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ازنظرعقالیی،عملیاتهرس��ازمانیکهتاس��یسمی
ش��ود،بایدمنتجبهنتیجهوی��امحصوالتیملموس
شود– هرچندممکناستنتیجهومحصولیکنهاد،
تکمیلکنندهنتیجهیامحصولنهای��ینهادیدیگر
باش��د،امابه-طورکلیمیتوانگفتنتیجهعملکرد
مدیرانهرسازمانبهعنواناصلیتریندستاوردتولید

شدهتوسطآنسازمانشناختهمیشود.
درکشورهایتوسعهیافتهصنعتی،تقریباتمامتصدی
گریهایاقتصادیوبیش��ترفعالیتهایفرهنگی،
اجتماعی،خدماتیوبخشهاییازفعالیتهایمکمل
وظایفحاکمیت��ی)مانندتولیدتجهی��زاتنظامیو
امنیتی(بهبخشخصوصیسپردهشدهاست.ازآنجایی
کهدراینکشورهاسعیمیشودانجاماینفعالیتها
درفضاییکامالرقابتیصورتگیرد،بدونبهکارگیری
روشهایمدیریتنوینوحس��ابداریمدیریتکارا،
امکانتداومفعالیتموسس��اتدرای��نبازارهاوجود

نخواهدداشت.

سنجش عملکرد
برایس��نجشهرکمیتوکیفیتی،بهشاخصهایی
نیازاس��تکهبدونآنها،هیچسنجشیمیسرنیست.
درزمینهاقتصادیوکس��بوکارهنوزهیچشاخصی
جایگزینشاخصهایمتکیبراطالعاتحسابداری
وبهویژهبودجه،نشدهودرآیندهنیزنامحتملبهنظر

میرسد.
استفادهازبودجهنویسیسنتیبرایایجادشاخصدر
دنیایجدید،نهتنهاکمکچندانیبهسنجشعملکرد
نمیکندبلکهدربس��یاریموارد،موجباتالفمنابع

نیزمیگردد.
میتوانبهاینموضوعاشارهکردکهدرسازمانهای
خصوصی،س��نجشعملکردصحی��حازطریقاندازه
گیرینتیجهعملیاتیعنیسود،امکانپذیرنیستو
چهبساسودباالیسازمان،پوششمطلوبیبرایپنهان
ساختنس��وءمدیریتهایاحتمالیدرسازمانهای
خصوصیاستودرنتیجهبایدبرلزومکنترلمراحل

انجامکار،عالوهبرکنترلنتیجهوسودتکیهکرد.
متاسفانهدرکش��ورمانیزمهمترینشاخصتاریخی
سنجشعملکردبنگاههایاقتصادی،نتیجهعملکرد
مدیریتیعنیسودیازیاناس��ت.اینشاخص،هنوز
مطرحترینمعی��اربرایاندازهگی��ریموفقیتبنگاه
اقتصادیبهش��مارمیرود.هرچهزم��انمیگذردو
کسبوکارهارقابتیترمیشوند،عدماتکایصرفبه
سودوزیانباهدفسنجشعملکرد،افزایشمییابد.
بهبیانیدیگر،بااتکابهاینشاخص،عملکردمدیریت
برایس��ودآوریباکیفیتوپایداربنگاهسنجیدهمی

شود،نهصرفاسودبنگاه.
اگربرایکاربردحسابداریمدیریت،قائلبهدووظیفه
اصلیباش��یم،قطعایکیازوظایف،سنجشعملکرد
ودیگری،نقشاساس��یآندرفرآیندتصمیمسازی
است.بااستفادهازابزاروفنونحس��ابداریمدیریت،

میتوانحتیعملکردس��ازمانهای��یراکهاصوالبه
منظورکسبسودتاسیسنشدهاند،بهطورکاملمورد

سنجشقرارداد.
ازآنجاکهسازوکاربودجهنویس��یدرایران،مبتنیبر
بودجهنویس��ینوینوبهویژهبودجهنویسیبرمبنای
عملکردوفعالیتنیس��توبودجهس��االنه،برمبنای
هزینههایس��القبلوافزودندرصدیبرایجبران
افزایشقیمتهاباتوس��لبهش��یوههایبرآوردیو
یاچانهزنیتنظیممیش��ود،وازآنج��اکهاینبودجه
نویسیبهتحلیل-هایمنطقیمحاسباتعلمیوفنون
وکاربردهایحسابداریمدیریتمتکینیست،نهتنها
ابزاریمناسببرایسنجشکارآییواثربخشیفعالیت
سازمانهابهشمارنمیآید،بلکهمیتواندموجباتالف

بیشترمنابعنیزگردد.
درکشورهایپیشرفته،مقرراتیجدیددرزمینهاستقرار
مدیریتنوینواس��تفادهازابزاروفنونحس��ابداری
مدیریتبهمنظورافزایشبه��رهوریوارتقایکارایی
فعالیتهایموسسات،تدوینشدهاستوبیشتربهاین
موضوعپرداختهشدهاس��تکههرچندبودجههریک
ازواحدهایس��ازمان،بهعنوانجزئ��یازبودجهکل
سازمانبههیئتمدیرهاعالمشدهودرنهایتدرصورت
حساببودجهمنظورمیشود،ولیسازوکارهابهگونه
ایپیشبینیشدهاستکهدرقواعدجدید،حسابدهی
هریکازبخشهایسازماندرچهارچوبپاسخگویی
بههیئتمدیرهبارویکردپایشمنابعومصارفبودجه
ای،باقینماندهوبهتبعآن،عملکردهریکازمدیران
بخشهایمختلفسازماننیزموردارزیابیومحاسبه

قرارمیگیرد.
علتچنی��نتغییررویک��ردی،تغییراتاساس��یدر
مدیریتکشورهایپیشرفتهطیسالهایاخیربوده
است.برطبقاینرویکرد،مدیراندرموردنتایجحاصل
ازعملکردخودموردس��نجشقرارمیگیرند.درواقع
دستاوردهایبرنامههایاجراشدهتوسطآنهاونتایج
حاصلازعملکردش��ان،موردتوجهاست.ایندرحالی
استکهدرمفهومسنتیحسابدهی،بیشتربردادهها،
)منابعوامکانات(مقرراتوفرآیندهاواقداماتتاکید
میشود.دیگرویژگیرویکردجدید،اجرایبرنامههابه
صورتمشارکتبادیگراندرجهتتحققهرچهبهتر

اهدافسازماناست.
دررویکردجدید،تفویضاختی��اربهمدیریتاجرایی
برنامهها،ب��همنظوربهرهگیریازن��وآوریها،اعمال
صالحدیدشخصیوانعطافمنطقیدرتصمیمگیری

آگاهانهدرزمینهمصرفمنابع،لحاظشدهاست.
دررویکردجدیدوظایفحسابدهیاثربخشدرتمامی

بخشها،بهسهگروهزیرتقسیممیشود:
الف: رعایت قوانین و مقررات 
ب: اتکاپذیری گزارش دهی 

ج. صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی

ایندرحالیاستکهدرساختارمقرراتیونظارتیرایج
درایراندرش��رایطکنونی،فقطبهپرسشهایذیل

پاسخمیدهد:

الف:آیاوصولدرآمدهاوانجاممخارج،درچهارچوب
مقرراتصورتمیگیرد؟)رعایت(

ب:آیامخ��ارج،درمحدودهبودجهمص��وبانجاممی
شوند؟)کنترلبودجهای(

ج:آی��انتایجعملکردب��ااهدافازپیشتعیینش��ده
مطابقتدارد؟)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،بهمعنایمطابقتنتایجحاصلازهرفعالیت
یابرنامهب��انتایجموردانتظاراس��ت.ب��هبیانیدیگر
دس��تیابیبهاهدافمطلوبوسیاس��تگذاریشده

سازمان،نتیجههرفعالیت)مدیریت(اثربخشاست.
نتیجهگیری

درفرآیندحسابدهیاثربخش،فعالیت)برنامه(بایدبه
گونهایتعریفش��ودکهاطالعاتقابلجمعآوریاز
عملکرد،اطمینانیمعق��ولازرعایتصرفهاقتصادی،

کاراییواثربخشیعملیاترابهوجودآورد.
بهبیانیدیگ��ر،اطالعاتمربوطبهه��رفعالیتاگربه
گونهایباشدکهبتواننتایجعملکردراازلحاظرعایت
صرفهاقتصادی،کاراییواثربخشی،بهسادگیارزیابی
کرد،دراینصورت،میتوانفرآیندحسابدهیبنگاه
اقتصادیرااثربخشتوصیفکرد.درغیراینصورت،
اطالقاینصفتبهفرآیند،حتیبافرضرعایتکامل
قوانینومقرراتبودجهمصوبوگزارشدهیمطلوب،

نادرستخواهدبود.
درایران،قاعدتابودجهوبرنامهس��االنهدرچهارچوب
برنامهپنجسالهتوسعه،تنظیممیشود.دراکثرموارد،
بیناه��دافبرنامهباآنچهکهاتفاقم��یافتد،تفاوتی
فاحشوجوددارد)کهالبتهموضوعبحثمانیس��ت(.
موضوعما،تحققبرنامههایس��االنهازطریقرعایت
صرفهاقتصادی،کاراییواثربخش��یمطلوباس��ت.
فرآیندحس��ابدهیدربخشعمومی،ش��املبودجه
نویسیبهگونهاینیس��تکهبتوانبراساساطالعات
قابلجمعآوری،اقدامبهارزیابیاینسهشاخصکرد.
ایندرحالیاستکهمی-توانباتوجهبهمنابععظیم
بهکارگرفتهشده،نتایجعملکردراازهرجهتنامطلوب

توصیفکرد.
ازس��ویدیگر،درصورتیکهازس��امانهحسابداری
صنعتیک��هدرآن،الزامابایدمبنایحس��ابداریاز
نقدیبهتعهدیتبدیلش��ود– بهرهبرداریشود-،
میتوانبودج��هموردنی��ازرابهصورت��یمطلوب
برمبنایعملکردمحاس��بهک��ردهواختصاصداد.
دراینصورت،بودجهمیتواندش��اخصیمناس��ب
برایس��نجشعملکرد)کارایی،اثربخشیوصرفه
اقتصادی(باش��د.اطالعاتویافتههایناش��یازبه
کارگیریحسابداریبهایتمامشده،زمینهافزایش

بهرهوریبنگاهاقتصادیرافراهممیآورد.

  داود رحیمی

مدیر مالی ماد پارت راز

کاربرد حسابداری مدیریت در سازمانها و بنگاههای اقتصادی 

سـرمـقـالـه
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یک معنای ساده!
درآییننامهراهنماییورانندگیاینطورتعریفشدهاست؛»آمدوشدوسایل
نقلیهدرشریانهایشهریوبینشهری«.ازاینتعریف،اینطوربرمیآیدکه
وقتیترافیک»سنگین«شود،یاشریانهایش��هریوبینشهریکوچکترو
تنگترازقبلشدهیاتعدادوسایلنقلیهحاضردراینمسیرهابیشازپیششده
است.ایندومورد،منطقیترینوروتینتریندالیلیهستندکهمیتوانندروی
سبکیاسنگینبودنفاکتورترافیک،تاثیربگذارند.البتهدرکنارایندومورد،
اتفاقاتغیرقابلپیشبینیمثلتصادف��اتخیابانیهموجودداردکهمعادالت
رابرهممیزند؛تصادفاتیکهدرروزهایبارانیخیلیزیادمیش��ودوبهیکیاز
مهمترینعواملزیادکنندهترافیکبدلمیش��ود.آبگرفتگ��یدرخیابانها،
نشس��تخیابانهاودرروزهایطوفانی،سقوطدرختهاوتخریبشریانهای
شهری،ازدالیلیهس��تندکهدرروزهایبارانیدرعبورومرورشهریاختالل

ایجادمیکنند.

مسیر لغزنده است
چرادرروزهایبارانیآمارتصادفاتباالمیرود؟وقتیش��هربارانیمیش��ود،
خیسشدنسطحخیابانهاوترکیبش��دنآبموجوددرآنهاباروغن،دود
اگزوزو..یکترکیبلغزندهدرخیابانه��اایجادمیکندوباعثباالرفتنحجم
تصادفمیشود.یکیازمهمتریندالیلترافیکدرروزهایبارانیهمینمسئله

است،تصادف!خیابانهادرروزهایبارانیبهخودیخودلغزندههستندووجود
اینترکیباتدرمسیروسایلنقلیه،ریس��کتصادفراخیلیباالمیبرد.نکته
دیگرایناس��تکهخیسشدنشیش��هاتومبیلهایاریزشقطراتبارانروی
صورترانندگانموتورسیکلتها،دالیلیهس��تندکهتسلطآنهارویشرایط
محیطیراکممیکن��دوتصادفاتزیادیرادرروزه��ایبارانیمیبینیم.نکته
دیگرایناستکهسهمقابلتوجهیازس��فرهایروزانهمردمبهوسیلهتاکسی
هاصورتمیگیرد.اینمسئلهباعثشدهاس��تدرروزهایبارانیوبرفیاین
شیوهحملونقلینایابشودویافتشدنتاکس��یدربستیدراینروزهارشد
چشمگیریپیداکندواکثرتاکسیهابهدنبالمسافردربستیباشند.همینامر
باعثمیشودتعدادزیادیمسافردرکنارخیابانزیربارانماندهومنجربهبروز

مشکالتیبرایمردموترافیکسنگینماشینوانساندرخیابانشود.

خودروتان باید آماده باران باشد
1.تایرها،قسمتیازخودروهستندکههوایبارانیوجادهخیس،بیشترینتاثیر
رادرعملکردآنهامیگذارد،وظیفهاصلیالس��تیکخ��ودروحفظاصطکاکو
کششکافیمیانخودرووسطحجادهاستودرصورتلغزندگیجاده،کارتایر
برایانجاماینوظیفهسختترمیشود.بنابراینبه4فصلبودنتایرها،شکلآج
وشیارهایرویتایردقتکنید.متاسفانهاکثرتایرهایوارداتیموجوددربازار
ما،تایرهایتابستانیهستندونوعطراحیآجالستیکهایآنهابهگونهایست
کهنمیتوانندبهراحتیآبرویجادهراشکافتهوبهسمتخارجهدایتکنند.

ترافیک؛ کلمه ای زجرآور که بارها و بارها آن را در طول یک روز می ش�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 همه ی ما پیش بیاید، این باش�د که چرا در یک روز بارانی، یک سفر ش�هری که در نهایت بیست دقیقه 

طول می کش�د، باید به یک س�فر غیرمنتظره  چهارس�اعته تبدیل ش�ود؟

  یگانه عصاری
خبرن��گار

همه قواعد رانندگی در روزهای بارانی

ترافیک بی امان در باران

گـزارش
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2.ازعملکردصحیحواس��تانداردبودنچراغهایخودروخودمطمئنباشید،
ضمناایننکتهرافراموشنکنیدکهپرتابنوربیشترالزامابهمعنیدیدبهتردر

زمانبارندگینیست.
3.ازلنتهایاستانداردوباکیفیتاس��تفادهکنید،روغنترمزخودرورانیزدر

موعدمقرردردفترچهراهنمایخودروتعویضنمایید.

برای کمتر شدن ترافیک
1.حدود30دقیقهبارشمداومالزماس��تتاجادهشستهشدهوازروغنپاک
شود.بنابرایندرزمانیکهبارشتازهشروعشدهرانندگینکنیدواینکاررابه

نیمساعتتایکساعتبعدازآغازبارشبارانموکولنمایید.
2.رادیووضبطراخاموشوبرایمدتیازگوش��یوگجتهافاصلهبگیرید.از
بحثهایبیموقعبپرهیزیدوهرچیزکهباعثحواسپرتیشمامیشودرااز
خوددورکنید.اینکارباعثمیشودازتصادفاتجلوگیریشودوبهاینترتیب

ترافیکروانترباشد.
3.درشرایطجویمعمولوبهصورتاستانداردشمامیبایستفاصلهسهالی
چهارثانیهایباخودروجلویخودداشتهباش��یدکهبههنگامرانندگیدرزیر
بارشباراناینعددبه۵ثانیهافزایشپیدامیکند.بااینکارعالوهبرداش��تن
زمانکافیبرایعکسالعملدرجادهلغزندهازپاش��یدهش��دنآبجادهروی

خودروشماهمکهموجبحادثهمیشود،جلوگیریبهعملمیآید.
4.درصورتیکهدرجادهیاخیابانهاباآبهایجمعشدهمواجهشدیدبارعایت
نکاتایمنسعیکنیدازداخلآنردنشوید.اصالحشبکهجمعآوریآبهای

سطحییکیدیگرازوظایفدولتمرداناست.
۵.عدمتوجهبهقوانینراهنماییورانندگیتوسطرانندگاندرروزهایبارانی
ازجملهعواملیاستکهسببمیشوددراینروزهاساعتهادرخیابانبمانیم.
چراکهم��واردیهمچونپارکدوب��ل،توقفوپارکغیرمج��از،دورزدنهای
غیرمجازوحرکتدرمسیرهایممنوعدراینروزهاافزایشمییابدکهبرپیچیده

شدنشرایطترافیکیمعابرمیافزاید.
6.رانندگانهمبایدکمککنندتاترافیکهایبارانیکمکمگرهاشبازش��ود.
درستاستکهخیابانهاوسیستمحملونقلدچارمشکلاستاماشایدبتوان

بادرصدیازرعایتقوانینترافیکیاینمشکلراسبکترکرد.
7.توس��عهناوگانحملونقلعموميوبهبودسطحس��رویسآنبخصوصدر
ساعاتاوجترافیکمهمترینراهکارياس��تکهبایدموردتوجهقرارگیرد.در
شرایطبارانیوبرفیکهمنجربهکاهشظرفیتش��بکهمعابرمیگردد،ایجاد
تناسبمیانعرضهوتقاضایحملونقلوپیشگیریازگسستجریانترافیک

درمعابرشریانیوبزرگراههانیازمندتغییربخشیاز
سفرهایروزانهازمدحملونقلشخصیبهحملونقل
عمومیمیباشد.بهعبارتدیگرظرفیتحملونقل
عمومينبایددرشرایطعادياشباعباشدتادرشرایط
غیرعادينظیربارندگيبتواندبهتقاضایسفرافزوده

شدهبهنحومناسبومطلوبیپاسخدهد.
8.صبورباش��یدوبهای��ندقتکنیدک��هبوقزدن
هایفراواندرآنش��رایطباعثحلشدنترافیک

نمیشود.

چند توصیه بارانی!
1.رانندگ��يدربرفوب��ارانمهارتبیش��تريمي
خواهد.اگرهن��وزدررانندگیتازهکارهس��تید،در

روزهایبارانیباوسایلنقلیهعمومیترددکنید.
2.ازس��المبودنبرفپ��اککنهايجل��ووعقب
مطمئنباش��یدوس��رعتبرفپاککنماش��ینرا

باتوجهبهشدتبارانتنظیمکنید.
3.مراعاتعابرانپیادهرابکنی��د.خیابانپرازچاله
هايکوچکوبزرگاستکههنگامبارانپرازآبمي
شوند.شرطانصافایناستکهازچالههابااحتیاط

عبورکنیدتاآبگلآلودبهعابراننپاشد.
4.اگرهنگامبارشبارانمجبوربهگرفتنترمزش��دیديشدید،چندباربهطور
پیایيپارارويترمزفش��اردهید.ب��ااینکارازلیزخوردنماش��ینجلوگیري
خواهیدکرد.البتهرانندگانماشینهایيکهبهترمزABSمجهزند،خیالشان
ازاینبابتراحتتراست،زیرااینترمزهابرايلیزنخوردندرچنینشرایطي

طراحيشدهاند.
۵.س��رعتباالدربارانخطرتصادفراچندینبرابرمیکند.هنگامبارندگي،
حداکثرسرعتهايمجازتعیینشدهبرايمعابرمختلفکاهشميیابدوشما
بایدباسرعتکمتريرانندگيکنید.ایناحتیاطدرسرعت،برايوقتيکهتازه
بارانشروعشدههمصادقاست.یعنيوقتيکهتازهزمینترشده،اصحطکاک

کاهشميیابد.
6.ازسبقتگرفتنبپرهیزید.چرخاندنفرمانبهمقدارزیاد،ضربهايبهعقب
خودروميزندکهموجبس��رخوردنآنميش��ودوخ��ودرودرجهتعکس
حرکتبرميگردد.درعینحال،خودرورادردندهنگهداریدوازخالصکردن
آنبپرهیزید،زیرادراینحالتبهکمش��دنس��رعتکمکميکندوحداکثر

کنترلرابهرانندهميدهد.
7.شایداینسوالپیشبیایدکههنگامس��رخوردن،چگونهخودرورامتوقف
کنیم؟بهترینکار،ایناستکهاعتمادبهنفسداشتهوبهخودمسلطباشید.از
ترمزکردنبپرهیزید،زیراضربهزدنبهترمز،رويسطحلغزنده،چرخهاراقفل
ميکندوباعثلغزشوسرخوردنبیشترميشود.بایددرجهتيحرکتکنید
کهقسمتعقبخودروسرميخورد)فرمانرابههمانطرفبچرخانید(وهر
زمانخودروبهحالتمستقیمدرآمد،درجهتدلخواهخودحرکتکنید.خیلي
آهستهرويترمزفشاردهیدتاازسرعتخودروکاستهشودیاآرامرويگازفشار

دهیدتاخودروبهحرکتخودادامهدهد.
8.ازرفتوآمدهایغیرض��روریخوداریکنیدوتاج��ایممکنحملونقل
عمومیرابرایانجامام��ورروزمرهانتخابکنید.درصورتاس��تفادهازخودرو
شخصی،زمانیدوتاسهبرابرنس��بتبهروزهایمعمولبرایرسیدنبهمقصد

درانتظارتانخواهدبود.
9.بهصورتمعمولواس��تاندارددستانش��مابایدبهصورتساعت9و3ای
ساعت،رویفرمانخودروقراربگیرد.بادراختیارداشتنهردودستدرهنگام
رانندگیمطمئناس��رعتعملشمادرمواجهباخطراتوس��وانحافزایشمی
یابدوسریعترواکنشنشانمیدهید.حالکهریسکاتفاقافتادناینسوانح
چندبرابرمیشود،پساستفادهوبهکاربردنهردودس��تبههنگامرانندگی

امریاجتنابناپذیربرایرانندگیایمناست.
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اخـبـار داخـلـی آذر ماه 97

تولید موفقیت آمیز سمند در کشور آذربایجان

معرف�ی مدیرعام�ل جدی�د بهم�ن موت�ور

تیم مهندسی شرکت ایران خودرو توانست با همکاري کارشناسان اعزامی 
از س�ایت تبریز، اولین خودرو س�مند ال ایکس با موتور EF7 را در سایت 
نفت چاله آذربایج�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 SKD سمند و راه اندازی 

خط تولید این خودرو در سایت نفت چاله آذربایجان و اجرای موفق چرخه 
کیفی این محصول، گام بلند دیگری را در مسیر اعتالي صنعت خودروسازی 
کش�ور برداش�ته اس�ت. درحال حاضر، برنامه تولید س�مند ال ایکس در 
این س�ایت، روزانه 10 دس�تگاه بوده که قابل افزایش به 30 دستگاه است. 
بسته بندی و ارس�ال قطعات اولین محموله صادراتی س�مند به جمهوری 
آذربایجان در س�ایت تبریز نیز به انجام رسیده اس�ت. خودروهایی که در 
این کارخانه تولید و به بازار منطقه عرضه می شود، مطابق با استانداردهای 
روز و استاندارد یورو5 خواهد بود. همچنین تولید قطعات این خودروها در 
جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده و با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
این شرکت ها 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 97، هم 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 97 آغاز شد. این س�ایت با ظرفیت تولید 6 هزار دستگاه در 
سال افتتاح شد که قابلیت افزایش تا 50 هزار دستگاه در سال با تولید در سه 
شیفت کاري را دارد. گروه صنعتی ایران خودرو در بازار خودرو آذربایجان، 
با شرکت های 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.

تصویب الیحه دولت در مجلس شورای اسالمی
استفاده از صندلی کودک در خودرو اجباری شد

کمیس��یونصنایعومعادنمجلس،الیحهدولتدربارهاجراییشدناستفاده
ازصندلیکودکدرخ��ودرورابهتصویبرس��اند.»ولیملکی«،س��خنگوی
کمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاس��المی،بااشارهبهجزئیاتجلسه
عصرروزیکش��نبه،27آباناینکمیس��یون،گفت:»دراینجلس��هکمیسیون
صنایعومعادنمجلس،الیحهدولتدربارهاجباریش��دناستفادهازصندلی
کودکبرایسرنشینانعقبموردبررسیقرارگرفتوطبقمصوبهکمیسیون
صنایعومعادنمجلسورأیاکثریتاعضایکمیس��یون،اس��تفادهازصندلی
کودکدرصندلیعقبخودروبرایحفظایمنیبیشترکودکاناجباریشد.«
بهگفتهملکی،مصوبهکمیسیونصنایعومعادندربارهاجباریشدناستفاده
ازصندلیکودکدرخ��ودرو،پسازتصوی��باعضا،جهتبررس��یدرصحن
مجلس،تقدیمهیئترئیس��هپارلمانشد.سخنگویکمیسیونصنایعومعادن
مجلسهمچنی��نگفت:»دربخشدیگریازاینجلس��ه،موضوعاتیپیرامون
افزایشقیمتخودرومطرحوقرارشدکهرسیدگیبهاینموضوعدرجلسات
بعدیکمیس��یوننیزادامهپیداکند.«الیحهاجباریشدناستفادهازصندلی
کودکدرخودرو،برایافزایشایمنیکودکاندرخودرووکاهشآمارتلفات

کودکاندرتصادفاتتوس��طوزارتخانهراهوشهرسازی،اواخرشهریورماهدر
دولتمطرحش��دوبهتصویبهیئتوزیرانرس��ید.برایناساس،سرنشینان
خودروهایسواریکهسنکمتراز10س��الیاقدکوتاهتراز13۵سانتیمتر
دارند،بایدازصندلیک��ودکدرصندلیهایعقباس��تفادهکنندونوزادان
کمتراز1۵ماهنیزبای��ددرصندلیعقبخودروهایس��واریبررویصندلی
کودکوپشتبهجهتحرکتقرارگیرندوبامتخلفانبرابرجریمهپیشبینی

ش��دهدرجدولجرایمرانندگیبرخوردمیش��ود.

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید

»محمد ضرابیان« بهعنوانمدیرعاملجدیدش��رکت»بهمنموتور«معرفیشد.
ضرابیاندانشآموختهرش��تهمهندس��یمتالورژیدرمقطعلیس��انسازدانشگاه
صنعتیاصفهان،فوقلیسانسمهندسیمتالورژیازدانشگاهعلموصنعتودکتری
)DBA(است.ویبا2۵سالفعالیتدرگروهبهمنسوابقمختلفیچونمدیرعاملی
شرکتبازرگانی»عصربهمن«،قائممقاممدیرعاملش��رکتبهمنموتور،معاونت
طرحوتوس��عهگروهبهمن،معاونتتامینش��رکتبهمنموتور،معاونتمهندسی
ش��رکتبهمنموتور،مدیریتپروژهمزدا3وکامیونتایس��وزو،عضوهیئتمدیره
شرکتهایصنایعایران،شاسیس��از،صنایعریختهگریایران،عضوهیئتمدیره
گروهبهمنوبهمنموتوررادرکارنام��هخوددارد.محمدضرابیانهمچنیندرحال
حاضرعضوهیئتمدیرهموظفگروهبهمنوباحفظس��مت،عض��وهیئتمدیره
شرکتبهمنموتوراستومدیریتتوسعهکسبوکارگروهبهمنراهمبرعهدهدارد.
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تولید نخستین پژو 301  توسط ایران خودرو 

نخس��تینخودروپژو301،محص��ولجدیدایکاپباهمکاريش��رکتس��اپکوو

س��ازندگانوبابیشاز60درصدداخليس��ازي،تولیدش��د.»محمدرضامعتمد«
مدیرعاملشرکتایکاپدراینبارهگفت:»اینمیزانساختداخليسازيمحصول
باالترازالزاماتتعیینشدهازسويوزارتصنعت،معدنوتجارتاست.«معتمدبا
اشارهبهاینکهسازندگانداخليدرحالحاضرتولیدآزمایشیقطعاتراآغازکرده
اند،اعالمکرد:»امیدواریمطبقبرنامهبتوانیممجوزه��ایقانونیخودراتاپیشاز
پایانامسالدریافتکردهوتولیدانبوهخودرو301راتاقبلازشهریورماهسالآینده
آغازکنیم.«ش��رکتایکاپدرحالانجامتعهداتخوددرقبالمشتریانثبتنامي
خودروهای2008اس��تووضعیتخدماتپسازفروشاینخودروبس��یارخوب
ارزیابيميش��ود.بهگفتهمدیرعاملایکاپ،هماکنون64نمایندگیگریدیکدر
ایساکودرحالارائهخدماتکاملو40نمایندگیگریددونیزدرحالانجامخدمات

فوریهستندکهبهتدریجتعدادآنهاافزایشپیداخواهدکرد.

افت 3.۷ درصدی رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی

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

وزارتصنعت،معدنوتجارتآخرینآمارتولیدخودرورااعالمکردکهبرایناساس،شاهدافت
تولیدخودرودربازهزمانیاولتاآخرمهرماهبودهایم.براساسگزارشوزارتصنعت،معدن
وتجارتتولیدانواعخودرودرمهرماهسالجاریبه83هزارو27دستگاهرسیدکهنسبت
بهمدتمشابهدرسالگذشتهکه137هزارو914دستگاهبوده،39.8درصدکاهشداشته
است.اینآماربهتفکیکنوعخودروبهاینترتیباستکهتولیدانواعسواریدرمهرماهامسال
76هزارو909دستگاهبودهکهنسبتبهتولید128هزارو838دستگاهیمدتمشابهسال
گذشته،کاهش40.3راتجربهکردهاست.دراینمدت،تولیدانواعاتوبوسنیز73دستگاهبوده
کهنسبتبهمهرسالگذشتهکه182دستگاهبودهاست،۵9.9درصدکاهشداشتهاست.
همچنینتولیدانواعوانتدرمهرماهامسال4823دستگاهبودهاستکهبهنسبتتولید7۵04
دستگاهیدرمهرماهسالگذشته،کاهش3۵.7درصدیداشتهاست.مهرماهامسالتولیدانواع
کامیونت،کامیونوکشندهباکاهش31.3درصدیروبهروشده،بهگونهایاز1277دستگاه
درمهرماهسالگذشتهبه877دستگاهرسیدهاست.امابرخالفاینمحصوالتتولیدانواعون،
مینیبوسومیدلباسدرمهرماهسالجارینسبتبهمدتمشابهسالگذشتهباافزایشهمراه
بودهاست.همچنینگزارشوآمارهایمنتشرشدهدیگرازسویاینوزارتخانهحاکیازاین
استکهدر6ماهنخستامسال۵40هزارو900دستگاهخودروسواریدرکشورتولیدشدهکه
نسبتبهمدتمشابهپارسال،16درصدکاهشیافتهاست.براساساینآمارهادرنیمهنخست
امسال27هزارو600دستگاهوانتتولیدشدکهدرمقایسهبامدتمشابهپارسال،1۵.8درصد

کاهشداشتهاست.تولیداتوبوس،مینیبوسووندراینمدترشدداشتوباافزایشی24.7
درصدینسبتبهمدتمشابهپارسال،تولیداینخودروهابه2هزارو193دستگاهرسید.در
6ماهنخستامسال6هزارو18۵دستگاهکامیونکشنده،146دستگاهکمباینوهفتهزارو
294دستگاهتراکتورتولیدشدکهدرمقایسهباپارسالبه-ترتیب10.7درصد،62.4درصدو
9.۵درصدکاهشداشتهاست.پیشازاین،وزارتصنعت،معدنوتجارتازتولید482هزارو

700دستگاهخودروسواریدرکشورازآغازامسالتاپایانمردادماهخبردادهبود.

شرکتبازرسیکیفیتواستانداردایراندرجدیدترینگزارشخودبهمیزانرضایت
مشتریانازکیفیتخودروهایساختداخلدریکسالپرداختهاست.دراینگزارش،
رضایت14263نفرازمش��تریانکهدربازهزمانیزمس��تان9۵وبهار96خودروخود
راخریدهاند،ازمنظرکیفیتاولیهوکیفیتدواممحصولبررس��یش��دهاست.حدود
90درصداینافرادمردو10درصدرابانوانتشکیلمیدهند.همچنیندرحدود48
درصدایشاندربازهسنی31تا4۵س��القراردارند.براساسایننظرسنجیبهصورت
کلیرضایتمشتریانازکیفیتخودروپسازحدودیکسالاستفادهبا3.7% کاهشاز
عدد706به681درمقیاس1000امتیازکاهشیافتهاست.همچنینباافزایشمیزان

مصرفپساز20هزارکیلومترمیزانافترضایتبیشترمیشود.بیشترینافترضایت
مشتریانازکیفیتخودروپسازحدودیکسالاستفادهازخودرو،بهصورتمیانگینبه
ترتیبمربوطبهبرندهایخودروایرانیبا۵.27%افت،برندهایفرانسویمونتاژداخلبا
3.37%افت،برندهایچینیبا2.77%افتوبرندهایکرهجنوبیمونتاژداخلبا%1.79
افترضایتمشتریانازکیفیتاستودرنهایت،برندهایخودروژاپنیمونتاژداخلبا
1.47%،کمترینمیزانافترضایتمشتریانازکیفیتدوامخودرونسبتبهکیفیتاولیه
راداشتهاند.برایناساس،بیشترینکاهشرضایتمشتریانازکیفیتمحصولبهترتیب
درشاخصهایکیفیترنگبدنهبا9.2%افت،سکوتوآرامشنسبیداخلاتاقبا%8.9
کاهش،عملکردترمزبا8.4%افت،عملکردبرف-پاککنوشیشهشویبا7.3%کاهشو
عملکردمجموعهکالچباکاهش6.6درصدی،رخدادهاستودرمقابلرضایتمشتریاناز
کیفیتخودروپسازحدودیکسالسواریخودرو،درمولفهوضعیتموتوربا6.۵درصد
افزایشرضایت،تناسبمصرفسوختبامشخصاتارائهشدهازشرکتخودروسازبا2.3
درصدافزایشونحوهبازوبستهشدندرهاباحدود2%درصدبهترتیببیشترینافزایش
رضایتراکس��بکردهاند.ازدالیلباالرفتنرضایتمشتریانازکیفیتخودروپساز
گذشت1۵ماهازتحویلخودرورامیتوانبهرفعبرخیازایراداتدرشبکهنمایندگیهای
خدماتپسازفروششرکتهایخودروسازوپایینآمدنسطححساسیتمشتریان

نسبتبهخودرومورداستفادهدرمقایسهبازمانتحویلخودرونواشارهکرد.
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بازشدن ثبت سفارش واردات خودرو فعال مقدور نیست

از ابتدای سال آینده رخ می دهدمشکالت رنو بعد از قطع همکاری با شرکای ایرانی 
خبری از مشتری جدید نیست

قطعهمکاریرنوباش��رکایایرانیبرایدومینم��اهمتوالیادامهیافتوگزارش
جدیداینش��رکتفرانس��وینش��اندادمقاماترن��وبهرغمادعایخ��ودهنوز
نتوانستهاندجایگزینیبرایبازارپرسودایرانپیداکنند.براساسجدیدترینآمار
منتشرشدهازسویاینخودروسازفرانسوی،اینش��رکتطیدومینماهمتوالی
هیچفروش��یدربازارایراننداش��تهوباپیرویازتحریمهایآمری��کاعلیهایران
فروشمحصوالتخودرادرایرانبهطورکاملمتوقفکردهاس��ت.اینش��رکت
فرانسویدرماهس��پتامبرگذش��تهوبهیکبارهفروشمحصوالتخودرادربازار
ایرانمتوقفکرد.براس��اسجدیدترینگزارشرنو،اینش��رکتدرماهاکتبرنیز
ازروانهک��ردنمحصوالتخودبهب��ازارایرانخودداریکردهاس��ت.رنوباوجود
روابططوالنیوگس��تردهباخودروس��ازانایرانیبهیکبارههمکاریهایخودرا
متوقفکردهاست.اینشرکتدردورهاولتحریمهایخودروییکهتوسطدولت
اوباماعلیهایرانبهاجراگذاش��تهش��د،همکاریهایخودراباایرانکاهشداده
بود،امادردورهجدیدتحریمهااینهمکاریهارابهطورکاملقطعکردهاس��ت.
درحالیکهایرانبخشمهمیازبازاراینشرکتفرانسویرابهخوداختصاصداده
بود،مقاماترنوبهس��هامدارانخودوعدهدادهاندبایافت��نبازارهایجدیدزیان
ازدستدادنبازارپرس��ودایرانراجبرانخواهندکرد.ایندرحالیاستکهرنو
درگزارشجدیدخوداذعانکردهاستهنوزنتوانستهجایگزینیبرایبازارایران
پیداکند.رنودراکتبرامسال1۵۵هزارو848دس��تگاهخودروروانهبازارجهانی
کردهکهاینرقمنس��بتبهمدتمشابهس��القبل11هزارو38دستگاهکاهش
داشتهاست.متوسطفروشماهانهرنوبهایرانپیشازتحریمهادرحدود11هزار
دستگاهبودهاستواینگزارشنشانمیدهدرنوهنوزنتوانستهاستبرایحدود

11هزاردستگاهخودروییکههرماهروانهبازارایرانمیکرد،مش��تریپیداکند.

توقف شماره گذاری خودروهای فاقد 
استاندارد یورو5 

س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت اعالم کرد از ابتدای فروردین س�ال 9۸ 
خودرو های فاقد اس�تاندارد یورو5 ش�ماره گذاری نمی ش�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 یورو5 برای سال آینده مشخص 
شده است و خودروس�ازان باید به دنبال استانداردسازی یورو5 باشند و 
مجوز الزم را از محیط زیس�ت دریاف�ت کنند. هر خودرویی که در س�ال 
9۸ تولید می ش�ود، فاقد استانداردس�ازی یورو5 باش�د، جلوی ش�ماره 
گذاری آن گرفته می شود.« به گفته این مقام مسئول: »برای خودروهای 
دیزلی اس�تاندارد تغییر نکرده و تا سال 1400 اس�تاندارد یورو4 +وی پی 
اف، اس�تاندارد یورو5 + ای ای دی و اس�تاندارد یورو6  مدنظر 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 
یورو4 اس�ت یا خیر، گفت: »س�ازمان محیط زیس�ت به طور دائم درحال 
نمونه گیری از بنزین یورو4 اس�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�بت به س�ال های گذش�ته خیلی بهتر ش�ده اس�ت.«

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 
1393 تا 1396 )چهار س�ال( 29۸ هزار دس�تگاه خودرو وارد کشور شد 
که به طور متوسط س�الیانه 70 هزار دستگاه می ش�ود. ارزش این میزان 
واردات 6 میلی�ارد و 261 میلی�ون دالر بود که به طور متوس�ط س�الیانه 
یک میلیارد و 500 میلیون دالر و برای هر خودرو 21 هزار دالر می ش�ود.
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بازهمفصلسرماازراهرسیدودوبارهنگرانیهابرایوضعیتآلودگیهوایتهران
افزایشپیداکرد.داستانآلودگیهوایپایتخت،داستاندیروزوامروزنیستواین
موضوعبهدغدغهایطوالنیمدتبرایمس��ئوالنوشهروندانتبدیلشدهاست.
هرازگاهی،باتغییروتحوالتدرردهمدیرانمسئولدرجهتمبارزهبااینمعضل
اخباریبهگوشمیرس��د،اماانگارهمهاینتصمیماتنقشیکدرمانمقطعی
رادارند.آخریننمونهازایندس��ترابایددرشورایشهرفعلیتهرانوتصمیمات
معاونتحملونقلترافیکجس��تجوکرد.همینچندماهپیشبودکهاعالمش��د
درراس��تایبهبودوضعهوایپایتخت،اجرایفازدومطرحکاهشکهچندس��الی
بهفراموشیسپردهش��دهبود،عملیاتیخواهدشد.بعدازمدتهااطالعرسانیدر
اینزمینهبودکهرسمااطالعشدفازدومطرحکاهشازرویاولآبانماهعملیاتی
خواهدشد.موضوعیکهازجانبمعاونتحملونقلوترافیکشهرداریتهرانبه
اطالعهمگانرسیدو»پورس��یدآقایی«اعالمکردتمامزیرساختهابرایاجرای
قطعیاینطرحفراهمش��دهاس��ت.امابرخالفصحبتهایاینمقاممس��ئول،
اختالفاتیمیانمجریاناینطرحیعنیشهرداریتهرانوپلیسراهورپایتختبه

وجودآمدواجرایفازدومطرحکاهشباردیگربهتعویقافتاد.

مشکالت زیرساختی، داستانی تکراری
براس��اسطرحکاهش،قراربودکهازاولآبانماهتمام��یخودروهایفاقدمعاینه
فنیدرسطحش��هرتهرانباجریمهروزانه۵0هزارتومانیمواجهشوندومسئوالن
ش��هرداریدراینبارهاعالمکردنددراینزمینهدوربینهاینصبشدهبهصورت
ش��بانهروزیخودروهارارصدخواهندکردوهرخودرو)باعمربیشاز4سال(که
بدونمعاینهفنیدرسطحپایتختدرهرساعتازشبانهروزترددکند،بااینجریمه
مواجهخواهدشد.اولآبانفرارس��یدوهمهجااخباریمبنیبرآغازفازدومطرح
کاهشمنتشرشد.اماهنوززمانزیادیازش��روعاینطرحنگذشتهبودکهخبری
مبنیبرمخالفتپلیسدربارهزمانشروعاینطرحمنتشرشد.پلیستهراناعالم
کردبهعلتازدحاممقابلمراکزمعاینهفنیوآمادهنبودنزیرساختها،اجرایطرح
بهتعویقافتادهاست.»سردارحسینرحیمی«فرماندهپلیستهرانبزرگدراین
بارهگفت:»بایدمردمبتوانندبهراحتیمعاین��هفنیرادریافتکنند،اماخبرهایی
بهمارس��یدهکهصفهایطویلبرایدریافتمعاینهفنیایجادشدهاست.«نکته
عجیباینجاستکهدرتمامیجلساتشورایترافیکشهرتهران،نمایندگانیاز

پلیسراهنماییورانندگیوش��هرداریحضوردارند.پسدلیلاینناهماهنگی
چیست؟»پیرحسینلو«مشاورمعاونحملونقلوترافیکشهرداریتهراندرباره
علتناهماهنگیهایبینش��هرداریوپلیسوتعویقچندینبارهطرح،درجمع
خبرنگارانگف��ت:»ازمدتهاپیشازاجرایطرحمذکور،جلس��اتبینمدیریت
ش��هری،پلیسونهادهایذیربطبهصورتمس��تمرجریانداشتواطالعرسانی
وسیعینیزدراینخصوصانجامش��د.همچنینازمدتهاپیش،تمامیدوربین
هاینظارتیوحتیدوربینهایورودیوخروجیش��هرتهراننصبوتجهیزشد
ومشکلیازلحاظزیرساختبرایاجرایطرحازاولآبانوجودنداشت.«بهگفته
اینمقاممسئول،تنهادرهفتهمنتهیبهاولآبانوهفتهبعدآن،مراجعاتبهمراکز
معاینهفنیازحدودهش��تهزاربه10هزارمراجعهافزایشداش��تکهبا»تدابیر
الزم«مشکلصفهایانتظارمقابلمراکزمعاینهفنیرفعشد.امانظرپلیستهران
کامالمتفاوتباصحبتهایپیرحسینلوبودتااینکهدرجلسهروزچهارشنبهمورخ
23آبان،شورایترافیکازمعاونتحملونقلوترافیکشهرداریتهراناعالمکرد:
»براساستصمیماینش��ورا،اجرایفازدومطرحکاهشاز26آبانآغازمیشود.«
البتهاجرایطرحدراینزماننیزآغازنشدوپلیس،سومآذررازماناجرایآناعالم
کرد.اینهمهتناقضدرصحبتهایمسئوالنمربوطبهاجرایاینطرح،حاکیاز
ناهمانگیدربینآنهاست.آیاواقعابایکبررسیسادهنمیشدفهمیدکهزیرساخت
هافراهمنیست؟آیامس��ئوالنازش��رایطمراکزمعاینهفنیدرسطحتهرانخبر
نداشتهاندوبعدازاعتراضشدیدشهروندانبرایقرارگرفتندرصفهایطوالنی،

تازهبهکمبودتعدادمراکزمعاینهپیبردهاند؟

تعویق سه ماهه قانون برای دوگانه سوزها
تازهاینبخشیازماجراستومعضلدیگربهاخذمعاینهفنیخودروهایدوگانهسوز
برمیگرددکهاجرایطرحکاهشبرایآنها3ماهبهتعویقافتادهکهدلیلآنهمبازبه
مشکالتزیرساختیبازمیگردد.دبیراجراییطرحملیمعاینهفنیخودروهایسبک
کشوردراینخصوصدرگفتوگوباایرنااعالمکرده:»نبودمراکزهیدروستاتیکبه
اندازهکافی،مشکلمعاینهفنیخودروهایدوگانهسوزاستودرصددهستیمطی
سهماهآینده،اینمراکزدرکشورراهاندازیشودوبههمیندلیلهممشکالتیبرای
دارندگاناینخودروهابهوجودآمدهاست.«درحالحاضر،مالکانخودروهایدوگانه
سوزسهماهفرصتدارندکهازطریقثبتنامبرایدریافتمعاینهفنیاقدامکنند.به
گفته»سعیدقیصر«:»زمانیکهمالکاناینخودروهادر
سامانهسیمفا)سامانهیکپارچهمعاینهفنیکشور(ثبتنام
میکنند،بهدلیلاینکهاطالع��اتمربوطبهخودروهای
آنهاثبتمیش��ود،دیگ��رجریمهنخواهندش��د.«نکته
دیگراینجاستکههماکنوندرتهرانحدودیکمیلیون
خودرودوگانهسوزوجودداردوفقطدومرکزمعاینهفنی
تس��تهایمربوطبهاینخودروهاراانج��اممیدهند.
براساسمصوبههیئتوزیران،مقررشدهبرایخودروهای
دوگانهس��وزباعمرمخزنبیشاز6سال،عالوهبرمعاینه
فنیبنزینی،تستهیدروستاتیککهمخصوصمخزنگاز
CNGاینخودروهاست،نیزانجامشود.باتوجهبهاینکه
زیرساختهایالزمبرایاجرایاینمصوبهدرحالحاضر
وجودندارد،پسازاین،دارندگانخودروهایدوگانهسوز
میتواننددرمرحلهمعاینهفنیعادیپذیرششوندوتاسه
ماهفرصتدارندبامراجعهبهمراکزتستهیدروستاتیک،
معاینهفنیموردنظررادریافتکنند.آیااینهمهخودرو
خواهندتوانستظرفمدتس��هماهمجوزالزمراکسب
کنند؟واقعابهترنبودابتداهمهمشکالتوکمبودهادرنظر
گرفتهمیشدوبعدازآنطرحکاهشبهاجرادرمیآمد.
زمانانتشاراینگزارش،بعدازسومآذرماهخواهدبود،آیا
اینطرحدراینزمانبهمرحلهاجرارسیدهیاناهماهنگی

هاباعثشدهتااجرایآنباردیگربهتعویقبیفتد؟

بررسی دالیل تعویق دوباره اجرای طرح کاهش

زیرساخت ها فراهم نمی شود؟
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 آذر ماه 97

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 

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�ته اند 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 می ش�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 می گرفت. 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 

گـزارش
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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 1۸درصد 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 26 و 27 آبان( و با 
درنظرگرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان 
و درنظرگرفتن ح�ق و حقوق مص�رف کنندگان و تولیدکنن�دگان اعالم 
می ش�ود.« صالحی در این-باره گفت: »خودروس�ازان قیمت تمام شده 
خود را براساس ریز اقالم و شرایط موجود اعالم کرده و پیشنهاد داده اند 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 5درصد 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 تکمیل کننده بسته وزارت صنعت 
برای تعیین قیمت خ�ودرو نهایی و براس�اس آن تصمیم گیری ها صورت 
گیرد.« 26 و 27 آبان هم آمد و رفت و خبری از تعیین تکلیف برای قیمت 

خودرو نشد.

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 30 آبان بود که وزیر صنعت و معدن در جلس�ه مش�ترک با 
فراکسیون اش�تغال مجلس شورای اس�المی 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 می کند 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، نارضایتی هایی را برای مشتریان این گروه خودروسازی 

ایجاد کرده است. 
»محمدرضا س�روش« مدیرعامل جدید گروه خودروس�ازی سایپا، درمورد 
دالیل ع�دم تحویل این خودرو ها 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 راه هایی برای پاسخ گویی به درخواست های 

مشتریان هستیم.«
 اما راهکارهای جایگزین شده قادر به جلب رضایت مشتریان بوده است؟ 

 x100 راهکار اولیه س�ایپا در این زمینه، جایگزین کردن خودروهای گروه
و x200 ب�ه جای خودروهای س�اندرو و پارس تندر بود که مورد اس�تقبال 
مش�تریان هم واقع نش�د و به دنبال واکنش های�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 30 آبان 97 و انصراف مش�تریان با اخذ 30درصد س�ود مشارکت از 
زمان واریز وجه اولیه درصورت اعالم انصراف از تاریخ اول آذر 97 مطرح 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 11۸ خودرو از خانواده رنو فاکتور 
شده که شامل 40 دستگاه ساندرو، 40 دستگاه استپ وی و حدود 40 دستگاه 
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 3400 نفر از متقاضیان خرید خودرو از خانواده رنو دعوت نامه ارس�ال 
شده و این مشتریان تکمیل وجه کرده اند که برحسب برآوردهای انجام شده 
خودرو های این افراد تا 2 ماه آینده تحویل داده می ش�ود.« قادری همچنین 
اعالم کرد که اوایل آذرماه همه به ۸هزار و 500 مشتری 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 4۸هزار 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.

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 3 سال از زمانی که به تصمیم دولت دهم، الزام استفاده 
از کارت س�وخت ازمیان رفت گذشته است. از اواسط س�ال 13۸6 بود 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 1394 ادامه داشت تا اینکه دولت حسن روحانی با تک 
نرخی کردن قیمت س�وخت، الزام استفاده ازکارت س�وخت را هم ازمیان 
برداشت. طی 3 سال 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 1000 تومان باقی مانده است. براساس 
برآوردها، پرداخ�ت یارانه ان�رژی و پایین بودن قیمت س�وخت در ایران، 
عالوه بر بار مالی 4۸0 هزار 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 10 درصدی 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 21 روزه برای دریافت کارت 
سوخت

دراطالعیهش��رکتملیپخشفرآوردهه��اینفتیایرانآمدهاس��ت:»بهمنظور
جلوگیریازقاچاقبنزینبهویژهباتش��دیدقاچاقازمرزها،تصمیمبراینشدهکه
تحویلبنزینبهخودروهاوموتورس��یکلتها،ازتاریخیک��همتعاقباًاعالمخواهد
شد،تنهابااس��تفادهازکارتسوختانجامش��ود.براس��اسایناطالعیه،مالکان

محترمخودروهاوموتورسیکلتهاییکهکارتس��وختخودراگمکردهاند،الزم
اس��تبهترتیبتوضیحدادهشدهدررس��انههاازتاریخش��نبه3آذرماه،حداکثر
لغایتشنبه24آذرماه1397نس��بتبهثبتدرخواستخودبرایدریافتکارت
سوختجدیداقدامکنند.بهمنظورتسهیلدردریافتکارتجدیدسوخت،امکان
دسترسیبهس��امانهثبتمش��خصاتازطریقاینترنتیاتماستلفنیفراهمشده
کهنحوهدسترسیواقدام،ازطریقرسانههایعمومیورادیووتلویزیونبهاطالع
مردمعزیزخواهدرس��ید.برایناس��اس،برایثبتتقاضایدریافتکارتسوخت
جدید،هیچمبلغیازمتقاضیانتوس��طش��رکتملیپخشدریافتنخواهدشد.«
همیناطالعیهش��ایعاتافزایشقیمتوهمچنینس��همیهبن��دیراهمبهوجود
آوردکهشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیدراینبارهاعالمکرد:»ایناقدامبه
معنایسهمیهبندیوافزایشنرخسوختنبودهوالزماستهم-وطنانمحترمبه
شایعاتبیاس��اسدراینموردتوجهنفرمایند.بنابرایناززمانفراهمشدنامکان
تحویلس��وختباکارتبرایعمومدارندگانخودروهاوموتورس��یکلتها،همان
گونهکهگفتهشد،ازتاریخیکهمتعاقباًاعالمخواهدشد،بنزینصرفاباارائهکارت

بهخودروهاوموتورس��یکلتهاتحویلخواهدش��د.«

سهولت بااتصال به کارت های بانکی
تصمیماتاتخاذشدهدرسال94باعثش��دهبودتابسیاریازخودروهابدونبهره
بردنازکارتس��وختبهدستخریداربرسندیااینکهبس��یاریازصاحبانخودرو
بعدازمفقودشدنکارتسوختش��اندیگرلزومیبهدریافتمجددآننبینند.حاال
بابازگشتکارتس��وختبهچرخهسوخترس��انیتکلیفخودروهایفاقدکارت
سوختچیست؟آیازیرس��اختهافراهماس��تتادرمدتیکوتاهاینتعدادکارت
صادرشود؟پاس��خبهاینابهاماتازس��وی»محمدجوادآذریجهرمی«دادهشده
اس��ت.وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتروز29آبانبعدازاطالعیهش��رکتملی
پخشفرآوردههاینفتیبابی��اناینکهدرحالحاضربی��شاز10میلیونخودرو
فاقدکارتس��وختهس��تند،دراینبارهگف��ت:»برایصادرکردنای��نتعداداز
کارتس��وختباید330میلیاردتومانهزینهمیکردند،درحالیکهبااس��تفادهاز
ظرفیتدولتالکترونیکوباهماهنگیبیندستگاهی،آنرابهکارتبانکیمتصل
کردیمتاب��هجایاینکهمردمدرصفبایس��تندتادرپلیس+10ثب��تنامکنندتا
بعدازیکهفتهپستچیکارتس��وختصادرشدهرابیاوردوهزینهایراپرداخت
کنند،بامراجعهبهپورتالملیپخشوپاالیشبافش��ردنسهگزینه،کارتبانکی
بهکارتس��وختمتصلمیش��ود.«حاالگامهایاصلیواولیهبرایجلوگیریاز
قاچاقس��وختوهمچنینکنترلمصرفبنزینوگازوئیلدرکش��ورمانبرداشته
شدهاست.آیامیتوانامیدواربودکهبااینتصمیماتشاهدهدررفتاینسوخت
حیاتیوصدورغیرمجازآنبهکشورهایهمسایهنباش��یم؟آیادرگامهایبعدی
زیرساختهابهخصوصدربخشحملونقلعمومیفراهمخواهدشدتااستفاده
ازخودروهایشخصیتکسرنشینکاهشپیداکندوبهدنبالآنازمصرفبنزین
همکاستهشود؟شواهدحاکیاس��تکهدولتباتوجهبهشرایطنهچندانمناسب
اقتصادیدرجامعهفعالتصمیمیبرایافزایشوس��همیهبن��دیبنزینندارد.آیا
همینتصمیماولیه)بازگشتکارتسوخت(برایکنترلمصرفبنزینوجلوگیری

ازقاچاقآنکافیخواهدبود؟

گـزارش
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نسل جدید 
پرفروش ترین 
ماشین جهان

تویوتابزرگتری��نبازارجهانرابرایرونمای��یازپرفروشترینمدلشانتخاب
کردوهفتهگذش��تهنسلجدیدس��دانکروالرادرنمایش��گاهگوانگژودرچین
رونماییک��رد.کروالنهتنه��اپرفروشترینماش��ینتویوتابلک��هپرفروشترین
ماش��یندرتاریخخودروسازیاس��ت.ازسال1966،کهنس��لاولاینماشین
بهبازارعرضهش��د،تاکنون46میلیوندس��تگاهکروالدربیشاز1۵0کش��ور
جهانفروختهشدهاس��ت.همزمانبارونقماشینهایشاس��یبلند،محبوبیت
ماشینهایسداندربازارروبهکاهشاست.اینکاهشتاحدیاستکهبرخی
ش��رکتهامانندفوردتصمیمگرفتهاندساختمدلهایس��دانخودرامتوقف
کنند.اینروندگریب��انتویوتاراهمگرفتهاس��ت.بااینحالمدیرانش��رکت
همچنانب��هموفقیتکروالایم��اندارندومعتقدن��دترکیب��یازکیفیتبهترو
امکاناتبیشتر،فروشاینماش��ینراتضمینمیکند.تویوتابرایکاهشهزینه
تولیدویکدستکردنمحصوالتشدرسراس��رجهان،نسلدوازدهمکروالرابر
رویپلتفرممش��ترکیبامدلهایپریوسوشاس��یبلندC-HRساختهاست.

تویوتامیگویداس��تفادهازاینس��اختارباعثش��دهماش��ینبیصداترش��ودو
همزمانباکاهشمصرفس��وختقابلیتموتوربیشترش��ود.ابعادکروالنسبت
بهقبلتغییرزیادینک��ردهوتنهاکمیپهنتروخوابیدهترش��دهاس��ت.ظاهر
ماشیناسپرتترش��دهوکیفیتقطعاتبهکارگرفتهدرداخلماشینبهترشده
است.تویوتامیگویدباکروالیجدیدامکاناتایمنیبیشتریبهخریدارانارائه
خواهدکرد.سیس��تمترمزخودکاربرایجلوگیریازتصادف،سیس��تمخواندن
عالئمراهنمای��یورانندگیوسیس��تمحفظفاصلهازماش��ینجل��وبهصورت
خودکارازجملهاینامکاناتاس��ت.عالوهبرموتورهای1.6و1.8لیترینس��ل
قبل،یکموتوردولیتریجدیدهمبهفهرس��تقوایمحرکهکروالاضافهش��ده
اس��تکه169اس��ببخارنیروتولیدمیکند.کروالباموتورهیبریدهمساخته
میش��ودکه122اس��ببخارقدرتداردومصرفس��وختش4.3لیتردرصد
کیلومتراست.نس��لجدیدکروالازبهارآیندهوباقیمتپایهحدودبیستهزار

دالربهبازارعرضهخواهدش��د.

فولکسواگناعالمکردهاس��تسرمایهگذاریبرایس��اختخودروهایالکتریکیو
خودرانرابیشازبیستدرصدافزایشخواهددادوتاپنجسالآیندهپنجاهمیلیارد
دالربرایاینکارهزینهمیکند.اینشرکتهمچنیناعالمکردماشینهایالکتریکی
خودرابسیارارزانترازرقیبانوباقیمتیمعادلیکفولکسواگنگلفدیزلبهبازار
عرضهخواهدکرد.فولکسواگنماشینهایالکتریکیخودرابررویپلتفرمیبهنام
MEBمیسازد.اولینمحصولیکهبررویاینپلتفرمساختهخواهدشد،یکهاچبک
به-نامآیدینئواس��تکهقراراستس��الآیندهبهبازارعرضهش��ود.فولکسواگن
میگویددرچندسالآیندهتا1۵میلیونخودروالکتریکیرابااینپلتفرمبهبازارعرضه

خواهدکرد.بهگفتهشرکتآلمانیسهکارخانهفولکسواگندرآلمانتغییرکاربری
دادهخواهدشدتاظرفیتبرایتولیدخودروهایالکتریکیفراهمشود.فولکسواگن
همچنینمیگویدبرایکاهشهزینههابهدنبالش��راکتباخودروس��ازاندیگرهم
خواهدبود.فوردیکیازشرکتهاییاستکهمیخواهدازپلتفرمMEBبرایساخت
خودروهایالکتریکیاس��تفادهکند.مذاکراتدوشرکتبرایپروژهمشترکساخت
وانتبرایفولکسواگنچندماهاستدرجریاناستوهردوکارخانهتاییدکردهاند
کهدربارهپروژههایدیگرهمگفتوگومیکنند.نتیجهاینگفتوگوهاتادوماهدیگر

مشخصخواهدشد.

اخـبـار خـارجـی

تولید انبوه 
خودروهای الکتریکی 
ارزان فولکس واگن

کارخانهچینیزوتایبهرقابتش��رکتهایچینی
برایورودبهبازارآمریکاپیوس��ت.اینشرکتاعالم
کردتادوسالدیگرش��بکهفروشخودرادرآمریکا
T600.آغازمیکندT600راهاندازیخواهدکردوفروشمحصوالتشراباعرضهمدل
شاسیبلندمتوسطیاستکهباالهامازمحصوالتفولکسواگنوآئودیطراحیشدهو
بررویشاسیمیتسوبیشیساختهمیشود.قیمتT600درچینبین11تا20هزار
دالراست.مشخصنیستزوتایمیخواهداینماشینراباچهامکاناتیبهآمریکابیاورد.
اینشرکتتنهااعالمکردهمحصوالتشرابسیارارزانترازماشینهایمشابهشرکتهای

کرهایوژاپنیخواهدفروخت.زوتایدرش��هریونگکانگدرشرقچینقراردارد.این
شرکتسالگذشته317هزاردستگاهسواریوخودروهایباریسبکوسنگینتولید
کردکهحدودپنجدرصدکمترازتولیدشرکتدرسال2016بود.زوتایهمچنینیک
کارخانهمش��ترکبافوردبرایتولیدخودروهایالکتریکیدرچینتاسیسکرده،اما
ظاهراقرارنیستمحصوالتاینشرکتبهآمریکاصادرشود.اینشرکتاولینکارخانه
چینینیس��تکهقصدداردازبازارآمریکاسهمداشتهباش��د.پیشازاینشرکتهای
جیلی،چریوBYDهمقصدداشتندتاماشینهایارزانقیمتبهبازارآمریکاعرضه
کنند.اماهیچکدامازآنهانتوانستنداینایدهراعملیکنند.تنهاجیلیبعدازخریدنولوو
توانستحضوریغیرمستقیمدربازارآمریکاداشتهباشد.به-تازگیگروهخودروسازی
گوانگژوهماعالمکردهبودکهتاسال2019عرضهمحصوالتشرادرآمریکاآغازخواهد
کرد.اینشرکتهمماهپیشاعالمکردنبردتجاریآمریکاوچینباعثتاخیردراجرای

برنامههایششدهاست.

خودروساز چینی دیگر در 
سودای بازار آمریکا



17

نسل جدید 
پرفروش ترین 
ماشین جهان

فولکسواگندرتالشیدوبارهبرایورودبهبازارپرسودوانتهایکوچک،یککانسپت
تازهدرنمایشگاهسائوپائولورونماییکرد.قراراستبراساساینکانسپتکهنامشتاروک
)Tarok(است،وانتجدیدیابتدادربرزیلوسپسدربازارهایدیگرجهانعرضهشود.
درحالیکهتویوتاوجنرالموتورزباوانتهایخودسهمعمدهایازبازاررادراختیاردارند
وحتیمرسدسبنزباسریXتوانستهتوجهجلبکند،بزرگترینخودروسازجهاندر
اینبازارغایباست.فولکسواگنامیدواراستاینباربانوگراییدرطراحیبتواندجایی
دربازارپیداکند.تاروکوانتیاستکهبیشتربرایشهرطراحیشدهاستوبرایپنج
سرنشینجادارد.درایدهایتازه،باخواباندنردیفعقبصندلیهامیتوانجایباررا
بیشترکرد.برایجذابترکردناینوانت،امکاناتایمنیولوکسمدلهایشاسیبلند
فولکسواگننظیرچراغهایالئیدی،نمایشگرلمسیورنگهاوتودوزیهایمتنوع

دراینخودروارائهمیشود.جزئیاتفنیزیادیدربارهتاروکاعالمنشدهوتنهامعلوم
استکهماشینیکهدربرزیلبهبازارعرضهخواهدشدموتوردولیتری1۵0اسببخاری
خواهدداشت.بخشیازموفقیتتاروکمشروطبهنتیجهمذاکراتفولکسواگنباشرکت
فورداست.دوکارخانهبرایاجرایپروژهمشترکمذاکرهمیکنندوازجملهقراراستدر
ساختوانتبایکدیگرهمکاریکنند.اگراینمذاکراتبهنتیجهبرسد،فولکسواگناین
فرصتراخواهدداشتتاازفنآوریفورددرساختتاروکاستفادهکندوبهاینترتیب
هزینهساختماشینبهشدتکاهشخواهدیافت.ازسویدیگرفوردممکناستبتواند
درهایبازارآمریکارابهرویتاروکبازکند.درحالحاضرخودروسازانبرایصادرکردن
وانتبهبازارآمریکاباید2۵درصدتعرفهپرداختکنندکهب��ااینتعرفهعمالرقابتبا

خودروسازانآمریکاییغیرممکناست.

بزرگتریننمایش��گاهخودرودرآمری��کایالتینمیزبانکانس��پتیازفیاتبود
کهبهگفتهای��نکارخانهمبنایس��اختیکشاس��یبلندجدیدخواهدش��د.
Fastback(اعالمکرداین فیاتهمزمانبارونماییازکانس��پتفس��تبک)
ماشیننمایشگرچهرهنس��لبعدیخودروهایاینشرکتاست.فستبکیک
شاس��یبلندکوپهاس��ت.اینفرمکهابتداتوس��طبامودرمدلX6وسپس
مرس��دس-بنزبامدلGLCکوپهبهکارگرفتهشد،بااس��تقبالبازارروبهرو
ش��دهوحاالش��رکتهایدیگرنظیرتویوتاورن��وهممدلهای��یرابااینفرم
تولیدمیکنند.مدلجدی��دفیاتهنوزدرمراح��لابتداییطراحیقراردارد،
امابهاحتمالزیادازنظرفنیبامدلیازمحصوالتجیپمش��ترکخواهدبود.
فیاتامیدواراس��تبتواندآنراتاس��ال2020بهبازارعرضهکند.شاسیبلند
جدیدبخش��یازبرنامهفیاتبرایجلوگیریازکاهشس��همشازبازاربرزیل
است.اینش��رکتاعالمکردهتاس��ال2023پانزدهمدلجدیددراینکشور

عرضهخواهدکرد.

درسال19۵9آستونمارتینبامدلDBR1توانستباشکستفراری،پورشهوجگوار
درمسابقه24ساعتهلومانبهیکیازمهمترینافتخاراتخوددستیابد.ماشینیکهاین
پیروزیباآنبهدستآمد،یکیازکمیابترینماشینهایکالسیکجهاناست.تنهاپنج
دستگاهازآنبینسالهای19۵6تا19۵9ساختهشدویکیازآنهاسالگذشتهدریک
حراجیدرآمریکابهقیمت22میلیونو۵00هزاردالرفروختهشد.آستونمارتینهفته
گذشتهاعالمکرددرشصتمینسالگرداینپیروزی،نمونهویژهایازقویترینوگرانترین
مدلخود،DBSسوپرلجرارابهبازارعرضهخواهدکرد.براییادآوریمسابقهلومانسال
19۵9،اینماشین۵9DBSنامیدهشدهوتنها24دستگاهازآنساختهخواهدشد.ظاهر
۵9DBSباالهامازماشینسال19۵9تغییردادهشده.اتاقهمباالهامازDB1تزئینشده
است.ازنظرفنیاینماشینباDBSسوپرلجرایمعمولیتفاوتینداردوهمچنانازموتور
12سیلندر72۵اسببخارینیرومیگیرد.حداکثرسرعتماشین340کیلومتردرساعت

وشتابصفرتاصدکیلومتردرساعتآن3.4ثانیهاست.

تسالمیگویدرانندگانمحصوالتشبهزودی
خواهندتوانستباتلفنهمراه،ماشینخود
راازراهدورکنترلکنند.اینامکانبخشیاز
بهروزآوریسیستمیبهنام»فراخوان«است
کهتادوماهدیگردرنرمافزارماشینهایاین
کارخانهنصبخواهدش��د.فراخواندوسال
اس��تکهبهصورتمحدوددرماش��ینهای
تسالمعرفیشدهاست.درحالحاضربااینسیس��تمتنهامیتواندرمسیریمستقیمتا
حداکثر12مترماشینراکنترلکرد.امابهگفته»ایالنماسک«،مدیراینشرکت،ماشینبا
سیستمجدیدمیتواندبدونرانندهدرمسیرهایپیچیدهترحرکتکندوبعدازپیادهکردن
سرنشینان،محلیمناسببرایپارکپیداکردهوخودراپارککند.ماشینهمچنینبعداز
دریافتفرمانیکهرانندهباتلفنهمراهبرایشمیفرستدازپارکخارجشدهوبهمحلیکه

رانندهایستادهمیرود.ایالنماسک،مدیرتسال،اینخبررادرتوییتراعالمکردوگفترانندگان
همچنینمیتوانندماشینرادرمحدودهدیدخود»شبیهبهیکماشینکنترلیبزرگ«ازراه
دورکنترلکنند.بهجزاطالعاتیکهایالنماسکدرتوییترمنتشرکرده،جزییاتدیگریازاین
سیستمومحدودیتهایآناعالمنشدهاست.خودروسازانبرایساختوتوسعهسیستمهای
خودرانسرمایهگذاریزیادیکردهاند.ازجملهفورداعالمکردهباسرمایهگذاریچندمیلیارد
دالریاولینماشینکامالخودرانخودرادرسال2021بهبازارعرضهخواهدکرد.درصورت
موفقیتدرعرضهاینامکانجدید،تسالنشانخواهددادکهخودروسازانتازهوارد،کهرابطه
نزدیکتریباشرکتهایفنآوریدارند،دررقابتبرایساختفنآوریخودرانگویسبقت
راازخودروسازانسنتیربودهاند.تسالتابستانامسالبرایاولینباردردوسالگذشتهتوانست
بافروشهفتادهزاردستگاهماشینبهسوددهیبرسد.باافزایشارزشسهاماینشرکت،ارزش
تسالاکنون49میلیارددالربرآوردمیشودکهازجنرالموتورز،فوردوفیات-کرایسلر،سه

خودروسازاصلیآمریکاییبیشتراست.

 ماشین کنترلی
 تسال

کانسپت شاسی بلند 
فیات 

آستون مارتین به یاد 
گذشته
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در پارکینگ قهرمانان فرمول  یک چه خبر است؟
از کلکسیون »همیلتون« تا

 موتور سیکلت »فتل«

سـلـبـریـتـی

لوئیس همیلتون
»لوئیس همیلت�ون«،قهرمانجهانپنجدورهازمس��ابقاتفرمولیک،کهآخرین
قهرمانیخودرادرهفته-هایگذش��تهبهدستآورده،کلکس��یونیارزشمنداز1۵
خودروداردکهعالوهب��رایجادلذترانندگ��ی،اینخودروهانقشس��رمایهگذاری
بلندمدتهمدارند.راننده33س��الهبریتانیاییدرمصاحبهبا»ساندیتایمز«گفت:
»اینروزهابانکهاکارخاصیانجامنمیدهند؛بسیاریازورزشکارانمرد-ورزشکاران
زنمعموالًباهوشترهستند-پولوثروتخودرابهباددادهاند.منخیلیدراینزمینه
احتیاطمیکنم.منهیچچیزیدرموردصنعتنوشیدنیهانمیدانم؛ازهنرهمچیز
زیادیس��ردرنمیآورم.امابادنیایخودروآش��ناییدارموخیلیدرانتخابخودرو،

سختگیرانهعملمیکنم.«

همیلتوناشارهمیکندکهرانندگیرادوستدارد،ولیازنشستنپشتفرمانبیش
ازدوساعتمتنفراست.باتوجهبهداشتنسهخودرومرسدسمیباخS600،مرسدس
GL63وکادیالکاس��کالید،همیلتونهمیش��ههمنیازیبهرانندگیدرخارجاز
پیس��تنداردومیتواندازفضایدلنش��ینعقباینخودروهالذتببرد.کلکسیون
همیلتونخودروهایارزشمنددیگری،مثلدودستگاهشلبیکبری،فوردموستانگ
)باتلفظصحیحانگلیسیماستنگ(،فراری599SAاپرتا،دودستگاهفراریالفراری،
مکالرنP1ویکمدلسفارش��یازپاگانیزوندا760راهمشاملمیشود.درواقع
همیلتوناشارهمیکندکهاین8دستگاهخودرودرکالسویژهبرایاوقراردارندودر
منزلشخصیواقعدرموناکووگاراژاجارهایدرلسآنجلسنگهداریمیشوند.نکته
جالب،نظرش��خصیهمیلتوندرموردخودروهایکلکسیونیخوداست؛اودرمورد
فراری599SAاپرتامیگوید:»فقط80دس��تگاهازاینخودروتولیدش��دهاست.
دوستدارمازاینمدلدودستگاهداشتهباشم،چونوقتیکهنسخههایتولیدمحدود

یکخودرومعرفیمیشود،حتماًبایدآنهاراخریداریکنم.«
الفراریاپرتایکنسخهمحدود)لیمیتد-ادیشن(روبازازخودروییاستکهدرحالت
معمولنیزبهخودی-خود،بسیاربسیارخاصاست.نیروبخشاینجنتلمنایتالیایی
پیشرانه6.3لیتریتنفسطبیعی12سیلندرویشکلاستکهقادربهتولیدنیرویی
معادل789اس��ببخارقدرتبودهکهازطریقایجادیکاتحاداستراتژیکباسامانه
هیبریدیموسومبهسیس��تمKERS،موفقش��دهتاحداکثرتوانخروجیاپرتارا
همانندنسخهکوپه2014،به9۵0اس��ببخارارتقادهد.گشتاورتولیدیتوسطاین
مجموعهنیزبالغبر896نیوتنمتراست.یکگیربکسهفتسرعتهدوکالچهوظیفه

همراهیباپیشرانهرابرعهدهداردتابه-طوراس��تاندارد،نیرویتولیدیتوسطموتور
رابهس��ویچرخهایعقبگس��یلنماید.س��طحعملکردوهندلینگالفراریاپرتا
2018درحدواندازهبهترینسوپرکارهایامروزیاستوسقفقابلبرچیدهشدنآن
موجبغرقشدنهرچهبیشتردرحسوحالبینظیررانندگیبااینخودروخواهد
شد.شاخصههایآیرودینامیکیپیچیدهوکنترلشوندهتوسطرایانه،کمکفنرهای
تطبیقپذیروس��امانههیبریدییکپارچه،جزوس��طحباالترینتجهیزاتیهس��تند
کهدراپرتابهطوراس��تانداردعرضهش��دهاند.اینخودروب��هجدیدترینونابترین
تکنولوژیهایشرکتفراریمجهزمیش��وند.درواقعالفراریاپرتاآینهتمامنمای
سطحپرفورمنس،فناوریودانشتکنولوژیکاینشرکتایتالیاییخواهدبود.طراحی
زیبایکابیننیزکهبرخیبخشهایالهامگرفتهشدهازخودروهایفرمولیکاست،
بدونتغییرباقیماندهاست.رویغربیلکفرمانچندیندکمهوکنترلگرتعبیهشده

تامعمولترینوپرکاربردترینتنظیماتموردنیازرانندهرادراختیارشقراردهند.
الفراریاپرتابهمنظوراطمینانازعدمکاهشقابلیتهایآیرودینامیکیوهندلینگ
خودروبهواسطهحذفسقف،درتونلبادموردآزمایشهایمختلفقرارگرفتهاست.
برطبقادعایشرکتس��ازنده،توزیعوزنی41به۵9درصد،سیستمتعلیقوسامانه
هایالکترونیکیبدونتغییرباقیماندهاند.اینمواردموجبش��دهتاالفراریاپرتابه
یکیازسریعترینخودروهایروبازاسپرت،همراهباسطحچسبندگیوقابلیتباالدر
عبورازپیچهابدلشود.عملکردسامانهدیفرانسیلعقببسیارمناسباستوقابلیت

کنترلخودروهمسطحبرترینهاست.

دودستگاهالفراریقرمزوسفیدرنگهمیلتون،ارزشیحدود2میلیونپوندو7میلیون
و۵00هزارپونددارند.همیلتوندراینموردگفت:»میتوانمخودروهایمرابامبلغی
بس��یارباالترازقیمتخریدبهفروشبگذارم،ولیاینهابچههایمنهستند؛اثرهای

هنریکهبرایبهدستآوردنآنها،سختتالشکردهام.«
همیلتوندودستگاهشلبیکبرا427مدلهای1966و1967دارد.مدل1966برایاو
جایگاهویژهایدارد،چراکهیکماهپسازخریداریاینمدل،کرولشلبیازدنیارفت.
نظررانندهتیمفرمولیکمرسدسبنزدرموردموس��تانگنیزجالباست:»بادیدن
GT500رانندگیاس��تیومککوئیندرفیلمبولیت،یکدستگاهشلبیموستانگ
مدل1967خریداریک��ردم.خودروییزیبا،امایکآهنپارهاس��ت.رنگآمیزیآن
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بهخوبیبازسازیش��دامابقیهیبخشهایآنچندانخوبنیست؛بههمینخاطر
اصاًلباآنرانندگینمیکنم.«

موستانگGT500تنهاخودرویینیس��تکههمیلتوننظرجنجالینسبتبهآن
دارد.اودرموردپاگانیزوندامیگوید:»زونداافتضاحاست.خوشصداترینخودرومن،
اماازنظرفرماندهیازهمهبدتراست.مدلگیربکسدستیاینمدلراتهیهکردهام،
چونمدلتیپترونیکآنرانپسندیدم.«همیلتونتاجایممکنتالشمیکندکه
کارکردخودروهایخودراپاییننگهدارد.اوبههمیندلیلدرلسآنجلسیکراننده
باکامیونمخصوصحملخودرواس��تخدامکردهاس��تتادرهرزمانممکنپساز
خستهش��دنازرانندگی،بایکتماسخودرورابهگاراژبازگرداند.همیلتونامیدوار
استکهبهزودیمرسدسکالسیک300SL،مرسدسAMGپروژهیکوشاید
فراری250GTکالیفرنیااسپایدرراهمبهکلکسیونخوداضافهکند.برخالفبیشتر
رانندههایفرمولیککهپسازبازنشستگیدراینسریازمسابقات،بهرقابتهای
اس��تقامتیو24س��اعتهلمانزرویمیآورند،همیلتونفرمولیکراخانهاولوآخر

خودمیداند.

مایکل شوماخر
کلکسیونش��خصیخودروهایاس��پرت »مایکل ش�وماخر«س��الهاستکهدر
موزهایدرآلمانبهنمایشگذاشتهشدهاس��ت.خانوادهشوماخردرکمالسخاوتو
برایلذتبردنهواداران،کلکسیونشخصیخودروهایمسابقهایخاطرهانگیزاین
اسطورهمس��ابقاتفرمولیکرااهداکردند.اینکلکسیون،کهیکیازبرجستهترین
کلکس��یونهایخودرومس��ابقهایدرجهاناس��ت،قراراس��تتادرم��وزهجدید
Motorworld)اینموزهبهشتهوادارانخودرومحسوبمیشود(کهدرشهرکلن
آلماندرحالساختاست،برایهمیشهدرمعرضنمایشگذاشتهشود.جالباست

بدانیدکهاینشهرفاصلهاندکیباکرپن،شهرزادگاهایناسطورهدارد.
درکلکسیونشوماخرعالوهبرخودروهایکارتینگاوکهمربوطبهاولینمسابقاتوی
است،برخیازخودروهایاسپرتش��خصیاو،افتخارات،عکسهاودیگریادبودهای
خاطرهانگیزشبهچش��ممیخورد.همچنین،اکثرخودروهایفرمولیکمربوطبه
قهرمانیهایجهانهفتگانهاشدراینکلکسیونقراردارندکهازجملهآنهامیتوان

بهخودروBenetton B194سال1994اشارهکرد.
درهایموزهMotorworldاواخرسال2017بهرویعمومگشودهشدوجالبترین
نکتهدرموردآنورودیرایگاناینموزهاست.اولینموزهMotorworldدرمحل
یکفرودگاهقدیمیدرنزدیکیشهراشتوتگارتآلمانافتتاحشدهاست.اگرچهاین
مکانهابهعنوانموزهشناختهمیشوند،امادرآنهامیتوانیدازمشاورههایتخصصی
بهرهمندشدهیابهخریدوفروشخودروهایکالسیکبپردازید.همچنین،برایرفاه

حالبازدیدکنندگانهتلهاورستورانهایمتعددیدرنظرگرفتهشدهاست.
سابینکم)Sabine Kehm(،مدیربرنامههایشوماخر،دربیانیهایاعالمکردهاست:
»اینخواستقلبیخانوادهش��وماخربودکههمهطرفداراناوبتوانندبدونپرداخت
هیچگونههزینهایکلکسیونشخصیمایکلراببینند.راهاندازیچنینموزهایباعث
میش��ودتاآنهابتوانندازاینخاطراتل��ذتبردهوآنروزهایب��زرگرادوبارهبه

زندگیبرگردانند.«
متاسفانه،ازسال2013،کهسرمایکلشوماخردرجریانورزشاسکیبهشدتآسیب
دید،خبرهایخوبزیادیازوضعیتجسمانیاومنتشرنشدهاست.مایکلهماکنون
درمنزلخانوادگیاشدرسوئیسدورانبهبودیراسپریمیکند،اماطبقاخباریکه
درسپتامبرسالجاریمنتشرشد،اوبهسختیمی-تواندپشتفرماناتومبیلبنشیند.
شوماخریکیازخودروهایکلکسیونخودرابهفروشرساندهاست.اینخودروخاص
درسومینمسابقهجایزهبزرگفصل1991درسنمارینورونماییشد.خودروفرمول
یک»بنتونبی191«درابتداتوسط»روبرتومورنو«درآنسالراندهمیشد،قبلاز

اینکهبه»نلسونپیکه«برسد.
نسلونپیکهافسانهای)دارایس��هعنوانقهرمانیجهان(درآنسالبااینخودروبه
قهرمانیمسابقهمونترئالدس��تیافتکهتنهاقهرمانیاینخودرونیزمحسوبمی
شود.مایکلشوماخرکهیکرانندهجوانوکمتجربهدرآنسالهابودنیزاینفرصت

راداشتکههمانسالپشتفرماناینخودروبنشیند.
سالبعدهمینخودروبابهروزرس��انیهاییکهبررویشانجامشد،بانام»بی191
بی«بهمسابقاتفرمولیکبرگشتوبهوسیله»مارتینبراندل«یکیدیگرازنامهای
جاودانهتاریخفرمولیکدرسهمسابقهاولآنفصلراندهشد.درنهایتاینخودرو
درسال1992بازنشستهشدوبهموزهرفتتااینکهسالگذشتهبهطورکاملتوسط

یکتیممتخصصبازسازیفرمولیکبازسازیشد.
بازسازیهایانجامشدهشاملشاس��ی،موتوروگیربکسخودروبودتاخودرومانند

روزاولیکهساختهشدبرایجادههاآمادهباش��د.تنهاتغییراتصورتگرفتهنسبت
بهنمونهاصلیدرچندارتق��ایاجباریخودروبرایمواردایمنیبودکهفدراس��یون
اتومبیلرانیجهانیمقررکردهبود.موتورخودروفرمولی��کبنتونبی191ازنوع
وی3.۵8لیتریساختفوردکاثورثاستکهقدرت6۵0اسببخاررادردورموتور
13000تولیدمیکند.شاسینیزبهلطفتکنولوژیمونوکوککربنکامپوزیتتنها
۵0۵کیلوگرموزندارد.قراراس��تاینخودرودرحراجیبونهامساس��پاکالسیک
کهدرتاریخ21میدرپیستاس��پایبلژیکبرگزارمیشودبهفروشگذاشتهشود.
قیمتتخمینیاینخودروارزش��مندبین7۵0تا9۵0هزاریوروستکهبراییکیاز

خودروهایراندهشدهتوسطمایکلشوماخررقمچندانگزافیبهنظرنمیرسد.

سباستین فتل
ازآنجاکه »سباس�تین فتل«قهرمانیفرمول1فصل2013رانیزازآنخودکرد،
بس��یاریبراینباورندکهاوحتماًمهرهم��اردارد!البتهاینافرادچن��دانهمبیراه
نمیگویند؛فتلمهرهمارنداردامایکموتورسیکلتخوشقدمداردکهدرسال2010
ازکمپانیMarcus Waltzخریداریکرد.رانندهجوانآلمانیبرایچهارمینبار
پیاپیبهاینمقامدستیافت.رکوردیکهپیشازاینمایکلشوماخربا۵قهرمانیپی
درپیو»خوآنمانوئلفنگیو«باچهارقهرمانیبهآنرس��یدهبودند.فتلازطرفداران
سرسختموتورسواریوموتورسیکلتهااستوعالقهزیادیبهمدلهایکالسیک
نیزدارد.اماقطعاًاودربینموتورسیکلتهایکلکسیونخودمدلDragStyleرابا
هیچموتوردیگریمعاوضهنخواهدکرد.قهرمانیهایفتلدرسال2010شروعشد،
همانسالیکهاوDragStyleراخریداریکردوپسازآننیزدرسالهای2011،
2012و2013بهقهرمانیرسید.اگرفتلهمچنانبهموتورسیکلتخوش-قدمایمان
داشتهباشد،بهاحتمالفراوانفصلآیندهبهرکوردشوماخرخواهدرسید.البتهشاید
مسئوالنتیمفراریباارائهیکخودروبهتر،فصلبعدیبرایفتلوردبولدردسرساز
شوندوتقدسموتورسیکلتویراازبینببرند.فراریوسباستینفتلدرفصلیکهرو
بهپایاناست،نیزنتوانستندروندموفقیتهایمرسدسولوییسهمیلتونرامتوقف
کنند.بااینکهدرخش��شابتدایفصلفراریوفتلنویدبازگشتپرافتخارترینتیم
تاریخفرمولیکبهروزهایخوبشرامیداد،اماچنداش��تباهوحادثهباعثناکامی

فراریشد.
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جمیز]آلیس�ون]–رئیس]بخش]فنی]]]
»جمیزآلیسون«درس��ال1991بهایس��تونآمد.اوفارغالتحصیلرشتهمهندسی
)Gorgio Ascanelli(»هوافضاازدانش��گاهکمبریجاس��ت.»جورجیوآس��کانلی
تصمیمبهاستخداماوگرفت.درسال1994اوبهتیمبنتون)Benetton(بازگشت
Nicolas(»و»نیک��والستومبازیس)Willim Toet(»تادرکنار»ویلیامت��وت
Tombazis(درتونالب��ادفارنبورو)Farnborough(کهقب��المتعلقبهارتش
بود،همکاریکند.بعدازملحقشدنبهپروژهساختتونلبادجدیددرانستن،اوآنجا
Ross(درس��ال2000ترککردتابهراسبرون)Maranello(رابهمقصدمارانلو
Brawn(بپیونددوبخشآیرودینامیکپیسترابرای۵س��الافتخارآمیزمدیریت

کن��د.
جیمزآلیسوندرسال200۵بهانستونبهعنواندستیارمدیرفنیبرگشت.درزمانی
که»فرناندوآلونسو«دومینقهرمانیدورانحرفهایشرادرسال2006بهدستمی
آورد،اومس��ئولپروژههایکارخانهمکالرنبودودرهماناوقاتنیزمدیرسابقاو
»پتسیمنز«)Pat Symonds(اخراجش��د.باتوجهبهسختکوشیوشهامتاو،
هیچوقتموردتقدیرقرارنگرفت،بهجزطراحیسیس��تماگزوزجانبیکهدرس��ال
Genii(»2011انجامگرفت.تیمدوبارهنامگذاریشدهلوتوستوسط»جنیکپیتال
Capital(خریداریشدوجیمزآلس��یوناینتیمرامتحدکرد.تیملوتوسبابودجه
ایمحدودتوانستدوپیروزیوبیستوچهارجایگاهدرسال2012و2013بهدست
آورد.ولیبدونتوجهبهنتایجبهدس��تآمده،مدیریتتیملوتوسبهآلیس��وناجازه

Estefano(»دادتاقراردادتیمفراریراکهتوسطمدیرتیم،»اس��تفانودومنیکالی
Domenicali(برایرامکردناس��بس��رکش،بهاوپیشنهادش��دهبود،بپذیرد.
بازگشتجیمزآلیسونبهمارانلودرس��ال2013بابحثوجدلهمراهبود.معماری
ناقصموتور)توربوکوچک(وطراحیآیرودینایکضعیففراریT-F14نتیجهای
ناامیدکنندهبدونحتییکپیروزیبرایتیمدرسال2014رقمزد.همچنینفراری
T-SF15کهاولینفراریبودکهتوس��طاوبه-طورکاملفلسفهوطراحیآنرابه
عهدهگرفتهبود،ازماشینسالپیشبهتربود)سهپیروزیبرایسباستینفتل(ولی
بدونتوجهبهپیشرفتعظیمصورتگرفته،فراریH-SF16نتوانستتوقعاترابه
اجرادربیاورد،زیرامدیرتیم»سرجیومارکیونه«)Sergio Marchionne(تغییرات
عظیمیرادردوبارهش��کلدادنتیمطراحیآغازکرد،ولیجیمزآلیسونچندانبا
اینتغییراتموافقنبودودرواقعاوعالقهمندبهبازگش��تبهانگلستانبهدلیلفوت
ناگهانیهمسرشودوریفرزندانشازمحلکاراو،بود.بههمیندلیلدوطرفماجرا

درج��والی2016تصمی��مب��هقط��عهم��کاریگرفتن��د.
فرمکنونیفراریH-SF70کهجیمزآلیس��وناعتبارخودرارویآنگذاشتهبود،
ثابتکردکهاوتوانمنداست.شایعهبودبهتیمرنومیپیونددولیاوبهسمتمرسدس
Paddy(»سوقدادهشدتابهعنوانمدیرفنیمشغولبهکارشود.زمانیکه»پدیالو
Lowe(مثل»توتوولف«)Toto Wolf(مدیراجراییتیمب��ود،اومثل»باببل«
)Bob Bell(مدیرفنیسابقتیمرنومسئولیتمتعادلکردنوهماهنگکردنتیم
طراحیرابهعهدهگرفت.زمانیکهاودرفراریمش��غولبهکاربود،مس��ئولیتحل

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 2013 همیلتون 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.

مـسـابـقـه

مرسدس در خدمت اعجوبه بریتانیایی

پنجمین قهرمانی لوئیس 
همیلتون در فرمول یک
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مشکالتدپارتمانفنیرابرعهدهداش��ت،ولیدرمرسدساو
مدیریتگروهیازمهندس��انبرندهعنوانقهرمانیجهانرابه

عه��دهگرف��ت.
آلدو]کاس�تا–مدیر]تکنولوژی]]]

در»بارکلی«)Barckley(،جیمزآلیسونباهمکارسابقخود
»آلدوکاستا«دوبارههمکارش��د،کسیکهدرتیم»تاد-براون-
Todt-Brawn-Byrne-(»بایرن-مارتینلی-ش��وماخر
Martinelli-Schumacher(ک��هتیمرویای��یعصربود
کارکردهبود.کاس��تاتوانستبامدرکمهندس��یمکانیککه
ازدانش��گاهبولونیاگرفتهب��ودبهعنوانرئی��سبخشفنیتیم
»میناردی«)Minardi(درسال1988برسد.ششسالبعد،
اوواردخلوتگاهدرونیمارانلوش��دوخیلیزودبهعنوانمعاون
)Rory Byrne(»رئیسبخشطراحیف��راری،»روریبایرن
منصوبشد.وقتیبایرندرس��ال2004بازنشستشد،کاستا
جایاوراگرفت.زیرنظرمدیریتراسبراوندرس��ال200۵،
کاستابهعنوانطراحفراریانتخابش��د.درزمانیکهشرکت
الستیکسازیمیشلنباتیمرنودوسالپیاپیقهرمانیجدول
F2007سازندگانرابهدستآورد،کیمیرایکوننبافراری
خودقهرم��انجدولرانن��دگانش��د.البتهب��رایدومینتاج
قهرمانی،»فیلیپهماسا«دررقابتیتنگاتنگدرآخرینمسابقه
فصل،قهرمان��یرابهلوئی��سهمیلتونواگذارکردودرس��ال
2010نیزداستانیمش��ابهگریبانگیرفرناندوآلونسوشدکهبا
فراریF10خودواستراتژیاش��تباه،قهرمانیرابهسباستین
فتلوتیمردبولواگذارکرد.بدونتوجهبهخدمات11سالهدر
Luca di(»تیمفراری،کاس��تاتوس��ط»لوکادیمونتهزمولو
Montezemolo(بااینعنوانکهفراری2011،1۵0ایتالیا
غیررقابتیاستاخراجشد.بعدازآناتفاق،بهسرعتراسبراون
اورابرایگسترشدفترطراحیبراکلی)Brachley(کهبهاو
اجازهدادندتامس��تقیماواردکارشود،استخدامکرد.به-عنوان
مسئولطراحوتوسعه،اوتوسعهماشینس��ال2012رادنبالمیکردوبعدازآنبه
طراحیماشینسال2013پرداخت.وقتی»گئوفویلیس«)Geoff Willis(بهاو
ملحقش��د،بررویمعماریوآیرودینامیکW04کهتوسطموتور6سیلندرتوربو
تغذیهمیشد،کارکرد.کاستامسئولطراحیماشینهایبریدیشدوویلیسمسئول
آنالیزکردنپروژهبود.قابلپیشبینیبودکهتعدیلش��دنموتوربهسیستمچالشی
هیبریدیوبهاش��تراکگذاردنپروژه،نقاطقوتوموفقیتتیممرس��دستابهحال

بودهاس��ت.
گئوف]ویلیس]– مدیر]مهندس�ی]]]

مثلجیمزآلیس��ون،»گئ��وفویلیس«نی��زمدرکمهندس��یمکانیکخ��ودرااز
دانشگاهکمبریجگرفت،ولیاومستقیماواردفرمول1نش��د.اوبرایحرفهایشدن
واردالبراتوارملیفیزیک»تدینگتون«)Teddington(ش��دومش��غولیادگیری
دینامیکآببودودکترایخودرادررش��تههیدرودینامیکگرفت.درس��ال1987
اوبهتیمطراحی»بیریتیشچلنج��ر«)British Challenger(درکاپقهرمانی
قایقرانیآمریکاپیوس��ت.اوبهطراحیبدنهکشتیوسکانآنبرایسهسالپرداخت
وازتکنولوژیه��ایجدیدنیزاس��تفادهبردواواولی��نفرددرزمانخ��ودبودکهاز
CFDیاهمانComputational FluidDynamicsکهبهمعنایدینامیک
سیاالتمحاسباتیدراولینتیمفرمول1کهدرآنحضورداشت،در»لیتونهوئس«

)Leyton House(درس��ال1990اس��تفادهکرد.
British(درسال2001اوبهعنوانرئیسبخشفنیدرتیممسابقاتبریتانیا-آمریکا
American Racing_BAR(انتخابش��د.جاییکهتیمیازمهندسانکارمی
Reynard(»کردندودرسال2002بهدلیلورشکستگیتیم»ریناردموتوراسپرت
Motorsport(تعطیلش��د.تیمنتیجههایقابل-قبولداش��ت،هشتمیدرسال
2002،پنجمیدرسال2003،دومیدرسال2004وششمیدرسال200۵کهدر
آنس��الازباکبنزیندوتاییبحثبرانگیزاستفادهش��دوتیمبههوندافروختهشد.
بدوندرنظرداشتنپیروزی»جنسنباتن«درمجارستاندرهمانسال،سازندهژاپنی
تصمیمگرفتتاافرادخودشرابیاوردوویلیسمجبوربودبهفردیناآگاهوبیتجربه
یعنی»ش��وهیناکاموتو«)Shuhei Nakamoto(گزارشدهد.باتوجهبهاینکه
چنداننیازیبهاواحساسنمیشد،اوبه»آدریاننیوی«درتیمردبولدرسال2007

پیوست.قرارداداوبدوندلیلمشخصیدرس��الماهجوالی2009بهاتمامرس��ید.

ویلیسمشاورتیمHRTدرسال2010ش��د.دراکتبر2011،اوتوسطراسبراون
بهعنوانمدیربخشتکنولوژیدرتیممرسدسانتخابشد،جاییکهاوتواناییهای

خوددرکنترلآیرودینامیکماش��ینوش��بیهس��ازرانش��انداد.
]مای�ک]الی�وت]–مدی�ر]بخ�ش]آیرودینامی�ک]]]

بعدازف��ارغالتحصیلش��دنازدانش��گاهامپریالکال��جلندنبامدرکمهندس��ی
آیرودینامیک،مایکالیوتدرس��ال2000واردتیممکالرنشد.هشتسالبعداو
واردانستونش��دوبهعنوانسرمهندسآیرودینامیکبهاس��تخدامدرآمد.درجایی
کهباجیمزآلیسونکارمیکرد،اومس��ئولدفترمهندسیرنو-لوتوسبود.بالوتوس
E21درسال2013اوشروعبهمعرفیفلسفهتقسیمبندیاجزانمود)درواقعکنترل
وهدایتهوابااستفادهازاجزایمختلفوپیچیدهیاقطعکردنوبریدنبخشیازآنها(

کاریامروزدرتیممرس��دسانجاممیدهد.
بعدازس��هس��الونیم،الیوتدرخواس��تراسبراونبرایجایگزین��یاوبا»لوئیک
بیگویس«)Loic Bigois(رابهعنوانمدیربخ��شآیرودینامیکپذیرفت،ولیبه
گفتهراسبراونآساننبودواودرکتابخودبهعنوانیکمبارزهتمامعیاریادکرده

اس��ت:
»منمایکرابهعنوانمدیربخشآیرودینامیکدرمرسدساستخدامکردم.اودرتیم
لوتوسنفردومبود.وقتیش��مابهدنبالیکمدیرمیگردید،بهعقیدهمنبهترینو
جالبترینکارایناستکسیرابرگزینیدکهدرتیمدیگریبیشرفتنمیکند.این
افرادبهدنبالفرصتهاییهستندکهخودراباالبکشندوثابتکنند،آنهابیتجربه
هستندولیمیتوانندبهخودشانبرایپیشرفتوحرکتروبهجلوکمککنند.مایک
دقیقامثالیعالیازایندستافراداس��ت.تعدادیازهمکارانمدرمرسدسکهمایک
رامیشناسند،بهمنگفتهبودندپش��تکارخوبیدارد.البتهتیملوتوسپیشرفتشرا
مدیوناینحرکتبودکهباتوجهبهبودجهکم،تاحدممکنبهاهدافیکهمیخواست
میرسید.وقتیشماکسیرابیرونازتیمواردمی-کنید،یکرقابتشکلمیگیرد،
ولیچهکسیتوجهمیکندزمانیکهفردیخوبوبااستعدادباشید.وقتیکسیرابه

خاطرتواناییهایشاس��تخداممیکنیدش��مابهجزئیاتتوجهدارید.
مایکخیلیسختراضیمیشد،چوناوبهتیملوتوسبسیاروفاداربود.تیملوتوس
دریکمعضلمالیگرفتاربود،واونمیخواستکسیباشدکهرفیقنیمهراهاستو
ازکشتیزودترپیادهش��ود.مقداریزمانبردتامایکراضیشدبهماملحقشود.در
واقع،مابهدنبالافرادیهستیمکهسختازتیمشاندست-میکشند،زیرامابهتعلق
ووفاداریشاناحتراممیگذاریم.اگرکسیگفتکهایناولینباراست،شمابایدکمی

تاملکنیدوبپرس��یدچرا؟!«

ج�ان]اوون]–مدی�ر]بخ�ش]طراح�ی]]]
»جاناوون«بسیارمحتاطاست،ولیشخصیبسیارکلیدیدرسلسهمراتبمرسدس
استوبههمیندلیلاوجزومهندس��انیبودکهبرایدریافتجایزهماشینبرترسال
201۵ازمجلهاوتوکاربرایمرسدسW06انتخابشد.زمانیکهکاستاوویلیسبه
جمعمرسدسیهاپیوستند،اوونمدیربخشطراحیشدوازسال2010تاکنوندر
اینپستاست.مثلمایکالیوت،اومدرکمهندسیآیرودینامیکخودراازدانشگاه
امپریالکالجگرفتهاست،جاییکهدرسال2000بهدفاعازنظریهخوددرباره»کنترل
غیرفعالگردابههایسیستمتعلیقدربدنههایبیشکل«پرداخت.بعداز9ماهباتیم
رینارد،ویلمتوتاورادرسال2001برایدپارتمانآیرودینامیکسوئبراستخدامکرد
ودربخش»تونلبادهینویل«)Hinwill wind-tunnel(مشغولبهکارشد.اودر
سال2007بهکارخانههونداپیوستودربخشآیرودینامیکمشغولشد.اوبخشی
ازماجراجوییهایبراوندرسال2009بود،ومفتخرشددرسال2014و2016در

گرندپریبریتانیاجایزهبرندهس��ازندگانرابگیرد.
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از]بازیگر]تا]سیاستمدار]]]]
میتوانادعاکردکهازجملهشرکتهایبزرگسازندهخودروهایضدگلولهدر
جهان،شرکت»دیاس«فرانسهاستکهدرکناراینکار،بهالکچریسازینیز
معروفبودهوتاحدیدرزمینهساختخودروهایضدگلولهپیشرفتکردهکه
بسیاریازمسئوالنسیاسیکشورهایمختلفازاینخودروهااستفادهمیکنند.
شایدبزرگترینفردسیاسیحاضردرفهرستمشتریانخودروهایضدگلوله
دیاس،»امانوئلمکرون«رئیسجمهورفرانسهاستکهتصاویرخودروسواری
اودرخیابانهایفرانسهدرشبکههایاجتماعیمختلفجنجالزیادیبهپاکرده
است.البتهبسیاریازبازیگرانهالیوود،ورزشکارانمعروفوسیاستمدارانازاین
خودروهااستفادهمیکنندومشتریانپروپاقرصایننوعازخودروهاهستند.به
طورکلیخودروهایضدگلولهرامیتوانیکنوعازخودروهایتیونینگشده
نامیدکهبهسالهایجنگجهانیدومارتباطمیدهند.ایننوعازخودروهابه

طوربسیارسادهتروابتداییتر،درجنگجهانیدومتولیدواستفادهشد.

ضدگلوله]با]درجه]بندی]مشخص]]]
خودروهایضدگلول��هبهطورکل��یبهدلیلحفاظ��تازجانسرنش��یناناز
سالحهایمخربساختهمیش��وندوبدیهیاستکهبس��یاریازویژگیهای
خودروهایلوکسواس��پرتدرایننوعازخودروهااستفادهنمیشودواولویت
اولهمانچیزیاستکهرویاسمایننوعازخودروهاوجوددارد.دراینمیان،
هرچقدرکهزمانگذشتهوشرکتهایخودروسازبهپیشرفتهایبیشتریدر
زمینهساختایننوعازخودروهارس��یدهاند،ایمنیاینخودروهاباالتررفتهو

خودروهایتولیدیزمانفعلی،بسیارامنترازچندسالقبلهستند.درمورد
انواعخودروهایضدگلول��هبایدبدانیدکهاینخودروه��ادارایانواعمختلفی
هستندکهدرجهبندیامنیتآنهارانشانمیدهد.امنیتخودروهایمختلف
براساسنیازمشتریانبودهوبهتریننوعاینخودروهاکهقطعابرایافرادبسیار
خاصسیاسیوامنیتیاستفادهمیشود،نوعیاستکهحتیدربرابرانفجارهای
بسیاربزرگوموش��کهایجنگینیزمقاومتکردهوآسیبیبهسرنشینوارد

نمیشود.

فوالد]در]خودروهای]ضدگلوله]]]
البتهگفتنیاس��تکهعلیرغماولویتضدگلولهبودندرایننوعازخودروها،
خودروسازانبزرگتولیداتجدیداینشکلیخودرابارعایتحفظسرعتباال
وآپش��نهایلوکسآنهااقدامبهتولیدمیکنندکهازجملهآنمیتوانبهدی
اس،بنزوهیوندایاش��ارهکرد.موادومتریالیکهخودروسازانبرایتولیداین
نوعازخودروهااس��تفادهمیکنندباآنچیزیکهبرایخودروهایمعمولیبه
کارمیبرند،قطعاتفاوتبسیارزیادیداشتهومعموالاینتفاوتبه100درصد
آنچیزیکهدردوتولیددیدهمیش��ود،میرس��د.ازجملهموادیکهدراین
خودروهااستفادهمیش��ود،میتوانبهفوالدبسیارمقاوموضدذوباشارهکرد
کهدراسکلتوشاسیاینخودروهابهکارمیرودتابههدفیکهاینسازندهها
دنبالمیکنند،نزدیکشوند.نکتهاساس��یدرطراحیبدنهاینخودروهااین
استکهاینقطعاتبهصورتدوالیهساختهمیشوندودرایندوالیهکهازفوالد
بسیارمقاوموضدذوبساختهمیشوند،کامپوزیتهاینرمبهکاربردهمیشود

نگاهی به خودروهای ضدگلوله

جان سخت هایی که از جان 
محافظت می کنند

خودروهای ضدگلوله همیش�ه یک�ی از خاص ترین خودروهایی اس�ت ک�ه جذابیت های زیادی ب�رای همه به خصوص 
عالقه مندان ماشین دارد. اما خوب است بدانید که این خودروها معموال توس�ط خودروسازهای قوی و ضعیف ساخته 
می شود که از جمله مشهورترین سازنده های این خودرو، می توان به شرکت های معروف آلمانی و فرانسوی اشاره کرد. 
اغلب این خودروهای ضدگلوله مورد استفاده مقامات سیاس�ی و دیپلماتیک است وکمتر پیش می آید یک فرد عادی 

به س�مت خریداری این نوع ماش�ین ها برود.

گـزارش
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کهکاربرداینالیهکمکردنس��رعتگلولهایس��ت
کهبهبدنهخوردهمیش��ودوصداوقدرتآنراازبین
میبرد.البتهیکیازتغییراتیکهخودروهایضدگلوله
جدیدنسبتبهقدیمیهاپیداکردند،ایناستکهدر
خودروهایقدیمیبینایندوالیهازشننرماستفاده
میش��دکهبهش��دتوزنخودروهاراافزایشمیداد
وازس��رعتوکیفیتکاراینخودروهامیکاست،اما
باتغییرآنب��هکامپوزیتنرم،وزنای��نخودروهانیز
کاهشیافتهوسرعتاینخودروهابهبودبسیارباالیی

پیداکردهاست.

نگاهی]به]ساختار]ضدگلوله]ها]]]
یکیازنقاطیکهاینس��اختاربس��یارقویترش��دهو
ش��ایدبتوانادعاکردکهنابودکردنآنمحالاس��ت،
س��تونهایخودروه��ایموردبح��ثهس��تندکهبه
دلیلاهمیتآنهادرماهیتخ��ودرووعلیالخصوص
خودروهایضدگلولهبودهوازکیفیتواستحکامبسیار
باالییبرخوردارهستند.س��اختارطراحیستونهادر
اینخودروهابهصورتمثلثیبودهکهاستحکامبسیار
بیشترینسبتبهس��اختارهایدیگرداشتهودربرابر
موجانفجارهامقاومتبیش��تریدارند.همچنینتمام
قطعاتداخلیخودروباموادبسیارباکیفیتعایقبندی
میش��وندتاازنفوذصداوگرماوسرمابهداخلخودرو
جلوگیریش��ودوحتیاینخودروهادربرابرس��رماو
گرمایش��دیدنیزمقاومتداشتهباش��دوفردداخل
خودروازایمنیباالییبرخورداربودهوحتیتاچندین
روزامکانزندهماندندرداخلخودروراداشتهباشد.
البتهآخرینویژگیدرس��اختاینخودروها،شباهت
ظاهریاینخودروهابهانواعمعمولیآناستکهجزو
مش��خصههایاصلیآندراس��تانداردهایامنیتیبه

شمارمیرود.

مشخصه]های]اصلی]]]
آنچهبهعنوانشیشهضدگلولهمرسوماست،2مدلمتفاوتاست.مدلاولبرای
جلوگیریازگلولهکلتومدلدومبرایمقاومتدربرابراسلحههایسنگینیا
مسلسلطراحیشدهاس��ت.درمدلاولکهنازکترینشیشهضدگلولهاست،
بایدبدانیدکهبین180تا226کیلوگرمبهوزنخودروشمااضافهمیکندودر
مدلدومکهضخیمتراستبین226تا۵90کیلوگرمبهوزنخودروشمااضافه

میشود.البتهجالباستبدانیدضخامتشیشهخودرو
ضدگلولهرئیسجمهورآمری��کااز2برابرمدلضخیم
هم،ضخیمتراس��ت.نتیجهش��لیک۵گلولهبهشیشه
نازکباکلتو۵گلولهمسلس��لبهشیشهضخیمهم
مانندپیشبینیهاپیشرفتونهتنهاهیچگلولهایاز
شیشهردنشد،بلکهحتیردآنهمازداخلباقینماند.
وزنزیاداینشیشههمالبتهنیازبهمهندسیدارد،برای
مثال،شیشهباالبرهایمعمولیتوانباالوپایینبردن
اینشیشهراندارندوهمچنینکمکفنرهایخودرو

نیازدارندتاباموادضدگلولهعایقوتقویتبشوند.
البتهبدنهخودروهمبسیارمهماس��ت،زیرازمانیکه
بهسمتشماشلیکمیش��ود،گلولههاهمبهشیشه
برخوردمیکنندوهمبهبدنهخ��ودرو.کمپانی»آرمر
مکس«درها،جلورادیاتور،گلگیروتقریباهمهخودرو
ش��ماراباموادضدگلولهعایقمیکنندتاهیچاتفاقی
برایشمایاموتورخودروشمانیفتد.کفخودروشما
همیکعایقمخصوصقرارمیگیردتااگرزیرخودرو
شمایکنارنجکمنفجرش��ود،هیچاتفاقیبرایشما

نیفت��د.همچنیندرهایاینخودروه��ابانوارهایفلزیبهیکش��وکرمتصل
هستندوزمانیکهشماازداخلآنهارافعالکنید،هرکسیکهبدوناجازهشما
بخواهددرخودرورابازکند،باش��وکالکتریکیمواجهمیش��ود.البته»آرمر
مکس«حتیدوستنداردکهیکخودرومشکوکمشتریانشراتعقیبکند،به
همینخاطراگرمتوجهشدیدکهخودروییمشکوکشماراتعقیبمیکندیا
خودروپشتسرشماقصدجانشمارادارد،کافیستیکدکمهمخصوصرا
فشاردهیدتاازپشتالستیکشمادههامیخسهشاخهبهزمینبریزدوالستیک

ماشینپشتسرشماراپنچرکند.

بنز؛]از]بهترین]ها]]]
شرکتبنزیکیازخودروسازانیاس��تکهخودروهایضدگلولهاشطرفداران
زیادیدرمیانس��رانودولتمردانکش��ورهایجنگزدهیاکش��ورهاییکه
تهدیداتتروریستیدرآنهازیاداس��ت،دارد.درمدلS600»استیتپولمن«
خودروبسیارکشیدهوبزرگاستودرظاهراصالبهنظرنمیرسدکهاینخودرو
دربرابرگلولههایمختلفمیتواندازسرنش��ینانشحفاظ��تکند.چهرههاو
مقاماتمطرحزیادیازجمله»فیدلکاس��ترو«،»الیزاب��تتیلور«و»الویس
پریس��لی«ازاینمدلبرایرفتوآمدخوداس��تفادهکردهان��دوآنراترجیح
میدادند.عموماخودروهاییکهزرهپوشمیش��وند،دربخشپیشرانهوسایر
مشخصاتخودروتغییراتیایجادمیشودتاخودروبتواندافزایشوزنراتحمل
کندوعملکردباالییداشتهباشد.اینخودروامادرحالتعادی12سیلندراست
ومیتواند۵23اس��ببخارقدرتتولیدکندکهمعموالاینقدرتباروشهای
مختلفیافزایشمییابدوقادراس��تظرف7ثانیهبهسرعت100کیلومتردر

ساعتبرسد.
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سریع ترین خودروهای  9 دهه اخیر
تاپیشازس��ال1928،هیچخودرواس��تانداردجادهای
یاآزمایش��یدرجهاننتوانستهبودبهس��رعتیبیشاز
280کیلومتربرساعتبرسد.دراینسال،رکوردنهایت
سرعتوس��یلهینقلیهزمینیبه333کیلومتربرساعت
رسید؛درواقعدرطولهزارانس��التاریخشناختهشده
تکاملانسان،برایاولینباربودکهیکفردسواربروسیله
نقلیهایکهباس��طحزمینتماسدارد،بهچنینسرعت
حرکتیمیرسد.90سالبعددرسال2018،یکخودرو
جادهایلوکس،ب��زرگومجهزمثلبنتل��یکانتیننتال
GT W12میتواندبهاینس��رعتبرسدوبسیاریاز
،SAMG E63مدلهایارزانتر،مثلمرس��دسبنز
بیاموM5،نیسانGT-Rوش��ورولتکوروت،نهایت
س��رعتبیشاز300کیلومت��ربرس��اعتدارند.همین
موردپیشرفتحیرتانگیزصنعتخودروسازیرانشان
میدهد.دراینمطلببهدنبالمعرفیسریعترینخودرو
جادهایجهاندرهردهه،ازسال1930تا2018هستیم؛
همانطورکهانتظارمیرود،سهمزیادیازاینفهرستدر

اختیارمحصوالتساختاروپاقراردارد.
[[[SJ[دهه]۱۹۳۰]– دوزنبرگ]مدل
قدرت:]۳۲۰]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]۲۲۵کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۱۹۳۲]]]

شعارتبلیغاتیدوزنبرگبهاینگونهبود:»تنهاخودرویی
کهازدوزنبرگسبقتمیگیرد،یکمدلدیگردوزنبرگ
اس��ت؛البتهتنهادرصورترضایترانن��دهدوزنبرگ.«
همینشعارباعثشدتادودهه1920و1930،دومدل
دوزنبرگسریعترینخودروهایجهانباشند.مدلSJاز
پیشرانههمانمدلJاستفادهمیکرد؛امایکسوپرشارژر
بهقوایمحرکهاضافهشدهبودتانهایتقدرتبه320اسب
بخاربرسد.بادرگذشتبنیانگذاردوزنبرگطیتصادف
جادهایتنهاپسازدوماهعرضهمدلSJ،ش��رایطتغییر
کردودوزنبرگدرسال1937منحلشد.36دستگاهاز
مدلSJتولیدشد.مدلبافاصلهکمترمحورهاموسومبه
SSJکهسالهادراختیار»گریکوپر«،ستارهسینماقرار
داشت،سال2018باقیمت22میلیوندالرحراجشدتا

ارزشمندترینخودروساختآمریکاعنوانگیرد.

[[[120[XK[دهه]۱۹۴۰]– جگوار
قدرت:]۱۶۲]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]۲۱۴]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۱۹۴۸]]]

کروکاس��پرتوستارهنمایش��گاهخودرولندن1948،
بازگش��تباش��کوهجگ��وارپ��سازجنگجهان��یبود.
XK120کهازپیشرانه6سیلندرخطیباحجم3441
سیسیاستفادهمیکرد،تاسال19۵3،در12هزارو4۵

دستگاهتولیدشد.

[[[300SL[دهه]۱۹۵۰]– مرسدس]بنز
قدرت:]۲۱۵]اسب]بخار]]]

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

300SLبرخالفباوربس��یاریازافراد،مرس��دسبنز
جذاب،اولینخ��ودروانژکتورتاریخنیس��ت،بلکهمدل
ناآش��نایGoliath GP700بورگ��وارداینافتخار
رادراختی��اردارد.300SLبادره��ایگالوینگ،یکی
ازمحبوبترینخودروهایس��تارههایس��ینمایدهه
19۵0بود.طراحی300SLبهقدریزیبابودکهبهنماد
بازیابیاروپاوبهخصوصآلمانپسازجنگجهانیدوم

تبدیلشد.

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

درستمثلمرسدسبنز300SL،اولینسوپراسپرت
تاریخهنوزهمیکیازجذابترینوزیباترینخودروهای
اینصنعتاس��ت.بدنهعریض،کمارتفاعومتفاوتمیورا
)Miura(پوشش��یمنحصربهف��ردبرایپیش��رانه12
س��یلندرVش��کل3929سیس��یوتنف��سطبیعی

المبورگینیبود.

دهه]۱۹۷۰]– فراری]۵۱۲]برلینتا]باکسر]]]
قدرت:]۳۳۵]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]۳۰۳]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۱۹۷۶]]]

دهه60رابایدورودجدیخودروس��ازانایتالیابهرقابت
سریعترینخودروجهاندانست.باموفقیتالمبورگینی،
اسبسرکشایتالیابامحصولیجدیدازراهرسید؛پساز
تولیدGT4365مدلجدیدفراری۵12باپیشرانه12
سیلندرتخت4943سیسیعرضهشد.کد۵12بهحجم

۵لیترو12سیلندرپیشرانهخودرواشارهدارد.

[[[F40[دهه]۱۹۸۰]– فراری
قدرت:]۴۷۱]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]۳۲۳]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۱۹۸۷]]]

ب��اآغ��ازعص��رسوپراس��پرتهایتوربوش��ارژ،یکیاز

ماندگارترینمحص��والتتاریخفراریتولیدش��د.مدل
F40ازپیشرانه8سیلندرVش��کل2936سیسیو
دوتوربوشارژراس��تفادهمیکردتاقدرتفوقالعاده471
F40اسببخاربهدوچرخعقبفرس��تادهشود.فراری
آخرینخودرواینشرکتایتالیاییبودکهازمحصوالت
تمامبرندهایدیگردرپایانیکدهه،س��رعتبیشتری

میگرفت.

[[[F1[دهه]۱۹۹۰]– مک]الرن
قدرت:]۶۱۸]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]]۳۸۶]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۱۹۹۳]]]

وقتیخودروییدرسال1993باقیمتپایهنزدیکبه700
هزاردالرفروختهمیش��ود،بایدازهرنظرمنحصربهفرد
باشد.مکالرنF1،اولینخودروتاریخبودکهازشاسی
تم��امفیبرکربناس��تفادهمیکرد؛اینسوپراس��پرتبا
ظرفیتسهسرنش��ینوصندلیمرکزیراننده،بیشاز
380کیلومتربرساعتسرعتمیگرفت.F1کهبهتازگی
جایگزینآنباناماسپیدتیل)Speedtail(معرفیشده
است،ازپیش��رانه12سیلندرVش��کل6064سیسی

تنفسطبیعیبیامواستفادهمیکرد.

[[[TT[دهه]۲۰۰۰]– شلبی]آلتیمیت]آئرو
قدرت:]۱۱۸۳]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]]۴۱۲]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۲۰۰۷]]]

SSC Northشرکتشلبیسوپرکارزکهسپسبهبرند
Americaتغیی��رن��امپیداک��رد،بهغیب��تطوالنی
آمریکاییهادرصحنهعنوانس��ریعترینخودروجهان
پایانداد.پسازانحاللدوزنبرگ،اروپاییهاسریعترین
خودروهایدنی��اراتولیدمیکردند؛ای��نروندبابوگاتی
ویرونهمادامهیافت،اماازسال2007تارونماییویرون
سوپراسپرت،مدلUltimate Aero TTسریعترین

خودروجهانبود.

[[[RS[۲۰۱۰]تا]امروز]– کونیگزگ]آگرا
قدرت:]۱۳۶۰]اسب]بخار]]]
نهایت]سرعت:]۴۴۷]کیلومتر]بر]ساعت]]]
محصول]سال]۲۰۱۵]]]

محصوالتبوگاتیبهنهایتس��رعتباالشهرتدارند،
اماهنوزدریکدهه،سریعترینخودروجهاننبودهاند.
بوگاتیوی��روندربراب��رمحصولش��لبیحرفیبرای
گفتننداشت؛نسخهیسوپراسپرتویرونهمدرسال
2010بهبازاررس��ید.اینمدلازپیشرانه16سیلندر
Wشکل7993سیسیفولکسواگنباقدرت1200
اس��ببخاراس��تفادهمیکردتابهنهایتسرعت431
کیلومتربرساعتبرسد.درسال2016شیرونمعرفی
شد،اماحداکثرس��رعتآنازویرونسوپراسپرتهم
کمتراعالمشد.یکسالبعد،س��وئدیهاباکونیگزگ
آگراRS،مجهزبهپیش��رانه8سیلندرVشکل۵000
سیسیتوئینتوربوش��ارژباقدرت1360اسببخار،
رکوردنهایتس��رعتخودروجادهایجهانراافزایش
دادند.فرصتکمیبرایبوگاتیباقیماندهاستتابرای
اولینبارباشیرون،عنوانسریعترینخودروجهاندر

یکدههرابهدستآورد.

گـزارش
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پــرونــده



مجله تخصصی خودرو26

 آذر ماه 97

 در گفت وگو با مدیر بهبود و تعالي 
»جنرال کب پارس« مطرح شد:

کیفیت 
محصوالت را 
فداي وضعیت 
موجود نمي کنیم

اگرچه صنعت خودروس�ازي در ایران پس از گذش�ت س�ال ها از ورود 
نخس�تین خودروها به داخل کش�ور هن�وز جایگاه خ�ودش را آن طور 
که باید بازنیافته اس�ت و راه طوالن�ي و تقریبا ناهمواري تا رس�یدن به 
استاندارد بین المللي خودروس�ازي دارد، اما در سال هاي اخیر، صنایع 
قطعه س�ازي ایران پیش�رفت قاب�ل توجهي داش�ته تاجای�ي که برخي 
کارشناس�ان معتقدند، کیفیت قطع�ات تولید داخل فاصل�ه چنداني تا 
رس�یدن به س�طح قطعات تولیدي کمپاني هاي مطرح دنی�ا ندارد. گواه 
این ادعا هم حضور ش�رکت هاي قطعه س�ازي ایراني در نمایشگاه هاي 
بین المللي در کنار رقباي مطرحش�ان اس�ت که نش�ان مي دهد باور به 
کیفیت قطعات داخل�ي افزایش یافته اس�ت. این میزان ارتقاي س�طح 
کیفي قطعات ایراني به اندازه ش�اخص هاي مد نظر ش�رکت هایي مانند 
پژو و س�یتروئن یکي از عواملي بوده ک�ه موتور محرک ب�راي جهش و 
بهبود عملکرد قطعه س�ازهایي مانند شرکت »جنرال کب پارس« است. 
شرکتي که از س�ال 1336 و براساس قرارداد س�رمایه گذاری مشترک 
میان تعدادی از س�رمایه گذاران ایرانی به ویژه شرکت »اورند پیشرو« 

و شرکت جنرال کب ایتالیا تاس�یس شد و تا امروز فعالیت خود را دنبال 
کرده است. اگرچه در ماه هاي اخیر، نوس�انات قیمت ارز و سیاست هاي 
کالن دولت به ویژه در بخش گمرک چالش هایي را براي این شرکت مانند 
بس�یاري از صنایع دیگر ایجاد کرده، اما مدیر بهبود و تعالي این کمپاني 
معتقد است در راس�تاي سیاس�ت هایي که واحد تحت کنترلش از سال 
گذشته پیش گرفته،  تا زماني که بتوانند در راس�تاي بهبود سطح کیفي 
قطعات فعالیت کرده و تالشش�ان بر این اس�ت که کیفیت فداي عوامل 
دیگر نشود. براي تش�ریح برنامه هاي واحد بهبود و تعالي این شرکت و 
به دست آوردن چشم اندازي از آینده قطعه س�ازي باتوجه به نوسانات 
اخیر ارز در کش�ور به گفت وگو با »مهدي مرادي«،  مدیر بهبود و تعالي 

جنرال کب پارس پرداختیم که در ادامه مي خوانید. 

واحد]بهبود]و]تعالي]جنرال]کب]پارس]در]سال]گذشته]چه]برنامه]هایي]]]] 	•
براي]ارتقاي]سطح]کیفي]قطعات]تولیدشده]در]دس�تور]کار]خود]داش�ته]اس�ت؟

س�ال 1395 تغییراتي در مدیریت و چارت س�ازمان این شرکت رخ داد 

مـصـاحـبـه
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که در نتیجه آن واح�د بهبود و تعالي به طور مجزا تعریف ش�د و به طور 
رسمي و مستقل شروع به کار کرد. از همان زمان، برنامه اي براي بهبود و 
ارتقاي کیفیت محصوالت تنظیم شد و قرار بر این شد که در سال 1396،  
تمرکز بر بهبود وضعیت کیفي قطعات باشد و نمره کیفي را افزایش داده 
و میزان قطعات برگش�تي را کم کنیم. در نتیجه این برنامه تغییراتي در 
فرآیند تولید رخ داد که در نهایت منجر به این شد که کیفیت محصوالت 
بهبود یافته و میزان قطعات مرجوعي به طرز قابل توجهي کاهش یابد. از 
طرف دیگر، تا پایان سال 96 توانستیم نمره عملکرد کیفي قطعات تولید 
شده را از 70 به باالي 90 از نظر گروه س�ابکو و از 62 به باالي ۸5 از نظر 
گروه سازه گستر برس�انیم. در سال 13۸7 هم برنامه اي که این واحد به 
دنبال تحقق آن بود،  حفظ وضع موجود و جایگاه به دس�ت آمده از نظر 
کیفیت در گروه سابکو و سازه گس�تر بود. عالوه بر این قطعات برگشتي 
یک ماهه و س�ه ماهه در اوایل س�ال 96 وضع مناس�بي نداشت که بعد 
از اجراي برنامه هاي بهب�ود کیفیت از همان زمان تا ام�روز، این میزان 
کاهش یافته و اواسط س�ال 96 هم فاز دوم ارتقاي مدیریت کیفیت را به 
اجرا درآوردیم و به دنبال آن اجراي پروژه vfm  کمپاني هاي سیتروئن 
و پژو را شروع کردیم تا الزامات این ش�رکت ها در زمینه کیفیت قطعات 
خودرو را به سرانجام برسانیم. آبان ماه سال 1397 هم موفق به دریافت 
ممیزي  iso ،4501 dgs، iso 2401  ش�ده و توانستیم شاخص 
hse  را به س�طح پالس ارتقا داده و تاییدیه آن را از dgs  آلمان دریافت 

کنی�م. .
برنامه دیگر این واحد آن است که تا پایان سال 97 ارتقاي درجه داشته 
باشیم، چرا که در 6ماه نخست امس�ال گرید قطعات هولدینگ ما از نظر 
سابکو، از گرید  B مش�روط به B رسید و از نظر سازه گس�تر از جایگاه 
B  به B پالس رس�یدیم و در نظر داریم براي ارتقا از گرید B به A برنامه 

ریزي کنیم تا درنهایت اواخر امس�ال در این دو درجه پیش�رفت کنیم.

باتوجه]به]نوسانات]ارزي]و]تغییراتي]که]در]سیاست]هاي]اقتصادي]و]سیاسي]]]] 	•
دولت]در]چند]ماه]اخیر]شاهد]آن]بودیم،]چه]تغییراتي]در]برنامه]ها]و]عملکرد]واحد]بهبود]

و]تعالي]جنرال]کب]رخ]داد؟
از نگاه کلي بای�د بیان کرد که اگرچ�ه در برخي برنامه ه�ا تغییراتي رخ 
داد که به تفصیل درباره آن توضیح داده خواهد شد، اما تالش ما بر این 
بوده که از نظر کیفي تغییري در برنامه هاي ما ایجاد نش�ود. بعد از ایجاد 
تغییرات در سیاس�ت هاي دولت، پروژه س�یتروئن و پ�ژو براي دریافت 
ممیزي PCPA حذف ش�د چرا که این دو کمپاني قرار داد خود با ایران 
را متوقف کردند. البته ما الزامات این دو ش�رکت را اجرا کردیم و تمایل 
داش�تیم که ارزیابي نهایي را هم از طرف آن ها دریافت کنیم که درواقع 
این فرصتي بود که از دس�ت رفت، اما در بحث کیفیت قطعات باتوجه به 
اینکه وابستگي ما به قطعات وارداتي باال نیست،  تغییر چنداني نداشتیم 
و س�عي بر این بوده که در وض�ع کیفي کاهش و تنزل نداش�ته باش�یم 
چه بس�ا در ماه هاي اخیر بهبود کیفیت هم داش�تیم ام�ا تغییرات ارزي 
مس�تقیما بر روي چرخه تامین و تولید اثر گذاش�ته، به طوري که تولید 
به نصف کاهش پیدا ک�رد و از روزي 4هزار به 2500 تا 3هزار رس�یدیم. 
بنابراین تغییرات ارزي تی�راژ را تحت تاثیر قرار داد، ام�ا مقابل کاهش 
کیفیت تا این لحظه ایس�تادگي کردیم و تالش مي کنیم ش�رایط کیفي 
موجود را حفظ کرده و کیفیت را فداي ش�رایط نکنیم ت�ا بعد از عبور از 

بحران، اعتبار به دس�ت آمده خود را از دس�ت نداده باش�یم.

در]یک]جمع]بندي]کلي]سیاس�ت]هاي]بخش]بهبود]و]تعالي]این]شرکت]]]] 	•
براي]عبور]از]ش�رایط]فعلي]کش�ور]چیس�ت؟

سیاس�ت کلي م�ا در یک جمل�ه این اس�ت ک�ه کیفیت فداي ش�رایط 
موجود نش�ود، اما اگر تغییراتي که سیاس�ت هاي کالن کش�ور در بحث 
خودروس�ازي و قطعه س�ازي داده، ادامه پیدا کند، نه تنها این ش�رکت 
بلکه همه ش�رکت ها را تحت تاثیر قرار مي دهد؛ چرا که هر مجموعه اي 
یک آستانه تحملي دارد که اگر فشارها از س�وي دولت بیشتر شود، در 
زمینه واردات محصوالت و قطعات حس�اس ناچار مي ش�ویم براي بقاي 

خودمان تغییر اعمال کنیم.
با وجود سیاس�ت هاي کالن دول�ت که ب�ر عملکرد ما تاثی�ر مي گذارد،  
سیاست سازمان ما این است که تا جایي که توان مقاومت داریم،  کیفیت 
را فدا نکنی�م. اما با این وجود چش�م انداز روش�ني پی�ش روي صنایع 
نیس�ت،  با وجود آنکه به آینده امی�د داریم، اما برایمان به طور روش�ن 

مش�خص نیس�ت که چه تغییراتي پیش رویمان اس�ت.

کدام]یک]از]سیاست]هاي]کالن]دولت]در]شرایط]فعلي]براي]شما]تبدیل]]]] 	•
به]چالش]و]دس�ت]انداز]ش�ده]اس�ت؟

از دی�د کلي، بح�ث سیاس�ت ارزي دول�ت ک�ه ب�ر واردات قطعات هم 
تاثیرگذار است، ما را دچار چالش مي کند، چرا که این شرکت در تامین 
بخش�ي از قطعات کلیدي خود وابس�ته به واردات اس�ت. از طرف دیگر 
سیاس�ت هاي گمرکي به خصوص آن دس�ته از تغییراتي که در چهارماه 
اخیر از س�وي دولت اعمال ش�د، از بزرگ ترین چالش هاي ما به ش�مار 
مي رود. عالوه بر دو موضوع نوسانات نرخ ارز و قوانین گمرکي،  موضوع 
دیگري که براي تمامي قطعه سازها دردسرساز شده است، بحث قیمت 
گذاري خودرو است، اگر براي قیمت گذاري خودرو تصمیم قاطع گرفته 
نش�ود، تاثیر مس�تقیمي ب�ر فعالیت قطعه س�ازها خواد داش�ت. وقتي 
خودروساز براي فروش قطعات و قیمت گذاري دچار مشکل باشد، به تبع 
آن، تمام زنجیره تامین از جمله قطعه س�از هم متحمل آسیب مي شود و 
نتیجه چنین وضعیتي کار را به آنجا مي کش�اند که قطعه س�ازها به دلیل 
بدهي انباش�ته، با کمبود نقدینگ�ي و منابع رو به رو مي ش�وند که براي 
جبران این وضع و برون رفت از بحران، یا مجبور مي شوند سیاست هاي 
خود را به س�مت کاهش هزینه تغیی�ر دهند که در بلندم�دت مي تواند 
س�بب تعدیل نیرو و یا کاهش کیفیت شود و یا ش�رکت ها باید به دنبال 
تزریق منابع مالي از خارج از مجموعه باش�ند که خ�ود مي تواند چالش 
جدیدي را ب�راي صاحبان صنایع ایجاد  کند؛ چرا که عالوه بر مش�کالت 
مالي قبلي، بدهي و قسط وام هم اضافه مي شود. بنابراین ضرورت دارد 
که دول�ت در کنار تمام قوانین س�خت گیرانه که در زمین�ه گمرک و ارز 
دارد،  فکري هم به حال سر و سامان دادن به چرخه خودروسازي کشور 

کند تا این صنایع بیش�تر از این دچار بحران نش�وند.

بدهي]خودروسازها]به]شرکت]هاي]قطعه]سازي]چقدر]در]بهبود]کیفیت]]]] 	•
قطعات]و]به]طور]کلي]عملکرد]صنایع]قطعه]س�ازي]تاثیرگذار]اس�ت؟

قطعا این موضوع که در شرایط فعلي هم به مشکلي براي خودروسازها 
و هم به چالشي براي قطعه سازها تبدیل شده، بر عملکرد صنایع قطعه 
س�ازي تاثیرگذار اس�ت. زماني که قطعه اي تولید و ارس�ال مي شود و 
برگشت پول به موقع انجام نمي شود، نقدینگي شرکت هاي قطعه سازي 
دچار نوسان مي شود و کل سازمان را به هم مي ریزد که واحدها کنترل 
کیفیت و بهبود و تعالي هم از این قائده مس�تثني نیس�تند. چرا که به 
طور کلي چرخه تولید و تامین و فروش سازمان دچار مشکل مي شود. 
زماني که قطعه اي به صورت نقد خریداري ش�ده و براي خودروسازها 
ارسال مي ش�ود، اما معلوم نیس�ت پول آن چه زماني به دست سازمان 
مي رسد، سبب مي ش�ود تمام برنامه هاي یک س�ازمان به دلیل کمبود 
نقدینگي ب�ه تعویق افتاده و دس�تخوش بحران ش�ود. جنرال کب هم 
مانند بس�یاری دیگ�ر از صنای�ع و مجموعه ها با این موضوع دس�ت به 
گریبان ب�وده، اما با هم�کاري مجموعه هولدینگ س�عي بر آن اس�ت 
که در برابر چنین فش�ارهاي تحمیل ش�ده اي مقاومت داش�ته باشیم 
تا زماني که این موضوع حل ش�ود. اما احساس مي ش�ود این همکاري 
و مدیریت هم ت�ا جایي ادامه داش�ته باش�د و در نهایت اگر سیس�تم 
پرداخت ها از س�وي خودروس�ازها به همین روال ادامه داشته باشد، 
تمامي چرخه قطعه سازي دچار چالش و نقصان شود. در نهایت به همان 
اصلي برمي گردیم که دولت باید س�ریع تر فکري به حال خودروسازها 
و قیمت گذاري محصوالت کند تا این چرخه معی�وب بدهي و تعویق به 
پایان برس�د، چرا که ادامه این روند ن�ه تنها به ض�رر صاحبان صنایع 

خودروسازي و قطعه س�ازي اس�ت، بلکه  دولت را هم متضرر مي کند.
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[[[2008[EX[کیا]سورنتو
نمره]از]۵:]۵]]]
توان]آفرود:]بسیارخوب]]]

ارزشخرید:اینبهترینانتخابممکنبرایخریدخودروییمدرن،آفرودروخانوادگی
استکهدرمحدود100میلیونتومانکمترمشابهیدارد.سورنتوینسلاولضمن
داش��تنرینگوالس��تیک18اینچی،جعبهدندهاتومات،صفحهلمسی،صندلیهای
برقیوسانروف،بهسیس��تم4چرخمحرکنیزمجهزاس��توارتفاعمناسبازسطح
جادهدرکنارشاسیمستحکمشبهاینشاسیبلندکمککردهتادرمسیرهایسخت

سربلندباشد.
کیاسورنتویکشاسیبلندسایزمتوس��طکرهایاستکهنسلاولآندرسال2002
معرفیشدوتولیدآنتاسال2009ادامهپیداکرد.ایننسلازسورنتوازسال2008
واردبازارایرانش��دودرمدتفروشتاس��ال2009،بهیکیازمحبوبترینشاسی

بلندهایبازارکشورمانتبدیلشد.
کیاس��ورنتوطراحیقابلقبولیدارد،امانمیتواندربازارامروز،آنراخودروزیبایی
دانست.طراحیکابینسورنتوهمسادهاس��تکهاینموضوعباتوجهبهزمانطراحی
آن،اتفاقعجیبینیست.امانقطهقوتاینمدلازسورنتو،درموتورنسبتاقدرتمندآن
است.اینموتورحجمیمعادل3.3لیترداردوتوانیمعادل241اسببخاروگشتاوری

برابربا313نیوتنمتردارد.
اینموتورازس��ریموتورهایLambdaهیوندایاستکهدربسیاریازمحصوالت
کیاوهیوندایمورداستفادهقرارگرفتهوهمچنانهمیکیازمحبوبترینموتورهای
ساختکشورکرهمحسوبمیشود.مصرفسوختاینموتور6سیلندردرکیاسورنتو

بیشاز10لیتربهازایهر100کیلومتربهصورتترکیبیاست.
فضایجادارداخلوراحتیصندلیهاخوباس��ت،ش��تاباولیهخوب،تعویضدنده
نرمگیربکس،دیدبسیارخوببهاطراف،صدایزیبایخروجیاگزوز،پایداریخوبو

کیفیتمطلوبقطعاتبهکاررفتهدرخودرو.

میتسوبیشی]پاجرو]۱۳۸۶]]]
نمره]از]۵:]۴.۶]]]
توان]آفرود:]عالی]]]

ارزشخرید:تقریباازهرمسیریکهفکرشرامیکنیدباالیاپایینمیرودوعبورمیکند
واینکهباوجودذاتآفرودی،اینخودرودرجادهبهشدتنرموآراماستوسرنشینانش

راازضرباتجادهیاپستیوبلندیبیرونازجادهدراماننگهمیدارد.
پاجرو۵درب)یاهمان4درب(درسهتیپGL،GLXوGLSوپاجرو3درب)یاهمان
دودرب(دردوتیپGLXوGLSتولیدمیشود.پاجرو4دربیکخودرو7سرنشینه
استکهباخواباندنصندلیهایردیفسومفضایبارزیادیبرایشمابهوجودمیآورد
وپاجرودودرب۵سرنشینهاستکههردویاینخودروهاتواناییآفرودباالیینیزدارند.

اینخودرو2100کیلوییتواناییبکسلکردن3تنباررادارد.
امکاناتاینخودروشامل:سیستمضدلغزش،سیستمترمزABSوEBD،کروزکنترل،
سنسورباران،سنسوردندهعقب،سانروف،سیستمضدسرقت،صندلیباروکشچرمی

ودارایگرمکن،تهویهاتوماتیک،سیستمورودبدونکلید،8عددکیسههوایایمنی.

تجربه آفرود برای طبیعت دوستان و عاشقان سفر یک حس لذت بخش است که برای عاش�قانش در عین داشتن زمان کافی، دردسرهایی هم دارد. 
یکی از اصلی ترین مشکالت عاشقان طبیعت در ایران، خرید خودرویی است که بتواند ضمن برطرف کردن نیازهای آنان در گذر از محیط های سخت، 
پرچالش و خشن طبیعت و البته دوام باال است و ناآش�نایی از برندها، مدل ها، س�طح امکانات و نیز کیفیت عملکرد فنی می تواند ضرر و زیان بسیاری 
را متوجه فرد کند و در عین حال تجربه شیرین طبیعت گردی را به خاطره ای 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. 

معرفی 7 جان سخت در ایران

گـزارش
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تویوتا]پرادو]۲۰۰۸]]]
نمره]از]۵:]۴.۵]]]
توان]آفرود:]بسیارعالی]]]

ارزشخرید:گرچهبهترینگزینهبهلحاظآفروداس��توکیفیتس��اختخوب،
گنجایشزیادودوامباالییدارد،اماهندلینگچندانمناس��بینداش��تهوبیش
ازاینکهراحتباش��د،اتاقیبیصدادارد.بااینحالپ��رادوهرگزدرهیچیکاز
مانورهایآفرودیک��منمیآوردوبهمددموتور4لیتریو6س��یلندریکهدارد،

یکیازمحبوبترینمحصوالتاینکالساس��ت.
آخریننس��لخودروتویوت��اپرادودرمجم��وعخودروییبیابانیاس��تویکیاز
رقبایسرسختبازارشلوغخودروهایمتوس��طدودیفرانسیلاست.البتهافراد
پولدارترترجی��حمیدهندتابهج��ایپرادو،خودروهم-خان��وادهوبزرگترآن
یعنیلندکروزرراانتخابکنند.بااینحالاگرکسیبهدنبالیکخودروبیابانی
تویوتااستوقصدداردتاخودورییمش��ابهلندکروزرداشتهباشد،میتواندپرادو

راانتخ��ابکن��د.
داخلخودروپرادوشبیهلکسوساست.پرادواتاقیبزرگوجادارداردکهفضای
باالیسر،شانهوجلویپادردوردیفاولآنمناس��باست.سواروپیادهشدن
برایسرنش��ینانردیفاولودومبس��یارراحتاس��توتنهاکافیاستکهپای
خودرارویرکاببگذارندوب��االبیایند.نیمکتردی��فدومخودروهممیتواند
بهنس��بت40به60بخوابدوباع��ثافزایشفضایعقبخودروش��ود.همچنین
میتوانبهصورتاختیارینیزردیفس��ومصندلیرادرخ��ودروتعبیهکردکه
اگرچهکمیناخوشاینداس��ت،ولیتعدادسرنش��ینانخودرورابه8نفرافزایش
میدهد.البتهسرنشینانردیفس��ومبایدباکمبودفضادس��توپنجهنرمکنند
وپاهایخودراجمعنمایند.اگرردیفس��ومصندلیهارانداش��تهباشیم،فضای
صندوقخودروبسیارزیادخواهدبود،ولیدرصورتاستفادهازاینردیف،فضای
صندوقبهش��دتکاهشمییابد.همچنی��نکولرموجوددرعق��بباعثبهبود

هوایتنفس��یافرادردیفس��وممیش��ود.

مشخصاتداخلخودروپرادوعبارتندازسیستمصوتیباچهاربانددرمدلهای
4سیلندرGXوششبانددرمدلهایششس��یلندرVXبهعالوهیکدستگاه
پخشس��یدیسفارشی.خودروموردتس��تکارشناس��انمادارایشیشهبرقی
وآیین��هبغلهایبرقیمعمول��یبود.روکشمدلهایب��االیاینخودروازچرم
بودهوط��رحچوبافرادارد.کیفیتمواداس��تفادهش��دهدرداخ��لاینخودرو
مطابقانتظارات،عالیاس��ت.تمام��یدکمههادرجایمنطق��یخودقراردارند،
کیلومترش��مارهابهراحتیخواندهمیش��وندودکمهتعویضدندهنیزدمدس��ت
اس��ت.ارتفاعزیادشیش��ههایکناریباعثبهوجودآمدندیدبسیارخوبشده
وفضایداخلاتاقهمبههمیندلیلبزرگتروروش��نتربهنظرمیرسد.البته
ستونهایضخیمعقبخودروهمباعثمیشودکهدیدعقبکوروپارککردن

دندهعقبدش��وارش��ود.
خودروپرادودرمدلهایسهدربوپنجدربموجوداست.اکثرافرادمیخواهند
کهاینخودرورادردس��تهخودروهایدودیفرانسیلسایزبزرگقراردهند،ولی
ازنظرفنی،خودروپرادودردس��تهخودروهایهمردهمیتسوبیش��یپاجروقرار
میگیرد.خودروپرادودربینخودروهایش��رکتتویوتا،ظاهریمتوس��طدارد
کهچراغهایجلوبهسمتعقبودرکاپوتکش��یدهشدهاندوباعثمیشودکه
قس��متجلوخودروتاحدیش��بیهخودروهایلکسوسباش��د.درقسمتعقب،
چراغهایعقباینخودرودارایش��کلیباجزئیاتزیاداس��تکهعقبخودرو
راکمیبدنماکردهاس��ت.البتهبدنهگ��ردوتپلاینخودروطوریاس��تکهبه
دلیلکاهشاصطکاکدرس��رعتهایباال،باعثکاهشمصرفسوختمیشود.

البتهعدهاینیزاینخودرودودیفرانس��یلرابهدلیلوجودهمینباورمیخرند.
تویوتا]لندکروزر]۲۰۰۰]]]
نمره]از]۵:]۴.۲]]]
توان]آفرود:]عالی]]]

ارزشخرید:لقبهی��والبرایاینخودروواقعااغراقنیس��ت،مخصوص��اوقتیازیک
لندکروزر2001باموتور8سیلندرحجیم281اس��بیحرفمیزنیمکهباجعبهدنده
قدرتمندآیسینو3قفلدیفرانسیلسبک،نیمهسبکوسنگین،یکیازبهترینگزینه

هابرایآفرودمحسوبمیشود.
تویوتادرتالشبرایقدرتمندترساختناینخودروقدرتمند،ظرفیتکششبارآنرا
VXاتوماتیکوGLXدرتمامنسخههابه3هزارکیلوگرمافزایشداده،درنسخههای

آنقفلدیفرانسیلعقبتعبیهکردهوموتوربنزینیV6آنرانیزحذفکردهاست.
قیمتمدلGXدستیاینخودروباکاهش600دالریبه۵3490دالررسیده،درحالی
کهمدلGLXآنباکاهشقیم��ت1200دالریاکن��ون۵9990دالرقیمتداردو
مدلVXآنباکاهش911دالریحدود73990دالرقیمتگذاریشدهاست.مدل
Kakaduاینخودرونیزباکاهشقیمت1121دالریاکنون84490دالرقیمتدارد.
کاهشقیمتپرادوبهان��دازهکاهشقیمت۵هزاردالریفورچون��رارزانترمبتنیبر

هایلوکسقابلتوجهنیست.
تنهامدلاینخودروکهافزایشقیمتداش��ته،GXاتوماتیکدرهردوس��اختارپنج
وهفتسرنشیناس��تکه400دالربهقیمتآناضافهشدهاس��تکهالبتهتجهیزات

بیشترینیزدارد.
تغییراتظاهریمدل2018پرادوشاملکاپوتیباهواکشمرکزی،گلگیرهایجدید
ولبههایپایینترسپرهااستکهبهسمتباالکشیدهش��دهاندتامانورآفرودبهتری

ایجادکنند.
همچنینجلوپنجرهایاصالحشدهباقسمتهایعمودیوورودیهایخنککنندهو
چراغهایجلوجدیدبرایاینخودروتعبیهشدهاندکهدارایچراغهایاصلیهستند
کهطوریقرارگرفتهاندکهازآسیبرسیدنبهآنهاتوسطموانعموجوددرهنگامآفرود
ممانعتشود.درقسمتپشتاینخودرونیزچراغ-هایجدیدیتعبیهشدهودوگزینه

رنگبدنهجدیدمشکیPeacockوبرنزخاکینیزبرایآنمعرفیشدهاست.
تجهیزاتایمنیاس��تاندارددرتمامم��دلهایلندکروزرپرادواتوماتیکش��املترمز
اضطراریخودکاروشناساییعابرپیاده،کروزکنترلاکتیو،هشدارتغییرمسیرونورباالی

خودکاراست.
هیچتغییرقابلتوجهیدرموتور2.8لیتریتوربودیزلاینخودروکهاواسطسال201۵
عرضهشدهبود،اعمالنخواهدشد.اینموتورقدرت130کیلوواتوگشتاور4۵0نیوتون

مترتولیدمیکند.
هیوندای]توسان]۲۰۰۹]]]
نمره]از]۵:]۴]]]
توان]آفرود:]خوب]]]

ارزشخرید:بیشترینطرفدارانایناتومبیلراطیفیازعشاقطبیعتتشکیلمیدهند
کهخیلیدنبالخطرنیستندوبیشترطبیعتدوستانیهستندکهتصورشانازآفرودو
شاسیبلندآفرودردرحدیمعقولاست.البتهواقعاتوسان2009بهمددظاهرخشنو
زمخت،موتورنسبتاقویوارتفاعزیادازسطحزمینمیتوانددربسیاریازمناطقهمراه

شماباشدمنتهیباکمیارفاقومراعات.
رنجروور]کالسیک]۱۹۷۷]]]
نمره]از]۵:]۴]]]
توان]آفرود:]بسیارخوب]]]

ارزشخرید:تصورشهمسختاست،امابرخیعشاقرنجروورایناتومبیلرابهخوبی
نگهداریکردهاندویکگش��تدربازارمیتواندش��مارابهیکیازبهترینخودروهای
ساختهشدهتوسطخودروسازانانگلیسینائلکند.اینخودرودرعینداشتنسیستم
تعلیققویوشاسیمحکمبهسیستم4چرخمحرکودندههایکمکیمجهزاستتادر

بدترینشرایطهیچگاهرانندهخودراتنهانگذارد.
نیسان]رونیز]۱۳۸۹]]]
نمره]از]۵:]۳.۸]]]
توان]آفرود:]بسیارخوب]]]

ارزشخرید:رونیزیکنیسانواقعیاست،اقتصادیوسادهوجانسخت.درستمثل
جدشپاترول،اماپرمصرفوپرسروصدااستودرمانورهایآفرودیسختاغلبمقهور
وزنباالوموتورضعیفشمیشود.گرچهرونیزخودروییمستحکماست،امااینموضوع
بهبهایراحتیکمترسرنشینانشتمامشدهاست.اینخودرودرکلملغمهایازنقاط

قوتوضعفاست.
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طیسالیاناخیر،درتمامیکشورها،باتوجهبهافزایشتولیدخودرودرسراسردنیا
ومشکالتتردددرسطحش��هرهایکالنوافزایشترافیکدرس��طحخیابانهاو
بزرگراهها،میلبهاس��تفادهازخودروهایجمعوجوروهاچبکافزایشپیداکرده
اس��ت.اینقاعدهدرکش��ورمانوبهخصوصدرش��هرهایبزرگیمانندتهرانهم
مستثنینیستوهمینمیلبهاستفادهازایننوعخودروهاچهدرجهتترددراحت
تروچهدرجهتپارککردنآسانتر،تولیدکنندگانوواردکنندگانخودرورابرآن
داشتهتابرایجلبنظرمشتریانبهفکرتولیدووارداتایندستخودروهایجمع
وجورباش��ند.اگرتادهههایپیشتمامنظرهابهس��متخودروهایقدیمیمانند
پژو206وپرایدوامثالآنجلبمیشدوبعدازآنوارداتیکیدومحصولچینی
بازاررقابترابهوجودآورد،حاالطیچندس��الاخیرباوارداتمحصوالتکمپانی
هایمختلفوبرنده��ایصاحبنامبازاررقابتش��دیدیدربی��ناینخودروهای
محبوببهوجودآمدهوبااینهمهتنوعدستخریدارانبرایانتخاببهترینگزینه
بازترازقبلشدهاست.ازجملهاینخودروهایکوچکوجمعوجوردوستداشتنی
کهمحبوبیتفراوانوبازارقابلقبولیطیسالیاناخیردرایرانبه-دستآوردهاند
میتوانبههیونداi20ازکرهجنوبیوتویوتایاریسازژاپناشارهکرد.دومحصول
سرشناسازشرقآسیاکهبابهرهبردنازبس��یاریازاستانداردهاازهمانبدوورود
توانستنددربازارخودروهایهاچبکداخلکشورماننزدخریداراندلرباییکنند.

باهممش��خصاتظاهریوفنیایندومحصولراموردبرررس��یقرارخواهیمداد:

 تاریخچه
هیوندایi20براینخستینباردرسال2012بهبازارکشورماعرضهشدوحکم
کوچکترینمحصولاینبرنددرایرانراداشت.اینخودرودرابتداباهمانچهرهای
کهازسال2008دربازارجهانیحضورداش��تبهایرانرسید،ولیدرسال2013
نسخهفیسلیفتآنکهنماییکامالمتفاوتنسبتبهنمونهاولیهداشت،واردبازار
شد.واپسیننمونههاازi20همازسال201۵بهداخلایرانراهیافتندکهمحبوب
ترینمدلاینمحصولهمبهشمارمیروند.درطرفمقابل،کمپانیتویوتانسلاول
یاریسرادرسال1999تولیدوروانهبازارکرد.تویوتایاریسنسلاولتوانستعنوان
بهترینخودروسالرادرژاپنکسبنماید.اینخودروتاسال200۵درخطتولید

اصلیشرکتتویوتاحضورداشتودراینس��البانسلجدیداینخودروجایگزین
شد.درسال200۵وباتوجهبهموفقیتتویوتایاریسنسلاول،نسلدوماینخودرو
نیزطراحیوتاسال2013بهبازارهایجهانیعرضهش��د.تویوتایاریسنسلدوم
عالوهبرامکاناتمناس��بومصرفپایینس��وختوآالیندگیکم،نسبتبهسایر
خودروهایاینکالسازظاهریمدرنتربرخوردارشدهبود.تویوتایاریسنسلدوم
اولیننمونهایازاینخودروبودکهبهبازاره��ایداخلیایراننیزراهیافتوباتوجه
بهفرمبدنهجدیدوطراحیداخلیمتفاوتباسایرخودروهایموجوددربازارایران،
یکیازاولینخودروهایباکیفیتاینکالسبدنهنیزبهشمارمیآمد.تویوتایاریس
نسلدومدردوکالسبدنهسدانوهاچبکطراحیوبهبازارهایجهانیعرضهشده
بود.یاریسنسلسومازسال2013بهبازارهایجهانیعرضهشد.نسلسومتویوتا
یاریسومدلسال2017میالدی،باتجهیزبهبستهایمنیواستفادهازسیستمهای

کمکیرانندگیبهخودروییایمنومناس��بتبدیلش��دهاس��ت.

مشخصات ظاهری
تویوت��ایاریسمدل2017ازطراحینس��بتامدرنیس��ودب��ردهوتغییراتاندکی
ازجملهفرمطراحیس��پرهایعقبوجل��ووهمچنینجلوپنجرهدرآنبهچش��م
میخورد.اینخودروابعادیمعادل3.949میلیمت��رطول،1.694میلیمترپهنا
و1.۵08میلیمترارتف��اعدارد.فاصلهدومحورعقبوجلواینخ��ودرونیزبرابربا
2.۵09میلیمتراس��ت.برایدرکبهترمیتواناش��ارهکردکهپژو206هاچبک
یکیازمحبوبترینخودروهایب��ازارایرانطولیبرابرب��ا3.83۵،پهناییمعادل
1.6۵2میلیمتروارتفاعیبرابربا1.428میلیمترداشتهوفاصلهدومحورعقبو
جلوآننیزدرحدود2.442میلیمتراس��ت.برایسال2017شرکتتویوتاکابین
تویوتایاریسنسلسومراموردبازنگریقراردادهوبااضافهکردنتزئیناتیرنگیدر
داشبورد،نمایآنراازسادگیدرآوردهواندکیبهکیفیتساختآنافزودهاست.
صندلیهانیزبهنوارهاییبهرنگداش��بوردمزینش��دهونمایبهتریرابرایآن
فراهمنمودهاست.صندلیهایسرنش��یناندرچهارجهتمختلفوصندلیراننده
درششجهتبهصورتدستیقابلتنظیماس��ت.امکاناتموجوددرکابیننیزدر
س��طحیهمترازباس��ایررقباقرارداش��تهوتویوتایاریس2017بهامکاناتیمانند
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سیستماطالعاتی-س��رگرمی)Infotainment(باقابلیتپشتیبانیازرادیوهای
دیجیتال،دوربینکمکیدندهعقبوارتباطباگوش��یهایتلفنهمراههوشمنداز
طریقسیستمارتباطیبیسیمبلوتوثمجهزشدهاست.همانطورکهاشارهشد،یکی
ازنقاطقوتتویوتایاریس،فضایجاداروبزرگکابینآناس��ت.برایسال2017
نیزوضعیتبههمینشکلبودهوفضایکافیبرایسروپاهایسرنشینانحتیدر
ردیفدومصندلیهانیزوجودداش��تهوحجمیدرحدود2.77۵لیتررادراختیار
آنانقرارمیدهد.قرارگرفتنسهسرنشینبزرگسالنیزدرصندلیهایعقبیامکان
پذیربودهودرهنگامحرکتدرمسیرهاینسبتاکوتاه،احساسناراحتیوخستگی
زیادیبرایآنانبهوج��ودنخواهدآمد.باهمبهس��راغi20میرویموبررس��ی
،i20مشخصاتظاهریآن.درنمایروبهرو،چراغهایاسپرتواصطالحاعقابی
اولینچیزیاس��تکهجلبنظرمیکند.جلوپنجره،همچنانکوچکاستوصرفا
لوگویهیوندایرابافضایخالیباریک،درخودجایمیدهد.ازدیگرنکاتمثبت
درطراحیi20،میتوانبهحجمدهیبس��یارخوبدرکاپوتجلو،زیرچراغهای
اصلیوحاشیهپایینس��پراش��ارهکردکههماهنگبافرمچراغها،اینمحصولرا
بزرگترازآنچههست،نشانمیدهد.ازنمایجانبی،i20بهمراتببهترازنسخه
قبلیظاهرشدهاستوباچندتجهیزساده،زیباتربهنظرمیرسد.دستگیرههایبراق
کروم،آینهبغلهایراهنماداروهمرنگبدنهدرکنارادواتسیاهرنگپاییندر،این
خودروراازسادگیویکنواختیدورمیکنند.چراغهایجلووپشتاینخودرو،از
نمایبغل،بهخوبیدیدهمیشوندوبایکخطحجمدهندهبههممتصلمیشوند.
ازنمایپشت،i20رامیتواننمونهایکوچکش��دهازکراساورتوساندرنسخه
جدیددانست.اینشباهتدرچراغهایعقب،کامالمشهوداستوباحالتکشیده
بهسمتمرکزودستهLEDهایداخلی،تقویتمیش��ود.درمجموع،میتوانبه
i20درکالسهاچ-بکهایمیانرده،نمرهقبولیداد.ابعادi20طراحیهیوندای
شاملطول403۵میلیمترباعرض1734میلیمتروارتفاعسقف1474میلیمتر
ازس��طحجادهاس��تکههمراهفاصلهمحورهای2۵70میلیمترارائهمیشود.این
ارقامنش��انمیدهدکهابعادi20جدیددرمقایسهبانس��خهقبلیبیشترشده،چرا
کهطولاینخودرو4س��انتیمتر،عرضآن2.۵س��انتیمتروفاصلهمحورهانیز
4.۵سانتیمترافزایشداشتهاست.باورودبهi20،متوجهخواهیدشدکههیوندا
دس��تودلبازعملکردهواهمیتچندانیبهصرفهجوییدرهزینههاندادهاس��ت.
هرچندنمایبیرونیi20،برتریخاصینسبتبهدیگرهمکالسهادربازارجهانی
ندارد،درکابیناینخودروادواتیباکیفیتونسبتالوکسدیدهمیشودکهنشاناز
عزمجدیهیوندایدرافزایشمحبوبیتاینخودرودارد.باهدفافزایشزیباییو
کارآییادواترویداشبورد،قسمتمربوطبهنمایشگروکلیدهایمیانی،جلوتراز
بدنهاصلیداشبوردهستندتادسترسیبهآنهاسادهترشود.باتوجهبهکمبودفضا
درچنینخودرویی،نوعیفشردگیدرمیانداشبورددیدهمیشودکهباانبوهیاز

کلیدها،میتواندشلوغوگیجکنندهباشد.صندوقعقبجادارi20،دراینکالس
خودرواندازهقابلقبولیداردوبا326لیترفضایمفید،10درصدبیش��ترازمدل
قبلیاست.ازسوییدیگرباخواباندنصندلیهایعقب،میتوانفضایحملباررابه
1042لیتررساند.درمقایسهباهاچبکهایمعروفداخلیبایدگفتکه206هاچ
بک،صندوق24۵لیتریداردوداچیاساندرو،بافضایبار320لیترارائهمیش��ود.

مشخصات فنی
پیش��رانهموجودبرایتویوتایاریس2017ی��کنمونه1.۵لیتریچهارس��یلندر
DOHCبا16سوپاپبهحجمدقیق1.497سیس��یاست.اینموتوربااستفاده
ازتکنولوژیزمانبندیمتغیرسوپاپها)VVT(عملکردهوتواناییتولیدنیرویی
معادل106اس��ببخاررادردورموتورRPM6.000دارد.گش��تاورتولیدیاین
موتورنیز103پاوندبرفوت)معادل140نیوتونمتر(بودهکهدردورموتور4.200
RPMدراختیاررانندهق��رارمیگیرد.ایننیرویتولیدیتوس��طیکجعبهدنده
دس��تی۵س��رعتهاس��تانداردویا4س��رعتهاتوماتیکبهجرخهایجلوییمنتقل
میشود.مصرفس��وختاینمدلنیز30مایلباهرگالنسوخت)معادل7.8لیتر
درهر100کیلومتر(مسیرشهری،36مایلباهرگالنسوخت)معادل6.۵لیتردر
هر100کیلومتر(مسیربزرگراهیو33مایلباهرگالنسوخت)معادل7.1لیتردر
هر100کیلومتر(اعالمشدهاست.هیوندایi20همباپیشرانه1.2لیتریعرضه
میشود؛اما83اسببخارقدرتو120نیوتنمترگشتاوردارد.ایننسخهدرزمانی
نزدیکبه13ثانیه،ازحالتسکونبهسرعت100کیلومتربرساعتخواهدرسید
ونهایتسرعتیحدود170کیلومتربرس��اعتفراهمخواهدکرد.میانگینمصرف
سوخت،برایاینمدل،۵لیتردر100کیلومتراستکهدربزرگراه،4لیتردر100

کیلومترودرترافیکش��هری،6.۵لیتردر100کیلومترخواهدبود.

بررسی نهایی
یکبررسیکلینشانمیدهدهرچندهرکدامازایندومحصولدربرخیازآپشن
هانسبتبهدیگریدارایبرتریخواهندبود،امادرکلمیتوانایندوخودروکره
ایوژاپنیرادریکردهقرارداد.نکتهمهماینجاستکههردومحصولرامیتوان
درزمرهخودروهایارزانقیمتکمپانیهایتولیدکنندهدانست،امانوساناتشدید
ارزی،موجبافزایششدیدقیمتآنهادرکشورمانشدهاس��توشایدبازارآنهارا
درشرایطفعلیبارکودمواجهکردهاس��ت.البتهشایدکمیبتواندراینزمینهبازار
هیوندارابهترازتویوتادانستکهآنهمبهگرانیقطعاتیاریسبازمیگردد.درکل،
بایداقرارکردک��هتویوتایاریسوهیونداi20باهمهمش��کالتفوقجزومحبوب
ترینودوستداش��تنیترینهاچبکهایمدرندربازارخودروایرانبهشمارمی
روندوقطعابازارخودراباوجودتحریمها،مشکالتارزیو...ازدس��تنخواهندداد.
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کتاب »خودران ها«
اگر عالقه مند خودران ها هستید و می خواهید از ایده و تاریخچه تا مراحل تکوین و وضعیت حال و آینده شان را بدانید، 
خواندن کتاب »خودران ها« را به شما توصیه می کنیم. این روزها درباره خودروهای خودران و بدون 
سرنش�ین صحبت زیادی می ش�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 6۸ صفحه به طور کامل وضعیت خودران ها و بزرگ ترین سازندگان و بازیگران بازار را 
بررسی می کند و شما را به درون آزمایشگاه های سری ش�رکت هایی مانند گوگل می برد تا بفهمید 

در دنیای خودران ها چه  خبر است و در آینده قرار است مسافر یا راننده چه ماش�ین هایی باش�ید.
در این کتاب با چالش ها و دغدغه های مطرح شده آشنا می شوید و نگرانی های کارشناسان و موانع 
قانونی را خواهید یاف�ت. در این اثر خواندنی می توانی�د مطالب جذابی درباره اینکه آیا س�رانجام 
خودروهای خودران از راه خواهند رس�ید، ریش�ه ها، یک ش�روع تلخ، یک پیروزی بزرگ، در مقر 

گ�وگل،
یک طرح واقعی، ۸00 هزار کیلومتر، بدون تصادف، چه کس�ی خودران خواهد ساخت؟ نگرانی ها و 

دغدغه ه�ا و چالش ه�ای قانون�ی آن را بخوانی�د.

اصول رانندگی حرفه ای به زبان ساده
کتاب »اصول رانندگی حرفه ای و نگه داری از خودرو به زبان ساده« نوشته »رضا فریدون نژاد«، دومین کتابی است که 
می خواهیم 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 می کنم خواندن این کتاب را ازدست ندهید. در این کتاب می توانید درباره افزایش 
آگاهی و یادآوری درمورد رانندگی صحیح و حرفه ای و نگه داری اصولی از خودرو مطالب جالب و آموزنده ای بخوانید. 
در این کتاب با نکات و ریزه کاری های آموزنده و مهمی آشنا خواهید شد که احتماالً قباًل نمی دانستید 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 بخش ه�ای مختلفی ازجمله نگاهی به خودرو، بخش نگه داری از خودرو، بخش هش�دارهای مهم، 
اصول  و درنهایت تصاویری از تصادفات در ایران و مطالب مفید دیگر است. مطالبی مثل اصول رانندگی، رانندگی حرفه ای، 

نگه داری از خودرو، خودرو، آموزش رانندگی، راهنمایی و رانندگی، آیین نامه رانندگی، رانندگی درست، گواهینامه، کالس های خودرو و تصادفات از دیگر 
موضوعات این کتاب است.

خودآموز فنی خودرو
کتاب»خودآموزفنیخودرو«نوشته»محمدمهدیپویاگهر«آخریناثریاستکهبهشمامعرفیمیکنیم.این
کتابباهدفعدمآشنایینس��بیافرادجامعهبامواردکوچکفنیکهمیتوانددرکاهشهزینههاوهمچنین
سالمتسرنشینانوجامعهمفیدواقعشوند،بهرشتهتحریردرآمدهاست.انواعخودروهاییکهعموممردماستفاده
میکنندازلحاظآسایش،توانتولیدیموتور،میزانمصرفسوخت،میزانآالیندگی،ایمنیومواردیچندنسبت
بهخودروهایکشورهایپیشرفتهدارایکیفیتپایینیهستند.برایکاهشتأثیراتمنفیاینموارددرکتابنکاتی
ارائهشدهتارانندهبتوانددرسادهترینحالتازوسیلهنقلیهخودنگهداریکردهوکاراییوبازدهآنراافزایشدهد.

دربخشیازکتابخودآموزفنیخودرومیخوانید:
گرمیهواوفشارکاریموتور:منظورازگرمیهواایناستکهبرایمثال،شمادرفصلتابستانویاروزهایگرمسال
هستیدومنظورازفشارکاریموتورنیزترافیک،نفراتزیاد،بارزیاد،استفادهازکولر،مسیرهایسرباالییو… است.در
اثرمواردفوقممکناستدرجهآبرادیاتورخودروباالرفتهواگررانندهبهآنتوجهنکند،آببهنقطهجوشرسیدهو

رانندههیچگاهنبایدداخلسیستمخنککاریبهجوشآید.شمااینمطلبراباسروصداوبخارآبخروجیازقسمتموتورمتوجهخواهیدشد.
بگذاردتادرجهآبخودروبهاینحدازدمابرسدوبانگاهکردنمرتببهصفحهکیلومتروآمپرآبدرصورتباالرفتندرجهآب،خودرورادرکنارمسیرنگه
داردتادرجهآبآنپایینآمدهوبعدبهمسیرادامهدهد.امااگرچنیننشدواصطالحاخودروجوشآورد،رانندهمیبایستخونسردیخودراحفظکرده،
خودرورادرمنتهیالیهسمتراستمسیرحرکتمتوقفنماید.آنگاهبههیچعنوانس��وییچخودرورانبندد،یعنیموتورخودروراخاموشنکند،سپس
باداشتنمقداریآبکهجزومواردفنیالزمهداخلخودرواست،بهسمتموتوررفته،دربموتور)کاپوت(رابازنمایدوبادورنگاهداشتندستوصورت
خودازبخاراتخروجیمقداریآبرویرادیاتورومقداریآبنیزدرداخلمخزنکمکیرادیاتوربریزد،آبریختنرویبلوکهسیلندروسرسیلندرو… به
هیچعنوانصحیحنیستوتنهامیبایسترویرادیاتورمقداریآبریختهتادرجهحرارتموتورکمکمکاهشیابد.آنگاهدربرادیاتوررایکمرحلهشل
میکنید،)البتهبهکمکیکدستمالکوچکخیستادستشمانسوزد،(سپسبعدازچنددقیقهدربرادیاتوررابازکردهواجازهخروجکاملگازهایتولیدی

داخلسیستمخنککاریرامیدهید.آنگاهبهمقدارالزمداخلرادیاتورآبریختهوکسریآبسیستمخنککنندهموتورخودروراجبرانمیکنید.

مـعـرفـی کـتـاب
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می توان 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 می رون�د، به دنبال 
راهکارهایی هس�تند که آس�یب های 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 می شود که در اینجا 

به معایب و مزایای هریک از آن ها اشاره می کنیم.

چیستی واکس ها
واکسخودروهامعموالدردونوعمایعوچسبیدربازاروجوددارند،درحالیکهبرخی
ازآنهاواکسطبیعیهستند،ولیاکثرآنهاازموادمصنوعیساختهمیشوند.واکس
چسبی،نوعسنتیواکسخودرواست.ایننوعازواکس،الیهایمحافظرارویرنگ
خودروقرارمیدهدوهمچنیندرخش��ندگیخودرورادرپیدارد.اینالیهازواکس
باعثمحافظترنگخودرودربرابربرخیعواملهمانندزنگزدگیمیشود،علتاین
امرحرکتآبوعدمثابتماندنآنبررویبدنهخودرواس��ت.واکس،اتومبیلرادر
برابراشعهفرابنفشمحافظتمیکندوازتغییررنگآنجلوگیریمیکند.البتهاین
راهمبایدبگوییمکهواکسبهعلتایج��ادیکالیهدرمیانرنگبدنهوعواملیمانند
روغنونمک،زنگزدگیرابهتعویقمیاندازد.واکسمایععملکردیهمانندواکس
چسبیدارد،بااینتفاوتکهالیهایجادشدهتوسطآن،ضخامتکمتریدارد.هردو
نوعواکسبایدبهیکشیوهبررویبدنهخودرواستفادهشود.همچنینواکسراباید
بررویسطحبدنهقراردادوتوس��طیکپارچهتمیزآنراتاحدیرویبدنهمالیدتا
درخشندگییکدستیایجادشود.واکسباعثدرخشندگیبدنهشدهوبهطورمعمول

تاچندماهرویبدنهباقیمیماندوسپسکاراییخودراازدستمیدهد.

و اما پولیش
پولیشخودرو،مایعیاس��تکهبرایحذفخطوخشوآلودگیازرویسطوحرنگ
شدهاستفادهمیشود.اینمایعدارایعناصرس��ایندهاستکهیکالیهنازکازرنگ
بدنهرابرمیداردکهتوس��طاینکار،خطوخشهاراازبینمیبرد.دراکثرپولیشها،
ازواکسنیزاستفادهمیشودکهموجبدرخشندگیبدنهخودرومیشود.پولیشرا
میتوانتوسطدستویایکدستگاهپولیشبرقیبااستفادهازیکپارچهنرماستفاده
کرد.ازبرخیازدس��تگاههاییک��هدورانمیکندماننددریلنیزمیت��وانبهعنوان
دستگاهپولیشاستفادهکرد.بیش��ترتولیدکنندگانپولیشخودروتوصیهمیکنند
کهبرایرسیدنبهبهتریننتیجه،چندینبارپولیشرابافشارکمبررویبدنهخودرو

بمالید.درحالیکهواکسخودرووپولیشهردوبرایبراقشدنبدنهاتومبیلاستفاده
میشود،ولینحوهعملکردآنهامتفاوتاست.واکسبرایبراقشدنخودرویکالیه
محافظبررویسطوحرنگش��دهاضافهمیکند،درحالیکهپولیشیکالیهنازکاز
رنگرابرمیداردوآنرابراقمیکند.معموالبعدازپولیشکردنبدنهخودرو،ازواکس
استفادهمیشودتاازالیهجدیدایجادش��دهمحافظتشود.برخالفواکس،نیازیبه
پاککردنپولیشازرویبدنهنیست.درحالیکهازواکسمیتوانبرایتمامیرنگها
استفادهکرد،بعضیمواقعپولیشهاتنهابرایرنگخاصیتولیدمیشوند.ازپولیش
برایسطوحیکهدارایرنگتیرههستند،بهمنظوررنگپریدگیاستفادهمیشودو

برایرنگهایروشن،کاربردپولیش،براقکردنآناست.

کدام یک را انتخاب می کنید؟
اماانتخابنهاییبهعهدهشمااس��ت؛انتخابمیانواکسوپولیشبستگیبهخودرو
وهدفمالکآندارد.برایخودروهایجدیدبایدبراس��اسزمانبندیمشخصیکه
توسطسازندهخودرودرنظرگرفتهشده،ازواکساستفادهکرد.خودروجدیدرانباید
پولیشکردواینکار،تنهازمانینیازاستکهخودرودربرابرعواملمخربقراربگیرد.
اگربهصورتمنظموهرچندماهیکبارازواکساستفادهکنید،برایچندینسالنیاز
بهپولیشخودرونخواهیدداش��ت.برایخودروهایقدیمیبایدازواکسوپولیشبه
صورتهمزماناستفادهکرد.البتهاگرمیخواهیدرنگخودرودروضعیتکنونیباقی
بماند،تنهابهواکسنیازدارید.سعیکنیدتاجایممکنبعدازپولیشکردنخودرو
ازواکساس��تفادهکنید،چراکهپولیشبابرداش��تنیکالیهازرنگ،بدنهخودرورا

آسیبپذیرمیکند.
درحالیکههدفازتولیدواکسوپولیش،براقکردنوجالبخش��یدنبهبدنهخودرو
است،ولیدربرخیمواقع،اس��تفادهازآنهاکاربردیبرایخودرونداردوبایدبدنهرا
دوبارهرنگکرد.رنگکردندوبارهبدنهخودروکاریزمانبروپرهزینهاست،بنابراین
باواکسوپولیشخودروبهصورتمنظممیتواننیازبهرنگمجددبدنهراازبینبرد.
عالوهبربدنهخودرو،میتوانازواکسوپولیشبرایکابیننیزاستفادهکرد،کهالبته

بانمونههایمورداستفادهبرایبدنهخودرومتفاوتهستند.

و نکته پایانی
بهطورمعمول،برخیازکارشناس��انمصرفپولیشوواک��سرابهصورتدورهایو
زمانبندیشدهبررویخودروپیشنهادمیکنند؛همچنینبهعنوانمحافظرنگ،آن
رایکمادهمصرفیدرطولعمریکخودرومیشمارند.بهعنوانمثال،اگرشمایک
خودروراسالهادریکپارکینگمناس��بودورازگردوغباروبرفوبارانونورقرار
دهید،هیچآسیبیبهرنگآننخواهدرسیدوشایدتنهابایکشستشویکامل،مانند
روزاولخودروزیباودرخشندهشود.امادرحالتعادی،خودرومایادرحالحرکتدر
محیطخارجازپارکینگاستویادرگوشهایازخیابانیاحیاطویاپارکینگمتوقف
شدهاست،درهرحال،خودرودرمعرضشرایطمختلفآبوهواییویابرخورداجسام
و...استوبهمرور،رنگخودروشفافیتوبراقیخودراازدستمیدهدویاآسیبهایی

براثرایجادخطوطویاضرباتاحتمالیخواهددید.
پولیشاتومبیل،عوارضایجادش��دهرویرنگراترمیممیکند،اماهمیش��هبهیاد
داشتهباش��یدکهمعجزهنخواهدکرد،پولیشنمیتواندرویخودروشمارنگایجاد
کند،امامیتواندرنگهایآس��یبدیدهراترمیمکند،امابهاینش��رطکهضخامت
رنگخودرو،برایالیهبرداریمناسبباشدوزیراینرنگآسیبدیده،رنگسالمی

وجودداشتهباشد.

پولیش یا واکس؛ انتخاب با شماست..
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نظافتماشینهمیشهیکیازدغدغههایاصلیهرفردیاستکهخودرودارد،همه
مادوستداریمخودرومانازتمیزیبرقبزند،اماکمبودنوقتومشکالتمختلف
مانعاینموضوعمیشود.حاالدراینجابهسراغچندراهکاراساسیمیرویمتاکمک

حالتانباشدوبتوانیددرکوتاهترینزمانخودروییتمیزومرتبداشتهباشید.

تمیز کردن شیشه
یکیازاصلیترینقس��متهایهرخودروکهتمیزیآنبرایهررانندهایاهمیت
دارد،شیشهخودرواست.وقتیبارانشدیدمیبارد،شیشهجلوماشینیکدردسر
واقعیمیشود.برایشس��تنوتمیزکردنلکههایشیش��ه،نوشابهمشکیکمک
خوبیبرایشمااست.برایاینکهرنگکاپوتازبیننرود،یکحولهبینمرزکاپوتو
شیشهقراردهیدتانوشابهپاییننرود.حبابهاینوشابهباعثازبینرفتنمیکروبها
میش��ود.پسازاینکارنیز،بهطورکاملنوشابهچس��بناکراازرویشیشهپاک
کنید.بعدازباران،الس��تیکهاوپوششهایاطرافشیش��ههایاتومبیلکثیفو
پرلکمیشوند،اینلکهارابانوشابهبشویید.نتیجهاینکار،بینظیراستوحاال

الستیکهایحاشیهشیشههابرقمیزنند.

تمیزی چراغ خودرو
چراغخودرویکیازقس��متهاییاس��تکهتمیزیآنبهزیباییماشینتاناضافه
ميکند.ش��مامیتوانیدباموادوتجهیزاتخانگیچراغخودروخودراهمانندروز
اولیکهآنراخریدید،تمیزکنید.زمانیکهباگذشتزمان،فریموالبتهطلقچراغ
هایخودروشمابراثراکسیدشدنوآلودگیهاکدرشدهوشفافیتخودراازدست
میدهند،بایدبهجایمراجعهبهکارواش،خودتاندس��تبهکارش��وید.برایاین
کار،بهمایعظرفشویی،پولیشیاخمیردندان،دس��تمال،آب،برگهسمبادهبسیار
نرمیاپارچهوالکلنیازدارید.بعدازشستش��ویمعمولیبامایعظرفشویی،شمابه
یکسمبادهبسیارنرمنیازدارید.البتهبهتراستازیکاسفنجدرزیرسمبادهکمک
بگیریدتافشاریکهبهسمبادهواردمیکنید،کنترلشدهباشدومراقبباشیدخط
وخشبررویچراغهانیندازید.مقصودازاستفادهازاینسمبادهبسیارنرموریزاین
استکهیکالیهبسیارنازکازسطحچراغکهکدرشدهاسترابرداریم.اکنونیک
دستمالحولهایونرمبه-دستبگیریدومحلکارخودراضمنتمیزکردنبررسی
وچککنیدکهتمامنقاطبهصورتیکدستتمیزوساییدهشدهباشدوبعدباآب
مجدداچراغراآبکشیکنید.حالبرایدرخشانوبراقکردنچراغهاازیکپولیش
مخصوصاینکاریاخمیردندانهایسادهاستفادهکنیدوبعدآبکشیکنید؛حاال

چراغهایشمادرخشانترشدهاند.

خودرویی تمیزتر
راههایزیادیبرایتمیزیبدنهخودرووجودداردکهدراینجابهشماچندنمونهاز
آنهارامیآموزیم.درگاماولمیتوانیدیکچهارمپیمانهجوششیرینرادرونیک

گالنبریزید،سپسیکچهارمپیمانهمایعظرفشوییبهآناضافهوگالنرالببهلب
پرآبکنید.درگالنراببندیدوحسابیبههمبزنیدوآنرابرایاستفادههایبعدی
نگهدارید.هنگامشستوشویخودروگالنرابهخوبیهمبزنیدویکپیمانهازآنرا
بادوگالنآبگرمترکیبکنیدوسپسبرایتمیزکردنبدنهخودرواستفادهکنید.
همچنینمیتوانیدبرایپاککردنگلوالیازماشینتانازکرمپتاسیمبیتارترات
برایشیشهجلواتومبیلاستفادهکنید.سپسشیشهراباآبوصابونرقیقبشویید

وبهخوبیآبکشیوخشککنید.
البتهاگربهدنبالراهکاریبرایتمیزیماشینبدونآبکشیوواکسهستید،باید
بگویممیتوانیدیکپیمانهنفتسفیدراداخلسطلیباگنجایش3گالنآببریزید
وبااسفنجاینمحلولرارویبدنهماشینبکشید.بااینمحلولنیازینیستپیش
ازشستوشواتومبیلراخیسکنیدیاحتیپسازآننیزبهآبکشییاواکسزدن
ماشیننیازینیست.پسازاینکار،هرباریکهبارانببارد،دانههایبارانازروی

سطحبدنهلیزمیخورندوباعثکثیفیآننمیشوند.

چند نکته طالیی
یادتانباشدکههرگزس��قفخودرورافراموشنکنید!زیراسیستمهایگرمایشو
سرمایشیخودروش��ماجریانهوایگرمیاسردرابهس��متسقفخودروهدایت
میکنند؛ک��هدرنتیجهآنگردوخ��اکوبوهاینامطبوعدرس��قفخودروجمع
میشوند.پسمطمئنشویدکهحتماسقفخودروراجارومیکنید.همچنیناگر
صندلیهایخودروتانچرمیهستند،هرچندوقتیکبارالیهنازکیازروغنبچه
بهچرمبمالیدواجازهدهیدخشکشود.اینکار،باعثجلوگیریازخشکشدگی

وترکخوردگیچرممیشود.
ونکتهآخردربارهگلوالیاستکهاینموضوعخصوصادرهوایمرطوباهمیت
پیداميکند؛زیرااحتمالگلیشدنکفخودروبس��یارباالست.برایتمیزکردن
گلخشکشده،ابتداتاجاییکهمیتوانیدآنراباجاروتمیزکنید؛حتیمیتوانید
باچس��باندننوارچس��برویقس��متگلیاینکارراانجامدهید.س��پسازیک
سیبزمینیبرشخوردهاستفادهکنیدوسطحآنرابررویگلخشکشدهبمالید.
آنزیمهایموجوددرس��یبزمینیباحلکردنذراتگلبهتمیزشدنلکهکمک
میکنند.نهایتااجازهدهیدکهسطحخشکشودوبااستفادهازیکدستمالاثرات

بهجاماندهراتمیزکنید.

راهکارهای پیشنهادی برای تمیزی 
بیشتر خودرو

گـزارش
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فـعـالـیتـهـای اجـتـمـاعـی



مجله تخصصی خودرو36

 آذر ماه 97

صبح هشتم آذرماه 97 سالن همایش والیت اردبیل میزبان 705 نفر 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.

در سالن همایش والیت اردبیل به همت خیریه راز برگزار شد

دومین همایش بزرگ تشخیص و 
پیشگیری سرطان پستان

گـزارش
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مجله تخصصی خودرو38

 آذر ماه 97

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 پزشک مجرب  راه هاي تغذیه سالم 

کودکان را به والدین شان آموخت.

جـشـنواره غـذا

گـزارش
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از سوی خیریه راز انجام شد 
توضیع 300 بسته لوازم تحریر بین کودکان 

اختر آباد و صفا دشت .

توزیع لوازم تحریر 
برای دانش آموزان
اختر آباد و صفا دشت



مجله تخصصی خودرو40

 آذر ماه 97

دوم آبان تا 11 ابان 1۷ نفر از مجموعه 
هلدینگ رایزکو به نجف،کربال و کاظمین سفر 
کردند. که مسیر نجف به کربال را به صورت 

پیاده طی کردند.

زیـارت کربـا در 
اربعیـن حسـینی

گـزارش
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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.

حضور رسـمی خیریه راز 
در مراسم تجلیل از معاون 
اجتماعی وزارت بهداشت



چند توصیه برای سالم ماندن ماشین های نو

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

1. اولین نکته و مهم ترین بخش به صاحب خودرو مربوط می ش�ود، اگر ش�ما 
فردی خوش سلیقه و منظم باشید بدون شک خودرو ش�ما نیز همیشه سالم 
و باکیفیت خواهد بود. بنابراین در نگهداری خودرو باید بسیار باسلیقه عمل 
کنید. حتمًا دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری خودرو خود را مطالعه کنید. 
چرا که هر خودرو دستورالعمل نگهداری و استفاده منحصربه فرد خود را دارد .

2. درصورت 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.
3. اگر 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 به شدت آسیب می رساند.
4. بدنه 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 به نحوی 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 
می شود. 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.
5. موتور 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.

6. به برق خ�ودرو خود اهمیت دهید. از س�یم هایی که روک�ش آن ها معیوب 
است به سادگی نگذرید، چرا که به راحتی می توانند یک فاجعه به بار بیاورند.
7. فش�ار باد الس�تیک ها را حداقل ماهی یک بار چک کنید. میزان فشار باد 
توصیه شده توسط کمپانی، اکثراً در پشت درپوش درب باک بنزین و یا داخل 

درب صندوق عقب و یا روی ستون وسط )B( سمت راننده نوشته شده است.
۸. به 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. 
9. توجه به دود خروجی از اگزوز خودرو می توانیم بفهیم که در دل خودرو ما چه 
می گذرد. جالب است بدانیم که رنگ های مختلف می تواند معنی های مخصوص 

خود را داشته باشد.

این]نکات]مهم]ترند!]]]
1. روغن 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 درپوش ها 
به وسیله پیچ درجای خود بسته می شوند. در بعضی از مدل های 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 می شود.
2. هر ماه یک بار و یا پس از طی 2000 کیلومتر، باید کش�ش تس�مه های پمپ 

گـزارش



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 
نخ نما ش�دن،  حتما آنها را تعویض نمایید. همچنین ارتفاع سطح روغن موتور 
باید به طور 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.

3. مکانیک 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.
4. لوله 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  
یا گاز در س�یلندر 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 240 هزار 
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.

5. تعویض 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 160 هزار تا 200 هزار 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.
6. در 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.

7. صندلی 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.
۸. هرچه 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.

9. توجه کنید که خودروها در جاده به طور متوسط 10 ۸ سال عمر مفید دارند 
و میانگین سفر در هر س�ال حدود 24 هزار 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 

400 هزار کیلومتر بیشتر عمر کند.
10. اس�تفاده از قطعات مرغوب در خودرو موجب افزایش دوام خواهد ش�د، 
اما عده ای از مالکان برخی خودروهای گران قیمت تر برای این که هزینه های 
جاری نگهداری خودرو را کاهش دهند، اصوال از قطعات متفرقه برای خودرو 
اس�تفاده می کنند 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 یک بار خریداری قطعه اصلی 
هزینه برمی دارد. همچنین با توجه به این که قطعات یدکی اصلی کمتر خراب 
می ش�وند، قطعات مجاور نیز به دلیل باز و بس�ته ش�دن کمتر دوام بیشتری 

خواهند داشت.
11. مهم 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 سیستم های پرخوران 
مثل توربوش�ارژر یا سوپرش�ارژر به�ره می برن�د و همچنی�ن موتورهایی 
که تراکم باالیی دارن�د )عدد تراکم ک�ه بعضا در کاتال�وگ خودروها ارائه 
می شود. به نسبت بیش�ترین به کمترین حجم هر سیلندر در نقاط پایین و 
باالی مرگ پیستون گفته می ش�ود که می تواند 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 می شود از بنزین سوپر یا بنزین معمولی 
با مکمل های اکت�ان معتبر اس�تفاده کنید. زیرا بنزی�ن نامرغوب می تواند 
منجر به پدیده هایی مثل ن�اک و در نتیجه بروز ایرادات�ی در بخش رینگ 

پیس�تون ها، سرس�یلندر و... 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« 3.5 تا 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.

طبق آخرین اظهارات وزیر س�ابق صم�ت )صنعت، معدن و تج�ارت( »آقای 
شریعتمداری« 3.5 تا 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.

گـزارش
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افقي  :
1. این کشور درخصوص  عملکرد لجس�تیک  در سال  201۸ رتبه  64 را 

در بین  160 کش�ور عضو نایل  آمده  - قهرمان  گرندپ�ري  ژاپ�ن  201۸  
2. تکرار یک  حرف  - س�پاس  ش�یرین  - صف ، رج  - شناس�نامه  

1759 - از  3. از ادیبان  قرن  هجدهم  فرانس�ه  ب�ا اثر کاندید در س�ال
رودهاي  مهم  ای�ران  - اولین  تبعی�دگاه  ناپلئ�ون  - از آدات  اس�تفهام  

4. نور و گرماي  خورش�ید - ش�هر آبي  ایتالیا - دش�من  سرس�خت  
5. ذره  ب�اردار – اولین مرکب انس�ان! - قورباغ�ه  درختي  - درجه  اي  

نظام�ي  
6. ه�رروز ی�ک قیم�ت دارد  - فیلم�ي  از دیوی�د راس�ل  - دای�ره  

7. باب  روز - نت  وسط  - سوپ  وطني  - ساز مرداب  - پول  خرد هندي  
۸. از عوامل  اصل�ي  افزایش  قیمت  قطع�ات  یدکي  در چندماه�ه  اخی�ر 

9. ق�وم  تایلن�دي  - درون  ده�ان  - ش�کم  بند طب�ي  - عدد ی�ا کلمه  
راهگش�ا - عضو رهرو 

10. از ظروف  آش�پزخانه  مخصوص  پذیرایي  - از قطع�ات ترمز خودرو 
- می�غ  

11. تاجر آن  خلق  ش�ده  شکس�پیر بود – خودرو جمعی حمل مسافر  - 
ح�رف  انتخ�اب  - ب�زرگ ت�ر از تیمچ�ه  

12. اهریم�ن  در آیی�ن  زرتش�تي  - کنیز خان�ه  پرورده  - مش�اجره  و 
مجادل�ه  

13. زمین  آذري  - یک  نفر - بلیغ  و ش�یوا - کوهي  به  ارتفاع  3000متر 
در ش�مال  یونان  

14. نام  قدیم  س�وریه  - رقیب  دیوار - برکت  س�فره  - تخته ، ورق  
15. خ�ودرو  آمریکای�ي  - از کمپان�ي  ه�اي  خودروس�ازي  بریتانی�ا و 

س�ازنده  خودرو مخصوص  نخس�ت  وزیر این  کش�ور

عمودي  :
1. اتومبیل  قدرتمند آلماني  - ش�رکت  خودروس�ازي  ژاپني  

2. س�ال  مغول�ي  - مرج�ان  - رب  الن�وع  آری�ان  ه�اي  هن�دي  
3. شاس�ي  بلند رضواني  خودروس�از ایراني  االصل  - مردمک  - بن  

فع�ل  مکی�دن  
4. جانش�ین  محمود افغان  - میوه  تابس�تاني  - فرخي   ..... شاعر لب  

دوخت�ه  ایران�ي  
5. منقار پرن�ده  - تفاله  کنج�د - آب  ش�فابخش  ای�ران  - یاق�وت  

6. دس�ته  دس�ته  - اجداد - نوعي  خرماي  خش�ک  
7. تکبر - پس�وند مراقبت  - جدا - ش�رکتي  در زمینه  ساخت  نوت  

ب�وک  
۸. مکم�ل  زن  - مرک�ز آمری�کا - آزاد 

9. کش�ف کورتوس�ي  در س�ال  1۸11 - آش�یانه  م�رغ  - کمپان�ي  
فرانس�وي  تولیدکنن�ده  خ�ودرو - بل�ه  بیگان�ه 

10. درخش�ان  - چانه  - اولین  خودرو س�اخت   ایران  از سال  1967 
ت�ا  2015

11. پایتخت  گرجس�تان  - از انواع  هواپیماهاي  مسافربري  در ایران  
- گروهی خوني  - برجس�تگي  زیر س�طح  س�وهان  

12. کالن - جامه  بلند قدیمي  بي  آس�تین  - یک   شش�م  
13. دور ده�ان  - از ج�اده هاي  مه�م  ای�ران  - از الق�اب  حضرت  

زه�را)ع(  
14. نویس�نده  کتاب  آواي  وحش  - فیلم�ي  از مهرجویي  - از چهار 

انجی�ل  معتب�ر 
15. یکی از اصلی ترین دالیل مرگ و می�ر در پایتخت  - برندي  در 

گروه  خودروس�ازي  فیات  کرایس�لر 

اسامی برندگان جدول شماره 14
شریف شریفی شماره پرسنلی 3526

مازیار اسدی شماره پرسنلی  5017
ناصر صیادی شماره پرسنلی 3131

رازصنعتدرهرش��مارهبابرگزاریمس��ابقهپیامکیبهقیدقرعهبهشما
خوانندهمحترمجوایزیاهدامیکند.شماتنهامیتوانیدازطریقارسالرمز
جدولبهشماره300072160درمسابقهپیامکیرازصنعتشرکتکنید.

لطفا حتما شماره پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

جایزه : 
کارت هدیه 
200 هزار 
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پاسخ جدول شماره 14 :

رمز جدول شماره 14 :
تویوتا سوپرا








