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کاربرد حسابداری مدیریت در سازمانها و بنگاههای اقتصادی
داود رحیمی
مدیر مالی ماد پارت راز

ازنظر عقالیی ،عملیات هرس��ازمانی که تاس��یس می
ش��ود ،باید منتج به نتیجه و ی��ا محصوالتی ملموس
شود – هرچند ممکن است نتیجه و محصول یک نهاد،
تکمیل کننده نتیجه یا محصول نهای��ی نهادی دیگر
باش��د ،اما به-طور کلی می توان گفت نتیجه عملکرد
مدیران هرسازمان به عنوان اصلی ترین دستاورد تولید
شده توسط  آن سازمان شناخته می شود.
در کشورهای توسعه یافته صنعتی ،تقریبا تمام تصدی
گری های اقتصادی و بیش��تر فعالیت های فرهنگی،
اجتماعی ،خدماتی و بخش هایی از فعالیت های مکمل
وظایف حاکمیت��ی (مانند تولید تجهی��زات نظامی و
امنیتی) به بخش خصوصی سپرده شده است .از آنجایی  
که در این کشورها سعی می شود انجام این فعالیت ها
در فضایی کامال رقابتی صورت گیرد ،بدون به کارگیری
روش های مدیریت نوین و حس��ابداری مدیریت کارا،
امکان تداوم فعالیت موسس��ات در ای��ن بازارها وجود
نخواهد داشت.

سنجش عملکرد

برای س��نجش هر کمیت و کیفیتی ،به شاخص هایی
نیاز اس��ت که بدون آنها ،هیچ سنجشی میسر نیست.
در زمینه اقتصادی و کس��ب وکار هنوز هیچ شاخصی
جایگزین شاخص های متکی بر اطالعات حسابداری
و به ویژه بودجه ،نشده و درآینده نیز نامحتمل به نظر
می رسد.
استفاده از بودجه نویسی سنتی برای ایجاد شاخص در
دنیای جدید ،نه تنها کمک چندانی به سنجش عملکرد
نمی کند بلکه در بس��یاری موارد ،موجب اتالف منابع
نیز می گردد.
می توان به این موضوع اشاره کرد که در سازمان های
خصوصی ،س��نجش عملکرد صحی��ح از طریق اندازه
گیری نتیجه عملیات یعنی سود ،امکان پذیر نیست و
چه بسا سود باالی سازمان ،پوشش مطلوبی برای پنهان
ساختن س��وءمدیریت های احتمالی در سازمان های
خصوصی است و در نتیجه باید بر لزوم کنترل مراحل
انجام کار ،عالوه بر کنترل نتیجه و سود تکیه کرد.
متاسفانه در کش��ور ما نیز مهم ترین شاخص تاریخی
سنجش عملکرد بنگاه های اقتصادی ،نتیجه عملکرد
مدیریت یعنی سود یا زیان اس��ت .این شاخص ،هنوز
مطرح ترین معی��ار برای اندازه گی��ری موفقیت بنگاه
اقتصادی به ش��مار می رود .هرچه زم��ان می گذرد و
کسب وکارها رقابتی تر می شوند ،عدم اتکای صرف به
سود و زیان با هدف سنجش عملکرد ،افزایش می یابد.
به بیانی دیگر ،با اتکا به این شاخص ،عملکرد مدیریت
برای س��ودآوری باکیفیت و پایدار بنگاه سنجیده می
شود ،نه صرفا سود بنگاه.
اگر برای کاربرد حسابداری مدیریت ،قائل به دو وظیفه
اصلی باش��یم ،قطعا یکی از وظایف ،سنجش عملکرد
و دیگری ،نقش اساس��ی آن در فرآیند تصمیم سازی
است .با استفاده از ابزار و فنون حس��ابداری مدیریت،
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می توان حتی عملکرد س��ازمان های��ی را که اصوال به
منظور کسب سود تاسیس نشده اند ،به طور کامل مورد
سنجش قرارداد.
از آنجا که سازوکار بودجه نویس��ی در ایران ،مبتنی بر
بودجه نویس��ی نوین و به ویژه بودجه نویسی بر مبنای
عملکرد و فعالیت نیس��ت و بودجه س��االنه ،بر مبنای
هزینه های س��ال قبل و افزودن درصدی برای جبران
افزایش قیمت ها با توس��ل به ش��یوه های برآوردی و
یا چانه زنی تنظیم می ش��ود ،و از آنج��ا که این بودجه
نویسی به تحلیل-های منطقی محاسبات علمی و فنون
و کاربردهای حسابداری مدیریت متکی نیست ،نه تنها
ابزاری مناسب برای سنجش کارآیی و اثربخشی فعالیت
سازمان ها به شمار نمی آید ،بلکه می تواند موجب اتالف
بیشتر منابع نیز گردد.
در کشورهای پیشرفته ،مقرراتی جدید در زمینه استقرار
مدیریت نوین و اس��تفاده از ابزار و فنون حس��ابداری
مدیریت به منظور افزایش به��ره وری و ارتقای کارایی
فعالیت های موسسات ،تدوین شده است و بیشتر به این
موضوع پرداخته شده اس��ت که هرچند بودجه هریک
از واحدهای س��ازمان ،به عنوان جزئ��ی از بودجه کل
سازمان به هیئت مدیره اعالم شده و درنهایت در صورت
حساب بودجه منظور می شود ،ولی سازوکارها به گونه
ای پیشبینی شده است که در قواعد جدید ،حسابدهی
هریک از بخش های سازمان در چهارچوب پاسخ گویی
به هیئت مدیره با رویکرد پایش منابع و مصارف بودجه
ای ،باقی نمانده و به تبع آن ،عملکرد هریک از مدیران
بخش های مختلف سازمان نیز مورد ارزیابی و محاسبه
قرار می گیرد.
علت چنی��ن تغییر رویک��ردی ،تغییرات اساس��ی در
مدیریت کشورهای پیشرفته طی سال های اخیر بوده
است .بر طبق این رویکرد ،مدیران در مورد نتایج حاصل
از عملکرد خود مورد س��نجش قرار می گیرند .درواقع
دستاوردهای برنامه های اجرا شده توسط آن ها و نتایج
حاصل از عملکردش��ان ،مورد توجه است .این درحالی
است که در مفهوم سنتی حسابدهی ،بیشتر بر داده ها،
(منابع و امکانات) مقررات و فرآیندها و اقدامات تاکید
می شود .دیگر ویژگی رویکرد جدید ،اجرای برنامه ها به
صورت مشارکت با دیگران در جهت تحقق هرچه بهتر
اهداف سازمان است.
در رویکرد جدید ،تفویض اختی��ار به مدیریت اجرایی
برنامه ها ،ب��ه منظور بهره گیری از ن��وآوری ها ،اعمال
صالح دید شخصی و انعطاف منطقی در تصمیم گیری
آگاهانه در زمینه مصرف منابع ،لحاظ شده است.
در رویکرد جدید وظایف حسابدهی اثربخش در تمامی
بخش ها ،به سه گروه زیر تقسیم می شود:
الف :رعایت قوانین و مقررات
ب :اتکاپذیری گزارش دهی
ج .صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی
این درحالی است که در ساختار مقرراتی و نظارتی رایج
در ایران در ش��رایط کنونی ،فقط به پرسش های ذیل
پاسخ می دهد:

مجله تخصصی خودرو

الف :آیا وصول درآمدها و انجام مخارج ،در چهارچوب
مقررات صورت می گیرد؟ (رعایت)
ب :آیا مخ��ارج ،در محدوده بودجه مص��وب انجام می
شوند؟ (کنترل بودجه ای)
ج :آی��ا نتایج عملکرد ب��ا اهداف از پیش تعیین ش��ده
مطابقت دارد؟ (اثربخشی)
*** با توجه به آنچه گفته شد ،می توان نتیجه
گرفت ک�ه رعایت صرف�ه اقتصادی ،ب�ه معنای
تحصیل منابع مطلوب با حداقل هزینه اس�ت و
کارایی به معنای به دس�ت آوردن حداکثر نتایج
از منابع تخصیص یافته برای اجرای یک فعالیت
و یا مص�رف حداقل منابع برای س�طح خاصی از
نتایج است.
اثربخشی ،به معنای مطابقت نتایج حاصل از هر فعالیت
یا برنامه ب��ا نتایج مورد انتظار اس��ت .ب��ه بیانی دیگر
دس��تیابی به اهداف مطلوب و سیاس��ت گذاری شده
سازمان ،نتیجه هر فعالیت (مدیریت) اثربخش است.
نتیجه گیری
در فرآیند حسابدهی اثربخش ،فعالیت (برنامه) باید به
گونه ای تعریف ش��ود که اطالعات قابل جمع آوری از
عملکرد ،اطمینانی معق��ول از رعایت صرفه اقتصادی،
کارایی و اثربخشی عملیات را به وجود آورد.
به بیانی دیگ��ر ،اطالعات مربوط به ه��ر فعالیت اگر به
گونه ای باشد که بتوان نتایج عملکرد را از لحاظ رعایت
صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی ،به سادگی ارزیابی
کرد ،در این صورت ،می توان فرآیند حسابدهی  بنگاه
اقتصادی را اثربخش توصیف کرد .در غیراین صورت،
اطالق این صفت به فرآیند ،حتی با فرض رعایت کامل
قوانین و مقررات بودجه مصوب و گزارش دهی مطلوب،
نادرست خواهد بود.
در ایران ،قاعدتا بودجه و برنامه س��االنه در چهارچوب
برنامه پنج ساله توسعه ،تنظیم می شود .در اکثر موارد،
بین اه��داف برنامه با آنچه که اتفاق م��ی افتد ،تفاوتی
فاحش وجود دارد (که البته موضوع بحث ما نیس��ت).
موضوع ما ،تحقق برنامه های س��االنه از طریق رعایت
صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخش��ی مطلوب اس��ت.
فرآیند حس��ابدهی در بخش عمومی ،ش��امل بودجه
نویسی به گونه ای نیس��ت که بتوان براساس اطالعات
قابل جمع آوری ،اقدام به ارزیابی این سه شاخص کرد.
این درحالی است که می-توان با توجه به منابع عظیم
به کار گرفته شده ،نتایج عملکرد را از هر جهت نامطلوب
توصیف کرد.
از س��وی دیگر ،درصورتی که از س��امانه حسابداری
صنعتی ک��ه در آن ،الزاما باید مبنای حس��ابداری از
نقدی به تعهدی تبدیل ش��ود – بهره برداری شود،-
می توان بودج��ه موردنی��از را به صورت��ی مطلوب
برمبنای عملکرد محاس��به ک��رده و اختصاص داد.
در این صورت ،بودجه می تواند ش��اخصی مناس��ب
برای س��نجش عملکرد (کارایی ،اثربخشی و صرفه
اقتصادی) باش��د .اطالعات و یافته های ناش��ی از به
کارگیری حسابداری بهای تمام شده ،زمینه افزایش
بهره وری بنگاه اقتصادی را فراهم می آورد.

پــرونــده
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همه قواعد رانندگی در روزهای بارانی

ترافیک بی امان در باران
یگانه عصاری
خبرن��گار

ترافیک؛ کلمهای زجرآور که بارها و بارها آن را در طول یک روز میش�نویم و اگر
اهل تهران هم باشیم ،بیشتر به عمق این فاجعه اشراف داریم .حال تصور کنید یک روز بارانی هم باشد ،تا حتی از فکر
به ترافیک آن روز در مسیر بازگشت از محل کار به منزل ،س�رگیجه بگیریم! شاید تصور خیلی ها از باران ،روزی زیبا و
جذاب است .اما برای خیلی دیگر از مردم مثل یک هشدار می ماند! هشدار یک روز سخت و پرترافیک .اما شاید سوال
بزرگی که برای همهی ما پیش بیاید ،این باش�د که چرا در یک روز بارانی ،یک سفر ش�هری که در نهایت بیست دقیقه
طولمیکش�د،بایدبهیکس�فرغیرمنتظر هچهارس�اعتهتبدیلش�ود؟

یک معنای ساده!
در آییننامه راهنمایی و رانندگی این طور تعریف شده است؛ «آمد و شد وسایل
نقلیه در شریانهای شهری و بین شهری» .از این تعریف ،این طور برمی آید که
وقتی ترافیک «سنگین» شود ،یا شریانهای ش��هری و بین شهری کوچکتر و
تنگتر از قبل شده یا تعداد وسایل نقلیه حاضر در این مسیرها بیش از پیش شده
است .این دو مورد ،منطقیترین و روتینترین دالیلی هستند که میتوانند روی
سبک یا سنگین بودن فاکتور ترافیک ،تاثیر بگذارند .البته در کنار این دو مورد،
اتفاقات غیرقابل پیشبینی مثل تصادف��ات خیابانی هم وجود دارد که معادالت
را برهم میزند؛ تصادفاتی که در روزهای بارانی خیلی زیاد میش��ود و به یکی از
مهمترین عوامل زیادکننده ترافیک بدل میش��ود .آبگرفتگ��ی در خیابانها،
نشس��ت خیابانها و در روزهای طوفانی ،سقوط درختها و تخریب شریانهای
شهری ،از دالیلی هس��تند که در روزهای بارانی در عبور و مرور شهری اختالل
ایجاد میکنند.

مسیر لغزنده است

چرا در روزهای بارانی آمار تصادفات باال می رود؟ وقتی ش��هر بارانی می ش��ود،
خیس شدن سطح خیابانها و ترکیب ش��دن آب موجود در آنها با روغن ،دود
اگزوز و  ..یک ترکیب  لغزنده در خیابانه��ا ایجاد میکند و باعث باالرفتن حجم
تصادف می شود .یکی از مهم ترین دالیل ترافیک در روزهای بارانی همین مسئله

6

مجله تخصصی خودرو

است ،تصادف! خیابانها در روزهای بارانی به  خودی خود لغزنده هستند و وجود
این ترکیبات در مسیر وسایل نقلیه ،ریس��ک تصادف را خیلی باال میبرد .نکته
دیگر این اس��ت که خیس شدن شیش��ه اتومبیلها یا ریزش قطرات باران روی
صورت رانندگان موتورسیکلتها ،دالیلی هس��تند که تسلط آنها روی شرایط
محیطی را کم میکن��د و تصادفات زیادی را در روزه��ای بارانی میبینیم .نکته
دیگر این است که سهم قابل توجهی از س��فرهای روزانه مردم به وسیله تاکسی
ها صورت می گیرد .این مسئله باعث شده اس��ت در روزهای بارانی و برفی این
شیوه حملونقلی نایاب شود و یافت شدن تاکس��ی دربستی در این روزها رشد
چشمگیری پیدا کند و اکثر تاکسی ها به دنبال مسافر دربستی باشند .همین امر
باعث میشود تعداد زیادی مسافر در کنار خیابان زیر باران مانده و منجر به بروز
مشکالتی برای مردم و ترافیک سنگین ماشین و انسان در خیابان شود.

خودروتان باید آماده باران باشد

 .1تایرها ،قسمتی از خودرو هستند که هوای بارانی و جاده خیس ،بیشترین تاثیر
را در عملکرد آنها میگذارد ،وظیفه اصلی الس��تیک خ��ودرو حفظ اصطکاک و
کشش کافی میان خودرو و سطح جاده است و در صورت لغزندگی جاده ،کار تایر
برای انجام این وظیفه سخت تر می شود .بنابراین به  4فصل بودن تایرها ،شکل آج
و شیارهای روی تایر دقت کنید .متاسفانه اکثر تایرهای وارداتی موجود در بازار
ما ،تایرهای تابستانی هستند و نوع طراحی آج الستیک های آنها به گونه ایست
که نمی توانند به راحتی آب روی جاده را شکافته و به سمت خارج هدایت کنند.

 .2از عملکرد صحیح و اس��تاندارد بودن چراغ های خودرو خود مطمئن باشید،
ضمنا این نکته را فراموش نکنید که پرتاب نور بیشتر الزاما به معنی دید بهتر در
زمان بارندگی نیست.
 .3از لنت های استاندارد و باکیفیت اس��تفاده کنید ،روغن ترمز خودرو را نیز در
موعد مقرر در دفترچه راهنمای خودرو تعویض نمایید.

برای کمتر شدن ترافیک

 .1حدود  30دقیقه بارش مداوم الزم اس��ت تا جاده شسته شده و از روغن پاک
شود .بنابراین در زمانی که بارش تازه شروع شده رانندگی نکنید و این کار را به
نیم ساعت تا یک ساعت بعد از آغاز بارش باران موکول نمایید.
 .2رادیو و ضبط را خاموش و برای مدتی از گوش��ی و گجت ها فاصله بگیرید .از
بحث های بی موقع بپرهیزید و هرچیز که باعث حواس پرتی شما می شود را از
خود دور کنید .این کار باعث می شود از تصادفات جلوگیری شود و به این ترتیب
ترافیک روان تر باشد.
 .3در شرایط جوی معمول و به صورت استاندارد شما می بایست فاصله سه الی
چهار ثانیه ای با خودرو جلوی خود داشته باش��ید که به هنگام رانندگی در زیر
بارش باران این عدد به  ۵ثانیه افزایش پیدا می کند .با این کار عالوه بر داش��تن
زمان کافی برای عکس العمل در جاده لغزنده از پاش��یده ش��دن آب جاده روی
خودرو شما هم که موجب حادثه می شود ،جلوگیری به عمل می آید.
 .4در صورتی که در جاده یا خیابان ها با آب های جمع شده مواجه شدید با رعایت
نکات ایمن سعی کنید از داخل آن رد نشوید .اصالح شبکه جمع آوری آب های
سطحی یکی دیگر از وظایف دولتمردان است.
 .5عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان در روزهای بارانی
از جمله عواملی است که سبب میشود در این روزها ساعت ها در خیابان بمانیم.
چراکه م��واردی همچون پارک دوب��ل ،توقف و پارک غیرمج��از ،دور زدن های
غیرمجاز و حرکت در مسیرهای ممنوع در این روزها افزایش مییابد که بر پیچیده
شدن شرایط ترافیکی معابر می افزاید.
 .6رانندگان هم باید کمک کنند تا ترافیک های بارانی کم کم گرهاش باز ش��ود.
درست است که خیابانها و سیستم حمل ونقل دچار مشکل است اما شاید بتوان
با درصدی از رعایت قوانین ترافیکی این مشکل را سبکتر کرد.
 .7توس��عه ناوگان حملونقل عمومي و بهبود سطح س��رویس آن بخصوص در
ساعات اوج ترافیک مهم ترين راهکاري اس��ت که بايد مورد توجه قرار گيرد .در
شرایط بارانی و برفی که منجر به کاهش ظرفیت ش��بکه معابر میگردد ،ایجاد
تناسب میان عرضه و تقاضای حملونقل و پیشگیری از گسست جریان ترافیک
در معابر شریانی و بزرگراه ها نیازمند تغییر بخشی از
سفرهای روزانه از مد حملونقل شخصی به حملونقل
عمومی میباشد .به عبارت دیگر ظرفيت حمل ونقل
عمومي نبايد در شرايط عادي اشباع باشد تا در شرايط
غيرعادي نظیر بارندگي بتواند به تقاضای سفر افزوده
شده به نحو مناسب و مطلوبی پاسخ دهد.
 .8صبور باش��ید و به ای��ن دقت کنید ک��ه بوق زدن
های فراوان در آن ش��رایط باعث حل شدن ترافیک
نمی شود.

عبور کنيد تا آب گل آلود به عابران نپاشد.
 .4اگر هنگام بارش باران مجبور به گرفتن ترمز ش��ديدي شديد ،چندبار به طور
پيايي پا را روي ترمز فش��ار دهيد .ب��ا اين کار از ليز خوردن ماش��ين جلوگيري
خواهيد کرد .البته رانندگان ماشين هايي که به ترمز  ABSمجهزند ،خيالشان
از اين بابت راحت تر است ،زيرا اين ترمزها براي ليز نخوردن در چنين شرايطي
طراحي شده اند.
 .5س��رعت باال در باران خطر تصادف را چندین برابر می کند .هنگام بارندگي،
حداکثر سرعت هاي مجاز تعيين شده براي معابر مختلف کاهش مي يابد و شما
بايد با سرعت کمتري رانندگي کنيد .اين احتياط در سرعت ،براي وقتي که تازه
باران شروع شده هم صادق است .يعني وقتي که تازه زمين تر شده ،اصحطکاک
کاهش مي يابد.
 .6از سبقت گرفتن بپرهيزيد .چرخاندن فرمان به مقدار زياد ،ضربه اي به عقب
خودرو مي زند که موجب س��ر خوردن آن مي ش��ود و خ��ودرو در جهت عکس
حرکت برمي گردد .در عين حال ،خودرو را در دنده نگه داريد و از خالص کردن
آن بپرهيزيد ،زيرا در اين حالت به کم ش��دن س��رعت کمک مي کند و حداکثر
کنترل را به راننده مي دهد.
 .7شايد اين سوال پيش بيايد که هنگام س��ر خوردن ،چگونه خودرو را متوقف
کنيم؟ بهترين کار ،اين است که اعتمادبه نفس داشته و به خود مسلط باشيد .از
ترمز کردن بپرهيزيد ،زيرا ضربه زدن به ترمز ،روي سطح لغزنده ،چرخ ها را قفل
مي کند و باعث لغزش و سرخوردن بيشتر مي شود .بايد در جهتي حرکت کنيد
که قسمت عقب خودرو سر مي خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانيد) و هر
زمان خودرو به حالت مستقيم درآمد ،در جهت دلخواه خود حرکت کنيد .خيلي
آهسته روي ترمز فشار دهيد تا از سرعت خودرو کاسته شود يا آرام روي گاز فشار
دهيد تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد.
 .8از رفت و آمدهای غیر ض��روری خوداری کنید و تا ج��ای ممکن حمل ونقل
عمومی را برای انجام ام��ور روزمره انتخاب کنید .در صورت اس��تفاده از خودرو
شخصی ،زمانی دو تا سه برابر نس��بت به روزهای معمول برای رسیدن به مقصد
در انتظارتان خواهد بود.
 .9به صورت معمول و اس��تاندارد دستان ش��ما باید به صورت ساعت  ۹و  ۳ای
ساعت ،روی فرمان خودرو قرار بگیرد .با در اختیار داشتن هر دو دست در هنگام
رانندگی مطمئنا س��رعت عمل شما در مواجه با خطرات و س��وانح افزایش می
یابد و سریع تر واکنش نشان می دهید .حال که ریسک اتفاق افتادن این سوانح
چندبرابر می شود ،پس استفاده و به کاربردن هر دو دس��ت به هنگام رانندگی
امری اجتناب ناپذیر برای رانندگی ایمن است.

چند توصیه بارانی!

 .1رانندگ��ي در برف و ب��اران مهارت بيش��تري مي
خواهد .اگر هن��وز در رانندگی تازه کار هس��تید ،در
روزهای بارانی با وسایل نقلیه عمومی تردد کنید.
 .2از س��الم بودن برف پ��اک کن هاي جل��و و عقب
مطمئن باش��يد و س��رعت برف پاک کن ماش��ین را
باتوجه به شدت باران تنظيم کنيد.
 .3مراعات عابران پياده را بکني��د .خيابان پر از چاله
هاي کوچک و بزرگ است که هنگام باران پر از آب مي
شوند .شرط انصاف اين است که از چاله ها بااحتياط
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اخـبـار داخـلـی

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید
معرف�یمدیرعام�لجدی�دبهم�نموت�ور

«محمد ضرابیان» به عنوان مدیرعامل جدید ش��رکت «بهمن موتور» معرفی شد.
ضرابیان دانش آموخته رش��ته مهندس��ی متالورژی در مقطع لیس��انس از دانشگاه
صنعتی اصفهان ،فوق لیسانس مهندسی متالورژی از دانشگاه علم و صنعت و دکتری
( ) DBAاست .وی با  25سال فعالیت در گروه بهمن سوابق مختلفی چون مدیرعاملی
شرکت بازرگانی «عصر بهمن» ،قائم مقام مدیرعامل ش��رکت بهمن موتور ،معاونت
طرح و توس��عه گروه بهمن ،معاونت تامین ش��رکت بهمن موتور ،معاونت مهندسی
ش��رکت بهمن موتور ،مدیریت پروژه مزدا 3و کامیونت ایس��وزو ،عضو هیئت مدیره
شرکت های صنایع ایران ،شاسی س��از ،صنایع ریخته گری ایران ،عضو هیئت مدیره
گروه بهمن و بهمن موتور را در کارنام��ه خود دارد .محمد ضرابیان همچنین در حال
حاضر عضو هیئت مدیره موظف گروه بهمن و با حفظ س��مت ،عض��و هیئت مدیره
شرکت بهمن موتوراست و مدیریت توسعه کسب وکار گروه بهمن را هم برعهده دارد.

تولید موفقیت آمیز سمند در کشور آذربایجان

تیم مهندسی شركت ایران خودرو توانست با همکاري کارشناسان اعزامی
از س�ایت تبریز ،اولین خودرو س�مند ال ایکس با موتور  EF7را در سايت
نفت چاله آذربايج�ان با کیفیت مطل�وب تولید و مورد بهره ب�رداری قرار
دهد .ش�رکت ایران خودرو در یک پروژه مشترک با همکاران سایت تبریز
پس از ارسال نخستین محموله صادراتی قطعات  SKDسمند و راه اندازی

تصویبالیحهدولتدرمجلسشورایاسالمی

استفاده از صندلی کودک در خودرو اجباری شد

کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ،الیحه دولت درباره اجرایی شدن استفاده
از صندلی کودک در خ��ودرو را به تصویب رس��اند« .ولی ملکی» ،س��خنگوی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی ،با اشاره به جزئیات جلسه
عصر روز یکش��نبه 27 ،آبان این کمیس��یون ،گفت« :دراین جلس��ه کمیسیون
صنایع و معادن مجلس ،الیحه دولت درباره اجباری ش��دن استفاده از صندلی
کودک برای سرنشینان عقب مورد بررسی قرارگرفت و طبق مصوبه کمیسیون
صنایع و معادن مجلس و رأی اکثریت اعضای کمیس��یون ،اس��تفاده از صندلی
کودک در صندلی عقب خودرو برای حفظ ایمنی بیشتر کودکان اجباری شد».
به گفته ملکی ،مصوبه کمیسیون صنایع و معادن درباره اجباری شدن استفاده
از صندلی کودک در خ��ودرو ،پس از تصوی��ب اعضا ،جهت بررس��ی در صحن
مجلس ،تقدیم هیئترئیس��ه پارلمان شد .سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس همچنی��ن گفت« :در بخش دیگری از این جلس��ه ،موضوعاتی پیرامون
افزایش قیمت خودرو مطرح و قرار شد که رسیدگی به این موضوع در جلسات
بعدی کمیس��یون نیز ادامه پیدا کند ».الیحه اجباری شدن استفاده از صندلی
کودک در خودرو ،برای افزایش ایمنی کودکان در خودرو و کاهش آمار تلفات
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خط تولید این خودرو در سایت نفت چاله آذربایجان و اجرای موفق چرخه
کیفی این محصول ،گام بلند دیگری را در مسير اعتالي صنعت خودروسازی
کش�ور برداش�ته اس�ت .درحال حاضر ،برنامه تولید س�مند ال ایکس در
اين س�ايت ،روزانه  10دس�تگاه بوده که قابل افزایش به  30دستگاه است.
بسته بندی و ارس�ال قطعات اولین محموله صادراتی س�مند به جمهوری
آذربایجان در س�ایت تبریز نيز به انجام رسیده اس�ت .خودروهایی که در
این کارخانه تولید و به بازار منطقه عرضه می شود ،مطابق با استانداردهای
روز و استاندارد یورو 5خواهد بود .همچنین تولید قطعات این خودروها در
جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده و با سرمایهگذاری بخش خصوصی
این شرکتها تاسیس و در آینده نزدیک ،ساخت قطعات نیز در جمهوری
آذربایجان انجام خواهد ش�د .س�ایت تولید ای�ران خ�ودرو در نفت چاله
آذربایجان ،در فروردین  ،97هم زمان با س�فر ریاس�ت جمه�ورری به این
کشور ،افتتاح شده و تولید آزمایشی انواع خودرو سواری در این سایت از
اوایل مهرماه  97آغاز شد .اين س�ايت با ظرفيت توليد  6هزار دستگاه در
سال افتتاح شد كه قابليت افزايش تا  50هزار دستگاه در سال با توليد در سه
شيفت كاري را دارد .گروه صنعتی ایران خودرو در بازار خودرو آذربایجان،
با شرکتهای بزرگ و بین المللی س�ازنده خودرو در حال رقابت بوده و به
واسطه استقبال ش�هروندان از محصوالت ایران خودرو تولید خودروهای
ایرانی در این کشور آغاز شده است.
کودکان درتصادفات توس��ط وزار تخانه راه و شهرسازی ،اواخر شهریورماه در
دولت مطرح ش��د و به تصویب هیئت وزیران رس��ید .بر این اساس ،سرنشینان
خودروهای سواری که سن کمتر از  ۱۰س��ال یا قد کوتاه تر از  ۱۳۵سانتی متر
دارند ،باید از صندلی ک��ودک در صندلی های عقب اس��تفاده کنند و نوزادان
کمتر از  ۱۵ماه نیز بای��د در صندلی عقب خودروهای س��واری بر روی صندلی
کودک و پشت به جهت حرکت قرار گیرند و با متخلفان برابر جریمه پیش بینی 
ش��ده در جدول جرایم رانندگی برخورد می ش��ود.

تولید نخستين پژو  301توسط ایران خودرو

نخس��تين خودرو پژو  ،301محص��ول جديد ايكاپ با همكاري ش��رکت س��اپكو و

س��ازندگان و با بيش از  60درصد داخلي س��ازي ،توليد ش��د« .محمدرضا معتمد»
مديرعامل شركت ايكاپ در این باره گفت« :اين ميزان ساخت داخلي سازي محصول
باالتر از الزامات تعيين شده از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ».معتمد با
اشاره به اينکه سازندگان داخلي در حال حاضر تولید آزمایشی قطعات را آغاز کرده
اند ،اعالم کرد« :امیدواریم طبق برنامه بتوانیم مجوزه��ای قانونی خود را تا پیش از
پایان امسال دریافت کرده و تولید انبوه خودرو  301را تا قبل از شهریورماه سال آینده
آغاز کنیم ».ش��رکت ایکاپ در حال انجام تعهدات خود درقبال مشتريان ثبت نامي
خودروهای  2008اس��ت و وضعیت خدمات پس ازفروش اين خودرو بس��يارخوب
ارزيابي مي ش��ود .به گفته مدیرعامل ایکاپ ،هم اکنون  64نمایندگی گرید یک در
ایساکو در حال ارائه خدمات کامل  و  40نمایندگی گرید دو نیز در حال انجام خدمات
فوری هستند که به تدریج تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.

افت  ۳.۷درصدی رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جدیدترین گزارش خود به میزان رضایت
مشتریان از کیفیت خودروهای ساخت داخل در یک سال پرداخته است .در این گزارش،
رضایت  14263نفر از مش��تریان که در بازه زمانی زمس��تان  95و بهار  96خودرو خود
را خریده اند ،از منظر کیفیت اولیه و کیفیت دوام محصول بررس��ی ش��ده است .حدود
 90درصد این افراد مرد و  10درصد را بانوان تشکیل می دهند .همچنین در حدود 48
درصد ایشان در بازه سنی  31تا  45س��ال قرار دارند .براساس این نظرسنجی به صورت
کلی رضایت مشتریان از کیفیت خودرو پس از حدود یک سال استفاده با  %3.7کاهش از
عدد  706به  681در مقیاس  1000امتیاز کاهش یافته است .همچنین با افزایش میزان

مصرف پس از 20هزار کیلومتر میزان افت رضایت بیشتر می شود .بیشترین افت رضایت
مشتریان از کیفیت خودرو پس از حدود یک سال استفاده از خودرو ،به صورت میانگین به
ترتیب مربوط به برندهای خودرو ایرانی با  %5.27افت ،برندهای فرانسوی مونتاژ داخل با
 %3.37افت ،برندهای چینی با  %2.77افت و برندهای کره جنوبی مونتاژ داخل با %1.79
افت رضایت مشتریان از کیفیت است و در نهایت ،برندهای خودرو ژاپنی مونتاژ داخل با
 ،%1.47کم ترین میزان افت رضایت مشتریان از کیفیت دوام خودرو نسبت به کیفیت اولیه
را داشته اند .بر این اساس ،بیشترین کاهش رضایت مشتریان از کیفیت محصول به ترتیب
در شاخص های کیفیت رنگ بدنه با %9.2افت ،سکوت و آرامش نسبی داخل اتاق با%8.9
کاهش ،عملکرد ترمز با %8.4افت ،عملکرد برف-پاک کن و شیشه شوی با %7.3کاهش و
عملکرد مجموعه کالچ با کاهش 6.6درصدی ،رخ داده است و در مقابل رضایت مشتریان از
کیفیت خودرو پس از حدود یک سال سواری خودرو ،در مولفه وضعیت موتور با 6.5درصد
افزایش رضایت ،تناسب مصرف سوخت با مشخصات ارائه شده از شرکت خودروساز با2.3
درصد افزایش و نحوه باز و بسته شدن درها با حدود  %2درصد به ترتیب بیشترین افزایش
رضایت را کس��ب کرده اند .از دالیل باالرفتن رضایت مشتریان از کیفیت خودرو پس از
گذشت15ماه از تحویل خودرو را می توان به رفع برخی از ایرادات در شبکه نمایندگی های
خدمات پس از فروش شرکت های خودروساز و پایین آمدن سطح حساسیت مشتریان
نسبت به خودرو مورد استفاده در مقایسه با زمان تحویل خودرو نو اشاره کرد.

براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
کاهش  40درصدی تولید خودرو در مهرماه

وزارت صنعت ،معدن و تجارت آخرین آمار تولید خودرو را اعالم کرد که بر این اساس ،شاهد افت
تولید خودرو در بازه زمانی اول تا آخر مهرماه بوده ایم .براساس گزارش وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تولید انواع خودرو در مهرماه سال جاری به  83هزار و  27دستگاه رسید که نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته که  137هزار و  914دستگاه بوده 39.8 ،درصد کاهش داشته
است .این آمار به تفکیک نوع خودرو به این ترتیب است که تولید انواع سواری در مهرماه امسال
 76هزار و  909دستگاه بوده که نسبت به تولید  128هزار و  838دستگاهی مدت مشابه سال
گذشته ،کاهش 40.3را تجربه کرده است .در این مدت ،تولید انواع اتوبوس نیز 73دستگاه بوده
که نسبت به مهر سال گذشته که  182دستگاه بوده است  59.9 ،درصد کاهش داشته است.
همچنین تولید انواع وانت در مهرماه امسال 4823دستگاه بوده است که به نسبت تولید7504
دستگاهی در مهرماه سال گذشته ،کاهش 35.7درصدی داشته است .مهرماه امسال تولید انواع
کامیونت ،کامیون و کشنده با کاهش  31.3درصدی روبه رو شده ،بهگونهای از  1277دستگاه
در مهرماه سال گذشته به 877دستگاه رسیده است .اما برخالف این محصوالت تولید انواع ون،
مینیبوسومیدلباسدرمهرماه سالجارینسبتبهمدت مشابهسالگذشتهباافزایشهمراه
بوده است .همچنین گزارش و آمارهای منتشر شده دیگر ازسوی این وزارتخانه حاکی از این
است که در 6ماه نخست امسال 540هزار و 900دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده که
نسبت به مدت مشابه پارسال 16،درصد کاهش یافته است .براساس این آمارها در نیمه نخست
امسال 27هزار و 600دستگاه وانت تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 15.8،درصد

کاهش داشته است .تولید اتوبوس ،مینی بوس و ون در این مدت رشد داشت و با افزایشی24.7
درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال ،تولید این خودروها به  2هزار و  193دستگاه رسید .در
6ماه نخست امسال6هزار و 185دستگاه کامیون کشنده 146،دستگاه کمباین و هفت هزار و
 294دستگاه تراکتور تولید شد که در مقایسه با پارسال به-ترتیب  10.7درصد 62.4 ،درصد و
 9.5درصد کاهش داشته است .پیش از این ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تولید 482هزار و
 700دستگاه خودرو سواری در کشور از آغاز امسال تا پایان مرداد ماه خبر داده بود.
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اخـبـار داخـلـی

بازشدن ثبت سفارش واردات خودرو فعال مقدور نیست
چندین ماه از بسته ش�دن ثبت س�فارش واردات خودرو گذشته است و
هربار اخبار ضد و نقیضی در اینباره به گوش می رسد .جدیدترین شایعه
در اینباره بعد از تغییرات انجام شده در مجموعه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به گوش رس�ید و بار دیگر اخباری مبنی بر بازشدن ثبت سفارش
خودروهای خارجی و ترخیص خودروهای در گمرک مانده منتشرشد .اما
این اخبار واکنش «سیدمهدی نیازی» سرپرست دفتر مقررات ،صادرات
و واردات س�ازمان توس�عه تج�ارت را درپی داش�ت که درگف�ت وگو با
خبرگزاری ایرنا ضمن رد بازشدن ثبت سفارش خودروهای خارجی ،اعالم
کرد« :هرچند واردکنندگان برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده در
حال رایزنی هس�تند ،اما تاکنون تصمیمی اتخاذ نش�ده است« ».کورش
مرشدس�لوک» رییس انجمن واردکنن�دگان خودرو هم درب�اره آخرین
وضعیت بازار خودروهای خارجی گفت« :قیمت ها در بازار با نوس�ان ارز
تغییر می کند ،با این حال اگر به ثبات نرخ ارز برس�یم ،به دلیل ممنوعیت
واردات ،حباب قیمتی همچنان وجود خواهد داش�ت ».بازار خودروهای
وارداتی در یک سال ونیم گذشته با تغییر پیاپی سیاست ها روبه رو شده

که بسته شدن سامانه ثبت س�فارش ،افزایش تعرفه های گمرکی ،تغییر
نرخ ارز و یکسان سازی آن سبب جهش قیمت ها در این بازار شد .از سال
 1393تا ( 1396چهار س�ال)  298هزار دس�تگاه خودرو وارد کشور شد
که به طور متوسط س�الیانه  70هزار دستگاه می ش�ود .ارزش این میزان
واردات  6میلی�ارد و  261میلی�ون دالر بود که به طور متوس�ط س�الیانه
یک میلیارد و  500میلیون دالر و برای هر خودرو  21هزار دالر می ش�ود.

مشکالت رنو بعد از قطع همکاری با شرکای ایرانی

ازابتدایسالآیندهرخمیدهد

خبری از مشتری جدید نیست
قطع همکاری رنو با ش��رکای ایرانی برای دومین م��اه متوالی ادامه یافت و گزارش
جدید این ش��رکت فرانس��وی نش��ان داد مقامات رن��و بهرغم ادعای خ��ود هنوز
نتوانستهاند جایگزینی برای بازار پرسود ایران پیدا کنند .براساس جدیدترین آمار
منتشر شده ازسوی این خودروساز فرانسوی ،این ش��رکت طی دومین ماه متوالی
هیچ فروش��ی در بازار ایران نداش��ته و با پیروی از تحریمهای آمری��کا علیه ایران
فروش محصوالت خود را در ایران بهطور کامل متوقف کرده اس��ت .این ش��رکت
فرانسوی در ماه س��پتامبر گذش��ته و به یک باره فروش محصوالت خود را در بازار
ایران متوقف کرد .براس��اس جدیدترین گزارش رنو ،این ش��رکت در ماه اکتبر نیز
از روانه ک��ردن محصوالت خود به ب��ازار ایران خودداری کرده اس��ت .رنو با وجود
روابط طوالنی و گس��ترده با خودروس��ازان ایرانی به یک باره همکاریهای خود را
متوقف کرده است .این شرکت در دوره اول تحریمهای خودرویی که توسط دولت
اوباما علیه ایران به اجرا گذاش��ته ش��د ،همکاریهای خود را با ایران کاهش داده
بود ،اما در دوره جدید تحریمها این همکاریها را به طور کامل قطع کرده اس��ت.
درحالیکه ایران بخش مهمی از بازار این شرکت فرانسوی را به خود اختصاص داده
بود ،مقامات رنو به س��هامداران خود وعده دادهاند با یافت��ن بازارهای جدید زیان
ازدست دادن بازار پرس��ود ایران را جبران خواهند کرد .این درحالی است که رنو
در گزارش جدید خود اذعان کرده است هنوز نتوانسته جایگزینی برای بازار ایران
پیدا کند .رنو در اکتبر امسال  ۱۵۵هزار و ۸۴۸دس��تگاه خودرو روانه بازار جهانی
کرده که این رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل  ۱۱هزار و  ۳۸دستگاه کاهش
داشته است .متوسط فروش ماهانه رنو به ایران پیش از تحریمها در حدود  ۱۱هزار
دستگاه بوده است و این گزارش نشان میدهد رنو هنوز نتوانسته است برای حدود
۱۱هزار دستگاه خودرویی که هرماه روانه بازار ایران میکرد ،مش��تری پیدا کند.
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توقف شماره گذاری خودروهای فاقد
استاندارد یورو5
س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت اعالم کرد از ابتدای فروردین س�ال ۹۸
خودروهای فاقد اس�تاندارد یورو ۵ش�ماره گذاری نمیش�وند« .مسعود
زندی» مدیر دفترملی هوا و تغییر اقلیم س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت
در این باره گفت« :برنامه ارتقای اس�تاندارد طبق قانون هوای پاک ،آیین
نامه دارد و در این آیین نامه دقیقا برنامه استانداردس�ازی تعیین شده و
برای خودروهای غیردیزلی هم استاندارد یورو 5برای سال آینده مشخص
شده است و خودروس�ازان باید به دنبال استانداردسازی یورو 5باشند و
مجوز الزم را از محیط زیس�ت دریاف�ت کنند .هر خودرویی که در س�ال
 98تولید می ش�ود ،فاقد استانداردس�ازی یورو 5باش�د ،جلوی ش�ماره
گذاری آن گرفته می شود ».به گفته این مقام مسئول« :برای خودروهای
دیزلی اس�تاندارد تغییر نکرده و تا سال  1400اس�تاندارد یورو+ 4وی پی
اف ،اس�تاندارد یورو + 5ای ای دی و اس�تاندارد یورو 6مدنظر اس�ت که
هرکدام از این استانداردها را رعایت کنند ،می توانند مجوز شماره گیری
بگیرند ،در غیراین صورت جلو شماره گذاری آنان گرفته می شود ».مدیر
دفترملی هوا و تغییر اقلیم س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت در پاس�خ به
اینکه آیا بنزین های مصرفی در تهران و کالنشهرهای کشور در حال حاضر
یورو 4اس�ت یا خیر ،گفت« :س�ازمان محیط زیس�ت به طور دائم درحال
نمونه گیری از بنزین یورو 4اس�ت و این بنزین در هش�ت کالنشهر کشور
به-ویژه در ش�هر تهران وضع خوبی دارد و کیفیت س�وخت ش�هر تهران
نس�بتبهس�الهایگذش�تهخیلیبهترش�دهاس�ت».

بررسی دالیل تعویق دوباره اجرای طرح کاهش

زیرساخت ها فراهم نمی شود؟

بازهم فصل سرما ازراه رسید و دوباره نگرانی ها برای وضعیت آلودگی هوای تهران
افزایش پیدا کرد .داستان آلودگی هوای پایتخت ،داستان دیروز و امروز نیست و این
موضوع به دغدغه ای طوالنی مدت برای مس��ئوالن و شهروندان تبدیل شده است.
هر ازگاهی ،با تغییر و تحوالت در رده مدیران مسئول درجهت مبارزه با این معضل
اخباری به گوش می رس��د ،اما انگار همه این تصمیمات نقش یک درمان مقطعی
را دارند .آخرین نمونه از این دس��ت را باید در شورای شهر فعلی تهران و تصمیمات
معاونت حمل ونقل ترافیک جس��تجو کرد .همین چندماه پیش بود که اعالم ش��د
درراس��تای بهبود وضع هوای پایتخت ،اجرای فاز دوم طرح کاهش که چندس��الی
به فراموشی سپرده ش��ده بود ،عملیاتی خواهد شد .بعد از مدت ها اطالع رسانی در
این زمینه بود که رسما اطالع شد فاز دوم طرح کاهش از روی اول آبان ماه عملیاتی
خواهد شد .موضوعی که ازجانب معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران به
اطالع همگان رسید و «پورس��یدآقایی» اعالم کرد تمام زیرساخت ها برای اجرای
قطعی این طرح فراهم ش��ده اس��ت .اما برخالف صحبت های این مقام مس��ئول،
اختالفاتی میان مجریان این طرح یعنی شهرداری تهران و پلیس راهور پایتخت به
وجود آمد و اجرای فاز دوم طرح کاهش باردیگر به تعویق افتاد.

مشکالت زیرساختی ،داستانی تکراری

براس��اس طرح کاهش ،قرار بود که ازاول آبان ماه تمام��ی خودروهای فاقد معاینه
فنی در سطح ش��هر تهران با جریمه روزانه 50هزار تومانی مواجه شوند و مسئوالن
ش��هرداری در این باره اعالم کردند در این زمینه دوربین های نصب شده به صورت
ش��بانه روزی خودروها را رصد خواهند کرد و هرخودرو (با عمر بیش از 4سال) که
بدون معاینه فنی در سطح پایتخت در هر ساعت از شبانه روز تردد کند ،با این جریمه
مواجه خواهد شد .اول آبان فرارس��ید و همه جا اخباری مبنی بر آغاز فاز دوم طرح
کاهش منتشر شد .اما هنوز زمان زیادی از ش��روع این طرح نگذشته بود که خبری
مبنی بر مخالفت پلیس درباره زمان شروع این طرح منتشرشد .پلیس تهران اعالم
کرد به علت ازدحام مقابل مراکز معاینه فنی و آماده نبودن زیرساخت ها ،اجرای طرح
به تعویق افتاده است« .سردار حسین رحیمی» فرمانده پلیس تهران بزرگ در این
باره گفت« :باید مردم بتوانند به راحتی معاین��ه فنی را دریافت کنند ،اما خبرهایی
به ما رس��یده که صف های طویل برای دریافت معاینه فنی ایجاد شده است ».نکته
عجیب اینجاست که در تمامی جلسات شورای ترافیک شهر تهران ،نمایندگانی از

پلیس راهنمایی و رانندگی و ش��هرداری حضور دارند .پس دلیل این ناهماهنگی
چیست؟ «پیرحسینلو» مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره
علت ناهماهنگی های بین ش��هرداری و پلیس و تعویق چندین باره طرح ،در جمع
خبرنگاران گف��ت« :از مدت ها پیش از اجرای طرح مذکور ،جلس��ات بین مدیریت
ش��هری ،پلیس و نهادهای ذیربط به صورت مس��تمر جریان داشت و اطالع رسانی
وسیعی نیز در این خصوص انجام ش��د .همچنین از مدت ها پیش ،تمامی دوربین
های نظارتی و حتی دوربین های ورودی و خروجی ش��هر تهران نصب و تجهیز شد
و مشکلی از لحاظ زیرساخت برای اجرای طرح از اول آبان وجود نداشت ».به گفته
این مقام مسئول ،تنها در هفته منتهی به اول آبان و هفته بعد آن ،مراجعات به مراکز
معاینه فنی از حدود هش��ت هزار به 10هزار مراجعه افزایش داش��ت که با «تدابیر
الزم» مشکل صف های انتظار مقابل مراکز معاینه فنی رفع شد .اما نظر پلیس تهران
کامال متفاوت با صحبت های پیرحسینلو بود تااینکه در جلسه روز چهارشنبه مورخ
23آبان ،شورای ترافیک از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد:
«براساس تصمیم این ش��ورا ،اجرای فاز دوم طرح کاهش از 26آبان آغاز می شود».
البته اجرای طرح در این زمان نیز آغاز نشد و پلیس ،سوم آذر را زمان اجرای آن اعالم
کرد .این همه تناقض در صحبت های مسئوالن مربوط به اجرای این طرح ،حاکی از
ناهمانگی دربین آنهاست .آیا واقعا با یک بررسی ساده نمی شد فهمید که زیرساخت
ها فراهم نیست؟ آیا مس��ئوالن از ش��رایط مراکز معاینه فنی در سطح تهران خبر
نداشته اند و بعد از اعتراض شدید شهروندان برای قرارگرفتن در صف های طوالنی،
تازه به کمبود تعداد مراکز معاینه پی برده اند؟

تعویق سه ماهه قانون برای دوگانه سوزها

تازه این بخشی از ماجراست و معضل دیگر به اخذ معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز
برمی گردد که اجرای طرح کاهش برای آنها 3ماه به تعویق افتاده که دلیل آن هم باز به
مشکالت زیرساختی بازمی گردد .دبیر اجرایی طرح ملی معاینه فنی خودروهای سبک
کشور در این خصوص در گفت وگو با ایرنا اعالم کرده« :نبود مراکز هیدروستاتیک به
اندازه کافی ،مشکل معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز است و در صدد هستیم طی
سه ماه آینده ،این مراکز در کشور راه اندازی شود و به همین دلیل هم مشکالتی برای
دارندگان این خودروها به وجود آمده است ».در حال حاضر ،مالکان خودروهای دوگانه
سوز سه ماه فرصت دارند که از طریق ثبت نام برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند .به
گفته «سعید قیصر»« :زمانی که مالکان این خودروها در
سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور) ثبت نام
می کنند ،به دلیل اینکه اطالع��ات مربوط به خودروهای
آنها ثبت می ش��ود ،دیگ��ر جریمه نخواهند ش��د ».نکته
دیگر اینجاست که هم اکنون در تهران حدود یک میلیون
خودرو دوگانه سوز وجود دارد و فقط دو مرکز معاینه فنی
تس��ت های مربوط به این خودروها را انج��ام می دهند.
براساس مصوبه هیئت وزیران ،مقرر شده برای خودروهای
دوگانهس��وز با عمر مخزن بیش از 6سال ،عالوه بر معاینه
فنی بنزینی ،تست هیدروستاتیک که مخصوص مخزن گاز
 CNGاین خودروهاست ،نیز انجام شود .باتوجه به اینکه
زیرساختهای الزم برای اجرای این مصوبه در حال حاضر
وجود ندارد ،پس از این ،دارندگان خودروهای دوگانه سوز
میتوانند در مرحله معاینه فنی عادی پذیرش شوند و تا سه
ماه فرصت دارند با مراجعه به مراکز تست هیدروستاتیک،
معاینه فنی مورد نظر را دریافت کنند .آیا این همه خودرو
خواهند توانست ظرف مدت س��ه ماه مجوز الزم را کسب
کنند؟ واقعا بهتر نبود ابتدا همه مشکالت و کمبودها درنظر
گرفته می شد و بعد از آن طرح کاهش به اجرا درمی آمد.
زمان انتشار این گزارش ،بعد از سوم آذرماه خواهد بود ،آیا
این طرح در این زمان به مرحله اجرا رسیده یا ناهماهنگی
ها باعث شده تا اجرای آن بار دیگر به تعویق بیفتد؟
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گـزارش

ادامه بالتکلیفی برای تولیدکنندگان ،فروشندگان و خریداران

آرامش به بازار خودرو بازمی گردد؟
بازار خ�ودرو درکش�ورمان وضعی�ت بحرانی را ط�ی ماه های اخیر پش�ت
سرگذاشته است .این بحران از زمان نوسانات شدید ارزی از اوایل سال جاری
آغاز شد و همچنان ادامه دارد .متاسفانه این نوسانات هم دامن تولیدکنندگان
و قطعه سازان را گرفت و هم دامان خریداران را .این درحالی است که بعد از
خروج آمریکا از برجام و تهدید کمپانی های خودروس�از همکار با کشورمان
توسط ترامپ ،برخی از خودروسازان معتبر اروپایی مانند رنو و پژو هم عطای
همکاری با تولیدکنندگان خودرو در ایران را به لقایش بخشیدند و به همکاری
با آن ها پایان دادند .همه این مشکالت دست به دست هم داده تا خودروسازان
داخلی ش�رایطی بحرانی را پشت س�ر بگذارند .از یک سو نوس�انات ارزی و
افزایش هزینه ها در زمینه تامین قطعات و بدهی سنگین به قطعه سازان و از
سوی دیگر ،قطع ناگهانی همکاری ازسوی کمپانی های خارجی و مشکالت در
زمینه سفارشات و پیش فروش محصوالت با رسیدن زمان تحویل خودروها.
همه این مسائل دست به دست هم داده تا علی رغم کاهش نسبی نرخ ارز طی
یک ماه اخیر ،شاهد افزایش قیمت خودرو و رکورد در بازار آن باشیم .در این
گزارش به آنچه طی یک ماه اخیر بر بازار داخلی خودرو گذشت ،پرداخته ایم.

اصرار بر آزادسازی قیمت ها

مدت هاس�ت که قطعه س�ازان و خودروس�ازان درخواس�ت هایی مبنی بر
آزادسازی قیمت خودرو در کشورمان را مطرح کرده اند .طلب سنگین قطعه
سازان از خودروس�ازان و بالطبع عدم توانایی خودروس�ازان در تامین این
بدهی و مشکالت اشاره شده قبلی عاملی اس�ت که صاحبان این دو صنعت
دست از تالش و اصرار برای آزادسازی خودرو برندارند و حتی دست به دامن
ریاست جمهوری شوند .خودروس�ازان ادعا دارند که باتوجه به افزایش نرخ
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مجله تخصصی خودرو

ارز و تحریم های به وجودآمده ،نرخ تمام شده برای محصوالت بسیار بیشتر
از قیمت فعلی اس�ت و همین عامل مشکالت ش�دید مالی را برای آن ها رقم
زده است .همین مس�ئله گریبان قطعه سازان را هم گرفته که عدم تخصیص
ارز دولتی برای آن ها و طلب سنگین خودروس�ازان به صاحبان این صنعت
مشکالتی را برایشان رقم زده .بعد از نوس�انات ارزی ،وزارت صنعت و معدن
تصمیم برآن گرفت که ارز نیمایی به خودروسازان تعلق گیرد و همین عامل
باعث باالرفتن قیمت خودرو شد .دولت در بخشنامه ای اعالم کرد کسانی که
ثبت س�فارش قبلی داش�تهاند و کار تخصیص ارز و حواله انجام داده باشند،
ترخیص کاالهای آنها مشکلی ندارد ،ولی چنانچه حواله انجام نشده باشد ،این
قلم کاال باید حذف شود ،زیرا ممنوع بوده و واردات آنها باید به تأیید وزارت
صنعت برسد ،به نحوی که بعد از اخذ مجوز و دریافت ارز نیمایی روند واردات
این کاالها انجام میش�ود؛ اما نکته اینجاس�ت :در طول ابالغ این بخشنامه
متقاضی�ان واردات م�واد اولیه خودرو ب�رای دریافت ارز به سیس�تم بانکی
مراجعه ،اما با نبود ارز روبه رو ش�دند و در نهایت سیستم بانکی صرافی ها را
برای پرداخت ارز به متقاضیان معرفی کرده است .از طرف دیگر ،صرافی ها که
در دریافت ارز حاصل از صادرات محصوالت فوالدی و پتروشیمی با مشکالتی
روبه رو هستند متقاضیان را س�رگردان کرده و در آخر ،ارز آن هم با زحمت
بسیار در اختیار خودروسازان قرار میگرفت .با این شرایط خودروسازان به
قیمت تمام شده اعتراض داشتند و اعتراضات پی درپی ازسوی صاحبان این
صنعت ش�ایعات زیادی را مبنی بر تصمیمات جدید برای قیمت خودروهای
داخلی به وجود آورد .اعترضات در اواس�ط آبان ماه باال گرفت ،دقیقا زمانی
که شاهد تغییر و تحوالت در وزارتخانه بودیم و «محمد شریعتمداری» جای
خود را به «رضا رحمانی» داد .اولین واکنش ها ازس�وی وزیر جدید ،مقاومت

درباره افزایش قیمت خودرو بود ،هرچند که شایعاتی مبنی بر تغییرات در
قیمت ها به گوش می رسید .روز 22آبان بود که رحمانی در گفت-وگوی
ویژه خبری اعالم کرد برخی خودروها تا 90درصد قطعاتشان تولید داخل
است و باید خودروسازان برروی ساخت این خودروها تمرکز کنند .وزیر
صنعت و معدن سهم خودرو از صنعت کشور را حدود 18درصد اعالم کرد
و گفت« :قیمت گذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابالغ
ش�ده اس�ت ،اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است ».به گفته
رحمانی ،براساس آخرین تصمیم ،ستاد تنظیم بازار مأموریت قیمت گذاری
برای خودروها را برعهده گرفت .یک روز بعد از صحبت های رحمانی بود
که «محسن صالحی نیا» معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرد« :قیمت نهایی خودروها ش�نبه و یکش�نبه  ۲۶و  ۲۷آبان) و با
درنظرگرفتن همه جوانب کار از جمله قیمتهای تمام شده خودروسازان
و درنظرگرفتن ح�ق و حقوق مص�رف کنندگان و تولیدکنن�دگان اعالم
میش�ود ».صالحی در این-باره گفت« :خودروس�ازان قیمت تمام شده
خود را براساس ریز اقالم و شرایط موجود اعالم کرده و پیشنهاد دادهاند و
انتظار دارند براساس قیمت تمام شده به اعالم قیمت های جدید بپردازیم
که در غی�ر این صورت مش�مول زیان خواهند ش�د ».به گفت�ه این مقام
مسئول ،گزارش هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز
منتشر شده ،حاکی از زیان خودروسازان اس�ت .بالتکلیفی اما همین جا
تمام نشد و خبری ازسوی یک رس�انه نزدیک به دولت منتشر شد ،مبنی
بر افزایش قیمت خودرو تا 5درصد کمتر از حاش�یه ب�ازار که مدیر روابط
عمومی وزارت صنعت ،ضمن تکذیب تعیین قیمت خودرو ۵درصد کمتر
از حاشیه بازار ،گفت« :هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با قیمت خودرو اتخاذ
نشده است .دو تا سه جلس�ه برای بررسی قیمت خودرو برگزار شده و در
نهایت ،تصمیم بر آن است تا پیشنهاد تکمیلکننده بسته وزارت صنعت
برای تعیین قیمت خ�ودرو نهایی و براس�اس آن تصمیم گیریها صورت
گیرد 26 ».و  27آبان هم آمد و رفت و خبری از تعیین تکلیف برای قیمت
خودرو نشد.

مشتریان هستیم».
اما راهکارهای جایگزین شده قادر به جلب رضایت مشتریان بوده است؟
راهکار اولیه س�ایپا در این زمینه ،جایگزین کردن خودروهای گروه x100
و  x200ب�ه جای خودروهای س�اندرو و پارس تندر بود که مورد اس�تقبال
مش�تریان هم واقع نش�د و به دنبال واکنشهای�ی ،منجر به لغو بخش�نامه
شد .سایپا همچنین پیش�نهادات دیگری ازجمله ،انصراف مشتریان با اخذ
36درصد س�ود مش�ارکت از زمان واریز وجه اولیه در صورت اعالم انصراف
تا تاریخ  30آبان  97و انصراف مش�تریان با اخذ 30درصد س�ود مشارکت از
زمان واریز وجه اولیه درصورت اعالم انصراف از تاریخ اول آذر  97مطرح کرد
که بعد از یک روز لغو شد .هیچ کدام از مش�تریان پیشنهاداتی از این دست
را قبول نداشتند و سایپا ناچار به عقب نشینی شد و پیشنهادی داد که بهتر
از گزینه های قبلی بود« .محمدعلی ق�ادری» معاون بازاریابی و فروش گروه
خودروسازی س�ایپا ،در این باره اعالم کرد این گروه خودروسازی باتوجه به
تعهداتی که به خریداران خود دارد ،از اواخر آبان ماه اقداماتی را برای تحویل
خودروهای رنو آغاز کرده است و فعال تاکنون  118خودرو از خانواده رنو فاکتور
شده که شامل  40دستگاه ساندرو 40 ،دستگاه استپ وی و حدود  40دستگاه
تندرپالس بوده اس�ت .قادری با بیان اینکه تا پایان س�ال 12هزار دس�تگاه
خودرو از خانواده رنو را به مش�تریان تحویل خواهیم داد ،اعالم کرد« :برای
حدود  3400نفر از متقاضیان خرید خودرو از خانواده رنو دعوتنامه ارس�ال
شده و این مشتریان تکمیل وجه کردهاند که برحسب برآوردهای انجام شده
خودروهای این افراد تا  2ماه آینده تحویل داده میش�ود ».قادری همچنین
اعالم کرد که اوایل آذرماه همه به 8هزار و  500مشتری دیگر اطالع خواهیم
داد که خودرو خود را از س�ایپا تحویل خواهند گرفت .اما نکته اینجاست که
طبق اعالم مسئوالن س�ایپا و پارس خودرو تعهدات این خودروسازان برای
تحویل 48هزار خودرو از خانواده رنو است ،اما توانایی فعلی آنها تا پایان سال
در خوشبینانه ترین حالت تحویل 12هزار دس�تگاه خودرو خواهد بود و این
تعداد با غربالگری صورت خواهد گرفت و به خرید اولی ها تحویل داده خواهد
شد یا افرادی که وجه خود را به طور کامل پرداخت کرده باشند.

خودروسازان ناکام در تحویل سفارشات
اما همه مشکالت خودروس�ازان مربوط به بحث قیمت ها نبود و معضل دیگر
به بحث تامین محصوالت پیش فروش شده ازسوی خودروسازان مربوط می
شد .مشکل اصلی هم در این زمینه گریبان سایپا را گرفته که باتوجه به قطع
همکاری شرکت رنو ،قادر به تحویل محصوالت پیش فروش شده این خانواده
به مشتریان نشده بود.
روز چهارش�نبه  30آبان بود که وزیر صنعت و معدن در جلس�ه مش�ترک با
فراکسیون اش�تغال مجلس شورای اسلامی که برای بررسی مسائل مربوط
به تولید و بازار برگزار ش�د ،با اش�اره به موضوع خ�ودرو گفت« :درخصوص
واگذاری فروش های قطعی با خودروسازان صحبت شده و آن ها این موضوع
را قبول کرده اند که بحث خودروهایی که پیش فروش ش�ده و باید به قیمت
روز واگذار شوند ،متفاوت است .برخی خودروها نیز استثنا هستند که بخش
عمده آنها وارداتی بوده است و به خاطر مشکل تحریم خط تولید آنها ممکن
است تعطیل شده باشد که در این زمینه خودروساز آن را جایگزین میکند یا
باید مشتری را راضی کند».
اما آیا خودورس�ازان قادر به تحویل سفارش�ات و یا راضی کردن مش�تریان
هستند؟
کافی اس�ت نگاهی به اتفاقات رخ داده در این ب�اره بپردازیم .همان طور که
گفتیم ،قطع همکاری خودروس�ازان خارجی مانند رنو بیشتر گریبان سایپا
و ش�رکت زیرمجموعه اش یعنی پارس خودرو را گرفته اس�ت و عدم اجرای
تعهدات گروه خودروس�ازی س�ایپا در مورد تحویل خودروهای خانواده رنو
شرکت پارس خودرو ،نارضایتیهایی را برای مشتریان این گروه خودروسازی
ایجاد کرده است.
«محمدرضا س�روش» مدیرعامل جدید گروه خودروس�ازی سایپا ،درمورد
دالیل ع�دم تحویل این خودروها گف�ت« :این موضوع به عل�ت خلف وعده
و تخلف ش�رکت رنو در قرار ایجاد ش�ده و از این جهت ضمن عذرخواهی از
مردم ،درصدد جایگزین کردن راههایی برای پاسخگویی به درخواستهای

بالتکلیفی بازار
با همه این تفاس�یر ،به نظر می رس�د که بحران در بازار خودرو به این زودی
ها تمام نشود .تا زمان نگارش این گزارش هنوز خبری از تصمیم نهایی برای
وضعیت قیمت خودروهای تولید داخل نب�ود و اختالفات در این باره برطرف
نشده بود .هرچند که به نظر نمی رسد که تعیین تکلیف درباره قیمت خودرو
هم بتواند بحران فعلی را برطرف کند .مسئوالن سایپا ادعا دارند که حداقل
12هزار خودرو را تامین خواهند کرد .اگر این مقدار قابل تامین بوده پس چرا
در روند واگذاری تاخیر ایجاد شده اس�ت و اگر قابل تامین نبوده ،باتوجه به
قطع همکاری کمپانی های خارجی از کدام منبع تامین خواهدشد .آیا هدف
آنها مشخص ش�دن قیمت های جدید اس�ت تا خودروها را به ارزش باالتر و
با قیمت روز تحویل دهن�د؟ چه ضمانی وجود دارد که ن�رخ ارز باالتر نرود تا
باردیگر بحران وارد بازار خودرو ش�ود؟ همه اینها ابهاماتی است که قطعا در
شرایط فعلی هیچ کدام از مسئوالن پاس�خی برایش ندارند و سود حاصل از
بحران فعلی ،تنها به جیب دالالن بازار خودرو رفته است و خواهد رفت.
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تصمیم نهایی برای جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل

بازگشت کارت سوخت قطعی شد
یکی از بزرگ تری�ن بحران های اقتصادی حال حاضر در ایران به داس�تان
افزایش عجیب قاچاق س�وخت از کشورمان به سوی کش�ورهای همسایه
بازمی گردد .بعد از نوس�انات ش�دید ارزی ط�ی چندماه گذش�ته و فاصله
شدید قیمت تمام شده سوخت درکش�ورمان به نسبت کشورهای هم مرز
با ایران بود که قاچاق سوخت روزبه روز بیشتر ش�د و بحران عجیبی را به
وجود آورد .بیش از  3سال از زمانی که به تصمیم دولت دهم ،الزام استفاده
از کارت س�وخت ازمیان رفت گذشته است .از اواسط س�ال  1386بود که
دولت وقت به منظ�ور کنترل و آگاهی از مقدار مصرف س�وخت و همچنین
با هدف کاهش قاچاق س�وخت ،قانون اس�تفاده ازکارت سوخت را به اجرا
درآورد و درکنار آن بنزین و گازوئیل را هم س�همیه بندی و دونرخی کرد.
این داستان تا سال  1394ادامه داشت تا اینکه دولت حسن روحانی با تک
نرخی کردن قیمت س�وخت ،الزام استفاده ازکارت س�وخت را هم ازمیان
برداشت .طی  3سال سپری شده از مصوبه جدید ،بنزین درهمان نرخ 1000
تومان برای هرلیتر باقی مانده .این درحالی است که بسیاری ازکارشناسان
و مس�ئوالن ادعا می کنند که قیمت تمام ش�ده بنزین در کشورمان بسیار
باالتر از نرخ فعلی اس�ت ،اما به دلیل پرداخت یارانه انرژی است که قیمت
فروش بنزین در ایران در همان مبلغ  1000تومان باقی مانده است .براساس
برآوردها ،پرداخ�ت یارانه ان�رژی و پایین بودن قیمت س�وخت در ایران،
عالوه بر بار مالی  480هزار میلیارد ریالی برای دولت ،آس�یب های زیست
محیط�ی غیرقابل جبرانی را در پی داش�ته و موجب ش�دت گرفتن قاچاق
س�وخت ش�ده و قاچاقچیان گازوئیل ،بنزی�ن و انواع س�وخت را از ایران
به همسایگان ش�رقی و غربی رس�انده و سود سرش�اری را عاید خود می
کنند .همین امر باعث ش�ده تا میزان مصرف س�وخت هم بسیار باال برود،
به نحوی که طبق آمار شاهد رش�د ساالنه بیش از  10درصدی در این زمینه
هستیم .ش�اید همین هزینه پایین بنزین در کش�ورمان است که استفاده
ازخودروهای تک سرنشین را تا این اندازه افزایش داده تا به غیر از مسئله
قاچاق بنزین شاهد مشکالت زیس�ت محیطی به دلیل افزایش سرسام آور
و بیش ازحد اس�تاندارد استفاده ازخودروهای ش�خصی و به خصوص تک
سرنشین ها باش�یم .همین مش�کالت به وجودآمده طی ماه های اخیر بود
که زمزمه سهمیه بندی بنزین و بازگش�ت کارت سوخت به چرخه سوخت
رسانی را بر سر زبان ها انداخت تا اینکه درآخرین روزهای آبان ماه ،شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور اطالعیه ای بازگشت کارت سوخت
را رس�ما اعالم کرد.

ضرب االجل  21روزه برای دریافت کارت
سوخت

در اطالعیه ش��رکت ملی پخش فرآوردهه��ای نفتی ایران آمده اس��ت« :به منظور
جلوگیری از قاچاق بنزین بهویژه با تش��دید قاچاق از مرزها ،تصمیم بر این شده که
تحویل بنزین به خودروها و موتورس��یکلتها ،از تاریخی ک��ه متعاقباً اعالم خواهد
شد ،تنها با اس��تفاده از کارت سوخت انجام ش��ود .براس��اس این اطالعیه ،مالکان
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محترم خودروها و موتورسیکلتهایی که کارت س��وخت خود را گم کردهاند ،الزم
اس��ت به ترتیب توضیح داده شده در رس��انهها از تاریخ ش��نبه  ۳آذرماه ،حداکثر
لغایت شنبه  ۲۴آذر ماه  ۱۳۹۷نس��بت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت
سوخت جدید اقدام کنند .به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت ،امکان
دسترسی به س��امانه ثبت مش��خصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده
که نحوه دسترسی و اقدام ،از طریق رسانههای عمومی و رادیو و تلویزیون به اطالع
مردم عزیز خواهد رس��ید .بر این اس��اس ،برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت
جدید ،هیچ مبلغی از متقاضیان توس��ط ش��رکت ملی پخش دریافت نخواهد شد».
همین اطالعیه ش��ایعات افزایش قیمت و همچنین س��همیه بن��دی را هم به وجود
آورد که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره اعالم کرد« :این اقدام به
معنای سهمیهبندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و الزم است هم-وطنان محترم به
شایعات بیاس��اس در این مورد توجه نفرمایند .بنابراین از زمان فراهم شدن امکان
تحویل س��وخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورس��یکلتها ،همان
گونه که گفته شد ،از تاریخی که متعاقباً اعالم خواهد شد ،بنزین صرفا با ارائه کارت
به خودروها و موتورس��یکلتها تحویل خواهد ش��د».

سهولت بااتصال به کارت های بانکی

تصمیمات اتخاذ شده درسال  94باعث ش��ده بود تا بسیاری از خودروها بدون بهره
بردن ازکارت س��وخت به دست خریدار برسند یا اینکه بس��یاری ازصاحبان خودرو
بعد ازمفقود شدن کارت سوختش��ان دیگر لزومی به دریافت مجدد آن نبینند .حاال
با بازگشت کارت س��وخت به چرخه سوخت رس��انی تکلیف خودروهای فاقد کارت
سوخت چیست؟ آیا زیرس��اخت ها فراهم اس��ت تا درمدتی کوتاه این تعداد کارت
صادر شود؟ پاس��خ به این ابهامات ازس��وی «محمدجواد آذری جهرمی» داده شده
اس��ت .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز  29آبان بعد ازاطالعیه ش��رکت ملی
پخش فرآورده های نفتی با بی��ان اینکه درحال حاضر بی��ش از  10میلیون خودرو
فاقد کارت س��وخت هس��تند ،در این باره گف��ت« :برای صادر کردن ای��ن تعداد از
کارت س��وخت باید  330میلیارد تومان هزینه می کردند ،درحالیکه با اس��تفاده از
ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی ،آن را به کارت بانکی متصل
کردیم تا ب��ه جای اینکه مردم در صف بایس��تند تا در پلیس  10+ثب��ت نام کنند تا
بعد از یک هفته پستچی کارت س��وخت صادر شده را بیاورد و هزینه ای را پرداخت
کنند ،با مراجعه به پورتال ملی پخش و پاالیش با فش��ردن سه گزینه ،کارت بانکی
به کارت س��وخت متصل می ش��ود ».حاال گام های اصلی و اولیه برای جلوگیری از
قاچاق س��وخت و همچنین کنترل مصرف بنزین و گازوئیل درکش��ورمان برداشته
شده است .آیا می توان امیدوار بود که با این تصمیمات شاهد هدررفت این سوخت
حیاتی و صدور غیرمجاز آن به کشورهای همسایه نباش��یم؟ آیا در گام های بعدی
زیرساخت ها به خصوص در بخش حمل ونقل عمومی فراهم خواهد شد تا استفاده
ازخودروهای شخصی تک سرنشین کاهش پیدا کند و به دنبال آن ازمصرف بنزین
هم کاسته شود؟ شواهد حاکی اس��ت که دولت باتوجه به شرایط نه چندان مناسب
اقتصادی در جامعه فعال تصمیمی برای افزایش و س��همیه بن��دی بنزین ندارد .آیا
همین تصمیم اولیه (بازگشت کارت سوخت) برای کنترل مصرف بنزین و جلوگیری
ازقاچاق آن کافی خواهد بود؟

پــرونــده
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تویوتا بزرگ تری��ن بازار جهان را برای رونمای��ی از پرفرو شترین مدلش انتخاب
کرد و هفته گذش��ته نسل جدید س��دان کروال را در نمایش��گاه گوانگژو در چین
رونمایی ک��رد .کروال نه تنه��ا پرفرو شترین ماش��ین تویوتا بلک��ه پرفرو شترین
ماش��ین در تاریخ خودروسازی اس��ت .از سال  ،۱۹۶۶که نس��ل اول این ماشین
به بازار عرضه ش��د ،تاکنون  ۴۶میلیون دس��تگاه کروال در بیش از  ۱۵۰کش��ور
جهان فروخته شده اس��ت .همزمان با رونق ماشینهای شاس��یبلند ،محبوبیت 
ماشینهای سدان در بازار رو به کاهش است .این کاهش تاحدی است که برخی
ش��رکتها مانند فورد تصمیم گرفتهاند ساخت مد لهای س��دان خود را متوقف
کنند .این روند گریب��ان تویوتا را هم گرفته اس��ت .با این حال مدیران ش��رکت
همچنان ب��ه موفقیت کروال ایم��ان دارند و معتقدن��د ترکیب��ی از کیفیت بهتر و
امکانات بیشتر ،فروش این ماش��ین را تضمین میکند .تویوتا برای کاهش هزینه
تولید و یکدست کردن محصوالتش در سراس��ر جهان ،نسل دوازدهم کروال را بر
روی پلتفرم مش��ترکی با مد لهای پریوس و شاس��یبلند  C-HRساخته است.

تویوتا میگوید اس��تفاده از این س��اختار باعث ش��ده ماش��ین بیصداتر ش��ود و
همزمان با کاهش مصرف س��وخت قابلیت موتور بیشتر ش��ود .ابعاد کروال نسبت
به قبل تغییر زیادی نک��رده و تنها کمی پهنتر و خوابید هتر ش��ده اس��ت .ظاهر
ماشین اسپر تتر ش��ده و کیفیت قطعات به کارگرفته در داخل ماشین بهتر شده
است .تویوتا میگوید با کروالی جدید امکانات ایمنی بیشتری به خریداران ارائه
خواهد کرد .سیس��تم ترمز خودکار برای جلوگیری از تصادف ،سیس��تم خواندن
عالئم راهنمای��ی و رانندگی و سیس��تم حفظ فاصله از ماش��ین جل��و به صورت
خودکار از جمله این امکانات اس��ت .عالوه بر موتورهای  ۱.۶و  ۱.۸لیتری نس��ل
قبل ،یک موتور دو لیتری جدید هم به فهرس��ت قوای محرکه کروال اضافه ش��ده
اس��ت که  ۱۶۹اس��ب بخار نیرو تولید میکند .کروال با موتور هیبرید هم ساخته
میش��ود که  ۱۲۲اس��ب بخار قدرت دارد و مصرف س��وختش  ۴.۳لیتر در صد
کیلومتر است .نس��ل جدید کروال از بهار آینده و با قیمت پایه حدود بیست هزار
دالر به بازار عرضه خواهد ش��د.

فولکسواگن اعالم کرده اس��ت سرمایهگذاری برای س��اخت خودروهای الکتریکی و
خودران را بیش از بیست درصد افزایش خواهد داد و تا پنج سال آینده پنجاه میلیارد
دالر برای این کار هزینه میکند .این شرکت همچنین اعالم کرد ماشینهای الکتریکی
خود را بسیار ارزانتر از رقیبان و با قیمتی معادل یک فولکسواگن گلف دیزل به بازار
عرضه خواهد کرد .فولکسواگن ماشینهای الکتریکی خود را بر روی پلتفرمی به نام
  MEBمیسازد .اولین محصولی که بر روی این پلتفرم ساخته خواهد شد ،یک هاچبک
به-نام آیدی نئو اس��ت که قرار است س��ال آینده به بازار عرضه ش��ود .فولکسواگن
میگوید در چند سال آینده تا  ۱۵میلیون خودرو الکتریکی را با این پلتفرم به بازار عرضه

خواهد کرد .به گفته شرکت آلمانی سه کارخانه فولکسواگن در آلمان تغییر کاربری
داده خواهد شد تا ظرفیت برای تولید خودروهای الکتریکی فراهم شود .فولکسواگن
همچنین میگوید برای کاهش هزینهها به دنبال ش��راکت با خودروس��ازان دیگر هم
خواهد بود .فورد یکی از شرکتهایی است که میخواهد از پلتفرم  MEBبرای ساخت
خودروهای الکتریکی اس��تفاده کند .مذاکرات دو شرکت برای پروژه مشترک ساخت
وانت برای فولکسواگن چند ماه است در جریان است و هر دو کارخانه تایید کردهاند
که درباره پروژههای دیگر هم گفت وگو میکنند .نتیجه این گفتوگوها تا دوماه دیگر
مشخص خواهد شد.

تولید انبوه
خودروهای الکتریکی
ارزان فولکس واگن

خودروساز چینی دیگر در
سودای بازار آمریکا
کارخانه چینی زوتای به رقابت ش��رکتهای چینی
برای ورود به بازار آمریکا پیوس��ت .این شرکت اعالم
کرد تا دو سال دیگر ش��بکه فروش خود را در آمریکا
راهاندازی خواهد کرد و فروش محصوالتش را با عرضه مدل   T600آغاز میکند  T600.
شاسیبلند متوسطی است که با الهام از محصوالت فولکسواگن و آئودی طراحی شده و
بر روی شاسی میتسوبیشی ساخته میشود .قیمت  T600در چین بین  ۱۱تا  ۲۰هزار
دالر است .مشخص نیست زوتای میخواهد این ماشین را با چه امکاناتی به آمریکا بیاورد.
این شرکت تنها اعالم کرده محصوالتش را بسیار ارزانتر از ماشینهای مشابه شرکتهای
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کرهای و ژاپنی خواهد فروخت .زوتای در ش��هر یونگکانگ در شرق چین قرار دارد .این
شرکت سال گذشته  ۳۱۷هزار دستگاه سواری و خودروهای باری سبک و سنگین تولید
کرد که حدود پنج درصد کمتر از تولید شرکت در سال  ۲۰۱۶بود .زوتای همچنین یک
کارخانه مش��ترک با فورد برای تولید خودروهای الکتریکی در چین تاسیس کرده ،اما
ظاهرا قرار نیست محصوالت این شرکت به آمریکا صادر شود .این شرکت اولین کارخانه
چینی نیس��ت که قصد دارد از بازار آمریکا سهم داشته باش��د .پیش از این شرکتهای
جیلی ،چری و  BYDهم قصد داشتند تا ماشینهای ارزان قیمت به بازار آمریکا عرضه
کنند .اما هیچکدام از آنها نتوانستند این ایده را عملی کنند .تنها جیلی بعد از خریدن ولوو
توانست حضوری غیرمستقیم در بازار آمریکا داشته باشد .به-تازگی گروه خودروسازی
گوانگژو هم اعالم کرده بود که تا سال  ۲۰۱۹عرضه محصوالتش را در آمریکا آغاز خواهد
کرد .این شرکت هم ماه پیش اعالم کرد نبرد تجاری آمریکا و چین باعث تاخیر در اجرای
برنامههایش شده است.

نسل جدید
پرفروشترین
ماشین جهان

فولکسواگن در تالشی دوباره برای ورود به بازار پرسود وانتهای کوچک ،یک کانسپت
تازه در نمایشگاه سائوپائولو رونمایی کرد .قرار است براساس این کانسپت که نامش تاروک
( )Tarokاست ،وانت جدیدی ابتدا در برزیل و سپس در بازارهای دیگر جهان عرضه شود.
در حالی که تویوتا و جنرال موتورز با وانتهای خود سهم عمدهای از بازار را در اختیار دارند
و حتی مرسدس بنز با سری  Xتوانسته توجه جلب کند ،بزرگ ترین خودروساز جهان در
این بازار غایب است .فولکسواگن امیدوار است این بار با نوگرایی در طراحی بتواند جایی
در بازار پیدا کند .تاروک وانتی است که بیشتر برای شهر طراحی شده است و برای پنج
سرنشین جا دارد .در ایدهای تازه ،با خواباندن ردیف عقب صندلیها میتوان جای بار را
بیشتر کرد .برای جذابتر کردن این وانت ،امکانات ایمنی و لوکس مدلهای شاسیبلند
فولکسواگن نظیر چراغهای الئیدی ،نمایشگر لمسی و رنگها و تودوزیهای متنوع

در این خودرو ارائه میشود .جزئیات فنی زیادی درباره تاروک اعالم نشده و تنها معلوم
است که ماشینی که در برزیل به بازار عرضه خواهد شد موتور دو لیتری  ۱۵۰اسب بخاری
خواهد داشت .بخشی از موفقیت تاروک مشروط به نتیجه مذاکرات فولکسواگن با شرکت
فورد است .دو کارخانه برای اجرای پروژه مشترک مذاکره میکنند و از جمله قرار است در
ساخت وانت با یکدیگر همکاری کنند .اگر این مذاکرات به نتیجه برسد ،فولکسواگن این
فرصت را خواهد داشت تا از فنآوری فورد در ساخت تاروک استفاده کند و به این ترتیب
هزینه ساخت ماشین به شدت کاهش خواهد یافت .از سوی دیگر فورد ممکن است بتواند
درهای بازار آمریکا را به روی تاروک باز کند .در حال حاضر خودروسازان برای صادر کردن
وانت به بازار آمریکا باید  ۲۵درصد تعرفه پرداخت کنند که ب��ا این تعرفه عمال رقابت با
خودروسازان آمریکایی غیرممکن است.

تسال میگوید رانندگان محصوالتش به زودی
خواهند توانست با تلفن همراه ،ماشین خود
را از راه دور کنترل کنند .این امکان بخشی از
بهروزآوری سیستمی به نام «فراخوان» است
که تا دو ماه دیگر در نرمافزار ماشینهای این
کارخانه نصب خواهد ش��د .فراخوان دو سال
اس��ت که به صورت محدود در ماش��ینهای
تسال معرفی شده است .در حال حاضر با این سیس��تم تنها میتوان در مسیری مستقیم تا
حداکثر۱۲متر ماشین را کنترل کرد .اما به گفته «ایالن ماسک» ،مدیر این شرکت ،ماشین با
سیستم جدید میتواند بدون راننده در مسیرهای پیچیدهتر حرکت کند و بعد از پیاده کردن
سرنشینان ،محلی مناسب برای پارک پیدا کرده و خود را پارک کند .ماشین همچنین بعد از
دریافت فرمانی که راننده با تلفن همراه برایش میفرستد از پارک خارج شده و به محلی که

رانندهایستادهمیرود.ایالنماسک،مدیرتسال،اینخبررادرتوییتراعالمکردوگفترانندگان
همچنین میتوانند ماشین را در محدوده دید خود «شبیه به یک ماشین کنترلی بزرگ» از راه
دورکنترلکنند.بهجزاطالعاتیکهایالنماسکدرتوییترمنتشرکرده،جزییاتدیگریازاین
سیستمومحدودیتهایآناعالمنشدهاست.خودروسازانبرایساختوتوسعهسیستمهای
خودران سرمایهگذاری زیادی کردهاند .از جمله فورد اعالم کرده با سرمایهگذاری چند میلیارد
دالری اولین ماشین کامال خودران خود را در سال ۲۰۲۱به بازار عرضه خواهد کرد .در صورت
موفقیت در عرضه این امکان جدید ،تسال نشان خواهد داد که خودروسازان تازه وارد ،که رابطه
نزدیکتری با شرکتهای فنآوری دارند ،در رقابت برای ساخت فنآوری خودران گوی سبقت
راازخودروسازانسنتیربودهاند.تسالتابستانامسالبرایاولینباردردوسالگذشتهتوانست
بافروشهفتادهزاردستگاهماشینبهسوددهیبرسد.باافزایشارزشسهاماینشرکت،ارزش
تسال اکنون ۴۹میلیارد دالر برآورد میشود که از جنرال موتورز ،فورد و فیات-کرایسلر ،سه
خودروسازاصلیآمریکاییبیشتراست.

ماشین کنترلی
تسال

کانسپت شاسی بلند
فیات
بزرگترین نمایش��گاه خودرو در آمری��کای التین میزبان کانس��پتی از فیات بود
که به گفته ای��ن کارخانه مبنای س��اخت یک شاس��یبلند جدید خواهد ش��د.
فیات همزمان با رونمایی از کانس��پت فس��تبک ( )Fastbackاعالم کرد این
ماشین نمایشگر چهره نس��ل بعدی خودروهای این شرکت است .فستبک یک
شاس��یبلند کوپه اس��ت .این فرم که ابتدا توس��ط با مو در مدل  X6و سپس
مرس��دس-بنز با مدل  GLCکوپه به کار گرفته شد ،با اس��تقبال بازار روبه رو
ش��ده و حاال ش��رکتهای دیگر نظیر تویوتا و رن��و هم مد لهای��ی را با این فرم
تولید میکنند .مدل جدی��د فیات هنوز در مراح��ل ابتدایی طراحی قرار دارد،
اما به احتمال زیاد از نظر فنی با مدلی از محصوالت جیپ مش��ترک خواهد بود.
فیات امیدوار اس��ت بتواند آن را تا س��ال  ۲۰۲۰به بازار عرضه کند .شاسیبلند
جدید بخش��ی از برنامه فیات برای جلوگیری از کاهش س��همش از بازار برزیل
است .این ش��رکت اعالم کرده تا س��ال  ۲۰۲۳پانزده مدل جدید در این کشور
عرضه خواهد کرد.

آستون مارتین به یاد
گذشته
در سال  ۱۹۵۹آستون مارتین با مدل  DBR1توانست با شکست فراری ،پورشه و جگوار
در مسابقه ۲۴ساعته لومان به یکی از مهم ترین افتخارات خود دست یابد .ماشینی که این
پیروزی با آن به دست آمد ،یکی از کمیابترین ماشینهای کالسیک جهان است .تنها پنج
دستگاه از آن بین سالهای  ۱۹۵۶تا  ۱۹۵۹ساخته شد و یکی از آنها سال گذشته در یک
حراجی در آمریکا به قیمت ۲۲میلیون و ۵۰۰هزار دالر فروخته شد .آستون مارتین هفته
گذشته اعالم کرد در شصتمین سالگرد این پیروزی ،نمونه ویژهای از قویترین و گرانترین
مدل خود  DBS،سوپرلجرا را به بازار عرضه خواهد کرد .برای یادآوری مسابقه لومان سال
 ،۱۹۵۹این ماشین  59 DBSنامیده شده و تنها ۲۴دستگاه از آن ساخته خواهد شد .ظاهر
 59 DBSبا الهام از ماشین سال  ۱۹۵۹تغییر داده شده .اتاق هم با الهام از  DB1تزئین شده
است .از نظر فنی این ماشین با  DBSسوپرلجرای معمولی تفاوتی ندارد و همچنان از موتور
۱۲سیلندر ۷۲۵اسب بخاری نیرو میگیرد .حداکثر سرعت ماشین۳۴۰کیلومتر در ساعت
و شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت آن۳.۴ثانیه است.
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سـلـبـریـتـی

در پارکینگ قهرمانان فرمول یک چه خبر است؟

از کلکسیون «همیلتون» تا
موتور سیکلت «فتل»
لوئیس همیلتون

«لوئیس همیلت�ون» ،قهرمان جهان پنج  دوره از مس��ابقات فرمول یک ،که آخرین
قهرمانی خود را در هفته-های گذش��ته به دست آورده ،کلکس��یونی ارزشمند از ۱۵
خودرو دارد که عالوه ب��ر ایجاد لذت رانندگ��ی ،این خودروها نقش س��رمایهگذاری
بلندمدت هم دارند .راننده ۳۳س��اله بریتانیایی در مصاحبه با «ساندی تایمز» گفت:
«این روزها بانکها کار خاصی انجام نمیدهند؛ بسیاری از ورزشکاران مرد -ورزشکاران
زن معموالً باهوشتر هستند -پول و ثروت خود را بهباد دادهاند .من خیلی در این زمینه
احتیاط میکنم .من هیچچیزی در مورد صنعت نوشیدنیها نمیدانم؛ از هنر هم چیز
زیادی س��ردر نمیآورم .اما با دنیای خودرو آش��نایی دارم و خیلی در انتخاب خودرو،
سختگیرانه عمل میکنم».

همیلتون اشاره میکند که رانندگی را دوست دارد ،ولی از نشستن پشت فرمان بیش
از دوساعت متنفر است .باتوجه به داشتن سه خودرو مرسدس میباخ  ،S600مرسدس
 GL63و کادیالک اس��کالید ،همیلتون همیش��ه هم نیازی به رانندگی در خارج از
پیس��ت ندارد و میتواند از فضای دلنش��ین عقب این خودروها لذت ببرد .کلکسیون
همیلتون خودروهای ارزشمند دیگری ،مثل دو دستگاه شلبی کبری ،فورد موستانگ
(با تلفظ صحیح انگلیسی ماستنگ) ،فراری   599SAاپرتا ،دو دستگاه فراری الفراری،
مکالرن  P1و یک مدل سفارش��ی از پاگانی زوندا  760را هم شامل میشود .درواقع
همیلتون اشاره میکند که این  ۸دستگاه خودرو در کالس ویژه برای او قرار دارند و در
منزل شخصی واقع در موناکو و گاراژ اجارهای در لسآنجلس نگهداری میشوند .نکته 
جالب ،نظر ش��خصی همیلتون در مورد خودروهای کلکسیونی خود است؛ او در مورد
فراری   599SAاپرتا میگوید« :فقط  ۸۰دس��تگاه از این خودرو تولید ش��ده است.
دوست دارم از این مدل دو دستگاه داشته باشم ،چون وقتی که نسخههای تولید محدود
یک خودرو معرفی میشود ،حتماً باید آنها را خریداری کنم».
الفراری اپرتا یک نسخه محدود (لیمیتد-ادیشن) روباز از خودرویی است که در حالت
معمول نیز به خودی-خود ،بسیار بسیار خاص است .نیروبخش این جنتلمن ایتالیایی
پیشرانه  6.3لیتری تنفس طبیعی  12سیلندر وی شکل است که قادر به تولید نیرویی
معادل  789اس��ب بخار قدرت بوده که از طریق ایجاد یک اتحاد استراتژیک با سامانه
هیبریدی موسوم به سیس��تم  ،KERSموفق ش��ده تا حداکثر توان خروجی اپرتا را
همانند نسخه کوپه  ،2014به  950اس��ب بخار ارتقا دهد .گشتاور تولیدی توسط این
مجموعه نیز بالغ بر  896نیوتن متر است .یک گیربکس هفت سرعته دوکالچه وظیفه
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همراهی با پیشرانه را برعهده دارد تا به-طور اس��تاندارد ،نیروی تولیدی توسط موتور
را به س��وی چرخ های عقب گس��یل نماید .س��طح عملکرد و هندلینگ الفراری اپرتا
 2018در حد و اندازه بهترین سوپرکارهای امروزی است و سقف قابل برچیده شدن آن
موجب غرق شدن هرچه بیشتر در حس وحال بی نظیر رانندگی با این خودرو خواهد
شد .شاخصه های آیرودینامیکی پیچیده و کنترل شونده توسط رایانه ،کمک فنرهای
تطبیق پذیر و س��امانه هیبریدی یکپارچه ،جزو س��طح باالترین تجهیزاتی هس��تند
که در اپرتا به طور اس��تاندارد عرضه ش��دهاند .این خودرو ب��ه جدیدترین و ناب ترین
تکنولوژی های شرکت فراری مجهز میش��وند .درواقع الفراری اپرتا آینه تمام نمای
سطح پرفورمنس ،فناوری و دانش تکنولوژیک این شرکت ایتالیایی خواهد بود .طراحی
زیبای کابین نیز که برخی بخش های الهام گرفته شده از خودروهای فرمول یک است،
بدون تغییر باقی مانده است .روی غربیلک فرمان چندین دکمه و کنترل گر تعبیه شده
تا معمول ترین و پرکاربردترین تنظیمات مورد نیاز راننده را در اختیارش قرار دهند.
الفراری اپرتا به منظور اطمینان از عدم کاهش قابلیت های آیرودینامیکی و هندلینگ
خودرو به واسطه حذف سقف ،در تونل باد مورد آزمایش های مختلف قرار گرفته است.
برطبق ادعای شرکت س��ازنده ،توزیع وزنی  41به  59درصد ،سیستم تعلیق و سامانه
های الکترونیکی بدون تغییر باقی ماندهاند .این موارد موجب ش��ده تا الفراری اپرتا به
یکی از سریعترین خودروهای روباز اسپرت ،همراه با سطح چسبندگی و قابلیت باال در
عبور از پیچ ها بدل شود .عملکرد سامانه دیفرانسیل عقب بسیارمناسب است و قابلیت
کنترل خودرو همسطح برترین هاست.

دو دستگاه الفراری قرمز و سفید رنگ همیلتون ،ارزشی حدود ۲میلیون پوند و ۷میلیون
و ۵۰۰هزار پوند دارند .همیلتون در این مورد گفت« :میتوانم خودروهایم را با مبلغی
بس��یار باالتر از قیمت خرید بهفروش بگذارم ،ولی اینها بچههای من هستند؛ اثرهای
هنری که برای بهدست آوردن آنها ،سخت تالش کردهام».
همیلتون دو دستگاه شلبی کبرا  427مدلهای  ۱۹۶۶و  ۱۹۶۷دارد .مدل  ۱۹۶۶برای او
جایگاه ویژهای دارد ،چرا که یک ماه پس از خریداری این مدل ،کرول شلبی از دنیا رفت.
نظر راننده تیم فرمول یک مرسدسبنز در مورد موس��تانگ نیز جالب است« :با دیدن
رانندگی اس��تیو مککوئین در فیلم بولیت ،یک دستگاه شلبی موستانگ GT500
مدل  ۱۹۶۷خریداری ک��ردم .خودرویی زیبا ،اما یک آهنپاره اس��ت .رنگآمیزی آن

بهخوبی بازسازی ش��د اما بقیهی بخشهای آن چندان خوب نیست؛ بههمین خاطر
اص ً
ال با آن رانندگی نمیکنم».
موستانگ  GT500تنها خودرویی نیس��ت که همیلتون نظر جنجالی نسبت به آن
دارد .او در مورد پاگانی زوندا میگوید« :زوندا افتضاح است .خوشصداترین خودرو من،
اما از نظر فرماندهی از همه بدتر است .مدل گیربکس دستی این مدل را تهیه کردهام،
چون مدل تیپترونیک آن را نپسندیدم ».همیلتون تا جای ممکن تالش میکند که
کارکرد خودروهای خود را پایین نگهدارد .او بههمین دلیل در لسآنجلس یک راننده
با کامیون مخصوص حمل خودرو اس��تخدام کرده اس��ت تا در هر زمان ممکن پس از
خستهش��دن از رانندگی ،با یک تماس خودرو را به گاراژ بازگرداند .همیلتون امیدوار
است که بهزودی مرسدس کالسیک  ،300SLمرسدس  AMGپروژه یک و شاید
فراری  250GTکالیفرنیا اسپایدر را هم به کلکسیون خود اضافه کند .برخالف بیشتر
رانندههای فرمول یک که پس از بازنشستگی در این سری از مسابقات ،به رقابتهای
اس��تقامتی و ۲۴س��اعته لمانز روی میآورند ،همیلتون فرمول یک را خانه اول و آخر
خود میداند.

مایکل شوماخر

کلکسیون ش��خصی خودروهای اس��پرت «مایکل ش�وماخر» س��ال هاست که در
موزهای در آلمان به نمایش گذاشته شده اس��ت .خانواده شوماخر در کمال سخاوت و
برای لذت بردن هواداران ،کلکسیون شخصی خودروهای مسابقهای خاطرهانگیز این
اسطوره مس��ابقات فرمول یک را اهدا کردند .این کلکسیون ،که یکی از برجستهترین
کلکس��یونهای خودرو مس��ابقهای در جهان اس��ت ،قرار اس��ت تا در م��وزه جدید
( Motorworldاین موزه بهشت هواداران خودرو محسوب میشود) که در شهر کلن
آلمان در حال ساخت است ،برای همیشه در معرض نمایش گذاشته شود .جالب است
بدانید که این شهر فاصله اندکی با کرپن ،شهر زادگاه این اسطوره دارد.
در کلکسیون شوماخر عالوه بر خودروهای کارتینگ او که مربوط به اولین مسابقات وی
است ،برخی از خودروهای اسپرت ش��خصی او ،افتخارات ،عکسها و دیگر یادبودهای
خاطرهانگیزش به چش��م میخورد .همچنین ،اکثر خودروهای فرمول یک مربوط به
قهرمانیهای جهان هفتگانهاش در این کلکسیون قرار دارند که از جمله آنها میتوان
به خودرو  Benetton B194سال  ۱۹۹۴اشاره کرد.
درهای موزه  Motorworldاواخر سال  ۲۰۱۷به روی عموم گشوده شد و جالبترین
نکته در مورد آن ورودی رایگان این موزه است .اولین موزه  Motorworldدر محل
یک فرودگاه قدیمی در نزدیکی شهر اشتوتگارت آلمان افتتاح شده است .اگرچه این
مکانها به عنوان موزه شناخته میشوند ،اما در آن ها میتوانید از مشاورههای تخصصی
بهرهمند شده یا به خرید و فروش خودروهای کالسیک بپردازید .همچنین ،برای رفاه
حال بازدیدکنندگان هتلها و رستورانهای متعددی در نظر گرفته شده است.
سابین کم ( ،)Sabine Kehmمدیر برنامههای شوماخر ،در بیانیهای اعالم کرده است:
«این خواست قلبی خانواده ش��وماخر بود که همه طرفداران او بتوانند بدون پرداخت
هیچگونه هزینهای کلکسیون شخصی مایکل را ببینند .راهاندازی چنین موزهای باعث
میش��ود تا آن ها بتوانند از این خاطرات ل��ذت برده و آن روزهای ب��زرگ را دوباره به
زندگی برگردانند».
متاسفانه ،از سال  ،۲۰۱۳که سر مایکل شوماخر در جریان ورزش اسکی به شدت آسیب
دید ،خبرهای خوب زیادی از وضعیت جسمانی او منتشر نشده است .مایکل هماکنون
در منزل خانوادگیاش در سوئیس دوران بهبودی را سپری میکند ،اما طبق اخباری که
در سپتامبر سال جاری منتشر شد ،او به سختی می-تواند پشت فرمان اتومبیل بنشیند.
شوماخر یکی از خودروهای کلکسیون خود را به فروش رسانده است .این خودرو خاص
در سومین مسابقه جایزه بزرگ فصل  1991در سن مارینو رونمایی شد .خودرو فرمول
یک «بنتون بی  »191در ابتدا توسط «روبرتو مورنو» در آن سال رانده می شد ،قبل از
اینکه به «نلسون پیکه» برسد.
نسلون پیکه افسانه ای (دارای س��ه عنوان قهرمانی جهان) در آن سال با این خودرو به
قهرمانی مسابقه مونترئال دس��ت یافت که تنها قهرمانی این خودرو نیز محسوب می
شود .مایکل شوماخر که یک راننده جوان و کم تجربه در آن سال ها بود نیز این فرصت
را داشت که همان سال پشت فرمان این خودرو بنشیند.
سال بعد همین خودرو با به روزرس��انی هایی که بر رویش انجام شد ،با نام «بی 191
بی» به مسابقات فرمول یک برگشت و به وسیله «مارتین براندل» یکی دیگر از نام های
جاودانه تاریخ فرمول یک در سه مسابقه اول آن فصل رانده شد .در نهایت این خودرو
در سال  1992بازنشسته شد و به موزه رفت تا اینکه سال گذشته به طور کامل توسط
یک تیم متخصص بازسازی فرمول یک بازسازی شد.
بازسازی های انجام شده شامل شاس��ی ،موتور و گیربکس خودرو بود تا خودرو مانند

روز اولی که ساخته شد برای جاده ها آماده باش��د .تنها تغییرات صورت گرفته نسبت
به نمونه اصلی در چند ارتق��ای اجباری خودرو برای موارد ایمنی بود که فدراس��یون
اتومبیل رانی جهانی مقرر کرده بود .موتور خودرو فرمول ی��ک بنتون بی  191از نوع
وی  3.5 8لیتری ساخت فورد کاثورث است که قدرت  650اسب بخار را در دور موتور  
  13000تولید می کند .شاسی نیز به لطف تکنولوژی مونوکوک کربن کامپوزیت تنها
 505کیلوگرم وزن دارد .قرار اس��ت این خودرو در حراجی بونهامس اس��پا کالسیک
که در تاریخ  21می در پیست اس��پای بلژیک برگزار می شود به فروش گذاشته شود.
قیمت تخمینی این خودرو ارزش��مند بین  750تا 950هزار یوروست که برای یکی از
خودروهای رانده شده توسط مایکل شوماخر رقم چندان گزافی به نظر نمی رسد.

سباستین فتل

از آنجا که «سباس�تین فتل» قهرمانی فرمول  1فصل  2013را نیز از آن خود کرد،
بس��یاری بر این باورند که او حتماً مهره م��ار دارد! البته این افراد چن��دان هم بی راه
نمیگویند؛ فتل مهره مار ندارد اما یک موتورسیکلت خوش قدم دارد که در سال 2010
از کمپانی  Marcus Waltzخریداری کرد .راننده جوان آلمانی برای چهارمین بار
پیاپی به این مقام دست یافت .رکوردی که پیش از این مایکل شوماخر با  5قهرمانی پی
درپی و «خوآن مانوئل فنگیو» با چهار قهرمانی به آن رس��یده بودند .فتل از طرفداران
سرسخت موتورسواری و موتورسیکلت ها است و عالقه زیادی به مدل های کالسیک
نیز دارد .اما قطعاً او در بین موتورسیکلت های کلکسیون خود مدل  DragStyleرا با
هیچ موتور دیگری معاوضه نخواهد کرد .قهرمانیهای فتل در سال  2010شروع شد،
همان سالی که او  DragStyleرا خریداری کرد و پس از آن نیز در سال های ،2011
 2012و  2013به قهرمانی رسید .اگر فتل همچنان به موتورسیکلت خوش-قدم ایمان
داشته باشد ،به احتمال فراوان فصل آینده به رکورد شوماخر خواهد رسید .البته شاید
مسئوالن تیم فراری با ارائه یک خودرو بهتر ،فصل بعدی برای فتل و ردبول دردسرساز
شوند و تقدس موتورسیکلت وی را از بین ببرند .فراری و سباستین فتل در فصلی که رو
به پایان است ،نیز نتوانستند روند موفقیت های مرسدس و لوییس همیلتون را متوقف
کنند .با اینکه درخش��ش ابتدای فصل فراری و فتل نوید بازگشت پرافتخارترین تیم
تاریخ فرمول یک به روزهای خوبش را می داد ،اما چند اش��تباه و حادثه باعث ناکامی
فراری شد.
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مـسـابـقـه

مرسدس در خدمت اعجوبه بریتانیایی

پنجمینقهرمانیلوئیس
همیلتوندرفرمولیک

مسابقه

راننده بریتانیایی مرس�دس در گرندپری مکزیک توانس�ت پنجمین قهرمانی جهان خود را که چهار عنوان به-همراه مرس�دس
بوده ،کس�ب کند« .لوییس همیلتون» با پیروزی در گرند پری برزیل هم به مرس�دس کمک کرد تا پنجمین عنوان قهرمانی جدول
س�ازندگان را به دس�ت آورند.
مرسدس با این قهرمانی در کنار فراری به عنوان بیشترین قهرمانی پیاپی در تاریخ فرمول یک قرار گرفت .مدیر مرسدس نیز معتقد است
که اگر آن ها از  2013همیلتون را نداشتند ،پنج قهرمانی ممکن نبود« :اگر اینگونه نبود ما پنج قهرمانی را به دست نمی آوردیم .او یک
راننده استثنایی و یک انسان باور نکردنی است و او بخشی جدایی ناپذیر از تیم بوده است ».با وجود تاثیرگذاری همیلتون در قهرمانی
مرسدس ،دیگر اعضای این تیم هم نقشی تعیین کننده در پنجمین قهرمانی پیاپی مرسدس داشتند.
[ [جمیزآلیس�ون–رئیسبخشفنی

«جمیز آلیسون» در س��ال  1991به ایس��تون آمد .او فارغ التحصیل رشته مهندسی
هوافضا از دانش��گاه کمبریج اس��ت« .جورجیو آس��کانلی» ()Gorgio Ascanelli
تصمیم به استخدام او گرفت .در سال  1994او به تیم بنتون ( )Benettonبازگشت
تا در کنار «ویلیام ت��وت» ( )Willim Toetو «نیک��والس تومبازیس»(Nicolas
  )Tombazisدر تونال ب��اد فارنبورو ( )Farnboroughکه قب�لا متعلق به ارتش
بود ،همکاری کند .بعد از ملحق شدن به پروژه ساخت تونل باد جدید در انستن ،او آنجا
را به مقصد مارانلو(  )Maranelloدر س��ال  2000ترک کرد تا به راس برون (Ross
 )Brawnبپیوندد و بخش آیرودینامیک پیست را برای  5س��ال افتخارآمیز مدیریت
کن��د
.
جیمز آلیسون در سال  2005به انستون به عنوان دستیار مدیرفنی برگشت .در زمانی
که «فرناندو آلونسو» دومین قهرمانی دوران حرفه ایش را در سال  2006به دست می
آورد ،او مس��ئول پروژه های کارخانه مک الرن بود و در همان اوقات نیز مدیر سابق او
«پت سیمنز» ( )Pat Symondsاخراج ش��د .باتوجه به سخت کوشی و شهامت او،
هیچ وقت مورد تقدیر قرار نگرفت ،به جز طراحی سیس��تم اگزوز جانبی که در س��ال
 2011انجام گرفت .تیم دوباره نامگذاری شده لوتوس توسط «جنی کپیتال» (Genii
 )Capitalخریداری شد و جیمز آلس��یون این تیم را متحد کرد .تیم لوتوس با بودجه
ای محدود توانست دو پیروزی و بیست وچهار جایگاه در سال  2012و  2013به دست
آورد .ولی بدون توجه به نتایج به دس��ت آمده ،مدیریت تیم لوتوس به آلیس��ون اجازه
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داد تا قرارداد تیم فراری را که توسط مدیر تیم« ،اس��تفانو دومنیکالی» (Estefano
  )Domenicaliبرای رام کردن اس��ب س��رکش ،به او پیشنهاد ش��ده بود ،بپذیرد.
بازگشت جیمز آلیسون به مارانلو در س��ال  2013با بحث و جدل همراه بود .معماری
ناقص موتور (توربو کوچک) و طراحی آیرودینایک ضعیف فراری  T-F14نتیجه ای
ناامیدکننده بدون حتی یک پیروزی برای تیم در سال  2014رقم زد .همچنین فراری
 T-SF15که اولین فراری بود که توس��ط او به-طور کامل فلسفه و طراحی آن را به
عهده گرفته بود ،از ماشین سال پیش بهتر بود (سه پیروزی برای سباستین فتل) ولی
بدون توجه به پیشرفت عظیم صورت گرفته ،فراری  H-SF16نتوانست توقعات را به
اجرا در بیاورد ،زیرا مدیر تیم «سرجیو مارکیونه» ( )Sergio Marchionneتغییرات
عظیمی را در دوباره ش��کل دادن تیم طراحی آغاز کرد ،ولی جیمز آلیسون چندان با
این تغییرات موافق نبود و درواقع او عالقه مند به بازگش��ت به انگلستان به دلیل فوت
ناگهانی همسرش و دوری فرزندانش از محل کار او ،بود .به همین دلیل دو طرف ماجرا
درج��والی2016تصمی��مب��هقط��عهم��کاریگرفتن��د.
فرم کنونی فراری  H-SF70که جیمز آلیس��ون اعتبار خود را روی آن گذاشته بود،
ثابت کرد که او توانمند است .شایعه بود به تیم رنو می پیوندد ولی او به سمت مرسدس
سوق داده شد تا به عنوان مدیر فنی مشغول به کار شود .زمانی که «پدی الو» (Paddy
 )Loweمثل «توتو ولف» ( )Toto Wolfمدیر اجرایی تیم ب��ود ،او مثل «باب بل»
( )Bob Bellمدیر فنی سابق تیم رنو مسئولیت متعادل کردن و هماهنگ کردن تیم
طراحی را به عهده گرفت .زمانی که او در فراری مش��غول به کار بود ،مس��ئولیت حل

مشکالت دپارتمان فنی را برعهده داش��ت ،ولی در مرسدس او
مدیریت گروهی از مهندس��ان برنده عنوان قهرمانی جهان را به
ت
عه��دهگرف�� .

ویلیس مشاور تیم  HRTدر سال  2010ش��د .در اکتبر  ،2011او توسط راس براون
به عنوان مدیر بخش تکنولوژی در تیم مرسدس انتخاب شد ،جایی که او توانایی های
خوددرکنترلآیرودینامیکماش��ینوش��بیهس��ازرانش��انداد.

در «بارکلی» ( ،)Barckleyجیمز آلیسون با همکار سابق خود
«آلدو کاستا» دوباره همکار ش��د ،کسی که در تیم «تاد-براون-
بایرن-مارتینلی-ش��وماخر»  (Todt-Brawn-Byrne-
  )Martinelli-Schumacherک��ه تیم رویای��ی عصر بود
کار کرده بود .کاس��تا توانست با مدرک مهندس��ی مکانیک که
از دانش��گاه بولونیا گرفته ب��ود به عنوان رئی��س بخش فنی تیم
«میناردی» ( )Minardiدر سال  1988برسد .شش سال بعد،
او وارد خلوتگاه درونی مارانلو ش��د و خیلی زود به عنوان معاون
رئیس بخش طراحی ف��راری« ،روری بایرن» ()Rory Byrne
منصوب شد .وقتی بایرن در س��ال  2004بازنشست شد ،کاستا
جای او را گرفت .زیر نظر مدیریت راس براون در س��ال ،2005
کاستا به عنوان طراح فراری انتخاب ش��د .در زمانی که شرکت
الستیک سازی میشلن با تیم رنو دو سال پیاپی قهرمانی جدول
سازندگان را به دست آورد ،کیمی رایکونن با فراری F2007
خود قهرم��ان جدول رانن��دگان ش��د .البته ب��رای دومین تاج
قهرمانی« ،فیلیپه ماسا» در رقابتی تنگاتنگ در آخرین مسابقه
فصل ،قهرمان��ی را به لوئی��س همیلتون واگذار کرد و در س��ال
 2010نیز داستانی مش��ابه گریبان گیر فرناندو آلونسو شد که با
فراری  F10خود و استراتژی اش��تباه ،قهرمانی را به سباستین
فتل و تیم ردبول واگذار کرد .بدون توجه به خدمات 11ساله در
تیم فراری ،کاس��تا توس��ط «لوکا دی مونته زمولو» (Luca di
 )Montezemoloبا این عنوان که فراری  2011، 150ایتالیا
غیررقابتی است اخراج شد .بعد از آن اتفاق ،به سرعت راس براون
او را برای گسترش دفتر طراحی براکلی (  )Brachleyکه به او
اجازه دادند تا مس��تقیما وارد کار شود ،استخدام کرد .به-عنوان
مسئول طراح و توسعه ،او توسعه ماشین س��ال  2012را دنبال می کرد و بعد از آن به
طراحی ماشین سال  2013پرداخت .وقتی «گئوف ویلیس» ( )Geoff Willisبه او
ملحق ش��د ،بر روی معماری و آیرودینامیک  W04که توسط موتور 6سیلندر توربو
تغذیه می شد ،کار کرد .کاستا مسئول طراحی ماشین هایبریدی شد و ویلیس مسئول
آنالیز کردن پروژه بود .قابل پیش بینی بود که تعدیل ش��دن موتور به سیستم چالشی
هیبریدی و به اش��تراک گذاردن پروژه ،نقاط قوت و موفقیت تیم مرس��دس تابه حال
بودهاس��ت.

بعد از ف��ارغ التحصیل ش��دن از دانش��گاه امپریال کال��ج لندن با مدرک مهندس��ی
آیرودینامیک ،مایک الیوت در س��ال  2000وارد تیم مک الرن شد .هشت سال بعد او
وارد انستون ش��د و به عنوان سرمهندس آیرودینامیک به اس��تخدام درآمد .در جایی
که با جیمز آلیسون کار می کرد ،او مس��ئول دفتر مهندسی رنو-لوتوس بود .با لوتوس
 E21در سال  2013او شروع به معرفی فلسفه تقسیم بندی اجزا نمود (در واقع کنترل
و هدایت هوا بااستفاده از اجزای مختلف و پیچیده یا قطع کردن و بریدن بخشی از آنها)
کاری امروز در تیم مرس��دس انجام می دهد.
بعد از س��ه س��ال و نیم ،الیوت درخواس��ت راس براون برای جایگزین��ی او با «لوئیک
بیگویس» (  )Loic Bigoisرا به عنوان مدیر بخ��ش آیرودینامیک پذیرفت ،ولی به
گفته راس براون آسان نبود و او در کتاب خود به عنوان یک مبارزه تمام عیار یاد کرده
ت
اس�� :
«من مایک را به عنوان مدیر بخش آیرودینامیک در مرسدس استخدام کردم .او در تیم
لوتوس نفر دوم بود .وقتی ش��ما به دنبال یک مدیر می گردید ،به عقیده من بهترین و
جالب ترین کار این است کسی را برگزینید که در تیم دیگری بیشرفت نمی کند .این
افراد به دنبال فرصت هایی هستند که خود را باال بکشند و ثابت کنند ،آن ها بی تجربه
هستند ولی می توانند به خودشان برای پیشرفت و حرکت رو به جلو کمک کنند .مایک
دقیقا مثالی عالی از این دست افراد اس��ت .تعدادی از همکارانم در مرسدس که مایک
را می شناسند ،به من گفته بودند پش��تکار خوبی دارد .البته تیم لوتوس پیشرفتش را
مدیون این حرکت بود که باتوجه به بودجه کم ،تا حد ممکن به اهدافی که می خواست
می رسید .وقتی شما کسی را بیرون از تیم وارد می-کنید ،یک رقابت شکل می گیرد،
ولی چه کسی توجه می کند زمانی که فردی خوب و بااستعداد باشید .وقتی کسی را به
خاطر توانایی هایش اس��تخدام می کنید ش��ما به جزئیات توجه دارید.
مایک خیلی سخت راضی می شد ،چون او به تیم لوتوس بسیار وفادار بود .تیم لوتوس
در یک معضل مالی گرفتار بود ،و او نمی خواست کسی باشد که رفیق نیمه راه است و
از کشتی زودتر پیاده ش��ود .مقداری زمان برد تا مایک راضی شد به ما ملحق شود .در
واقع ،ما به دنبال افرادی هستیم که سخت از تیمشان دست-می کشند ،زیرا ما به تعلق
و وفاداریشان احترام می گذاریم .اگر کسی گفت که این اولین بار است ،شما باید کمی
تامل کنید و بپرس��ید چرا؟!»

[ [آلدوکاس�تا–مدیرتکنولوژی

[ [مای�کالی�وت–مدی�ربخ�شآیرودینامی�ک

[ [گئوفویلیس–مدیرمهندس�ی

مثل جیمز آلیس��ون« ،گئ��وف ویلیس» نی��ز مدرک مهندس��ی مکانیک خ��ود را از
دانشگاه کمبریج گرفت ،ولی او مستقیما وارد فرمول  1نش��د .او برای حرفه ای شدن
وارد البراتوار ملی فیزیک «تدینگتون» (  )Teddingtonش��د و مش��غول یادگیری
دینامیک آب بود و دکترای خود را در رش��ته هیدرودینامیک گرفت .در س��ال 1987
او به تیم طراحی «بیریتیش چلنج��ر» ( )British Challengerدر کاپ قهرمانی
قایقرانی آمریکا پیوس��ت .او به طراحی بدنه کشتی و سکان آن برای سه سال پرداخت
و از تکنولوژی ه��ای جدید نیز اس��تفاده برد و او اولی��ن فرد در زمان خ��ود بود که از
 CFDیا همان   Computational Fluid  Dynamicsکه به معنای دینامیک
سیاالت محاسباتی در اولین تیم فرمول  1که در آن حضور داشت ،در «لیتون هوئس»
( )Leyton Houseدر س��ال  1990اس��تفاده کرد.
در سال  2001او به عنوان رئیس بخش فنی در تیم مسابقات بریتانیا -آمریکا (British
  )American Racing_BARانتخاب ش��د .جایی که تیمی از مهندسان کار می
کردند و درسال  2002به دلیل ورشکستگی تیم «رینارد موتوراسپرت» (Reynard
 )Motorsportتعطیل ش��د .تیم نتیجه های قابل-قبول داش��ت ،هشتمی در سال
 ،2002پنجمی در سال  ،2003دومی در سال  2004و ششمی در سال  2005که در
آن س��ال از باک بنزین دوتایی بحث برانگیز استفاده ش��د و تیم به هوندا فروخته شد.
بدون درنظر داشتن پیروزی «جنسن باتن» در مجارستان در همان سال ،سازنده ژاپنی
تصمیم گرفت تا افراد خودش را بیاورد و ویلیس مجبور بود به فردی ناآگاه و بی تجربه
یعنی «ش��وهی ناکاموتو» ( )Shuhei Nakamotoگزارش دهد .باتوجه به این که
چندان نیازی به او احساس نمی شد ،او به «آدریان نیوی» در تیم ردبول در سال 2007
پیوست .قرارداد او بدون دلیل مشخصی در س��ال ماه جوالی  2009به اتمام رس��ید.

[ [ج�اناوون–مدی�ربخ�شطراح�ی

«جان اوون» بسیار محتاط است ،ولی شخصی بسیار کلیدی در سلسه مراتب مرسدس
است و به همین دلیل او جزو مهندس��انی بود که برای دریافت جایزه ماشین برتر سال
 2015از مجله اوتوکار برای مرسدس  W06انتخاب شد .زمانی که کاستا و ویلیس به
جمع مرسدسی ها پیوستند ،اوون مدیر بخش طراحی شد و از سال  2010تاکنون در
این پست است .مثل مایک الیوت ،او مدرک مهندسی آیرودینامیک خود را از دانشگاه
امپریال کالج گرفته است ،جایی که در سال  2000به دفاع از نظریه خود درباره «کنترل
غیرفعال گردابه های سیستم تعلیق در بدنه های بی شکل» پرداخت .بعد از 9ماه با تیم
رینارد ،ویلم توت او را در سال  2001برای دپارتمان آیرودینامیک سوئبر استخدام کرد
و در بخش «تونل باد هینویل» ( )Hinwill wind-tunnelمشغول به کار شد .او در
سال  2007به کارخانه هوندا پیوست و در بخش آیرودینامیک مشغول شد .او بخشی
از ماجراجویی های براون در سال  2009بود ،و مفتخر شد در سال  2014و  2016در
گرندپری بریتانیا جایزه برنده س��ازندگان را بگیرد.

21

گـزارش

آذر ماه 97

نگاهی به خودروهای ضدگلوله

جان سختهایی که از جان
محافظت میکنند
خودروهای ضدگلوله همیش�ه یک�ی از خاصترین خودروهایی اس�ت ک�ه جذابیتهای زیادی ب�رای همه به خصوص
عالقهمندان ماشین دارد .اما خوب است بدانید که این خودروها معموال توس�ط خودروسازهای قوی و ضعیف ساخته
میشود که از جمله مشهورترین سازندههای این خودرو ،میتوان به شرکتهای معروف آلمانی و فرانسوی اشاره کرد.
اغلب این خودروهای ضدگلوله مورد استفاده مقامات سیاس�ی و دیپلماتیک است وکمتر پیش میآید یک فرد عادی
به س�مت خریداری این نوع ماش�ینها برود.

[ [از بازیگر تا سیاستمدار

میتوان ادعا کرد که از جمله شرکتهای بزرگ سازنده خودروهای ضدگلوله در
جهان ،شرکت «دی  اس» فرانسه است که در کنار این کار ،به الکچری سازی نیز
معروف بوده و تا حدی در زمینه ساخت خودروهای ضدگلوله پیشرفت کرده که
بسیاری از مسئوالن سیاسی کشورهای مختلف از این خودروها استفاده میکنند.
شاید بزرگ ترین فرد سیاسی حاضر در فهرست مشتریان خودروهای ضدگلوله
دی اس« ،امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه است که تصاویر خودروسواری
او در خیابانهای فرانسه در شبکههای اجتماعی مختلف جنجال زیادی به پا کرده
است .البته بسیاری از بازیگران هالیوود ،ورزشکاران معروف و سیاستمداران از این
خودروها استفاده میکنند و مشتریان پروپاقرص این نوع از خودروها هستند .به
طور کلی خودروهای ضدگلوله را میتوان یک نوع از خودروهای تیونینگ شده
نامید که به سالهای جنگ جهانی دوم ارتباط میدهند .این نوع از خودروها به
طور بسیار سادهتر و ابتداییتر ،در جنگ جهانی دوم تولید و استفاده شد.

[ [ضدگلوله با درجهبندی مشخص

خودروهای ضدگلول��ه به طور کل��ی به دلیل حفاظ��ت از جان سرنش��ینان از
سالحهای مخرب ساخته میش��وند و بدیهی است که بس��یاری از ویژگیهای
خودروهای لوکس و اس��پرت در این نوع از خودروها استفاده نمیشود و اولویت
اول همان چیزی است که روی اسم این نوع از خودروها وجود دارد .در این میان،
هرچقدر که زمان گذشته و شرکتهای خودروساز به پیشرفتهای بیشتری در
زمینه ساخت این نوع از خودروها رس��یدهاند ،ایمنی این خودروها باالتر رفته و
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خودروهای تولیدی زمان فعلی ،بسیار امنتر از چند سال قبل هستند .درمورد
انواع خودروهای ضد گلول��ه باید بدانید که این خودروه��ا دارای انواع مختلفی
هستند که درجه بندی امنیت آنها را نشان میدهد .امنیت خودروهای مختلف
براساس نیاز مشتریان بوده و  بهترین نوع این خودروها که قطعا برای افراد بسیار
خاص سیاسی و امنیتی استفاده میشود ،نوعی است که حتی در برابر انفجارهای
بسیار بزرگ و موش��کهای جنگی نیز مقاومت کرده و آسیبی به سرنشین وارد
نمیشود.
[ [فوالد در خودروهای ضدگلوله

البته گفتنی اس��ت که علی رغم اولویت ضدگلوله بودن در این نوع از خودروها،
خودروسازان بزرگ تولیدات جدید این شکلی خود را با رعایت حفظ سرعت باال
و آپش��نهای لوکس آنها اقدام به تولید میکنند که ازجمله آن میتوان به دی
اس ،بنز و هیوندای اش��اره کرد .مواد و متریالی که خودروسازان برای تولید این
نوع از خودروها اس��تفاده میکنند با آن چیزی که برای خودروهای معمولی به
کار میبرند ،قطعا تفاوت بسیار زیادی داشته و معموال این تفاوت به  100درصد
آن چیزی که در دو تولید دیده میش��ود ،میرس��د .ازجمله موادی که در این
خودروها استفاده میش��ود ،میتوان به فوالد بسیار مقاوم و ضدذوب اشاره کرد
که در اسکلت و شاسی این خودروها به کار میرود تا به هدفی که این سازندهها
دنبال میکنند ،نزدیک شوند .نکته اساس��ی در طراحی بدنه این خودروها این
است که این قطعات به صورت دوالیه ساخته میشوند و در این دوالیه که از فوالد
بسیار مقاوم و ضدذوب ساخته میشوند ،کامپوزیتهای نرم به کار برده میشود

که کاربرد این الیه کم کردن س��رعت گلوله ای س��ت
که به بدنه خورده میش��ود و صدا و قدرت آن را از بین
میبرد .البته یکی از تغییراتی که خودروهای ضدگلوله
جدید نسبت به قدیمیها پیدا کردند ،این است که در
خودروهای قدیمی بین این دوالیه از شن نرم استفاده
می ش��د که به ش��دت وزن خودروها را افزایش میداد
و از س��رعت و کیفیت کار این خودروها میکاست ،اما
با تغییر آن ب��ه کامپوزیت نرم ،وزن ای��ن خودروها نیز
کاهش یافته و سرعت این خودروها بهبود بسیار باالیی
پیدا کرده است.

نیفت��د .همچنین درهای این خودروه��ا با نوارهای فلزی به یک ش��وکر متصل
هستند و زمانی که شما از داخل آنها را فعال کنید ،هرکسی که بدون اجازه شما
بخواهد در خودرو را باز کند ،با ش��وک الکتریکی مواجه میش��ود .البته «آرمر
مکس» حتی دوست ندارد که یک خودرو مشکوک مشتریانش را تعقیب کند ،به
همین خاطر اگر متوجه شدید که خودرویی مشکوک شما را تعقیب میکند یا
خودرو پشت سر شما قصد جان شما را دارد ،کافی ست یک دکمه مخصوص را
فشار دهید تا از پشت الستیک شما دهها میخ سه شاخه به زمین بریزد و الستیک
ماشین پشت سر شما را پنچر کند.

[ [نگاهی به ساختار ضدگلولهها

یکی از نقاطی که این س��اختار بس��یار قویتر ش��ده و
ش��اید بتوان ادعا کرد که نابود کردن آن محال اس��ت،
س��تونهای خودروه��ای موردبح��ث هس��تند که به
دلیل اهمیت آنها در ماهیت خ��ودرو و علیالخصوص
خودروهای ضدگلوله بوده و از کیفیت و استحکام بسیار
باالیی برخوردار هستند .س��اختار طراحی ستونها در
این خودروها به صورت مثلثی بوده که استحکام بسیار
بیشتری نسبت به س��اختارهای دیگر داشته و در برابر
موج انفجارها مقاومت بیش��تری دارند .همچنین تمام
قطعات داخلی خودرو با مواد بسیار باکیفیت عایق بندی
میش��وند تا از نفوذ صدا و گرما و سرما به داخل خودرو
جلوگیری ش��ود و حتی این خودروها در برابر س��رما و
گرمای ش��دید نیز مقاومت داشته باش��د و فرد داخل
خودرو از ایمنی باالیی برخوردار بوده و حتی تا چندین
روز امکان زنده ماندن در داخل خودرو را داشته باشد.
البته آخرین ویژگی در س��اخت این خودروها ،شباهت
ظاهری این خودروها به انواع معمولی آن است که جزو
مش��خصههای اصلی آن در اس��تانداردهای امنیتی به
شمار میرود.
[ [مشخصههای اصلی

آنچه به عنوان شیشه ضدگلوله مرسوم است 2 ،مدل متفاوت است .مدل اول برای
جلوگیری از گلوله کلت و مدل دوم برای مقاومت در برابر اسلحههای سنگین یا
مسلسل طراحی شده اس��ت .در مدل اول که نازکترین شیشه ضدگلوله است،
باید بدانید که بین  180تا  226کیلوگرم به وزن خودرو شما اضافه میکند و در
مدل دوم که ضخیمتر است بین  226تا  590کیلوگرم به وزن خودرو شما اضافه
میشود .البته جالب است بدانید ضخامت شیشه خودرو
ضدگلوله رئیسجمهور آمری��کا از  2برابر مدل ضخیم
هم ،ضخیمتر اس��ت .نتیجه ش��لیک  5گلوله به شیشه
نازک با کلت و  5گلوله مسلس��ل به شیشه ضخیم هم
مانند پیشبینیها پیش رفت و نهتنها هیچ گلولهای از
شیشه رد نشد ،بلکه حتی رد آن هم از داخل باقی نماند.
وزن زیاد این شیشه هم البته نیاز به مهندسی دارد ،برای
مثال ،شیشه باالبرهای معمولی توان باال و پایین بردن
این شیشه را ندارند و همچنین کمک فنرهای خودرو
نیاز دارند تا با مواد ضدگلوله عایق و تقویت بشوند.
البته بدنه خودرو هم بسیار مهم اس��ت ،زیرا زمانی که
به سمت شما شلیک میش��ود ،گلولهها هم به شیشه
برخورد میکنند و هم به بدنه خ��ودرو .کمپانی «آرمر
مکس» درها ،جلو رادیاتور ،گلگیر و تقریبا همه خودرو
ش��ما را با مواد ضدگلوله عایق میکنند تا هیچ اتفاقی
برای شما یا موتور خودرو شما نیفتد .کف خودرو شما
هم یک عایق مخصوص قرار میگیرد تا اگر زیر خودرو
شما یک نارنجک منفجر ش��ود ،هیچ اتفاقی برای شما

[ [بنز؛ از بهترینها

شرکت بنز یکی از خودروسازانی اس��ت که خودروهای ضدگلولهاش طرفداران
زیادی در میان س��ران و دولتمردان کش��ورهای جنگزده یا کش��ورهایی که
تهدیدات تروریستی در آنها زیاد اس��ت ،دارد .در مدل « S600استیت پولمن»
خودرو بسیار کشیده و بزرگ است و در ظاهر اصال به نظر نمیرسد که این خودرو
در برابر گلولههای مختلف میتواند از سرنش��ینانش حفاظ��ت کند .چهرهها و
مقامات مطرح زیادی از جمله «فیدل کاس��ترو»« ،الیزاب��ت تیلور» و «الویس
پریس��لی» از این مدل برای رفتوآمد خود اس��تفاده کردهان��د و آن را ترجیح
میدادند .عموما خودروهایی که زرهپوش میش��وند ،در بخش پیشرانه و سایر
مشخصات خودرو تغییراتی ایجاد میشود تا خودرو بتواند افزایش وزن را تحمل
کند و عملکرد باالیی داشته باشد .این خودرو اما در حالت عادی  ۱۲سیلندر است
و میتواند  ۵۲۳اس��ب بخار قدرت تولید کند که معموال این قدرت با روشهای
مختلفی افزایش مییابد و قادر اس��ت ظرف  ۷ثانیه به سرعت  ۱۰۰کیلومتر در
ساعت برسد.
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سریع ترین خودروهای  9دهه اخیر
تا پیش از س��ال  ،۱۹۲۸هیچ خودرو اس��تاندارد جادهای
یا آزمایش��ی در جهان نتوانسته بود به س��رعتی بیش از
۲۸۰کیلومتر بر ساعت برسد .در این سال ،رکورد نهایت
سرعت وس��یلهی نقلیه زمینی به ۳۳۳کیلومتر بر ساعت
رسید؛ درواقع در طول هزاران س��ال تاریخ شناخته شده 
تکامل انسان ،برای اولین بار بود که یک فرد سوار بر وسیله 
نقلیهای که با س��طح زمین تماس دارد ،به چنین سرعت
حرکتی میرسد۹۰ .سال بعد در سال  ،۲۰۱۸یک خودرو
جادهای لوکس ،ب��زرگ و مجهز مثل بنتل��ی کانتیننتال
 GT W12میتواند به این س��رعت برسد و بسیاری از
مدلهای ارزانتر ،مثل مرس��دس بنز ،S AMG E63
بیامو ،M5نیسان  GT-Rو ش��ورولت کوروت ،نهایت
س��رعت بیش از ۳۰۰کیلومت��ر بر س��اعت دارند .همین
مورد پیشرفت حیرتانگیز صنعت خودروسازی را نشان
میدهد .در این مطلب بهدنبال معرفی سریعترین خودرو
جادهای جهان در هر دهه ،از سال  ۱۹30تا  ۲۰۱۸هستیم؛
همانطور که انتظار میرود ،سهم زیادی از این فهرست در
اختیار محصوالت ساخت اروپا قرار دارد.
[ [دهه  – ۱۹۳۰دوزنبرگ مدل SJ
[ [قدرت ۳۲۰ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت۲۲۵ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۳۲

کروک اس��پرت و ستاره نمایش��گاه خودرو لندن ،۱۹۴۸
بازگش��ت باش��کوه جگ��وار پ��س از جنگ جهان��ی بود  .
  XK120که از پیشرانه  ۶سیلندر خطی با حجم ۳۴۴۱
سیسی استفاده میکرد ،تا سال  ،۱۹۵۳در ۱۲هزار و ۴۵
دستگاه تولید شد.
[ [دهه  – ۱۹۵۰مرسدس بنز 300SL
[ [قدرت ۲۱۵ :اسب بخار
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برخالف باور بس��یاری از افراد ،مرس��دس بنز 300SL
جذاب ،اولین خ��ودرو انژکتور تاریخ نیس��ت ،بلکه مدل
ناآش��نای  Goliath GP700بورگ��وارد این افتخار
را در اختی��ار دارد  300SL .با دره��ای گالوینگ ،یکی
از محبوبترین خودروهای س��تارههای س��ینمای دهه
 ۱۹۵۰بود .طراحی   300SLبهقدری زیبا بود که به نماد
بازیابی اروپا و بهخصوص آلمان پس از جنگ جهانی دوم
تبدیل شد.

[ [دهه  – ۱۹۶۰المبورگینی میورا
[ [قدرت ۳۴۵ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۲۸۲ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۶۶

شعار تبلیغاتی دوزنبرگ به این گونه بود« :تنها خودرویی
که از دوزنبرگ سبقت میگیرد ،یک مدل دیگر دوزنبرگ
اس��ت؛ البته تنها در صورت رضایت رانن��ده دوزنبرگ».
همین شعار باعث شد تا دو دهه  ۱۹۲۰و  ،۱۹۳۰دو مدل
دوزنبرگ سریعترین خودروهای جهان باشند .مدل  SJاز
پیشرانه همان مدل  Jاستفاده میکرد؛ اما یک سوپرشارژر
به قوای محرکه اضافه شده بود تا نهایت قدرت به  ۳۲۰اسب
بخار برسد .با درگذشت بنیانگذار دوزنبرگ طی تصادف
جادهای تنها پس از دوماه عرضه مدل ،SJش��رایط تغییر
کرد و دوزنبرگ در سال  ۱۹۳۷منحل شد ۳۶ .دستگاه از
مدل  SJتولید شد .مدل با فاصله کمتر محورها موسوم به
 SSJکه سالها در اختیار «گری کوپر» ،ستاره سینما قرار
داشت ،سال  ۲۰۱۸با قیمت ۲۲میلیون دالر حراج شد تا
ارزشمندترین خودرو ساخت آمریکا عنوان گیرد.
[ [دهه  – ۱۹۴۰جگوار 120 XK
[ [قدرت ۱۶۲ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۲۱۴ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۴۸

[ [نهایت سرعت ۲۴۵ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۵۴

درست مثل مرسدس بنز  ،300SLاولین سوپراسپرت
تاریخ هنوز هم یکی از جذابترین و زیباترین خودروهای
این صنعت اس��ت .بدنه عریض ،کمارتفاع و متفاوت میورا
( )Miuraپوشش��ی منحصربهف��رد برای پیش��رانه ۱۲
س��یلندر  Vش��کل  ۳۹۲۹سیس��ی و تنف��س طبیعی
المبورگینی بود.
[ [دهه  – ۱۹۷۰فراری  512برلینتا باکسر
[ [قدرت ۳۳۵ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۳۰۳ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۷۶

دهه  ۶۰را باید ورود جدی خودروس��ازان ایتالیا به رقابت
سریعترین خودرو جهان دانست .با موفقیت المبورگینی،
اسب سرکش ایتالیا با محصولی جدید از راه رسید؛ پس از
تولید  GT4 365مدل جدید فراری  512با پیشرانه ۱۲
سیلندر تخت  ۴۹۴۳سیسی عرضه شد .کد  512به حجم
 ۵لیتر و  ۱۲سیلندر پیشرانه خودرو اشاره دارد.
[ [دهه  – ۱۹۸۰فراری F40
[ [قدرت ۴۷۱ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۳۲۳ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۸۷

ب��ا آغ��از عص��ر سوپراس��پرتهای توربوش��ارژ ،یکی از

مجله تخصصی خودرو

ماندگارترین محص��والت تاریخ فراری تولید ش��د .مدل
 F40از پیشرانه  ۸سیلندر  Vش��کل  ۲۹۳۶سیسی و
دو توربوشارژر اس��تفاده میکرد تا قدرت فوقالعاده ۴۷۱
اسب بخار به دو چرخ عقب فرس��تاده شود .فراری F40
آخرین خودرو این شرکت ایتالیایی بود که از محصوالت
تمام برندهای دیگر در پایان یک دهه ،س��رعت بیشتری
میگرفت.
[ [دهه  – ۱۹۹۰مکالرن F1
[ [قدرت ۶۱۸ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۳۸۶ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۱۹۹۳

وقتی خودرویی در سال  ۱۹۹۳با قیمت پایه نزدیک به ۷۰۰
هزار دالر فروخته میش��ود ،باید از هر نظر منحصربهفرد
باشد .مکالرن  ،F1اولین خودرو تاریخ بود که از شاسی
تم��ام فیبرکربن اس��تفاده میکرد؛ این سوپراس��پرت با
ظرفیت سه سرنش��ین و صندلی مرکزی راننده ،بیش از
 ۳۸۰کیلومتر بر ساعت سرعت میگرفت F1 .که به تازگی
جایگزین آن با نام اسپیدتیل ( )Speedtailمعرفی شده
است ،از پیش��رانه  ۱۲سیلندر  Vش��کل  ۶۰۶۴سیسی
تنفس طبیعی بیامو استفاده میکرد.
[ [دهه  – ۲۰۰۰شلبی آلتیمیت آئرو TT
[ [قدرت ۱۱۸۳ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۴۱۲ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۲۰۰۷

شرکت شلبی سوپرکارز که سپس به برند SSC North
 Americaتغیی��ر ن��ام پیدا ک��رد ،به غیب��ت طوالنی
آمریکاییها در صحنه عنوان س��ریعترین خودرو جهان
پایان داد .پس از انحالل دوزنبرگ ،اروپاییها سریعترین
خودروهای دنی��ا را تولید میکردند؛ ای��ن روند با بوگاتی
ویرون هم ادامه یافت ،اما از سال  ۲۰۰۷تا رونمایی ویرون
سوپراسپرت ،مدل  Ultimate Aero TTسریعترین
خودرو جهان بود.
[ [ ۲۰۱۰تا امروز – کونیگزگ آگرا RS
[ [قدرت ۱۳۶۰ :اسب بخار
[ [نهایت سرعت ۴۴۷ :کیلومتر بر ساعت
[ [محصول سال ۲۰۱۵

محصوالت بوگاتی به نهایت س��رعت باال شهرت دارند،
اما هنوز در یک دهه ،سریعترین خودرو جهان نبودهاند.
بوگاتی وی��رون در براب��ر محصول ش��لبی حرفی برای
گفتن نداشت؛ نسخهی سوپراسپرت ویرون هم در سال
 ۲۰۱۰به بازار رس��ید .این مدل از پیشرانه  ۱۶سیلندر
 Wشکل  ۷۹۹۳سیسی فولکس واگن با قدرت ۱۲۰۰
اس��ب بخار اس��تفاده میکرد تا بهنهایت سرعت ۴۳۱
کیلومتر بر ساعت برسد .در سال  ۲۰۱۶شیرون معرفی
شد ،اما حداکثر س��رعت آن از ویرون سوپراسپرت هم
کمتر اعالم شد .یک سال بعد ،س��وئدیها با کونیگزگ
آگرا  ،RSمجهز به پیش��رانه  ۸سیلندر  Vشکل ۵۰۰۰
سیسی توئین توربوش��ارژ با قدرت  ۱۳۶۰اسب بخار،
رکورد نهایت س��رعت خودرو جادهای جهان را افزایش
دادند .فرصت کمی برای بوگاتی باقیمانده است تا برای
اولین بار با شیرون ،عنوان سریعترین خودرو جهان در
یک دهه را بهدست آورد.

پــرونــده
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مـصـاحـبـه

در گفت وگو با مدير بهبود و تعالي
«جنرال كب پارس» مطرح شد:

كيفيت
محصوالت را
فداي وضعيت
موجود نمي كنيم

اگرچه صنعت خودروس�ازي در ايران پس از گذش�ت س�ا لها از ورود
نخس�تين خودروها به داخل كش�ور هن�وز جايگاه خ�ودش را آن طور
كه بايد بازنيافته اس�ت و راه طوالن�ي و تقريبا ناهمواري تا رس�يدن به
استاندارد بين المللي خودروس�ازي دارد ،اما در سالهاي اخير ،صنايع
قطعهس�ازي ايران پيش�رفت قاب�ل توجهي داش�ته تاجاي�ي كه برخي
كارشناس�ان معتقدند ،كيفيت قطع�ات توليد داخل فاصل�ه چنداني تا
رس�يدن به س�طح قطعات توليدي كمپانيهاي مطرح دني�ا ندارد .گواه
اين ادعا هم حضور ش�ركتهاي قطعه س�ازي ايراني در نمايشگا ههاي
بين المللي در كنار رقباي مطرحش�ان اس�ت كه نش�ان ميدهد باور به
كيفيت قطعات داخل�ي افزايش يافته اس�ت .اين ميزان ارتقاي س�طح
كيفي قطعات ايراني به اندازه ش�اخصهاي مد نظر ش�ركتهايي مانند
پژو و س�يتروئن يكي از عواملي بوده ك�ه موتور محرك ب�راي جهش و
بهبود عملكرد قطعهس�ازهايي مانند شركت «جنرال كب پارس» است.
شركتي كه از س�ال  1336و براساس قرارداد س�رمایه گذاری مشترک
ميان تعدادی از س�رمایه گذاران ایرانی به ویژه شرکت «اورند پیشرو»
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و شرکت جنرال کب ایتالیا تاس�یس شد و تا امروز فعاليت خود را دنبال
كرده است .اگرچه در ماههاي اخير ،نوس�انات قيمت ارز و سياستهاي
كالن دولت به ويژه در بخش گمرك چالشهايي را براي اين شركت مانند
بس�ياري از صنايع ديگر ايجاد كرده ،اما مدير بهبود و تعالي اين كمپاني
معتقد است در راس�تاي سياس�تهايي كه واحد تحت كنترلش از سال
گذشته پيش گرفته ،تا زماني كه بتوانند در راس�تاي بهبود سطح كيفي
قطعات فعاليت كرده و تالشش�ان بر اين اس�ت كه كيفيت فداي عوامل
ديگر نشود .براي تش�ريح برنامههاي واحد بهبود و تعالي اين شركت و
به دست آوردن چشم اندازي از آينده قطعه س�ازي باتوجه به نوسانات
اخير ارز در كش�ور به گفت وگو با «مهدي مرادي» ،مدير بهبود و تعالي
جنرال كب پارس پرداختيم كه در ادامه ميخوانيد.
واحد بهبود و تعالي جنرال كب پارس در سال گذشته چه برنامههايي
[ [•
براي ارتقاي سطح كيفي قطعات توليدشده در دس�تور كار خود داش�ته اس�ت؟

س�ال  1395تغييراتي در مديريت و چارت س�ازمان اين شركت رخ داد

كه در نتيجه آن واح�د بهبود و تعالي به طور مجزا تعريف ش�د و به طور
رسمي و مستقل شروع به كار كرد .از همان زمان ،برنامهاي براي بهبود و
ارتقاي كيفيت محصوالت تنظيم شد و قرار بر اين شد كه در سال ،1396
تمركز بر بهبود وضعيت كيفي قطعات باشد و نمره كيفي را افزايش داده
و ميزان قطعات برگش�تي را كم كنيم .در نتيجه اين برنامه تغييراتي در
فرآيند توليد رخ داد كه در نهايت منجر به اين شد كه كيفيت محصوالت
بهبود يافته و ميزان قطعات مرجوعي به طرز قابل توجهي كاهش يابد .از
طرف ديگر ،تا پايان سال  96توانستيم نمره عملكرد كيفي قطعات توليد
شده را از  70به باالي  90از نظر گروه س�ابكو و از  62به باالي  85از نظر
گروه سازه گستر برس�انيم .در سال  1387هم برنامه اي كه اين واحد به
دنبال تحقق آن بود،حفظ وضع موجود و جايگاه به دس�ت آمده از نظر
كيفيت در گروه سابكو و سازهگس�تر بود .عالوه بر اين قطعات برگشتي
يك ماهه و س�ه ماهه در اوايل س�ال  96وضع مناس�بي نداشت كه بعد
از اجراي برنامه هاي بهب�ود كيفيت از همان زمان تا ام�روز ،اين ميزان
كاهش يافته و اواسط س�ال  96هم فاز دوم ارتقاي مديريت كيفيت را به
اجرا درآورديم و به دنبال آن اجراي پروژه  vfmكمپانيهاي سيتروئن
و پژو را شروع كرديم تا الزامات اين ش�ركتها در زمينه كيفيت قطعات
خودرو را به سرانجام برسانيم .آبان ماه سال  1397هم موفق به دريافت
مميزي  2401 iso ،4501 dgs، isoش�ده و توانستيم شاخص
 hseرا به س�طح پالس ارتقا داده و تاييدیه آن را از  dgsآلمان دريافت
كني�م.
برنامه ديگر اين واحد آن است كه تا پايان سال  97ارتقاي درجه داشته
باشیم ،چرا كه در 6ماه نخست امس�ال گريد قطعات هولدينگ ما از نظر
سابكو ،از گريد  Bمش�روط به  Bرسيد و از نظر سازه گس�تر از جايگاه
 Bبه  Bپالس رس�يديم و در نظر داريم براي ارتقا از گريد  Bبه  Aبرنامه
ريزي كنيم تا درنهايت اواخر امس�ال در اين دو درجه پيش�رفت كنيم.
باتوجه به نوسانات ارزي و تغييراتي كه در سياستهاي اقتصادي و سياسي
[ [•
دولت در چند ماه اخير شاهد آن بوديم ،چه تغييراتي در برنامهها و عملكرد واحد بهبود
و تعالي جنرال كب رخ داد؟

از نگاه كلي باي�د بيان كرد كه اگرچ�ه در برخي برنامهه�ا تغييراتي رخ
داد كه به تفصيل درباره آن توضيح داده خواهد شد ،اما تالش ما بر اين
بوده كه از نظر كيفي تغييري در برنامههاي ما ايجاد نش�ود .بعد از ايجاد
تغييرات در سياس�تهاي دولت ،پروژه س�يتروئن و پ�ژو براي دريافت
مميزي  PCPAحذف ش�د چرا كه اين دو كمپاني قرار داد خود با ايران
را متوقف كردند .البته ما الزامات اين دو ش�ركت را اجرا كرديم و تمايل
داش�تيم كه ارزيابي نهايي را هم از طرف آنها دريافت كنيم كه درواقع
اين فرصتي بود كه از دس�ت رفت ،اما در بحث كيفيت قطعات باتوجه به
اينكه وابستگي ما به قطعات وارداتي باال نيست ،تغيير چنداني نداشتيم
و س�عي بر اين بوده كه در وض�ع كيفي كاهش و تنزل نداش�ته باش�يم
چه بس�ا در ماههاي اخير بهبود كيفيت هم داش�تیم ام�ا تغييرات ارزي
مس�تقيما بر روي چرخه تامين و توليد اثر گذاش�ته ،به طوري كه توليد
به نصف كاهش پيدا ك�رد و از روزي 4هزار به  2500تا 3هزار رس�يديم.
بنابراين تغييرات ارزي تي�راژ را تحت تاثير قرار داد ،ام�ا مقابل كاهش
كيفيت تا اين لحظه ايس�تادگي كرديم و تالش ميكنيم ش�رايط كيفي
موجود را حفظ كرده و كيفيت را فداي ش�رايط نكنيم ت�ا بعد از عبور از
بحران ،اعتبار به دس�ت آمده خود را از دس�ت نداده باش�يم.

در يك جمعبندي كلي سياس�تهاي بخش بهبود و تعالي اين شركت
[ [•
برايعبورازش�رايطفعلي كش�ورچيس�ت؟

سياس�ت كلي م�ا در يك جمل�ه اين اس�ت ك�ه كيفيت فداي ش�رايط
موجود نش�ود ،اما اگر تغييراتي كه سياس�تهاي كالن كش�ور در بحث
خودروس�ازي و قطعهس�ازي داده ،ادامه پيدا كند ،نه تنها اين ش�ركت
بلكه همه ش�ركت ها را تحت تاثير قرار ميدهد؛ چرا كه هر مجموعهاي
يك آستانه تحملي دارد كه اگر فشارها از س�وي دولت بيشتر شود ،در
زمينه واردات محصوالت و قطعات حس�اس ناچار ميش�ويم براي بقاي

خودمان تغيير اعمال كنيم.
با وجود سياس�تهاي كالن دول�ت كه ب�ر عملكرد ما تاثي�ر ميگذارد ،
سياست سازمان ما اين است كه تا جايي كه توان مقاومت داريم ،كيفيت
را فدا نكني�م .اما با اين وجود چش�مانداز روش�ني پي�ش روي صنايع
نيس�ت ،با وجود آنكه به آينده امي�د داريم ،اما برايمان به طور روش�ن
مش�خص نيس�ت كه چه تغييراتي پيش رويمان اس�ت.
كدام يك از سياستهاي كالن دولت در شرايط فعلي براي شما تبديل
[ [•
بهچالشودس�تاندازش�دهاس�ت؟

از دي�د كلي ،بح�ث سياس�ت ارزي دول�ت ك�ه ب�ر واردات قطعات هم
تاثيرگذار است ،ما را دچار چالش ميكند ،چرا كه اين شركت در تامين
بخش�ي از قطعات كليدي خود وابس�ته به واردات اس�ت .از طرف ديگر
سياس�تهاي گمركي به خصوص آن دس�ته از تغييراتي كه در چهارماه
اخير از س�وي دولت اعمال ش�د ،از بزرگ ترين چالشهاي ما به ش�مار
ميرود .عالوه بر دو موضوع نوسانات نرخ ارز و قوانين گمركي ،موضوع
ديگري كه براي تمامي قطعه سازها دردسرساز شده است ،بحث قيمت
گذاري خودرو است ،اگر براي قيمتگذاري خودرو تصميم قاطع گرفته
نش�ود ،تاثير مس�تقيمي ب�ر فعاليت قطعهس�ازها خواد داش�ت .وقتي
خودروساز براي فروش قطعات و قيمتگذاري دچار مشكل باشد ،به تبع
آن ،تمام زنجيره تامين از جمله قطعه س�از هم متحمل آسيب ميشود و
نتيجه چنين وضعيتي كار را به آنجا ميكش�اند كه قطعهس�ازها به دليل
بدهي انباش�ته ،با كمبود نقدينگ�ي و منابع رو به رو ميش�وند كه براي
جبران اين وضع و برون رفت از بحران ،يا مجبور ميشوند سياستهاي
خود را به س�مت كاهش هزينه تغيي�ر دهند كه در بلندم�دت ميتواند
س�بب تعديل نيرو و يا كاهش كيفيت شود و يا ش�ركتها بايد به دنبال
تزريق منابع مالي از خارج از مجموعه باش�ند كه خ�ود ميتواند چالش
جديدي را ب�راي صاحبان صنايع ايجادكند؛ چرا كه عالوه بر مش�كالت
مالي قبلي ،بدهي و قسط وام هم اضافه ميشود .بنابراين ضرورت دارد
كه دول�ت در كنار تمام قوانين س�ختگيرانه که در زمين�ه گمرك و ارز
دارد ،فكري هم به حال سر و سامان دادن به چرخه خودروسازي كشور
كند تا اين صنايع بيش�تر از اين دچار بحران نش�وند.

بدهي خودروسازها به شركتهاي قطعهسازي چقدر در بهبود كيفيت
[ [•
قطعات و به طور كلي عملكرد صنايع قطعهس�ازي تاثيرگذار اس�ت؟

قطعا اين موضوع كه در شرايط فعلي هم به مشكلي براي خودروسازها
و هم به چالشي براي قطعهسازها تبديل شده ،بر عملكرد صنايع قطعه
س�ازي تاثيرگذار اس�ت .زماني كه قطعهاي توليد و ارس�ال ميشود و
برگشت پول به موقع انجام نميشود ،نقدينگي شركتهاي قطعهسازي
دچار نوسان ميشود و كل سازمان را به هم ميريزد كه واحدها كنترل
كيفيت و بهبود و تعالي هم از اين قائده مس�تثني نيس�تند .چرا كه به
طور كلي چرخه توليد و تامين و فروش سازمان دچار مشكل ميشود.
زماني كه قطعهاي به صورت نقد خريداري ش�ده و براي خودروسازها
ارسال ميش�ود ،اما معلوم نيس�ت پول آن چه زماني به دست سازمان
ميرسد ،سبب ميش�ود تمام برنامههاي يك س�ازمان به دليل كمبود
نقدينگي ب�ه تعويق افتاده و دس�تخوش بحران ش�ود .جنرال كب هم
مانند بس�ياری ديگ�ر از صناي�ع و مجموعهها با اين موضوع دس�ت به
گريبان ب�وده ،اما با هم�كاري مجموعه هولدينگ س�عي بر آن اس�ت
كه در برابر چنين فش�ارهاي تحميل ش�د هاي مقاومت داش�ته باشيم
تا زماني كه اين موضوع حل ش�ود .اما احساس ميش�ود اين همكاري
و مديريت هم ت�ا جايي ادامه داش�ته باش�د و در نهايت اگر سيس�تم
پرداختها از س�وي خودروس�ازها به همين روال ادامه داشته باشد،
تمامي چرخه قطعهسازي دچار چالش و نقصان شود .در نهايت به همان
اصلي برميگرديم كه دولت بايد س�ريع تر فكري به حال خودروسازها
و قيمتگذاري محصوالت كند تا اين چرخه معي�وب بدهي و تعويق به
پايان برس�د ،چرا كه ادامه اين روند ن�ه تنها به ض�رر صاحبان صنايع
خودروسازي و قطعه س�ازي اس�ت ،بلكه دولت را هم متضرر ميكند.
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معرفی  7جانسخت در ایران
تجربه آفرود برای طبیعت دوستان و عاشقان سفر یک حس لذتبخش است که برای عاش�قانش در عین داشتن زمان کافی ،دردسرهایی هم دارد.
یکی از اصلیترین مشکالت عاشقان طبیعت در ایران ،خرید خودرویی است که بتواند ضمن برطرف کردن نیازهای آنان در گذر از محیطهای سخت،
پرچالش و خشن طبیعت و البته دوام باال است و ناآش�نایی از برندها ،مدلها ،س�طح امکانات و نیز کیفیت عملکرد فنی میتواند ضرر و زیان بسیاری
را متوجه فرد کند و در عین حال تجربه شیرین طبیعتگردی را به خاطرهای تلخ بدل کند .بعد از آنکه در شماره گذشته خودروهای مناسب آفرود در
جهان را معرفی کردیم ،این بار مدل های برجس�ته خودروهای مناس�ب آفرود در ایران را معرفی می نماییم.
[ [کیا سورنتو 2008 EX
[ [نمره از 5 :5
[ [توان آفرود :بسیارخوب

ارزش خرید :این بهترین انتخاب ممکن برای خرید خودرویی مدرن ،آفرودر و خانوادگی
است که در محدود  100میلیون تومان کمتر مشابهی دارد .سورنتوی نسل اول ضمن
داش��تن رینگ و الس��تیک  18اینچی ،جعبهدنده اتومات ،صفحه لمسی ،صندلیهای
برقی و سانروف ،به سیس��تم  4چرخ محرک نیز مجهز اس��ت و ارتفاع مناسب از سطح
جاده در کنار شاسی مستحکمش به این شاسیبلند کمک کرده تا در مسیرهای سخت
سربلند باشد.
کیا سورنتو یک شاسی بلند سایز متوس��ط کرهای است که نسل اول آن در سال 2002
معرفی شد و تولید آن تا سال  2009ادامه پیدا کرد .این نسل از سورنتو از سال 2008
وارد بازار ایران ش��د و در مدت فروش تا س��ال  ،2009به یکی از محبوبترین شاسی
بلندهای بازار کشورمان تبدیل شد.
کیا س��ورنتو طراحی قابل قبولی دارد ،اما نمیتوان در بازار امروز ،آن را خودرو زیبایی
دانست .طراحی کابین سورنتو هم ساده اس��ت که این موضوع باتوجه به زمان طراحی
آن ،اتفاق عجیبی نیست .اما نقطه قوت این مدل از سورنتو ،در موتور نسبتا قدرتمند آن
است .این موتور حجمی معادل  3.3لیتر دارد و توانی معادل  241اسب بخار و گشتاوری
برابر با  313نیوتن متر دارد.
این موتور از س��ری موتورهای  Lambdaهیوندای است که در بسیاری از محصوالت
کیا و هیوندای مورداستفاده قرار گرفته و همچنان هم یکی از محبوبترین موتورهای
ساخت کشور کره محسوب میشود .مصرف سوخت این موتور  6سیلندر در کیا سورنتو
بیش از  10لیتر به ازای هر  100کیلومتر به صورت ترکیبی است.
فضای جادار داخل و راحتی صندلی ها خوب اس��ت ،ش��تاب اولیه خوب ،تعویض دنده
نرم گیربکس ،دید بسیار خوب به اطراف ،صدای زیبای خروجی اگزوز ،پایداری خوب و
کیفیت مطلوب قطعات به کاررفته در خودرو.
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[ [میتسوبیشی پاجرو 1386
[ [نمره از 4.6 :5
[ [توان آفرود :عالی

ارزش خرید :تقریبا از هر مسیری که فکرش را میکنید باال یا پایین میرود و عبور میکند
و اینکه با وجود ذات آفرودی ،این خودرو در جاده به شدت نرم و آرام است و سرنشینانش
را از ضربات جاده یا پستی و بلندی بیرون از جاده در امان نگه میدارد.
پاجرو  5درب (یا همان  4درب) در سه تیپ  GL ،GLXو  GLSو پاجرو  3درب (یا همان
دو درب) در دو تیپ  GLXو  GLSتولید می شود .پاجرو  4درب یک خودرو  7سرنشینه
است که با خواباندن صندلی های ردیف سوم فضای بار زیادی برای شما به وجود می آورد
و پاجرو دو درب  5سرنشینه است که هردوی این خودروها توانایی آفرود باالیی نیز دارند.
این خودرو  2100کیلویی توانایی بکسل کردن  3تن بار را دارد.
امکانات این خودرو شامل :سیستم ضد لغزش ،سیستم ترمز  ABSو ، EBDکروز کنترل،
سنسور باران ،سنسور دنده عقب ،سانروف ،سیستم ضد سرقت ،صندلی با روکش چرمی
و دارای گرمکن ،تهویه اتوماتیک ،سیستم ورود بدون کلید 8 ،عدد کیسه هوای ایمنی .

[ [تویوتا پرادو 2008
[ [نمره از 4.5 :5
[ [توان آفرود :بسیارعالی

ارزش خرید :گرچه بهترین گزینه به لحاظ آفرود اس��ت و کیفیت س��اخت خوب،
گنجایش زیاد و دوام باالیی دارد ،اما هندلینگ چندان مناس��بی نداش��ته و بیش
از اینکه راحت باش��د ،اتاقی بی صدا دارد .با این حال پ��رادو هرگز در هیچ یک از
مانورهای آفرودی ک��م نمیآورد و به مدد موتور ۴لیتری و ۶س��یلندری که دارد،
یکی از محبوبترین محصوالت این کالس اس��ت.
آخرین نس��ل خودرو تویوت��ا پرادو در مجم��وع خودرویی بیابانی اس��ت و یکی از
رقبای سرسخت بازار شلوغ خودروهای متوس��ط دو دیفرانسیل است .البته افراد
پولدارتر ترجی��ح میدهند تا به ج��ای پرادو ،خودرو هم-خان��واده و بزرگ تر آن
یعنی لندکروزر را انتخاب کنند .با این حال اگر کسی به دنبال یک خودرو بیابانی
تویوتا است و قصد دارد تا خودوریی مش��ابه لندکروزر داشته باشد ،میتواند پرادو
راانتخ��ابکن��د.
داخل خودرو پرادو شبیه لکسوس است .پرادو اتاقی بزرگ و جادار دارد که فضای
باالی سر ،شانه و جلوی پا در دو ردیف اول آن مناس��ب است .سوار و پیاده شدن
برای سرنش��ینان ردیف اول و دوم بس��یار راحت اس��ت و تنها کافی است که پای
خود را روی رکاب بگذارند و ب��اال بیایند .نیمکت ردی��ف دوم خودرو هم میتواند
به نس��بت  ۴۰به  ۶۰بخوابد و باع��ث افزایش فضای عقب خودرو ش��ود .همچنین
میتوان به صورت اختیاری نیز ردیف س��وم صندلی را در خ��ودرو تعبیه کرد که
اگرچه کمی ناخوشایند اس��ت ،ولی تعداد سرنش��ینان خودرو را به  ۸نفر افزایش
میدهد .البته سرنشینان ردیف س��وم باید با کمبود فضا دس��ت و پنجه نرم کنند
و پاهای خود را جمع نمایند .اگر ردیف س��وم صندلیها را نداش��ته باشیم ،فضای
صندوق خودرو بسیار زیاد خواهد بود ،ولی در صورت استفاده از این ردیف ،فضای
صندوق به ش��دت کاهش می یابد .همچنی��ن کولر موجود در عق��ب باعث بهبود
هوای تنفس��ی افراد ردیف س��وم میش��ود.

البته عد های نیز این خودرو دو دیفرانس��یل را به دلیل وجود همین باور میخرند.

[ [تویوتا لندکروزر 2000
[ [نمره از 4.2 :5
[ [توان آفرود :عالی

ارزش خرید :لقب هی��وال برای این خودرو واقعا اغراق نیس��ت ،مخصوص��ا وقتی از یک
لندکروزر  2001با موتور  8سیلندر حجیم  281اس��بی حرف میزنیم که با جعبهدنده
قدرتمند آیسین و  3قفل دیفرانسیل سبک ،نیمه سبک و سنگین ،یکی از بهترین گزینه
ها برای آفرود محسوب می شود.
تویوتا در تالش برای قدرتمندتر ساختن این خودرو قدرتمند ،ظرفیت کشش بار آن را
در تمام نسخه ها به  3هزار کیلوگرم افزایش داده ،در نسخه های  GLXاتوماتیک و VX
آن قفل دیفرانسیل عقب تعبیه کرده و موتور بنزینی  V6آن را نیز حذف کرده است.
قیمت مدل  GXدستی این خودرو با کاهش  600دالری به  53490دالر رسیده ،درحالی
که مدل  GLXآن با کاهش قیم��ت  1200دالری اکن��ون  59990دالر قیمت دارد و
مدل  VXآن با کاهش  911دالری حدود  73990دالر قیمت گذاری شده است .مدل
 Kakaduاین خودرو نیز با کاهش قیمت  1121دالری اکنون  84490دالر قیمت دارد.
کاهش قیمت پرادو به ان��دازه کاهش قیمت  5هزار دالری فورچون��ر ارزان تر مبتنی بر
هایلوکس قابل توجه نیست.
تنها مدل این خودرو که افزایش قیمت داش��ته  GX ،اتوماتیک در هر دو س��اختار پنج
و هفت سرنشین اس��ت که  400دالر به قیمت آن اضافه شده اس��ت که البته تجهیزات
بیشتری نیز دارد.
تغییرات ظاهری مدل  2018پرادو شامل کاپوتی با هواکش مرکزی ،گلگیرهای جدید
و لبه های پایین تر سپرها است که به سمت باال کشیده ش��ده اند تا مانور آفرود بهتری
ایجاد کنند.
همچنین جلوپنجره ای اصالح شده با قسمت های عمودی و ورودی های خنک کننده و
چراغ های جلو جدید برای این خودرو تعبیه شده اند که دارای چراغ های اصلی هستند
که طوری قرارگرفته اند که از آسیب رسیدن به آنها توسط موانع موجود در هنگام آفرود
ممانعت شود .در قسمت پشت این خودرو نیز چراغ-های جدیدی تعبیه شده و دو گزینه
رنگ بدنه جدید مشکی  Peacockو برنز خاکی نیز برای آن معرفی شده است.
تجهیزات ایمنی اس��تاندارد در تمام م��دل های لندکروزر پرادو اتوماتیک ش��امل ترمز
اضطراری خودکار و شناسایی عابرپیاده ،کروز کنترل اکتیو ،هشدار تغییر مسیر و نورباالی
خودکار است.
هیچ تغییر قابل توجهی در موتور  2.8لیتری توربو دیزل این خودرو که اواسط سال 2015
عرضه شده بود ،اعمال نخواهد شد .این موتور قدرت  130کیلووات و گشتاور  450نیوتون
متر تولید می کند.
[ [هیوندای توسان 2009
[ [نمره از 4 :5
[ [توان آفرود :خوب

مشخصات داخل خودرو پرادو عبارتند از سیستم صوتی با چهار باند در مد لهای
 ۴سیلندر  GXو شش باند در مد لهای شش س��یلندر  VXبه عالو ه یک دستگاه
پخش س��یدی سفارشی .خودرو مورد تس��ت کارشناس��ان ما دارای شیشه برقی
و آیین��ه بغلهای برقی معمول��ی بود .روکش مد لهای ب��االی این خودرو از چرم
بوده و ط��رح چوب افرا دارد .کیفیت مواد اس��تفاده ش��ده در داخ��ل این خودرو
مطابق انتظارات ،عالی اس��ت .تمام��ی دکمهها در جای منطق��ی خود قرار دارند،
کیلومترش��مارها به راحتی خوانده میش��وند و دکمه تعویض دنده نیز دم دس��ت
اس��ت .ارتفاع زیاد شیش��ههای کناری باعث به وجود آمدن دید بسیارخوب شده
و فضای داخل اتاق هم به همین دلیل بزرگ تر و روش��نتر به نظر میرسد .البته
ستو نهای ضخیم عقب خودرو هم باعث میشود که دید عقب کور و پارک کردن
دنده عقب دش��وار ش��ود.
خودرو پرادو در مدلهای سه درب و پنج درب موجود است .اکثر افراد میخواهند
که این خودرو را در دس��ته خودروهای دو دیفرانسیل سایز بزرگ قرار دهند ،ولی
از نظر فنی ،خودرو پرادو در دس��ته خودروهای هم رد ه میتسوبیش��ی پاجرو قرار
میگیرد .خودرو پرادو در بین خودروهای ش��رکت تویوتا ،ظاهری متوس��ط دارد
که چرا غهای جلو به سمت عقب و در کاپوت کش��یده شد هاند و باعث میشود که
قس��مت جلو خودرو تاحدی ش��بیه خودروهای لکسوس باش��د .در قسمت عقب،
چرا غهای عقب این خودرو دارای ش��کلی با جزئیات زیاد اس��ت که عقب خودرو
را کمی بدنما کرده اس��ت .البته بدنه گ��رد و تپل این خودرو طوری اس��ت که به
دلیل کاهش اصطکاک در س��رعتهای باال ،باعث کاهش مصرف سوخت میشود.

ارزش خرید :بیشترین طرفداران این اتومبیل را طیفی از عشاق طبیعت تشکیل میدهند
که خیلی دنبال خطر نیستند و بیشتر طبیعتدوستانی هستند که تصورشان از آفرود و
شاسیبلند آفرودر در حدی معقول است .البته واقعا توسان  2009به مدد ظاهر خشن و
زمخت ،موتور نسبتا قوی و ارتفاع زیاد از سطح زمین میتواند در بسیاری از مناطق همراه
شما باشد منتهی با کمی ارفاق و مراعات.

[ [رنجروور کالسیک 1977
[ [نمره از 4 :5
[ [توان آفرود :بسیارخوب

ارزش خرید :تصورش هم سخت است ،اما برخی عشاق رنجروور این اتومبیل را به خوبی
نگهداری کردهاند و یک گش��ت در بازار میتواند ش��ما را به یکی از بهترین خودروهای
ساخته شده توسط خودروسازان انگلیسی نائل کند .این خودرو در عین داشتن سیستم
تعلیق قوی و شاسی محکم به سیستم  4چرخ محرک و دندههای کمکی مجهز است تا در
بدترین شرایط هیچ گاه راننده خود را تنها نگذارد.

[ [نیسان رونیز 1389
[ [نمره از 3.8 :5
[ [توان آفرود :بسیارخوب

ارزش خرید :رونیز یک نیسان واقعی است ،اقتصادی و ساده و جان سخت .درست مثل
جدش پاترول ،اما پرمصرف و پرسروصدا است و در مانورهای آفرودی سخت اغلب مقهور
وزن باال و موتور ضعیفش میشود  .گرچه رونیز خودرویی مستحکم است ،اما این موضوع
به بهای راحتی کمتر سرنشینانش تمام شده است .این خودرو در کل ملغمهای از نقاط
قوت و ضعف است.
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مقایسه مشخصات فنی و ظاهری هیوندا  i20و تویوتا یاریس

کوچولوهای جذاب و پرفروش
طی سالیان اخیر ،درتمامی کشورها ،باتوجه به افزایش تولید خودرو در سراسر دنیا
و مشکالت تردد در سطح ش��هرهای کالن و افزایش ترافیک در س��طح خیابان ها و
بزرگراه ها ،میل به اس��تفاده ازخودروهای جمع وجور و هاچ بک افزایش پیدا کرده
اس��ت .این قاعده درکش��ورمان و به خصوص در ش��هرهای بزرگی مانند تهران هم
مستثنی نیست و همین میل به استفاده از این نوع خودروها چه درجهت تردد راحت
تر و چه درجهت پارک کردن آسان تر ،تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو را برآن
داشته تا برای جلب نظر مشتریان به فکر تولید و واردات این دست خودروهای جمع
وجور باش��ند .اگر تا دهه های پیش تمام نظرها به س��مت خودروهای قدیمی مانند
پژو 206و پراید و امثال آن جلب می شد و بعد از آن واردات یکی دو محصول چینی
بازار رقابت را به وجود آورد ،حاال طی چندس��ال اخیر با واردات محصوالت کمپانی
های مختلف و برنده��ای صاحب نام بازار رقابت ش��دیدی دربی��ن این خودروهای
محبوب به وجود آمده و با این همه تنوع دست خریداران برای انتخاب بهترین گزینه
بازتر از قبل شده است .ازجمله این خودروهای کوچک و جمع و جور دوست داشتنی
که محبوبیت فراوان و بازار قابل قبولی طی سالیان اخیر در ایران به-دست آورده اند
می توان به هیوندا   i20از کره جنوبی و تویوتا یاریس از ژاپن اشاره کرد .دو محصول
سرشناس از شرق آسیا که با بهره بردن از بس��یاری از استانداردها از همان بدو ورود
توانستند در بازار خودروهای هاچ بک داخل کشورمان نزد خریداران دلربایی کنند.
با هم مش��خصات ظاهری و فنی این دو محصول را مورد برررس��ی قرار خواهیم داد:

تاریخچه

هیوندای  i20برای نخستینبار در سال   2012به بازار کشور ما عرضه شد و حکم
کوچکترین محصول این برند در ایران را داشت .این خودرو در ابتدا با همان چهرهای
که از سال  2008در بازار جهانی حضور داش��ت به ایران رسید ،ولی در سال 2013
نسخه فیسلیفت آن که  نمایی کامال متفاوت نسبت به نمونه اولیه داشت ،وارد بازار
شد .واپسین نمونهها از  i20هم از سال  2015به داخل ایران راه یافتند که محبوب
ترین مدل این محصول هم به شمار می روند .درطرف مقابل ،کمپانی تویوتا نسل اول
یاریس را درسال  1999تولید و روانه بازار کرد .تویوتا یاریس نسل اول توانست عنوان
بهترین خودرو سال را در ژاپن کسب نماید .این خودرو تا سال  ۲۰۰۵در خط تولید

30

مجله تخصصی خودرو

اصلی شرکت تویوتا حضور داشت و در این س��ال با نسل جدید این خودرو جایگزین
شد .در سال  ۲۰۰۵و باتوجه به موفقیت تویوتا یاریس نسل اول ،نسل دوم این خودرو
نیز طراحی و تا سال  ۲۰۱۳به بازارهای جهانی عرضه ش��د .تویوتا یاریس نسل دوم
عالوه بر امکانات مناس��ب و مصرف پایین س��وخت و آالیندگی کم ،نسبت به سایر
خودروهای این کالس از ظاهری مدرنتر برخوردار شده بود .تویوتا یاریس نسل دوم
اولین نمونه ای از این خودرو بود که به بازاره��ای داخلی ایران نیز راه یافت و باتوجه
به فرم بدنه جدید و طراحی داخلی متفاوت با سایر خودروهای موجود در بازار ایران،
یکی از اولین خودروهای باکیفیت این کالس بدنه نیز به شمار میآمد .تویوتا یاریس
نسل دوم در دو کالس بدنه سدان و هاچ بک طراحی و به بازارهای جهانی عرضه شده
بود .یاریس نسل سوم  از سال  ۲۰۱۳به بازارهای جهانی عرضه شد .نسل سوم تویوتا
یاریس و مدل سال  ۲۰۱۷میالدی ،با تجهیز به بسته ایمنی و استفاده از سیستم های
کمکی رانندگی به خودرویی ایمن و مناس��ب تبدیل ش��ده اس��ت.

مشخصات ظاهری

تویوت��ا یاریس مدل  ۲۰۱۷از طراحی نس��بتا مدرنی س��ود ب��رده و تغییرات اندکی
از جمله فرم طراحی س��پرهای عقب و جل��و و همچنین جلوپنجره در آن به چش��م
میخورد .این خودرو ابعادی معادل  ۳.۹۴۹میلی مت��ر طول ۱.۶۹۴ ،میلی متر پهنا
و  ۱.۵۰۸میلی متر ارتف��اع دارد .فاصله دو محور عقب و جلو این خ��ودرو نیز برابر با
 ۲.۵۰۹میلی متر اس��ت .برای درک بهتر میتوان اش��اره کرد که پژو  ۲۰۶هاچ بک
یکی از محبوبترین خودروهای ب��ازار ایران طولی برابر ب��ا  ،۳.۸۳۵پهنایی معادل
 ۱.۶۵۲میلی متر و ارتفاعی برابر با  ۱.۴۲۸میلی متر داشته و فاصله دو محور عقب و
جلو آن نیز در حدود  ۲.۴۴۲میلی متر اس��ت .برای سال  ۲۰۱۷شرکت تویوتا کابین
تویوتا یاریس نسل سوم را مورد بازنگری قرار داده و با اضافه کردن تزئیناتی رنگی در
داشبورد ،نمای آن را از سادگی درآورده و اندکی به کیفیت ساخت آن افزوده است.
صندلیها نیز به نوارهایی به رنگ داش��بورد مزین ش��ده و نمای بهتری را برای آن
فراهم نموده است .صندلیهای سرنش��ینان در چهار جهت مختلف و صندلی راننده
در شش جهت به صورت دستی قابل تنظیم اس��ت .امکانات موجود در کابین نیز در
س��طحی هم تراز با س��ایر رقبا قرار داش��ته و تویوتا یاریس  ۲۰۱۷به امکاناتی مانند

سیستم اطالعاتی-س��رگرمی ( )Infotainmentبا قابلیت پشتیبانی از رادیوهای
دیجیتال ،دوربین کمکی دنده عقب و ارتباط با گوش��یهای تلفن همراه هوشمند از
طریق سیستم ارتباطی بی سیم بلوتوث مجهز شده است .همانطور که اشاره شد ،یکی
از نقاط قوت تویوتا یاریس ،فضای جادار و بزرگ کابین آن اس��ت .برای سال ۲۰۱۷
نیز وضعیت به همین شکل بوده و فضای کافی برای سر و پاهای سرنشینان حتی در
ردیف دوم صندلیها نیز وجود داش��ته و حجمی در حدود  ۲.۷۷۵لیتر را در اختیار
آنان قرار میدهد .قرارگرفتن سه سرنشین بزرگسال نیز در صندلیهای عقبی امکان
پذیر بوده و در هنگام حرکت در مسیرهای نسبتا کوتاه ،احساس ناراحتی و خستگی
زیادی برای آنان به وج��ود نخواهد آمد .با هم به س��راغ   i20می رویم و بررس��ی
مشخصات ظاهری آن .در نمای روبه رو ،چراغهای اسپرت و اصطالحا عقابی ،i20
اولین چیزی اس��ت که جلب نظر میکند .جلوپنجره ،همچنان کوچک است و صرفا
لوگوی هیوندای را با فضای خالی باریک ،در خود جای میدهد .از دیگر نکات مثبت
در طراحی  ،i20میتوان به حجمدهی بس��یارخوب در کاپوت جلو ،زیر چراغهای
اصلی و حاشیه پایین س��پر اش��اره کرد که هماهنگ با فرم چراغها ،این محصول را
بزرگتر از آنچه هست ،نشان میدهد .از نمای جانبی i20 ،بهمراتب بهتر از نسخه 
قبلی ظاهر شده است و با چند تجهیز ساده ،زیباتر به نظر میرسد .دستگیرههای براق
کروم ،آینه بغلهای راهنمادار و همرنگ بدنه در کنار ادوات سیاهرنگ پایین در ،این
خودرو را از سادگی و یکنواختی دور میکنند .چراغهای جلو و پشت این خودرو ،از
نمای بغل ،بهخوبی دیده میشوند و با یک خط حجمدهنده به هم متصل میشوند.
از نمای پشت i20 ،را میتوان نمونهای کوچکش��ده از کراساور توسان در نسخه 
جدید دانست .این شباهت در چراغهای عقب ،کامال مشهود است و با حالت کشیده
به سمت مرکز و دسته LEDهای داخلی ،تقویت میش��ود .در مجموع ،میتوان به
طراحی هیوندای  i20در کالس هاچ-بکهای میانرده ،نمره قبولی داد .ابعاد i20
شامل طول  ۴۰۳۵میلیمتر با عرض  ۱۷۳۴میلیمتر و ارتفاع سقف  ۱۴۷۴میلیمتر
از س��طح جاده اس��ت که همراه فاصله محورهای  ۲۵۷۰میلیمتر ارائه میشود .این
ارقام نش��ان میدهد که ابعاد  i20جدید در مقایسه با نس��خه قبلی بیشتر شده ،چرا
که طول این خودرو  ۴س��انتی متر ،عرض آن  ۲.۵س��انتی متر و فاصله محورها نیز
 ۴.۵سانتی متر افزایش داشته است .با ورود به  ،i20متوجه خواهید شد که هیوندا
دس��ت ودلباز عمل کرده و اهمیت چندانی به صرفهجویی در هزینهها نداده اس��ت.
هرچند نمای بیرونی  ،i20برتری خاصی نسبت به دیگر همکالسها در بازار جهانی
ندارد ،در کابین این خودرو ادواتی باکیفیت و نسبتا لوکس دیده میشود که نشان از
عزم جدی هیوندای در افزایش محبوبیت این خودرو دارد .با هدف افزایش زیبایی و
کارآیی ادوات روی داشبورد ،قسمت مربوط به نمایشگر و کلیدهای میانی ،جلوتر از
بدنه اصلی داشبورد هستند تا دسترسی به آنها سادهتر شود .باتوجه به کمبود فضا
در چنین خودرویی ،نوعی فشردگی در میان داشبورد دیده میشود که با انبوهی از

کلیدها ،میتواند شلوغ و گیجکننده باشد .صندوق عقب جادار  ،i20در این کالس
خودرو اندازه قابل قبولی دارد و با  ۳۲۶لیتر فضای مفید ۱۰ ،درصد بیش��تر از مدل
قبلی است .از سویی دیگر با خواباندن صندلیهای عقب ،میتوان فضای حمل بار را به
 ۱۰۴۲لیتر رساند .در مقایسه با هاچ بکهای معروف داخلی باید گفت که  ۲۰۶هاچ
بک ،صندوق  ۲۴۵لیتری دارد و داچیا ساندرو ،با فضای بار  ۳۲۰لیتر ارائه میش��ود.

مشخصات فنی

پیش��رانه موجود برای تویوتا یاریس  ۲۰۱۷ی��ک نمونه  ۱.۵لیتری چهار س��یلندر
 DOHCبا  ۱۶سوپاپ به حجم دقیق  ۱.۴۹۷سی س��ی است .این موتور با استفاده
از تکنولوژی زمانبندی متغیر سوپاپها ( )VVTعمل کرده و توانایی تولید نیرویی
معادل  ۱۰۶اس��ب بخار را در دور موتور  RPM ۶.۰۰۰دارد .گش��تاور تولیدی این
موتور نیز  ۱۰۳پاوند بر فوت (معادل  ۱۴۰نیوتون متر) بوده که در دور موتور ۴.۲۰۰
 RPMدر اختیار راننده ق��رار میگیرد .این نیروی تولیدی توس��ط یک جعبه دنده
دس��تی  ۵س��رعته اس��تاندارد و یا  ۴س��رعته اتوماتیک به جرخهای جلویی منتقل
میشود .مصرف س��وخت این مدل نیز  ۳۰مایل با هر گالن سوخت (معادل  ۷.۸لیتر
در هر  ۱۰۰کیلومتر) مسیر شهری ۳۶ ،مایل با هر گالن سوخت (معادل  ۶.۵لیتر در
هر  ۱۰۰کیلومتر) مسیر بزرگراهی و  ۳۳مایل با هر گالن سوخت (معادل  ۷.۱لیتر در
هر  ۱۰۰کیلومتر) اعالم شده است .هیوندای  i20هم با پیشرانه  ۱.۲لیتری عرضه
میشود؛ اما  ۸۳اسب بخار قدرت و  ۱۲۰نیوتنمتر گشتاور دارد .این نسخه در زمانی
نزدیک به  ۱۳ثانیه ،از حالت سکون به سرعت  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت خواهد رسید
و نهایت سرعتی حدود  ۱۷۰کیلومتر بر س��اعت فراهم خواهد کرد .میانگین مصرف
سوخت ،برای این مدل ۵ ،لیتر در  ۱۰۰کیلومتر است که در بزرگراه ۴ ،لیتر در ۱۰۰
کیلومتر و در ترافیک ش��هری ۶.۵ ،لیتر در  ۱۰۰کیلومتر خواهد بود.

بررسی نهایی

یک بررسی کلی نشان می دهد هرچند هرکدام از این دو محصول در برخی از آپشن
ها نسبت به دیگری دارای برتری خواهند بود ،اما درکل می توان این دو خودرو کره
ای و ژاپنی را در یک رده قرار داد .نکته مهم اینجاست که هردو محصول را می توان
در زمره خودروهای ارزان قیمت کمپانی های تولیدکننده دانست ،اما نوسانات شدید
ارزی ،موجب افزایش شدید قیمت آنها درکشورمان شده اس��ت و شاید بازار آنها را
درشرایط فعلی با رکود مواجه کرده اس��ت .البته شاید کمی بتوان در این زمینه بازار
هیوندا را بهتر از تویوتا دانست که آن هم به گرانی قطعات یاریس بازمی گردد .درکل،
باید اقرار کرد ک��ه تویوتا یاریس و هیوندا  i20با همه مش��کالت فوق جزو محبوب
ترین و دوست داش��تنی ترین هاچ بک های مدرن در بازار خودرو ایران به شمار می
روند و قطعا بازار خود را باوجود تحریم ها ،مشکالت ارزی و ...ازدس��ت نخواهند داد.
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کتاب«خودرانها»

اگر عالقهمند خودرانها هستید و میخواهید از ایده و تاریخچه تا مراحل تکوین و وضعیت حال و آیندهشان را بدانید،
خواندن کتاب «خودرانها» را به شما توصیه میکنیم .این روزها درباره خودروهای خودران و بدون
سرنش�ین صحبت زیادی میش�ود و باید بدانید که آینده متعلق به این خودروها است و تلفیقی از
چندین علم و فناوری مانند کامپیوتر ،هوش مصنوعی و روبات ،خودروسازی و الکترونیک هستند.
این کتاب در  ۶۸صفحه به طور کامل وضعیت خودرانها و بزرگترین سازندگان و بازیگران بازار را
بررسی میکند و شما را به درون آزمایشگاههای سری ش�رکتهایی مانند گوگل میبرد تا بفهمید
در دنیای خودرانها چه خبر است و در آینده قرار است مسافر یا راننده چه ماش�ینهایی باش�ید.
در این کتاب با چالشها و دغدغههای مطرح شده آشنا میشوید و نگرانیهای کارشناسان و موانع
قانونی را خواهید یاف�ت .در این اثر خواندنی میتوانی�د مطالب جذابی درباره اینکه آیا س�رانجام
خودروهای خودران از راه خواهند رس�ید ،ریش�هها ،یک ش�روع تلخ ،یک پیروزی بزرگ ،در مقر
گ�وگل،
یک طرح واقعی 800 ،هزار کیلومتر ،بدون تصادف ،چه کس�ی خودران خواهد ساخت؟ نگرانیها و
دغدغهه�اوچالشه�ایقانون�یآنرابخوانی�د.

اصولرانندگیحرفهایبهزبانساده

کتاب «اصول رانندگی حرفه ای و نگه داری از خودرو به زبان ساده» نوشته «رضا فریدون نژاد» ،دومین کتابی است که
میخواهیم به شما معرفی کنیم .اگر شما به هر دلیلی رانندگی می کنید ،اگر قصد خرید خودرو را دارید یا قصد گرفتن
گواهینامه دارید ،به شما پیشنهاد میکنم خواندن این کتاب را ازدست ندهید .در این کتاب میتوانید درباره افزایش
آگاهی و یادآوری درمورد رانندگی صحیح و حرفهای و نگه داری اصولی از خودرو مطالب جالب و آموزندهای بخوانید.
در این کتاب با نکات و ریزهکاریهای آموزنده و مهمی آشنا خواهید شد که احتماالً قب ً
ال نمیدانستید و مطمئنا رعایت
این اصول و نکات برای رانندگی ایمن و نگه داری و طول عمر بیشتر خودروتان مفید خواهد بود.
مطالب این کتاب در بخشه�ای مختلفی ازجمله نگاهی به خودرو ،بخش نگه داری از خودرو ،بخش هش�دارهای مهم،
ل و درنهایت تصاویری از تصادفات در ایران و مطالب مفید دیگر است .مطالبی مثل اصول رانندگی ،رانندگی حرفهای،
اصو 
نگه داری از خودرو ،خودرو ،آموزش رانندگی ،راهنمایی و رانندگی ،آییننامه رانندگی ،رانندگی درست ،گواهینامه ،کالسهای خودرو و تصادفات از دیگر
موضوعات این کتاب است.

خودآموزفنیخودرو

کتاب «خودآموز فنی خودرو» نوشته «محمدمهدی پویاگهر» آخرین اثری است که به شما معرفی میکنیم .این
کتاب با هدف عدم آشنایی نس��بی افراد جامعه با موارد کوچک فنی که میتواند در کاهش هزینهها و همچنین
سالمت سرنشینان و جامعه مفید واقع شوند ،به رشته تحریر درآمده است .انواع خودروهایی که عموم مردم استفاده
میکنند از لحاظ آسایش ،توان تولیدی موتور ،میزان مصرف سوخت ،میزان آالیندگی ،ایمنی و مواردی چند نسبت
به خودروهای کشورهای پیشرفته دارای کیفیت پایینی هستند .برای کاهش تأثیرات منفی این موارد در کتاب نکاتی
ارائه شده تا راننده بتواند در سادهترین حالت از وسیله نقلیه خود نگه داری کرده و کارایی و بازده آن را افزایش دهد.
در بخشی از کتاب خودآموز فنی خودرو میخوانید:
گرمی هوا و فشار کاری موتور :منظور از گرمی هوا این است که برای مثال ،شما در فصل تابستان و یا روزهای گرم سال
هستید و منظور از فشار کاری موتور نیز ترافیک ،نفرات زیاد ،بار زیاد ،استفاده از کولر ،مسیرهای سرباالیی و… است .در
اثر موارد فوق ممکن است درجه آب رادیاتور خودرو باال رفته و اگر راننده به آن توجه نکند ،آب به نقطه جوش رسیده و
راننده هیچ گاه نباید
داخل سیستم خنککاری به جوش آید .شما این مطلب را با سروصدا و بخار آب خروجی از قسمت موتور متوجه خواهید شد.
بگذارد تا درجه آب خودرو به این حد از دما برسد و با نگاه کردن مرتب به صفحه کیلومتر و آمپر آب در صورت باالرفتن درجه آب ،خودرو را در کنار مسیر نگه
دارد تا درجه آب آن پایین آمده و بعد به مسیر ادامه دهد .اما اگر چنین نشد و اصطالحا خودرو جوش آورد ،راننده میبایست خونسردی خود را حفظ کرده،
خودرو را در منتهی الیه سمت راست مسیر حرکت متوقف نماید .آنگاه به هیچ عنوان س��وییچ خودرو را نبندد ،یعنی موتور خودرو را خاموش نکند ،سپس
با داشتن مقداری آب که جزو موارد فنی الزمه داخل خودرو است ،به سمت موتور رفته ،درب موتور (کاپوت) را باز نماید و با دور نگاه داشتن دست و صورت
خود از بخارات خروجی مقداری آب روی رادیاتور و مقداری آب نیز در داخل مخزن کمکی رادیاتور بریزد ،آب ریختن روی بلوکه سیلندر و سرسیلندر و… به
هیچ عنوان صحیح نیست و تنها میبایست روی رادیاتور مقداری آب ریخته تا درجه حرارت موتور کمکم کاهش یابد .آن گاه درب رادیاتور را یک مرحله شل
میکنید( ،البته به کمک یک دستمال کوچک خیس تا دست شما نسوزد )،سپس بعد از چند دقیقه درب رادیاتور را باز کرده و اجازه خروج کامل گازهای تولیدی
داخل سیستم خنک کاری را میدهید .آن گاه به مقدار الزم داخل رادیاتور آب ریخته و کسری آب سیستم خنک کننده موتور خودرو را جبران میکنید.
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پولیش یا واکس؛ انتخاب با شماست..
میتوان گفت که همه صاحبان خودرو دوس�ت دارند ظاهر خودروشان برق
افتاده و تمیز باش�د و غی�ر از اینکه هفتگی ب�ه کارواش میرون�د ،به دنبال
راهکارهایی هس�تند که آس�یبهای جزیی و کوچکی که س�هوی به شکل
خط روی خودرو ایجاد شده اس�ت را هرچه زودتر برطرف کنند .راهکارهای
مختلفی مثل پولیش یا واکس برای این موضوع پیشنهاد میشود که در اینجا
به معایب و مزایای هریک از آنها اشاره میکنیم.

بمالید .درحالیکه واکس خودرو و پولیش هردو برای براق شدن بدنه اتومبیل استفاده
میشود ،ولی نحوه عملکرد آنها متفاوت است .واکس برای براق شدن خودرو یک الیه
محافظ بر روی سطوح رنگ ش��ده اضافه میکند ،درحالیکه پولیش یک الیه نازک از
رنگ را برمیدارد و آن را براق میکند .معموال بعد از پولیش کردن بدنه خودرو ،از واکس
استفاده میشود تا از الیه جدید ایجاد ش��ده محافظت شود .برخالف واکس ،نیازی به
پاک کردن پولیش از روی بدنه نیست .درحالیکه از واکس میتوان برای تمامی رنگها
استفاده کرد ،بعضی مواقع پولیشها تنها برای رنگ خاصی تولید میشوند .از پولیش
برای سطوحی که دارای رنگ تیره هستند ،به منظور رنگ پریدگی استفاده میشود و
برای رنگهای روشن ،کاربرد پولیش ،براق کردن آن است.

کدام یک را انتخاب میکنید؟

چیستی واکسها
واکس خودروها معموال در دو نوع مایع و چسبی در بازار وجود دارند ،درحالیکه برخی
از آنها واکس طبیعی هستند ،ولی اکثر آنها از مواد مصنوعی ساخته میشوند .واکس
چسبی ،نوع سنتی واکس خودرو است .این نوع از واکس ،الیهای محافظ را روی رنگ
خودرو قرار میدهد و همچنین درخش��ندگی خودرو را در پی دارد .این الیه از واکس
باعث محافظت رنگ خودرو در برابر برخی عوامل همانند زنگ زدگی میشود ،علت این
امر حرکت آب و عدم ثابت ماندن آن بر روی بدنه خودرو اس��ت .واکس ،اتومبیل را در
برابر اشعه فرابنفش محافظت میکند و از تغییر رنگ آن جلوگیری میکند .البته این
را هم باید بگوییم که واکس به علت ایج��اد یک الیه در میان رنگ بدنه و عواملی مانند
روغن و نمک ،زنگ زدگی را به تعویق میاندازد .واکس مایع عملکردی همانند واکس
چسبی دارد ،با این تفاوت که الیه ایجاد شده توسط آن ،ضخامت کمتری دارد .هر دو
نوع واکس باید به یک شیوه بر روی بدنه خودرو استفاده شود .همچنین واکس را باید
بر روی سطح بدنه قرار داد و توس��ط یک پارچه تمیز آن را تا حدی روی بدنه مالید تا
درخشندگی یکدستی ایجاد شود .واکس باعث درخشندگی بدنه شده و به طور معمول
تا چند ماه روی بدنه باقی میماند و سپس کارایی خود را ازدست میدهد.

و اما پولیش

اما انتخاب نهایی به عهده شما اس��ت؛ انتخاب میان واکس و پولیش بستگی به خودرو
و هدف مالک آن دارد .برای خودروهای جدید باید براس��اس زمانبندی مشخصی که
توسط سازنده خودرو درنظر گرفته شده ،از واکس استفاده کرد .خودرو جدید را نباید
پولیش کرد و این کار ،تنها زمانی نیاز است که خودرو در برابر عوامل مخرب قرار بگیرد.
اگر به صورت منظم و هر چند ماه یکبار از واکس استفاده کنید ،برای چندین سال نیاز
به پولیش خودرو نخواهید داش��ت .برای خودروهای قدیمی باید از واکس و پولیش به
صورت همزمان استفاده کرد .البته اگر میخواهید رنگ خودرو در وضعیت کنونی باقی
بماند ،تنها به واکس نیاز دارید .سعی کنید تا جای ممکن بعد از پولیش کردن خودرو
از واکس اس��تفاده کنید ،چرا که پولیش با برداش��تن یک الیه از رنگ ،بدنه خودرو را
آسیبپذیر میکند.
درحالیکه هدف از تولید واکس و پولیش ،براق کردن و جال بخش��یدن به بدنه خودرو
است ،ولی در برخی مواقع ،اس��تفاده از آنها کاربردی برای خودرو ندارد و باید بدنه را
دوباره رنگ کرد .رنگ کردن دوباره بدنه خودرو کاری زمانبر و پرهزینه است ،بنابراین
با واکس و پولیش خودرو به صورت منظم میتوان نیاز به رنگ مجدد بدنه را از بین برد.
عالوه بر بدنه خودرو ،میتوان از واکس و پولیش برای کابین نیز استفاده کرد ،که البته
با نمونههای مورداستفاده برای بدنه خودرو متفاوت هستند.

و نکته پایانی

به طور معمول ،برخی از کارشناس��ان مصرف پولیش و واک��س را به صورت دورهای و
زمانبندی شده بر روی خودرو پیشنهاد میکنند؛ همچنین به عنوان محافظ رنگ ،آن
را یک ماده مصرفی در طول عمر یک خودرو می شمارند .به عنوان مثال ،اگر شما یک
خودرو را سال ها در یک پارکینگ مناس��ب و دور از گرد و غبار و برف و باران و نور قرار
دهید ،هیچ آسیبی به رنگ آن نخواهد رسید و شاید تنها با یک شستشوی کامل ،مانند
روز اول خودرو زیبا و درخشنده شود .اما در حالت عادی ،خودرو ما یا در حال حرکت در
محیط خارج از پارکینگ است و یا در گوشه ای از خیابان یا حیاط و یا پارکینگ متوقف
شده است ،در هرحال ،خودرو در معرض شرایط مختلف آب و هوایی و یا برخورد اجسام
و ...است و به مرور ،رنگ خودرو شفافیت و براقی خود را ازدست می دهد و یا آسیب هایی
بر اثر ایجاد خطوط و یا ضربات احتمالی خواهد دید.
پولیش اتومبیل ،عوارض ایجادش��ده روی رنگ را ترمیم می کند ،اما همیش��ه به یاد
داشته باش��ید که معجزه نخواهد کرد ،پولیش نمی تواند روی خودرو شما رنگ ایجاد
کند ،اما می تواند رنگ های آس��یب دیده را ترمیم کند ،اما به این ش��رط که ضخامت
رنگ خودرو ،برای الیهبرداری مناسب باشد و زیر این رنگ آسیب دیده ،رنگ سالمی
وجود داشته باشد.

پولیش خودرو ،مایعی اس��ت که برای حذف خط وخش و آلودگی از روی سطوح رنگ
شده استفاده میشود .این مایع دارای عناصر س��اینده است که یک الیه نازک از رنگ
بدنه را برمیدارد که توس��ط این کار ،خط وخشها را ازبین میبرد .در اکثر پولیشها،
از واکس نیز استفاده میشود که موجب درخشندگی بدنه خودرو میشود .پولیش را
میتوان توسط دست و یا یک دستگاه پولیش برقی با استفاده از یک پارچه نرم استفاده
کرد .از برخی از دس��تگاههایی ک��ه دوران میکند مانند دریل نیز میت��وان به عنوان
دستگاه پولیش استفاده کرد .بیش��تر تولیدکنندگان پولیش خودرو توصیه میکنند
که برای رسیدن به بهترین نتیجه ،چندین بار پولیش را با فشار کم بر روی بدنه خودرو
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راهکارهای پیشنهادی برای تمیزی
بیشتر خودرو
نظافت ماشین همیشه یکی از دغدغههای اصلی هر فردی است که خودرو دارد ،همه
ما دوست داریم خودرومان از تمیزی برق بزند ،اما کم بودن وقت و مشکالت مختلف
مانع این موضوع میشود .حاال در اینجا به سراغ چند راهکار اساسی میرویم تا کمک
حالتان باشد و بتوانید در کوتاهترین زمان خودرویی تمیز و مرتب داشته باشید.

تمیز کردن شیشه

یکی از اصلیترین قس��متهای هر خودرو که تمیزی آن برای هر رانندهای اهمیت
دارد ،شیشه خودرو است .وقتی باران شدید می بارد ،شیشه جلو ماشین یک دردسر
واقعی میشود .برای شس��تن و تمیز کردن لکههای شیش��ه ،نوشابه مشکی کمک
خوبی برای شما است .برای اینکه رنگ کاپوت از بین نرود ،یک حوله بین مرز کاپوت و
شیشه قرار دهید تا نوشابه پایین نرود .حبابهای نوشابه باعث ازبین رفتن میکروبها
میش��ود .پس از این کار نیز ،به طور کامل نوشابه چس��بناک را از روی شیشه پاک
کنید .بعد از باران ،الس��تیکها و پوششهای اطراف شیش��ههای اتومبیل کثیف و
پرلک میشوند ،این لکها را با نوشابه بشویید .نتیجه این کار ،بی نظیر است و حاال
الستیکهای حاشیه شیشهها برق میزنند.

گالن بریزید ،سپس یک چهارم پیمانه مایع ظرفشویی به آن اضافه و گالن را لب به لب
پر آب کنید .در گالن را ببندید و حسابی به هم  بزنید و آن را برای استفادههای بعدی
توشوی خودرو گالن را به خوبی هم بزنید و یک پیمانه از آن را
نگه دارید .هنگام شس 
با دو گالن آب گرم ترکیب کنید و سپس برای تمیز کردن بدنه خودرو استفاده کنید.
همچنین میتوانید برای پاک کردن گل و الی از ماشینتان از کرم پتاسیم بی تارترات
برای شیشه جلو اتومبیل استفاده کنید .سپس شیشه را با آب و صابون رقیق بشویید
و به خوبی آبکشی و خشک کنید.
البته اگربه دنبال راهکاری برای تمیزی ماشین بدون آبکشی و واکس هستید ،باید
بگویم میتوانید یک پیمانه نفت سفید را داخل سطلی با گنجایش  ۳گالن آب بریزید
و با اسفنج این محلول را روی بدنه ماشین بکشید .با این محلول نیازی نیست پیش
از شستوشو اتومبیل را خیس کنید یا حتی پس از آن نیز به آبکشی یا واکس زدن
ماشین نیازی نیست .پس از این کار ،هر باری که باران ببارد ،دانههای باران از روی
سطح بدنه لیز میخورند و باعث کثیفی آن نمیشوند.

تمیزی چراغ خودرو
چراغ خودرو یکی از قس��متهایی اس��ت که تمیزی آن به زیبایی ماشینتان اضافه
ميکند .ش��ما میتوانید با مواد و تجهیزات خانگی چراغ خودرو خود را همانند روز
اولی که آن را خریدید ،تمیز کنید .زمانی که با گذشت زمان ،فریم و البته طلق چراغ
های خودرو شما براثر اکسید شدن و آلودگیها کدر شده و شفافیت خود را از دست
می دهند ،باید به جای مراجعه به کارواش ،خودتان دس��ت به کار ش��وید .برای این
کار ،به مایع ظرفشویی ،پولیش یا خمیردندان ،دس��تمال ،آب ،برگه سمباده بسیار
نرم یا پارچه و الکل نیاز دارید .بعد از شستش��وی معمولی با مایع ظرفشویی ،شما به
یک سمباده بسیار نرم نیاز دارید .البته بهتر است از یک اسفنج در زیر سمباده کمک
بگیرید تا فشاری که به سمباده وارد میکنید ،کنترل شده باشد و مراقب باشید خط
و خش بر روی چراغها نیندازید .مقصود از استفاده از این سمباده بسیار نرم و ریز این
است که یک الیه بسیار نازک از سطح چراغ که کدر شده است را برداریم .اکنون یک
دستمال حولهای و نرم به-دست بگیرید و محل کار خود را ضمن تمیز کردن بررسی
و چک کنید که تمام نقاط به صورت یک دست تمیز و ساییده شده باشد و بعد با آب
مجددا چراغ را آبکشی کنید .حال برای درخشان و براق کردن چراغها از یک پولیش
مخصوص این کار یا خمیر دندانهای ساده استفاده کنید و بعد آبکشی کنید؛ حاال
چراغهای شما درخشانتر شدهاند.

خودرویی تمیزتر
راههای زیادی برای تمیزی بدنه خودرو وجود دارد که در اینجا به شما چند نمونه از
آنها را میآموزیم .در گام اول میتوانید یک چهارم  پیمانه جوش شیرین را درون یک
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چند نکته طالیی
یادتان باشد که هرگز س��قف خودرو را فراموش نکنید! زیرا سیستمهای گرمایش و
سرمایشی خودرو ش��ما جریان هوای گرم یا سرد را به س��مت سقف خودرو هدایت
میکنند؛ ک��ه در نتیجه آن گرد و خ��اک و بوهای نامطبوع در س��قف خودرو جمع
میشوند .پس مطمئن شوید که حتما سقف خودرو را جارو میکنید  .همچنین اگر
صندلیهای خودروتان چرمی هستند ،هر چند وقت یک بار الیه نازکی از روغن بچه
به چرم بمالید و اجازه دهید خشک شود .این کار ،باعث جلوگیری از خشک شدگی
و ترک خوردگی چرم میشود.
و نکته آخر درباره گل والی است که این موضوع خصوصا در هوای مرطوب اهمیت
پیدا ميکند؛ زیرا احتمال گلی شدن کف خودرو بس��یار باالست .برای تمیز کردن
گل خشک شده ،ابتدا تا جایی که میتوانید آن را با جارو تمیز کنید؛ حتی میتوانید
با چس��باندن نوار چس��ب روی قس��مت گلی این کار را انجام دهید .س��پس از یک
سیبزمینی برشخورده استفاده کنید و سطح آن را بر روی گل خشک شده بمالید.
آنزیمهای موجود در س��یبزمینی با حل کردن ذرات گل به تمیز شدن لکه کمک
میکنند .نهایتا اجازه دهید که سطح خشک شود و با استفاده از یک دستمال اثرات
به جامانده را تمیز کنید.

فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی
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در سالن همایش والیت اردبیل به همت خیریه راز برگزار شد

دومین همایش بزرگ تشخیص و
پیشگیری سرطان پستان

صبح هشتم آذرماه  97سالن همایش والیت اردبیل میزبان  705نفر از مردم اردبیل به همراه برخی از مقامات اردبیل و همچنین مدیریت عامل خیریه
رازو همکاران این مجموعه بود.در این برنامه که از سوی خیریه راز در بزرگ ترین سالن اجتماعات استان اردبیل برگزار شد بسیاری ازرسانه ها همچون
خبرگزاری صدا و سیما نیز برای پوشش خبری این همایش مهم حضور داشتند .این برنامه با سخنرانی مهندس سپیده رحییمان مدیر عامل خیریه راد
آغاز شد و با سخنرانی برخی مقامات استان همچون دکتر نخستین معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل ادامه پیدا کرد .در پایان
مراسم به دلیل استقبال فراوان از این همایش و به درخواست نماینده امور بانوان استانداری و معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ،بنا بر این شد
تا همین برنامه بار دیگر به زودی در اردبیل برگزار شود تا میزبان بسیاری از عالقمندانی باشد که این بار به دلیل ازدحام جمعیت موق نشدند در مراسم
حضور پیدا کنند .گفتنی است در این مراسم نماینده استاندار اردبیل،معاونت درمان استانداری و رییس دانشکده پزشکی اردبیل ،نیز حضور داشتند.
همچنین دکتر شراره غفوریان ( پزشک عمومی )و دکتر فرشته شجاعی (روانشناس ) از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.
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یکی از بزرگترین تفریخات و دلخوش�ی های کودکان خوراکی های مختلف و
تغدیه های متفرقه است ،در همین راستا و متاسفانه طبق آمار سازمان بهداشت
جهانی ،بیش از هش�تاد درصد کودکان تمایل زیادی به خ�وردن غذا ندارند و
بیش�تر عالقه به تنقالت دارند که اغلب دارای ویتامین نیستند.ازین رو یکی
از راه هایی که خصوصا در کشورهای پیشرفته با هدف عالقمند شدن کودکان
به غذا انجام می شود تبدیل شکل معمولی غذا و میوه ها به اشکال جذاب برای
کودکان وشخصیت های کارتونی است.
حال خیریه راز با حمایت ش�رکت دي دی واتر به مناس�بت روز جهانی کودک
جش�نواره ای از غذاهایی با اش�کال جذاب برای کودکان ب�ه میزبانی مجتمع
مسکونی اورند پیشرو برگزار کرده است و با این روش روزی به یادماندنی برای
کودکان ساخت و در عین حال با استفاده از پزشك مجرب راه هاي تغذیه سالم
کودکان را به والدین شان آموخت.

جـشـنواره غـذا
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توزیع لوازم تحریر
برای دانش آموزان
اخترآبادوصفادشت
از سوی خیریه راز انجام شد
توضیع  300بسته لوازم تحریر بین کودکان
اختر آباد و صفا دشت .
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زی�ارت کربلا در
اربعی�ن حس�ینی
دوم آبان تا  ۱۱ابان  ۱۷نفر از مجموعه
هلدینگ رایزکو به نجف،کربال و کاظمین سفر
کردند .که مسیر نجف به کربال را به صورت
پیاده طی کردند.
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حضور رس�می خیریه راز
در مراسم تجلیل از معاون
اجتماعی وزارت بهداشت
وزیر بهداش�ت در مراس�م تجلیل و تکریم از معاون اجتماعی وزارت بهداشت از
لزوم همکاری س�ازمان های مردم نهاد با وزارت بهداش�ت در دوره تحریم سخن
گفت و همچنین ادامه داد :هیچ نظام سالمتی در دنیا بدون همکاری مردم موفق
نخواهد شد.
در این مراسم که خیریه راز به عنوان تشکلی مردم نهاد به صورت رسمی از طرف
وزارت بهداشت دعوت شده و حضور داشت از سازمان ها و تشکل های مردم نهاد
نیز تجلیل و تقدر به عمل آمد.
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چند توصیه برای سالم ماندن ماشین های نو

خودروتان را «صفر» نگه دارید
[ [توصیه های کوتاه

 .1اولین نکته و مهم ترین بخش به صاحب خودرو مربوط میش�ود ،اگر ش�ما
فردی خوشسلیقه و منظم باشید بدون شک خودرو ش�ما نیز همیشه سالم
و باکیفیت خواهد بود .بنابراین در نگهداری خودرو باید بسیار باسلیقه عمل
کنید .حتم ًا دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری خودرو خود را مطالعه کنید.
چرا که هر خودرو دستورالعمل نگهداری و استفاده منحصربه فرد خود را دارد .
 .2درصورت اینکه منزل ش�ما پارکینگ دارد ،س�عی کنید خودرو خود را در
پارکینگ پارک کنید و از پارک آن در کنار خیابان خودداری کنید .با این کار،
احتمال سرقت را هم تا حد زیادی کاهش داده اید.
 .3اگر خودروت�ان را در پارکینگ می گذارید ،آن را جای�ی پارک کنید که در
معرض آلودگی و نور مستقیم خورشید نباش�د ،تابش مستقیم نور خورشید
عالوه بر بدنه به پوشش داخلی خودرو بهشدت آسیب میرساند.
 .4بدنه خودرو یکی از مهم ترین فاکتورها برای نش�ان دادن س�الم بودن و نو
ماندن ماشین است .بدنه ماشین ش�اید معنای این حرف را ماشین بازها بهتر
بدانند .تعداد زیادی از افراد هس�تند که بعد از خرید خ�ودرو صفر و یا درحد
صفر ،خیلی دوست دارند که ماشین خود را بهنحوی نگهداری کنند که مانند
روز اول باش�د و همانطور بدون نقص و زیبا باقی بماند .عده زیادی اما هستند
که توجه ندارند خودرو نیز مانند بس�یاری از لوازم شخصی و لوازم منزل نیاز
به نگهداری و رسیدگی دارد و برای نو ماندن باید وقت صرفشان شود .در این
گزارش با تعدادی از این راهکارها آش�نا شوید.برای سالم ماندن باید همیشه
تمیز باش�د ،وجود آلودگی و گرد و غبار باعث لطمه زدن به رنگ بدنه خودرو
میشود .پس برای پاکس�ازی بدنه از دس�تمال و مواد پاک کننده باکیفیت و
مناس�ب اس�تفاده کنید .همچنین بعد از شستشو ،آن را خش�ک کنید و در
صورت نفوذ آب به داخل ،با دقت تمام رطوبت را ازبین ببرید.
 .5موتور ماشین را به دقت چک کنید .از محکم بودن اتصاالت موتور مطمئن

باش�ید و به صداهای خروجی از خ�ودرو دقت کنی�د ،چرا که براس�اس نظر
کارشناسان فنی بسیاری از این صداها ،در اثر مشکالت فنی ایجاد می شوند.
 .6به برق خ�ودرو خود اهمیت دهید .از س�یمهایی که روک�ش آن ها معیوب
است به سادگی نگذرید ،چرا که به راحتی می توانند یک فاجعه به بار بیاورند.
 .7فش�ار باد الس�تیک ها را حداقل ماهی یک بار چک کنید .میزان فشار باد
توصیه شده توسط کمپانی ،اکثرا ً در پشت درپوش درب باک بنزین و یا داخل
درب صندوق عقب و یا روی ستون وسط ( )Bسمت راننده نوشته شده است.
 .8به عالمت های ماشین بی توجه نباش�ید .وقتی چراغی شبیه موتور روشن
می شود ،یعنی مش�کلی در موتور ایجاد شده اس�ت که باید به آن رسیدگی
کنید .یا چراغ روغن به شما گوشزد می کند باید آن را تعویض کنید.
 .9توجه به دود خروجی از اگزوز خودرو میتوانیم بفهیم که در دل خودرو ما چه
میگذرد .جالب است بدانیم که رنگهای مختلف میتواند معنیهای مخصوص
خود را داشته باشد.
[ [این نکات مهم ترند!

 .1روغن ترمز و منبع آن نکته بسیار مهمی در نگهداری سالم و دقیق از خودرو
اس�ت و هر روز یک بار باید س�طح روغن در مخزن روغن ترمز بازدید ش�ود.
درپوش منبع روغن ترمز را قبل از بازکردن آن تمیز کنید ،بعضی از درپوشها
به وسیله پیچ درجای خود بسته میشوند .در بعضی از مدلهای جدید مخزن
روغن ترمز از مواد پالس�تیکی ساخته ش�ده و دارای درپوش پیچی هستند.
درپوش را باز کنید .در انجام این کار دقت کنید تا باعث افتادن و یا پاره شدن
الستیک دیافراگم زیر آن نش�وید .از ریختن و یا تماس روغن ترمز با قسمت
های رنگ شده بدنه خودرو نیز جلوگیری کنید ،زیرا این روغن باعث خوردگی
رنگ میشود.
 .2هر ماه یک بار و یا پس از طی  2000کیلومتر ،باید کش�ش تس�مههای پمپ

آب ،دینام (مولد برق خودرو) ،پمپ فرمان هیدرولیکی ،پمپ هوا و کمپرسور
دس�تگاه تهویه مطبوع و نیز شرایط آنها بررسی ش�ود .درصورت سایش و یا
نخنما ش�دن ،حتما آنها را تعویض نمایید .همچنین ارتفاع سطح روغن موتور
باید بهطور مرتب هرهفته یک بار و یا در هر توقف برای سوخت گیری بررسی
گردد .این کار بهتر اس�ت در هنگامی که درجه حرارت موتوشر در حد عادی
است انجام گیرد.
 .3مکانیک هم مانند پزشک خانوادگی اس�ت .رابطه طوالنی مدت داشتن با
مکانیک به نفع ماشین شما است .زیرا او دیگر همه دردهای ماشین را می داند و
می داند چه تعمیراتی روی آن انجام شده است .مکانیک های متفرقه بیشماری
در سطح شهر وجود دارند ،اما اگر یک نمایندگی ثابت پیدا کنید بسیار برایتان
بهتر است .مکانیک های نمایندگی های برندهای مختلف چون همه روز روی
یک برند مشخص کار می کنند ،تخصص بیشتری در کار خود دارند .به عالوه،
آن ها به قطعات فابریک ماش�ین دسترسی سریع تر و مطمئن تری نیز دارند.
اطالعاتشان نیز به روز و به لحظه است.
 .4لوله سیس�تم خن�ک کنن�ده ماش�ین ،اس�تفاده دش�واری دارد .خراب
ش�دن سیس�تم خنک کننده می تواند منجر به خرابی موتور ش�ود .ساختار
آلومینیومی و بسته موتورهای جدید نمی تواند به طور مکرر انبساط بخار آب
يا گاز در س�يلندر موتور که در نتیجه گرمای بیش از حد است را تاب بیاورند.
بنابراین ،شلنگ رادیاتور و بخاری را به طور مرتب چک کنید و پس از  240هزار
کیلومتر آنها را تعویض کنید .در این حالت خوب اس�ت پمپ آب را نیز عوض
کنید .البته آن را در زمان سرویس تسمه تایم انجام دهید.

 .5تعویض تسمه تایم هزینه زیادی دارد ،اما اگر این کار را در موعد خود انجام
ندهید ،می تواند به آسیب های جدی در موتور منجر شود .بهترین زمان برای
تعویض تسمه تایم بعد از  160هزار تا  200هزار کیلومتر است .از آنجا که تسمه
تایم اغلب پمپ خنک کننده را پیش می راند بس�یار منطقی اس�ت در همین
زمان این پمپ را نیز عوض کنید.
 .6در زمستان بسیار خوب است پیش از حرکت ،اجازه دهید کمی موتور گرم
شود .این کار باعث می ش�ود تا روغن در موتور و ترمزها به دمای الزم برسد.
یک دقیقه برای این منظور کافی است .بیشتر از این زمان فقط باعث سوخت
بیهوده بنزین می شود .در هواهای بسیار سرد – صفر درجه و زیر صفر درجه
– اگر سفر شما واجب نبود از آن چشم پوشی کنید .استارت در این هوا برای
موتور و باتری س�خت است؛ گریس سفت می ش�ود و لوله و شلنگ ها یخ می
زنند.
 .7صندلی ها و تودوزی ماشین نیز بخشی از کیفیت و عمر خودرو را تشکیل
می دهند .کاورهای قابل تعویض صندلی ها را می توان به راحتی تعویض کرد و
شست .به طور مثال ،اگر قهوه ،چای یا سس روی صندلی بریزد ،دیگر نگرانی

برای کثیف ماندن آنها وجود ندارد .شاید روکش چرم شیک و باکالس به نظر
برسد ،اما باید خیلی بیشتر از روکش های معمولی مراقب آنها باشید .کفی های
فابریک ماشین را نیز می توانید با انواع بسیار ضخیم که می توانند آب و کثیفی
را بیشتر در خود نگه دارند ،تعویض کنید.
 .8هرچه بهتر با ماشین خود رفتار کنید ،ماشین نیز بیشتر عمر می کند .سعی
کنید همه قس�مت های ماش�ین را به طور دائم چک کنید تا مشکلی نداشته
باشد .ترمزها ،ساسات و بدنه همه باید در بهترین حالت خود باشند .سعی کنید
باآرامش رانندگی کنید و الزم نیست خشم خود از ترافیک را سر فرمان ،دنده
و داشبورد ماشین خالی کنید.

 .9توجه کنید که خودروها در جاده به طور متوسط  8 10سال عمر مفید دارند
و میانگین سفر در هر س�ال حدود  24هزار کیلومتر اس�ت .البته ماشین ها و
کامیون هایی که این روزها تولید می ش�وند ،از نظر مهندسی و مواد کاربردی
بس�یار بهتر از چند س�ال قبل هس�تند .اما با همه اینها برخی دوست دارند
استفاده بیشتری از ماشین خود داشته باش�ند و در ضمن ،رینگ و موتور آن
نیز قابل اعتماد باشد .نکاتی که به آنها اشاره شد تنها برای این است که ماشین
 400هزار کیلومتر بیشتر عمر کند.
 .10اس�تفاده از قطعات مرغوب در خودرو موجب افزایش دوام خواهد ش�د،
اما عدهای از مالکان برخی خودروهای گرانقیمتتر برای این که هزینههای
جاری نگهداری خودرو را کاهش دهند ،اصوال از قطعات متفرقه برای خودرو
اس�تفاده میکنند که قیمت بسیار کمتری نس�بت به قطعات اصلی دارند .اما
مسئله اینجاست که دوام قطعات تقلبی یا غیر اصلی یدکی خودرو از قطعات
اصلی کمتر است و اگر در دراز مدت حساب کنید ،دفعاتی که مجبور به تعویض
قطعه متفرقه خواهید بود تقریبا به همان میزان یکبار خریداری قطعه اصلی
هزینه برمیدارد .همچنین با توجه به این که قطعات یدکی اصلی کمتر خراب
میش�وند ،قطعات مجاور نیز به دلیل باز و بس�ته ش�دن کمتر دوام بیشتری
خواهند داشت.
 .11مهم نیست خودرو شما بنزینی اس�ت ،دیزلی است یا دوگانه سوز! مهم
این اس�ت در هر ش�رایطی از سوخت مناس�ب ،مرغوب و متناس�ب با نیاز
خودرو استفاده کنید؛ برای مثال خودروهایی که از سیستمهای پرخوران
مثل توربوش�ارژر یا سوپرش�ارژر به�ره میبرن�د و همچنی�ن موتورهایی
که تراکم باالیی دارن�د (عدد تراکم ک�ه بعضا در کاتال�وگ خودروها ارائه
میشود .به نسبت بیش�ترین به کمترین حجم هر سیلندر در نقاط پایین و
باالی مرگ پیستون گفته میش�ود که میتواند اعدادی مثل هشت به یک
یا یازده به یک و ...باش�د) به بنزین با اکتان باال نیاز دارند و به همین علت
برای این دسته خودروها پیشنهاد میشود از بنزین سوپر یا بنزین معمولی
با مکملهای اکت�ان معتبر اس�تفاده کنید .زیرا بنزی�ن نامرغوب میتواند
منجر به پدید ههایی مثل ن�اک و در نتیجه بروز ایرادات�ی در بخش رینگ
پیس�تونها،سرس�یلندرو...ش�ود.
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نامه قطعه سازان به رئیس جمهور
طبق آخرین اظهارات وزیر س�ابق صم�ت (صنعت ،معدن و تج�ارت) «آقای
شریعتمداری»  3.5تا 4درصد تولید ناخالص داخلی در ایران به عهده صنعت
خودرو و قطعات است .همچنین این صنعت به عنوان سومین صنعت اشتغالزای
ایران پس از نفت و گاز و پتروشیمی ،دوازده درصد اشتغال کل کشور را ایجاد
کرده اس�ت ،با گردش مالی نزدیک به 12میلیارد دالر در سال .همه این موارد
نش�ان از جایگاه و اهمیت واالی صنعت خودرو در اقتصاد کش�ور دارد .دولت
آمریکا پیش تر با شناس�ایی صنع�ت اتومبیل ایران به عن�وان یکی از صنایع
مهم ،آن را در زم�ره تحریم های اولیه قرارداده اس�ت ،یعنی هم رده با صنعت
نفت کشور.
پس از نامه نافرجام قطعه سازان به وزیر س�ابق کار ،تعاون و امور اجتماعی در
سیزدهم مرداد سال جاری با امضای انجمن سازندگان قطعات ،این بار انجمن
صنایع همگن نامه ای خطاب به منتخب ملت تنظیم و به امضای هئیت مدیره این
انجمن رسانده است و از شرایط خاص این صنعت در روزهای جاری گفته است.
نامه قبلی متاثر از نوس�ان قیمت ارز بیش�تر حول محور ع�دم تخصیص ارز،
مش�کالت گمرکی ،افزایش قیمت مواد اولیه ،مطالبات انباشته قطعه سازان،
تاخیر در تخصیص ارز و فشار مضاعف گمرک ،بیمه و مالیات بود.
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مجله تخصصی خودرو

طبق آخرین اظهارات وزیر س�ابق صم�ت (صنعت ،معدن و تج�ارت) «آقای
شریعتمداری»  3.5تا 4درصد تولید ناخالص داخلی در ایران به عهده صنعت
خودرو و قطعات است .همچنین این صنعت به عنوان سومین صنعت اشتغالزای
ایران پس از نفت و گاز و پتروشیمی ،دوازده درصد اشتغال کل کشور را ایجاد
کرده اس�ت ،با گردش مالی نزدیک به 12میلیارد دالر در سال .همه این موارد
نش�ان از جایگاه و اهمیت واالی صنعت خودرو در اقتصاد کش�ور دارد .دولت
آمریکا پیش تر با شناس�ایی صنع�ت اتومبیل ایران به عن�وان یکی از صنایع
مهم ،آن را در زم�ره تحریم های اولیه قرارداده اس�ت ،یعنی هم رده با صنعت
نفت کشور.
پس از نامه نافرجام قطعه سازان به وزیر س�ابق کار ،تعاون و امور اجتماعی در
سیزدهم مرداد سال جاری با امضای انجمن سازندگان قطعات ،این بار انجمن
صنایع همگن نامه ای خطاب به منتخب ملت تنظیم و به امضای هئیت مدیره این
انجمن رسانده است و از شرایط خاص این صنعت در روزهای جاری گفته است.
نامه قبلی متاثر از نوس�ان قیمت ارز بیش�تر حول محور ع�دم تخصیص ارز،
مش�کالت گمرکی ،افزایش قیمت مواد اولیه ،مطالبات انباشته قطعه سازان،
تاخیر در تخصیص ارز و فشار مضاعف گمرک ،بیمه و مالیات بود.
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ناصر صیادی شماره پرسنلی 3131

سـرگـرمـی

راز صنعت در هر ش��ماره با برگزاری مس��ابقه پیامکی به قید قرعه به شما
خواننده محترم جوایزی اهدا می کند .شما تنها می توانید از طریق ارسال رمز
جدول به شماره 300072160در مسابقه پیامکی راز صنعت شرکت کنید.
لطفا حتما شماره پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

جایزه :
کارت هدیه
 200هزار
تومانی

ي:
افق 

ي:
عمود 

 .1این کشور درخصو ص عملكرد لجس�تيك در سا ل  2018رتبه  64را
در بين  160كش�ور عضو نايل آمد ه  -قهرما ن گرندپ�ر ي ژاپ�ن 2018
 .2تكرار يك حر ف  -س�پا س ش�يرين  -صف ،ر ج  -شناس�نامه
 .3از اديبا ن قر ن هجدهم فرانس�ه ب�ا اثر كانديد در س�ال  - 1759از
رودهاي مهم اي�ران  -اولين تبعي�دگاه ناپلئ�ون  -از آدات اس�تفهام
 .4نور و گرماي خورش�يد  -ش�هر آبي ايتاليا  -دش�من سرس�خت
 .5ذر ه ب�اردار – اولین مرکب انس�ان!  -قورباغ�ه درختي  -درجه ا ي
نظام�ي

ل  -داي�ر ه
ي از ديوي�د راس� 
 .6ه�رروز ی�ک قیم�ت دار د  -فيلم� 
 .7با ب روز  -نت وسط  -سو پ وطني  -ساز مردا ب  -پو ل خرد هند ي
 .8از عوامل اصل�ي افزايش قيمت قطع�ات يدكي در چندماه�ه اخي�ر
 .9ق�و م تايلن�د ي  -درو ن ده�ا ن  -ش�كم بند طب�ي  -عدد ي�ا كلمه
راهگش�ا  -عضو رهر و
 .10از ظرو ف آش�پزخانه مخصو ص پذيرايي  -از قطع�ات ترمز خودرو
غ
مي�  .11تاجر آ ن خلق ش�د ه شكس�پير بود – خودرو جمعی حمل مسافر -
ب-ب�زرگت�رازتيمچ� ه
فانتخ�ا 
ح�ر 
 .12اهريم�ن در آيي�ن زرتش�تي  -كنيز خان�ه پرورد ه  -مش�اجر ه و
مجادل� ه
 .13زمين آذر ي  -يك نفر  -بليغ و ش�يوا  -كوهي به ارتفا ع 3000متر
در ش�مال يونان
 .14نا م قديم س�وريه  -رقيب ديوار  -بركت س�فر ه  -تخته ،ور ق
 .15خ�ودر و آمريكاي�ي  -از كمپان�ي ه�ا ي خودروس�از ي بريتاني�ا و
س�ازنده خودرو مخصوص نخس�ت وزير اين كش�ور

 .1اتومبيل قدرتمند آلماني  -ش�ركت خودروس�از ي ژاپني
ي
ي هن�د 
ن ه�ا 
ع آري�ا 
ب الن�و 
ن-ر 
ي  -مرج�ا 
ل مغول� 
 .2س�ا 
 .3شاس�ي بلند رضواني خودروس�از ايراني االصل  -مردمك  -بن
مكي�دن

فع�ل

ب
 .4جانش�ين محمود افغا ن  -ميو ه تابس�تاني  -فرخي. ....شاعر ل 
دوخت� ه ايران�ي
 .5منقار پرن�ده  -تفاله كنج�د  -آب ش�فابخش اي�ران  -ياق�وت
 .6دس�ته دس�ته  -اجداد  -نوعي خرماي خش�ك
 .7تكبر  -پس�وند مراقبت  -جدا  -ش�ركتي در زمينه ساخت نو ت
ب�وك
 .8مكم�ل زن  -مرك�ز آمري�كا  -آزاد
 .9کش�ف كورتوس�ي در س�ا ل  - 1811آش�يانه م�ر غ  -كمپان�ي
ي توليدكنن�د ه خ�ودرو  -بل� ه بيگان� ه
فرانس�و 
 .10درخش�ا ن  -چانه  -اولين خودرو س�اخت ايرا ن از سا ل 1967
ت�ا2015
ن
 .11پايتخت گرجس�تا ن  -از انوا ع هواپيماها ي مسافربر ي در ايرا 
 گروهی خوني  -برجس�تگي زير س�طح س�وهان .12كالن  -جامه بلند قديمي بي آس�تين  -يك شش�م
 .13دور ده�ا ن  -از ج�اده ها ي مه�م اي�را ن  -از الق�ا ب حضر ت
زه�را(ع)
 .14نويس�ند ه كتا ب آوا ي وحش  -فيلم�ي از مهرجويي  -از چهار
لمعتب� ر
انجي� 
 .15یکی از اصلی ترین دالیل مرگ و می�ر در پایتخت  -برند ي در
گروه خودروس�ازي فيات كرايس�لر

رمز جدول شماره : 14
تویوتا سوپرا
پاسخ جدول شماره : 14
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