،ویبراتور ،واحد توزین و بستهبندی،
سیستم برشunder water :

راز صـنـعـت

پــرونــده

ماه1396
آذر
30شهريور
شماره 03
شماره170
47 1396
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