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خودروسازان ايران در رده هجدهم جهان
در گفتوگو با مدير مهندسي مرغوبيت شركت اورند پيشرو مطرح شد
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سرمقاله

لزوم تکیه بر هوشمندی استراتژیک
در شرایط امروز صنعت خودرو
هومان سپهری  -مدیرطرحوبرنامهوتضمینکیفیتاورندپیشرو

بازار پرتالطم و تغییر امروز صنعت خودرو در جهان
که چند سالی است خودروسازان و بالتبع آن زنجیره
تامین ایشــان را درگیر کرده اســت ،کمــاکان در
مســیر برطرفســازی نیازهای جدید مشتریان در
زمینههای مختلف مخصوصا کاهــش آالیند ههای
زیستمحیطی ،افزایش ایمنی ،استفاده از تجهیزات
کمکی الکترونیکــی و درنهایت خودروهای خودران
پیش میرود.
بهعنــوان مثــال در حــوزه کاهــش آالیندههای
زیستمحیطی تغییرات پرهزینهای از قبیل انتخاب
نوع و بهینهسازی موتور وسایل نقلیه از هر نوع خواه
بنزینی ،دیزلی ،هیبریــدی ،الکتریکی یا هیدروژنی
یا سبکســازی خودروها و ...را برای خودروســازان
بهدنبال داشــته و خواهد داشت و شــاید هنوز هم
چندان نتــوان از پایداری و بقاء هر یــک از این انواع
موتور اطمینان حاصل کرد ،یــا در زمینه تجهیزات
کمکی ویژگیهای ایمنی مانند هشدارهای نابینایان
و ترمز خــودکار قبــل از برخورد ،امکانــات راحتی
و ســرگرمی مانند قابلیت پارک خــودکار ،نمایش
صفحه گوشیهای هوشــمند در داشــبورد و ...که
سرمایهگذاری سنگین و مشکالت عدیدهای را برای
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خودروسازان ایجاد کردهاند نمونههایی از این موارد
هستند.
شاید عدم همخوانی سیاستها و استراتژیهای ترجیحا
بلندمدتتر خودروسازی با سیاستها و استراتژیهای
پرشــتاب و تغییر صنعت دیجیتال و اتوماسیون ،در
ســالهای اخیر یکــی دیگــر از چالشهــای اصلی
خودروســازان جهان در برطرفسازی نیازهای جدید
مشتریان باشد .این امر میتواند با در نظر گرفتن طیف
وسیع تغییرات در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش
بهخودیخود بحران بزرگی را در اتخاذ سیاســتهای
سرمایهگذاری در خودروسازان ایجاد کند.
مورد اصلی دیگر لزوم فعالیت مســتقیم در مناطق
جغرافیایی مختلف برای سهولت فعالیت در بازارهای
هدف و ایجاد توان رقابت با خودروســازان محلی یا
منطقهای چالش دیگر پیش روی خودروسازان بوده
است که بیشازپیش باعث تقویت سیاستهای ادغام
و مشارکت از سوی خودروســازان جهانی و عناصر
اصلی زنجیره تامین ایشان شده است.
رکود اقتصادی فراگیر و بحرانهای مکرر اقتصادی نیز
در این شرایط مزید بر علت شــده و دشواری تدوین و
اجرای استرتژیهای سرمایهگذاری در صنعت خودرو
را صدچندان کرده است .این مسئله مشارکتهایی با
زمینه صرفا مالی را ایجاب کرده ،ولی از ســوی دیگر
باتوجه به باال بودن ریسک سرمایهگذاری تمایل را در
سرمایهگذاران بالقوه کاهش خواهد داد؛ بنابراین تدوین
استراتژیهای پایدار و مدیریت ریسک سرمایهگذاری

راهحل اصلی برای جذب موسســات سرمایهگذاری و
شرکتهای بیمه در صنعت خودرو خواهد بود.
درک صحیــح محیــط و پیشبینــی قدمبهقــدم
حرکتهای خودروسازان چالش اصلی شرکتهای
بزرگ قطعهسازی درکنار تدوین سیاستهای دقیق
و کممخاطرهتر ســرمایهگذاری در راســتای ایجاد
بستر مناسب برای جذب ســرمایهگذاران و استفاده
بهینه از منابع مالی میتوانــد چالش اصلی مدیران
ارشد شرکتهای بزرگ قطعهســازی را شکل دهد؛
همچنین باتوجه بــه موارد ذکرشــده و پیشبینی
تغییرات اساسی در سیاســتهای خودروسازان در
تعاریف قدیمی تعامــل با تامینکننــدگان اصلی،
میتوان بااطمینان نتیجه گرفت که انتخاب بهترین
راهها برای ایجاد تمایز با رقبا و همچنین بقاء و پایداری
در فضای مهآلود کسبوکار فعلی بستگی مسقیم به
این هوشمندی استراتژیک خواهد داشت.
در چنین شرایطی هوشمندی استراتژیک میتواند
بهعنوان ضرورت کســبوکارهای رقابتی ،تسهیلگر
تحقق اهداف و پیشــبرد برنامهها در ســه ســطح
راهبردی شــراکتهای اســتراتژیک و اقتصادی در
صنعت خــودرو برای کاهش ریســکهای پایداری
کسبوکار ،مدیریت موثر سبد محصوالت و خدمات
برای سودمندســازی عملیات و نیز سطح عملیات و
فرآیند برای همسوسازی وظایف سازمانی با پیشبرد
اهداف ،راهگشای شرکتها در حفظ و توسعه بازار و
رشد مستمر سازمانیشان باشد.

پرونده

رویداد

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

جزئيات يك قانون كه در سكوت جان مردم را ميگيرد

كالنشهرها؛ قلمرو
خودروهاي فرسوده

 14ســال از زمانــي
كه طــرح ازرده خارج
کــردن و جایگزینی
ریحانه جاویدی
خودروهاي فرســوده
در مجلس تصويب شد
ميگذرد 17 .فرودين  ،1382درحالي كه دولت وقت
باوجود تعهدات خود در طول برنامه ســوم و چهارم
توســعه مبنی بر ازرده خارج کردن این خودروها از
اجرایی شدن آن طفره رفته بود ســرانجام آییننامه
نحوه ازرده خارج کردن خودروهای فرســوده را پس
از کشوقوسهای فراوان در هیــأت وزیران تصویب
كرد .قانوني كه تا امروز بهمرحله اجرا نرسيد و با گذر
زمان و تغييرات ايجاد شــده در آن،تنهــا بار مالي و
فشارهاي اقتصادياش بيشتر شــد .خودرويي كه با
هزينه متوســط ســه ميليون تومان در سال ،1382
ميتوانست جايگزين شــود حال نياز به  20ميليون
تومان دارد تا ازرده خارج شــود ،درحالي كه در اين
ســالها آمار خودروهاي فرسوده بهمرحلهاي رسيده
اســت كه اكنون  1.2میلیون خودروی فرســوده در
کشور وجود دارد كه بايد ازرده خارج شود و پيشبيني
ميشود آمار اسقاط در سال  ۱۴۰۴باید به بیش از ۱.۴
میلیون خودرو برســد؛ بنابراين اگر مسئوالن فكري
بهحال اجراي اين مصوبه نكنند ،هرسال اوضاع وخيمتر
و غيرقابل كنترلتر ميشود و درنهايت كالنشهرها به
قلمرو خودروهاي اسقاطي تبديل ميشوند كه نفس را
از مردم ميگيرند.
   قول رئيسجمهور

حس روحاني ،هم مانند روســاي جمهور پيشين بار
ديگر بر ازرده خارج كردن خودروهاي فرسوده تاكيد
لونقل
كرد .او در همایش طرحهای نوسازی ناوگان حم 
جادهای و درونشــهری و طرحهای اشــتغالزایی ،با
بيان اينكه خودروهای فرســوده باید بهطور کامل از
رده خارج شوند،گفت« :اقدامات در راستای نوسازی
ناوگان فرسوده با کندی همراه است و این نمیتواند ما
را به مقصود و هدفی که درنظر داریم ،برساند و مانند
شناگری هستیم که در شــدت جریان آب در جهت
مخالف شنا میکند .باید راه پرشتابی برای غلبه بر روند
سریع آلودگی محیطزیست پیدا کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم موضوع
لونقل عمومی و خودروهای فرسوده
اصالح ناوگان حم 
را تا پایــان فعالیتش ادامه میدهــد ،گفت :امروز در
کالنشــهرها بخش اعظمی از آلودگی هــوا بهخاطر
سوختی است که مصرف میشــود و دولت با تالش
مردم در حال انجام اقداماتی است تا بتواند قدمبهقدم
آلودگیها را بهطور ساالنه کاهش دهد .باید نقصهای
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اصلی را پیدا کرده و درراستای رفع آنها تالش کنیم،
اظهار داشت :باید خودروهای فرســوده را از صنعت
حملونقل کشور خارج کنیم ،چراکه امروز براساس
گزارشها ،خودروهایی حتی با عمر  70سال در کشور
وجود دارند و تردد این خودروهــا ،آرامش و زندگی
مردم را دچار آســیب خواهد کرد .حتی افرادی که با
این خودروها کار میکنند نیز دچار مشــکل خواهند
شد و این نهایتا در نشــاط ،روحیه و سالمت جامعه
تأثیرگذار خواهد بود.
روحانی تأکید کرد :آنچه امروز به مردم قول میدهیم
آن است که دولت دوازدهم مصممتر از دولت یازدهم
اهتمام دارد که خودروهای فرسوده را در اسرع وقت از
لونقل جادهای برونشهری و درونشهری،
ناوگان حم 
خارج کند و تالش ما این است که بتوانیم در سالهای
پیشرو آنرا به انجام برسانیم.
چوخم يك مصوبه
   راه پرپي 

وعــده روحاني بــراي ازرده خــارج كــردن كامل
خودروهاي فرســوده درحالي اســت كه براســاس بودجه این طرح را نیز بــرای متقاضیان تامین کنند،
اصالحیه مصوبه سال  82كه يكسال بعد و در تاریخ واگذاری تامین منابع مالی طرح بهعهده خودروسازان
 ۲۶آبان  ۱۳۸۳بهتصویب هیأت وزیران رسید ،طرح درحالی صــورت گرفت کــه آن زمان شــرکتهای
پركشوقوس جايگزيني خودروهاي فرســوده ،وارد خودروســاز بهدليل تحريمهاي جامعه جهاني عليه
مرحله تازهای شــد .متعاقب آن با تعیین سهمیه  ۱۰ايران ،با مشکالت مالی زیادی مواجه بودند بهطوری
هزار دستگاه خودرو برای دو خودروساز عمده کشور ،که اعالم كردند ،با این شرایط امکان تامین بودجه چند
مقرر شــد تا کار جایگزینی خودروهای فرســوده تا میلیاردی برای طرح خروج خودروهای فرسوده برای
سقف  ۲۰هزار خودرو با محاســبه آنچه قب ً
ال توسط خودروسازان مقدور نيســت به اينترتيب از آن زمان
خودروســازان صورت گرفته تا پایان سال  83ادامه تاكنون اين طرح يا اجرا نشد يا سرعت اجراي آن آنقدر
ُكند بود كه به چشم نيامد .درمقابل آمار خودروهايي كه
یافته و برای سال  84نیز وعدههایی برای خروج ۲۵۰
در اين سالها به خيابانهاي شهر وارد شدند،چندين
تا ۳۰۰هزار خودرو فرسوده داده شد.
اين وضعيت درحالي هنوز ادامه دارد كه براساس قانون برابر خودروهاي فرسودهاي است كه ازرده خارج شدند،
برنامه چهارم توســعه که در مجلس هفتم بهتصویب نتيجه سالها غفلت مسئوالن كار را به آنجا كشاند كه
رسید ،مقرر شد تا پایان برنامه چهارم تمامی خودروهای امروز نهتنها ترافيك در كالنشــهرها تبديل به معضل
فرسوده ازرده خارج شوند ،درحالي كه تا سال  ،1388شده بلكه آلودگي هوا هم هرروز وضعيت بدتري پيدا
يعني يكســال مانده به پايان برنامه چهارم توسعه ،ميكند ،امسال آمار تعطيلي مدارس بهعلت آلودگي
تنها ۶۰۰هزار دســتگاه خودروی فرسوده از مجموع هوا آنقدر زياد بود كه از شمارش هم خارج شده است و
یکمیلیونو ۸۰۰هزار خودروی فرسوده ازرده خارج بارها شهر بهحالت نيمهتعطيل درآمده و سالمت مردم
شــده که این امر اجرای کامل طرح را تا پایان برنامه تهديد ميشود.
چهارم غیرممکن كرد .تاخیــر در روند اجرای طرح،
جبران
منجر به آن شد كه در سال  88مسئوالن برای
   دولت مقصر ماجرا
تاخیرهای بهوجود آمــده خروج ســاالنه ۶۰۰هزار قول حسن روحاني به مردم و صحبت از مصمم بودن
دستگاه خودروی فرســوده در دو روش جایگزینی و دولت دوازدهم براي خروج خودروهاي فرســوده از
طرح ویژه اســقاط را در برنامه کاری خود قرار دهند .ناوگان حملونقل كشور ،درحالي است كه از ابتداي
برای پیشبرد بهتر طرح نیز مقرر شد تا در این مرحله امســال تاكنون ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي،
دولت تنها بهعنوان واسطه عمل کند و خودروسازان درباره متوقف ماندن طرح خروج خودروهاي فرسوده
بهصورت جدی وارد طرح شوند در این مرحله از طرح از ناوگان حملونقل كشــور كه در سال  ،82مصوب
خودروسازان موظف شــدند ،عالوه بر تامین خودرو شــد ،انتقادهايي كردهاند .انتقادهايي كه با افزايش

موج آلودگي هوا ،بر شــدتش افزوده شد و حال توپ
به زمين رئيسجمهور افتاده تا پس از  14سال به اين
قانون جامه عمل بپوشــاند .فروردينماه امسال ،ولي
ملكي ،عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی ،با بيان اينكه طرح تعويض خودروهاي فرسوده
متوقف مانده است ،درباره علت اين اتفاق گفت « :در
مجلس هفتم طرحی بهتصویب رسید مبنی بر اینکه
ساالنه حداقل  400هزار خودرو فرسوده ازرده خارج
شده و خودروهای جدید جایگزین آنها شود .در این
طرح حمایتهایی از سوی دولت و خودروساز صورت
میگرفت که شــامل خودروهای حملونقل عمومی
و همچنیــن خودروهای شــخصی بــود ،بهگونهای
که در خودروهای شــخصی هرکســی که خودروی
فرسوده خود را اسقاط میکرد خودرویی جدید به او
تحویل داده میشــد .درخصوص خودروهای ناوگان
حملونقل عمومــی هم برای خودروهــای بزرگتر
همچون اتوبوس و مینیبوس تا  80درصد هزینه آنرا
دولت پرداخت میکرد و  20درصد باقیمانده را نیز
لونقل عمومی همچون شرکت واحد
سازمانهای حم 
پرداخته ،یا درباره مینیبوسها  20درصد بقیه را خود
سازمانهای مربوطه پرداخت میکردند.
ملکی ادامه داد :در خودروهای کوچک ازجمله سواری
و تاکسی در گذشته اینگونه بود که افراد برای تعویض
خودروی فرســوده خود 5 ،میلیون تومان پرداخت
کرده و مابقی آن برعهده خودروســاز و دولت بود ،اما
متاسفانه امروز از این مشوقها خبری نیست و از سال
 92این طرح متوقف شده و هرگونه حمایتی برای ازرده
خارج کردن خودروهای فرسوده ازبین رفته یا بهحالت

نیمهمتوقف تبدیل شده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به اینکه امروزه طــرح تعویض و
جایگزینی خودروهای فرســوده ،وضعیت مناسبی
ندارد ،افزود :تنها اخیرا ایران خــودرو برای تعویض
 5هزار دســتگاه تاکســی تخفیفاتی را اعمال کرده
بهطوری که تسهیالتی با سود  23درصد به متقاضیان
تعویض خودروی فرسوده داده شده که  7درصد آنرا
ایران خودرو و  16درصد مابقی برعهده وامگیرندهای
است که تاکســی ســمند یا پژو  405از این شرکت
تحویــل میگیرد؛ همچنیــن  5میلیــون تومان به
خودروی فرســودهای که برای اســقاط تحویل داده
میشود به راننده متقاضی پرداخت میشود.
ملكي تنها نمايندهاي نيست كه دولت را مقصر اصلي
متوقفماندن طرح ازرده خارج كــردن خودروهاي
فرســوده ميداند ،باوجود آنكه خودروسازان متولي
ازرده خــارج كردن خودروهاي فرســوده بهشــمار
ميروند ،اماآبانماه امسال ،سعید باستانی ،سخنگوی
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
هم اظهارنظري مشابه ملكي داشت و بيان كرد« :در
قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بخشی
از خودروهای فرسوده را باید باهمکاری شرکتهای
خودروسازی از چرخه خارج کند ،اما دولت تاکنون به
این قانون نیز عمل نکرده است».
ســخنگوی کمیســیون صنایع مجلس اضافه کرد:
«باتوجه به اینکه خودروسازان بهتنهایی نمیتوانند در
بحث خروج خودروهای فرسوده از چرخه وارد شوند و
دولت نیز کمک چندانی به آنها انجام نداده که این امر

باعث شده این روند متوقف شود».
   واردكنندگان قطعه ملزم به اسقاط خودروهاي
فرسوده شوند

با اينوجود برخي اعضاي كميسيون صنايع مجلس،
نظــر ديگري دارنــد و معتقدنــد ،خودروســازان و
واردكننــدگان قطعات خودرو بايد بــه جريان ازرده
خارج كردن خودروهاي فرسوده كمك كنند .در اين
زمينه ،نادر قاضيپور ،عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ،ميگويد«:کمیسیون صنایع و معادن مجلس
پیشنهاد داده اســت تا خودروســازان بهازای تولید
 ۵دستگاه خودروی سبک و ســنگین یک خودروی
فرسوده را اسقاط کنند .مجلس بهدنبال این است تا
تعداد اسقاط خودروهای فرســوده را در ازای تولید
محصوالت داخلــی افزایش دهد ،با اجرا شــدن این
مصوبه در ســال  ،۹۷مجلس بهدنبال این است تا در
سالیان آتی تعداد اسقاط خودروهای فرسوده درازای
تولید محصوالت خودروسازان را افزایش دهد».
او با انتقاد از آمار باالی واردات قطعات منفصله به کشور
گفت« :باید تمهیداتی اندیشــید تــا واردات قطعات
خودرو به کشــور را محدود کرد .صنعت قطعهسازی
در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده باال در
هر کشوری بســیار نقشآفرین است و درحال حاضر
تولیدات صنعت قطعهسازی داخلی بهلحاظ کیفیت
قابل رقابت با محصوالت مشــابه خارجی اســت .در
اینراستا برای محدود کردن واردات قطعات خودرو
به کشور بایدواردکنندگان قطعات خودرو به کشور را
ملزم به اسقاط خودرو فرسوده کرد.
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گزارش

بررسی مصوبات جدید برای اجرای طرح ترافیک شهر تهران

کاهش ترافیک یا افزایش درآمد؟
آخرین روزهای اردیبهشتماه  96بود که چهارمین
دوره انتخابات شهروروستا برگزار و منتخبان مردم در
سراسر کشور به ساختمانهای شهرداری در شهرهای
مربوطه راه پیدا کردند .شــهر تهران هم از این قاعده
مستثنی نبود و لیست  21نفر از اصالحطلبان موسوم
به لیست امید ،توانستند به ساختمان بهشت راه پیدا
کند .ترکیب جدید شورای شــهر از اواسط تابستان
کارش را در ساختمان این شورا در خیابان بهشت آغاز
کرد و اعضای این شورا با وعده تغییر تحوالت گام به
میدان گذاشتند .حاال بیش از  7ماه از رویکار آمدن
شورای شهر جدید در پایتخت گذشته و تصمیمات و
قوانین جدیدی هم درباره شهر تهران توسط اعضای
شورا بهتصویب رســیده اســت .اما اگر بخواهیم به
جنجالیترین مصوبه شورای شهر تاکنون اشاره کنیم
قطعا پای اجرای قانون جدیــد طرح ترافیک بهمیان
خواهد آمد .مصوبهای که سروصدای فراوانی را بهراه
انداخته و مخالفان فراوانی را بهخود دیده اســت .اما
برای بررسی طرح جدید ترافیک پایتخت از فروردین
 97ابتدا بهتر اســت تاریخچه این طرح را در تهران
بررسی کنیم و سپس سراغ بررسی طرح مصوب برای
سال آینده برویم.
      29سال قدمت و 11مرحله تغییرات

تاریخچه اجرای طــرح ترافیک در تهــران به اولین
روزهای پس از انقالب شکوهمند اسالمی بازمیگردد
و گام اول ایجاد مســیرهای مجزا و مشــخص برای
اتوبوسها درخیابانهای اصلی شهر بود که از شهریور
 58بهمرحله اجرا درآمد تا اســتفاده از وسایل نقلیه
شــخصی کاهش پیدا کند .در مرحله بعدی تصمیم
بر این گرفته شد تا محدودیتهایی برای خودروهای
تکسرنشین اعمال شود .این مرحله از طرح بهمنظور
بهبود نسبی ترافیک با ایجاد محدودهای در مرکز شهر
 از شمال خیابان طالقانی از غرب تا خیابان حافظ ،ازجنوب تا خیابان مولوی و از شرق تا خیابان مصطفی
خمینی از تاریخ اول آبان مــاه  ۱۳۵۸بهمرحله اجرا
درآمد .به اینترتیب ورود اتومبیلهای تکسرنشین
طی ســاعات  ۶:۳۰صبح تا ۱۰صبح به این محدوده،
ممنوع شد .اما مسئوالن شورای ترافیک خیلی زود
متوجه شــدند که این طرح هم با مشکالتی مواجه
است؛ چراکه مســافران منتظر وسایل نقلیه عمومی
و بهخصوص مسافران تاکسی در مسیرهای ورودی
محدوده به توافق رانندگان وسایل نقلیه تکسرنشین،
سوار بر اتومبیلهای آنها شده و پس از طی مسافتی
کوتاه پیاده میشــدند .درنتیجه بازهم وسایل نقلیه
بقیه مســیر را بهصورت تکسرنشین طی میکردند
و اینگونه صرفا از دروازههــای ورودی طرح به داخل
راه پیدا میکردند .در مرحله ســوم طرح ترافیک از
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ورود تمامی وسایل نقلیه شخصی بدون درنظر گرفتن
تعداد سرنشــین و همچنین از تــردد وانتبارهای
شخصی جلوگیری شــد .ضمن اینکه برای وسایل
نقلیه مجاز مانند تاکسیســرویسها ،اتومبیلهای
دولتی یا متعلق به پزشکان ،تسهیالتی ازقبیل صدور
کارت تــردد و منقوش ســاختن درب اتومبیلها به
آرم مخصوص طرح ترافیک درنظر گرفته شــد .این
مرحله در خردادماه  ۵۹بهاجرا گذاشته شد و ساعات
ممنوعیت بین  ۶:۳۰تا  ۱۰صبح (ساعات اوج ترافیک)
تعیین شــد .مرحله چهارم طرح در اسفندماه سال
 ۱۳۶۰بهاجرا در آمد که بهمــدت زمان محدودیت
ورود وسایل نقلیه به مرکز شهر  ۲ساعت اضافه و زمان
طرح ترافیک از  ۶:۳۰صبح تا  ۱۲ظهر تعیین شد که
همراه با جیرهبندی بودن سوخت وسایل نقلیه ،تردد
در داخل محدوده بهنحو چشمگیری کاهش پیدا کرد.
باوجود این بهتدریج بهدلیل پایین بودن کیفیت سطح
خدمات حملونقل عمومی و برخی سوءاستفادهها از
کوپن بنزین ،این وضع تغییر کرد و با لغو جیرهبندی
در بهمنماه  ،۱۳۶۱تراکم بیش از حد و بیسابقهای
در خیابانها بهوجود آمد که همین مسئله باعث شد
تا ساعات محدودیت تردد بهمیزان سه ساعت بیشتر
از قبل (از ســاعت  ۶:۳۰تا  )۱۵بدون تغییر در ابعاد
محدوده طرح اجرا شود .با ادامه نابهسامانی و افزایش
حجم تردد وســایل نقلیه غیرمجاز در محدوده طرح
در بهمن و اســفندماه  ،۱۳۶۱مرحله پنجم در آغاز
سال  ۱۳۶۲با وضع جریمههایی برای متخلفان اجرا
شد .مدتزمان محدودیت ورود به محدوده از ساعت
 ۶:۳۰تا  ۱۵تعیین شد .در این مرحله عالوه بر افزایش
کارکنــان اجرایی طرح ،اقدامــات بازدارنده دیگری
ازقبیل زنجیرگذاری در مدخل برخی از ورودیهای
فرعی بهاجرا در آمد .مرحله ششم طرح در سال ۱۳۶۴
بهاجرا در آمد و محدودیت زمانی آن ،بدون تغییر در
محدوده مکانی طرح ،با  ۱٫۵ســاعت کاهش نبست
به مرحله پنجم از ساعت  ۶:۳۰تا  ۱۳:۳۰اعالم شد و
لونقل ترافیک تهران برای آن عده از افراد
سازمان حم 
و مشاغل که الزمه فعالیت روزانه آنها ورودوخروج و
تردد در داخل محدوده بود ،مجوز عبور صادر کرد .در
آذرماه سال  ۱۳۷۱و با شــروع مرحله هفتم ،مجددا
طرح افرایش زمــان محدودیت ورود بــه محدوده
طرح بهاجرا گذاشته شد و ســاعات محدودیت تردد
از  ۶:۳۰صبح تا  ۱۷بعدازظهــر افزایش پیدا کرد .در
مرحله هشــتم طرح فروردیــن  ،۱۳۸۱مرز جنوبی
طرح ترافیک از خیابان مولوی به خیابان شوش و مرز
شرقی آن از بهارستان و خیابان مصطفی خمینی به
خیابانهای مازنداران و  ۱۷شــهریور منتقل شد .به
اینترتیب وســعت محدوده ممنوعه طرح ترافیک
از  ۲۳به  ۳۱٫۷کیلومتر افزایش پیدا کرد .از اواســط

آذرماه ســال  ،۱۳۸۴بهدلیل افزایش آلودگی هوا در
تهران اقدام بــه اجرای طرح تــردد نوبتی خودروها
یا طرح زوجوفرد شــد در ابتدای اجــرای این طرح،
زمان اعمال محدودیت از ســاعت  ۶:۳۰صبح تا ۱۹
درنظر گرفته شــد و این طرح طی روزهای شنبه تا
چهارشــنبه بهاجرا درمیآمد ،اما از تاریخ چهاردهم
فروردین  85باتوجه به افزایش حجم ترافیک شهری
در پایان هفته ،این محدودیت در روزهای پنجشنبه از
ساعت  ۶:۳۰صبح تا  ۱۳هم به طرح قبلی اضافه شد.
جوفرد با افتتاح تونل رسالت و بهرهبرداری
محدوده زو 
از بزرگراه حکیم در امتداد بزرگراه رســالت و تشدید
مجدد آلودگی هوا در تهران از مرز شمالی به بزرگراه
شهید همت محدود شــد؛ همچنین با بهرهبرداری
از فاز جدید بزرگراه امام علی (ع) در ســال  ۱۳۹۰و
امتداد آن تا جنوب شرقی شهر تهران مرز شرقی این
محدوده از بزرگراه شهید باقری به بزرگراه امام علی
(ع) منتقل شــد و این درحالی است که مرز جنوبی
این طــرح بزرگراه بعثــت و مرز غربــی آن بزرگراه
چمران و نواب تعیین شد .اما از اولین روزهای سال
 92دوربین هاوارد کار شدند و سیستم طرح ترافیک
مکانیزه شــد .روز هفدهم فروردین  92بود که تمام
دوربینهای طــرح ترافیک فعال شــد و در مبادی
ورودی طرح زوجوفرد ،مأموران پلیس راهور مستقر
شــدند .طرح زوجوفرد هم که در ابتدا دارای ۱۲۰
ورودی در محدوده مذکور بود ،تا ســال  ۹۴توسط
نیروی انسانی پلیس کنترل میشد ،اما از اول دیماه
 ،۱۳۹۴تمامی دوربینهای زوجوفرد فعال شــده و
تمامی تخلفات را ثبت میکنند .با تمامی این اوصاف
شورای ترافیک شهرداری تهران تسهیالتی را برای
ورود برخی از وســایل نقیله مانند تاکســی ،وسایل
امدادی ،دولتی و همچنین خودروهای پزشــکان،
خبرنگاران و ...فراهــم کرده بود تا آنهــا باتوجه به
نوع فعالیتشــان بتوانند در این محــدوده با مجوز
تردد کنند .توجیه اینگونه بــود که تعداد زیادی از
ادارات دولتی ،بیمارســتانها و مراکــز درمانی در
محدوده طرح ترافیک قرار دارنــد و بههمین خاطر
برای پزشــکان و کارمندان دولت باید تفاوتی قائل
شد .از ســوی دیگرنوع فعالیت کاری خبرنگاران هم
بهگونهای اســت که باید در تمامی سطح شهر تردد
کنند و بههمین خاطر برای آنها هم طی سالیان اخیر
تسهیالتی درنظر گرفته شده بود اما انگار در مصوبه
جدید جای همه این تســهیالت خالی است و بهنظر
میرسد این مصوبه که با هدف کم کردن تردد وسایل
نقلیه شــخصی در محدوده طرح ترافیک و کمک به
کم کردن آلودگی هوای شهر تهران و محیطزیست
پایتخت بوده اســت ،بیشــتر راهی برای درآمدزایی
شهرداری و شورای شهر تهران باشد.

     تغییرات درطرح جدید

صبح روز یکشــنبه هشــتم بهمنماه بود که کلیات
طرح ترافیک جدید با  ۱۴رأی موافق و  ۶رأی مخالف
بهتصویب رســید .یکی از مدافعان این طرح محسن
پورسیدآقایی معاون حملونقل شهرداری تهران بود
که در پایان رایگیــری و در دفاع از این طرح گفت:
قیمتها و نرخها برای ورود به محدوده طرح ترافیک
مورد بررســی قرار گرفته و نرخها بهروزسازی شده
اســت .درحال حاضر به قیمتهایی رسیدهایم که با
این قیمتها ،میزان تقاضای ورود به محدوده مرکزی
شهر  ۲۰درصد نسبت به گذشته کاهش پیدا خواهد
کرد و اگر قیمتها ورود بــه محدوده طرح را کنترل
نکرد ،ما از ســقف  ۱۰۳هزار خودرو بــرای ورود به
محدوده استفاده خواهیم کرد .معاون شهردار تهران
در ادامه بااشــاره به صدور طــرح دائمی برای برخی
خودروها گفت :برای  ۶۳هزار خــودرو جواز دائمی
صادر خواهیم کرد اما برای این خودروها نیز مکانیزم
پرداخت درنظر گرفتهایم .افــرادی که جواز ورود به
محدوده را بهطور دائمی دریافت میکنند (مقامات
کشوری ،پزشکان ،خبرنگاران و )...نیز باید روزانه ۳۶
هزار تومان پرداخت کنند .بهگفته معاون حملونقل
و ترافیک شــهرداری تهــران در طــرح جدید تمام
شهروندان براساس میزان ساعت ورود و نوع آلودگی
خودروهای خود مبالغی را پرداخت میکنند و عدالت
اجتماعی اکنون برقرار شده است؛ طرح مذکور اکنون
نظر تمام دستگاههای اجرایی را جلب کرده و مراجع
تصمیمگیری نیز قانع شــدهاند .نکتــه دیگر درباره
تعرفههای طرح جدید است .اگر مالک خودرو معاینه
فنی برتر اخذ کند بسته به زمان ورودوخروجش از 13
هزار و  400تومان شــروع و تا  28هزار و  800تومان
خواهد بود؛ ولی اگــر خودرویی معاینه فنی معمولی

داشــته باشــد ،کف عوارض  16هزار و  800و سقف
آن  36هزار تومان خواهد بود و شــاید یکی از معدود
موارد مثبت این طرح پایین آمدن هزینهها بهنسبت
فعلی است.
     برخی از ایرادات طرح

هرچند که شورای ترافیک شهرداری تهران باتصویب
وضعیت جدید بهدنبال کم کردن رانت و ایجاد عدالت
بین تمامی شهروندان تهرانی است اما واقعا با مصوبات
جدید این موضوع عملی میشود؟ یک آمار سرانگشتی
نشان میدهد که چیزی درحدود  4میلیون خودرو در
تهران وجود دارد و با وضعیت جدید روزانه تا ســقف
103هزار خودرو میتوانند مجوز حضور در محدوده
طرح ترافیــک را دریافت کننــد ،در اینصورت هم
ترافیک در این نواحی بیشتر خواهد شد و هم آلودگی
هوا در این محدوده با افزایش خودروها باالتر خواهد
رفت .آیا این اتفاق چیزی جز افزایش معضل ترافیک
در مناطق مرکزی شــهر را بههمراه خواهد داشــت.
اینجاست که این شائبه ایجاد میشود که انگار اعضای
شورای شهر فقط بهفکر درآمد با مصوبه جدید هستند.
تصور کنید که با طرح جدید و حضور بیش از  100هزار
خودرو در این محدوده و باوجود خیابانهای قدیمی و
باریک و کمبود پارکینگهای عمومی در این مناطق
چهمعضالتی بهوجود خواهد آمد؟ این درحالی است
که با طرح جدید عمال در تمامی ســاعات با ترافیک
مواجه خواهیم شد و دیگر خیابانهای تهران زمانهای
خلوتی را بهخود نخواهند دید .نکته دیگر اینکه قطعا
با این وضعیت آمار استفاده از موتورسیکلتها در این
محدوده باالتر خواهد رفت و پیامد این اتفاق هم چیزی
نخواهد بود جز افزایش آلودگی هوا باوجود اســتفاده
از موتورسیکلتهایی که متاســفانه اکثرا آالیندگی

فراوانی دارند و انگار راهی هم برای جلوگیری از ورود
آنها بهمحدوده طرح ترافیک وجــود ندارد .درحالت
بعدی فرض را بر این بگیریم کــه با اجرای این طرح،
ورود خودروها با محــدوده طرح ترافیک کاهش پیدا
خواهد کرد .آیا شهروندان تهرانی جایگزین مناسبی
بهجای استفاده ازخودروهای شخصی دارند؟ همین
حاال هم ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی در تهران
مانند مترو و اتوبوس و تاکسی ،پاسخگوی شهروندان
پایتختنشین نیست ،پس اعضای شورای شهر با کدام
منطق و استدالل این قانون را بهمرحله اجرا خواهند
گذاشت .اشــکال دیگر این طرح لغو طرح ترافیک در
روزهای پنجشنبه است که گفته میشود به پیروی از
تجربه دنیا پیشبینی شده است .این درحالی است که
شهرهای فاقد اعمال محدودیت تردد در دو روز هفته،
از دو روز تعطیالت آخر هفته برخوردارند که در ایران
چنین نیست .مسئله دیگر این است که گفته میشود
در طرح جدید امتیازاتی برای ســاکنان در محدوده
طرح ترافیک درنظر گرفته شــده اســت .سوال اول
اینجاست که این شهروندان چگونه باید سکونت خود
در این محدوده را ثابت کنند؟ از طریق سند مالکیت
یا اجاره نامه منازل خود؟ خــوب میدانیم که صدور
اجارهنامههای صوری در زمینههای متخلف تبدیل به
امری مرسوم شده است .شهرداری چگونه میخواهد
این موارد را از هم تشــخیص دهد و اگر سختگیری
نشود ،آیا آمار در این زمینه سربهفلک نخواهد گذاشت؟
اینها تنها بخشی از ایرادات وارده به طرح جدید ترافیک
درشهر تهران است ،هرچند از برخی مزایا هم نمیتوان
چشمپوشــی کرد اما درکل ،این مصوبه نتوانســته
خواستههای کارشناسان و شهروندان تهرانی را برطرف
کند .شــاید با گفتوگو با کارشناســان این زمینه،
ابهامات را بهتر بتوان برطرف کرد.
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گفتوگو

عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران درمخالفت با مصوبه جدید طرح ترافیک:

همهچیز بهنفع پولدارها شد

پس محدودیت برای چیست و اصال یعنی چه؟»
     سازوکار فراهم نیست

برای بررســی معایب
و مزایای طــرح جدید
ترافیک شهر تهران که
مرتضی میثاقی
قرار اســت از فروردین
سال آینده بهاجرا درآید
بهتر دیدیم تا نظر یکی از اعضای سابق شورای اسالمی
شهر تهران را در این زمینه جویا شویم .در همین رابطه با
توگو کردیم .عضو سابق کمیسیون
ابوالفضل قناعتی گف 
لونقل شورای اسالمی از منتقدان این طرح
عمران و حم 
است و مصوبات آنرا بیشتر بهنفع اقشار پردرآمد جامعه
توگو با راز صنعت اینگونه عنوان کرد
میداند و در گف 
که برخالف تصــورات اولیه ،در این طــرح عدالت اجرا
نشده است و قطعا بر مشکالت ترافیکی تهران هم افزوده
خواهد شد. ...
     دو اتفاق مهم در مصوبه جدید

عضو سابق شــورای اســامی شــهر تهران در ابتدای
توگویش با راز صنعت درباره مصوبه جدید برای طرح
گف 
ترافیک گفت« :در این مصوبه 2اتفاق رخ داده است و سایر
موارد خیلی تغییری نکرده اســت .پیش از این  63هزار
مجوز طرح ترافیک وجود داشت که به اعضای نهادها و
سازمانهای مختلف یا افرادی که در این مجموعه سکونت
داشتند واگذار میشــد .قیمتهای این مجوز هم که از
سوی شورای شهر تصویب شده بود از 150هزارتومان آغاز
میشد و شاید به بیش از  4میلیون تومان هم میرسید
که بهنظر میرسد این موضوع و این تعداد مجوز همچنان
بهقوت خود باقی است .میماند مجوزهایی که بهصورت
روزانه درحدود  30تا  40هزار عدد در روز فروخته میشده
است و درحال فروش است ،اما درحال حاضر و با مصوبه
جدید اینگونه عنوان شده است که تمامی این مجوزها
که تعدادش بیش از  100هزار میشــود براساس زمان
ورودوخروج به محدوده ارزشگذاری خواهد شــد .اما
افرادی که در گذشــته حدود  4تا  5میلیون تومان برای
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دریافت مجوز طرح ترافیک هزینه کردهاند خیلی برایشان
فرقی ندارد که حاال این مبلغ کمی باالتر برود یا کاهش
پیدا کند تا براساس آن ساعت ورود و خروج خود در این
محدوده را کنترل کنند .پس دســت افرادی که ازلحاظ
معیشتیدروضعیتمطلوبیبهسرمیبرددرمصوبهجدید
باز شده است و این موضوع با اهداف جمهوری اسالمی
مغایرت داردکههمیشهبحث عدالت اجتماعی مطرحبوده
است .در این طرح هرکس پول بیشتری بدهد ،راحتتر
میتواند وارد طرح شــود و هرکسی هم که پول کمتری
بدهد شرایط برایش سختتر میشود که از معایب این
طرح است .موضوع دیگر این است که اعالمشده هرکس
هزینه طرح را بپردازد یا کارت خود را شارژ کند میتواند
وارد طرح شود و اینگونه همه خواهند توانست وارد طرح
شوند و برخالف گفتهها ،نمیشود سقفی برای ورود به
محدوده درنظر گرفت .عنوان میشود که سقف ورود به
محدوده ترافیک  103هزار خودرو است و اعضای شورا
میگویند تحلیل ما این است که سقف ورود به محدوده
این مقدار است و بیشتر نخواهد بود .آیا با فرض پیشبینی
میشود این ورودوخروج را کنترل کرد و اصال مگر میشود
خودروهایی که با مجوز سالیانه وارد میشوند را کنترل
کرد؟ آیا میشود با پیشبینی ،این طرح را بهاجرا گذاشت؟
پس اینها همه تحلیل است و قطعا ترافیک بیشتر میشود.
درثانی در مصوبه جدید محــدوده زوج و فرد را هم پولی
کردهاند و افــراد میتوانند با صرف هزینــهای وارد این
محدوده شود و قطعا ترافیک سنگینتر میشود .نباید این
نکته را فراموش کرد که این محدودیتها اعمال میشود
لونقل عمومی باال برود،
تا فرهنگ استفاده از وسایل حم 
اما وقتی مجوز برای همه خودروهای شخصی برای ورود به
محدوده فراهم میشود ،آن فرهنگ هم خودبهخود ازبین
میرود و دچار تغییر میشود و مردم را تشویق میکنیم که
لونقل عمومی استفاده نکنند .توجیه اینگونه است
از حم 
که افراد بیشتری بتوانند از طرح استفاده کنند پس چرا
این منطقه را محدوده طرح ترافیک نامگذاری کردهاند.

عضوسابق شورای شهر تهران به مصوبات گذشته درباره
طرح ترافیک در شورای قبل اشــاره کرده و گفت« :در
شورای قبلی شهر تهران بحث حذف کلی طرح ترافیک
مطرح نبود و تنها مباحثی مبنی بــر اجرای طرح LEZ
مطرح شد که این موضوع نیز بهسرانجام نرسید .محتوای
طرح قبلی LEZبهطور کلی با تصمیمات جدید اتخاذ شده
لونقل و ترافیک شهرداری تهران
از ســوی معاونت حم 
متفاوت است .در شرایط کنونی ،سازوکار اجرای تغییرات
در طرح ترافیک سالیانه فراهم نیست و ایرادات زیادی نیز
به پیشنهادات جدید مطرحشــده وارد است و باید برای
ایجاد تغییرات ،ظرفیتسازی میشد ،اما این اتفاق نیفتاده
عالوه بر آن ،محتوای طرح نیز ایرادات قابلتوجهی دارد.
مسئوالن شهرداری تهران مدعی شــدهاند که در دوره
جدید ،فروش طرح را نخواهند داشت ،اما طرح جدیدی
که از سوی شهرداری مطرح شده نیز نوعی درآمدزایی
است و مسئوالن شهرداری در طرح جدید ،اعالم کردهاند
که شهروندان باید مبلغی را بهعنوان شارژ درنظر بگیرند تا
از طریق آن ،وارد محدوده طرح ترافیک شوند».
     تصمیمی بدون تفکر و عجوالنه

ایــرادات ابوالفضل قناعتــی به مصوبه جدید شــورای
شهر به همینجا ختم نشد و عضو ســابق شورای شهر
صحبتهایش را اینگونه ادامه داد« :اینکه مســئوالن
شــهرداری تهران بهیکباره بحث اعمال تغییر در طرح
ترافیک را مطرح کردهاند ،نشــاندهنده تعجیل در این
کار است .اقدام شهرداری و بیان جزئیات طرح ،تصمیم
بسیار عجوالنه و بدون تفکراســت .بهتر بود مسئوالن
شهرداری تهران تمام نظرات موافق و مخالف را بشنوند و
بعد از آن ،تصمیمگیری الزم را انجام دهند ».قناعتی این
مصوبه را باعث افزایش آلودگی در محدوده طرح دانست
و گفت« :آزاد اعالم شدن ورود خودروها به محدوده طرح
ترافیک سبب افزایش ترددها به این محدوده شده و بدون
شــک ترافیک و آلودگی هوا در این مناطق افزایش پیدا
میکند .درحال حاضر  ۱۰۰هزار خودور مجوز ســالیانه
ورود به محدوده طرح ترافیک را دراختیار دارند و  ۲۰هزار
خودرو نیز با طرحهای روزانه وارد محدوده طرح میشوند،
اما پیشبینی میشــود اگر اجازه ورود تمام خودروها به
محدوده طرح داده شود ،شاهد تردد تعداد قابلتوجهی
خودرو در محدوده طرح ترافیک خواهیم بود .پیشبینی
میشــود درصورت صدور اجازه ورود تمام خودروها به
محدوده طرح ترافیک در ازای پرداخت پول ،از مجموع
 ۳میلیون خودرویی که در تهران تردد میکنند ،بهطور
میانگین  ۱۰درصد خودروها وارد محدوده طرح ترافیک
شوند».
     زیرساختها آماده نیست

عضو سابق هیئترئیسه شورای اسالمی شهر تهران یکی
دیگر از مشکالت بزرگ این طرح را بحث زیرساختها

دانست و بااشاره به وضعیت پارکینگها در این محدوده
و کمبود جای پارک بــه راز صنعت گفــت« :درحال
حاضر بسیاری از افراد شاغل در محدودهای مانند بازار
تهران ،به اینخاطر که طــرح ترافیک دراختیار ندارند
با موتورســیکلت یا تاکســی در محل کار خود حاضر
میشــوند ،اما اگر شــرایط برای ورود تمام خودروها
بهمحدوده فراهم شود ،قطعا بخش قابلتوجهی از کسبه
بازار نیز وارد محدوده میشوند .در ورودی محدوده طرح
ترافیک و در مسیرهای اصلی ،جا برای پارک خودروها
اندک است و در طرح جدید شهرداری تهران ،برای جای
پارک خودروها برنامهریزی نشده است و زیرساختها
فراهم نیست و اصال آلودگی هم بیشتر خواهد شد».
     راهی برای درآمدزایی

لونقل شهرداری
عضو سابق کمیســیون عمران و حم 
تهران درباره این مصوبه گفت« :انگار اعضای شورای شهر
با این تصمیم بهدنبال راهی برای درآمدزایی هستند و
در بحث طرح ترافیک ،اکنون انتفاع شهرداران از سوی
مسئوالن شهری مطرح شــده ،اما این روند بدونشک
راهی برای انتفاع شــهرداری تهران است و این موضوع
قابل کتمان نیســت ».قناعتی با ارائه پیشــنهادی به
شــهرداری تهران گفت« :پیشــنهاد من این است که
مســئوالن شــهرداری تهران ،زمانی را صرف شنیدن
نقطهنظرهای مطرحشــده در رابطه با ضعفهای طرح
ترافیک کرده و بعــد از آن ،در اینبــاره تصمیمگیری
میکردند .تصمیمات یکبــاره میتواند تبعات منفی
بههمراه داشته باشد و این شهروندان هستند که با این
تصمیمات متضرر خواهند شــد ».عضو سابق شورای
شهر تهران در ادامه به مدتزمان مورد نیاز برای بررسی
و تصویب تغییرات در طرح ترافیک سالیانه اشاره کرد
و گفت« :تصمیمگیری و تاییــد جزئیات جدید طرح
ترافیک نیازمند بازه زمانی  ۳ماهه است و بدون شک در
این برهه زمانی و مدتزمانی که تا پایان سال باقیمانده
است ،شورای شــهر در تصویب جزئیات طرح ترافیک
با کمبود زمان مواجه خواهد شــد ».قناعتی به نقش
فرمانداری تهران در تصویب این قانون هم اشاره کرد و
گفت« :اینطور نیست که تنها شهرداری و شورای شهر
بخواهند در رابطه با طرح ترافیک اظهار نظر کرده و برای
تغییرات تصمیمگیری کنند ،بلکه پس از تایید مصوبه،
درنهایت باید موضوع در فرمانداری تهران نیز به تایید
برســد ».از نظر قناعتی این طرح عملیاتی نخواهد بود
و بهنظر میرســد که اعمال تغییرات در طرح ترافیک
سالیانه ممکن نباشد و اگر چنین نشود شاهد مشکالت
بعدی خواهیم بود .بهگفته عضو سابق شورای اسالمی
شهر تهران ،مسئوالن شــهرداری تهران ثبتنام برای
دریافت طرح ترافیک ســال  ۹۷را متوقــف کردهاند و
معلوم نیست قرار است چه تصمیمی در اینباره گرفته
خواهد شد.
     تکلیف طرحهای شناور چه میشود؟

ابوالفضل قناعتی در ادامــه صحبتهایش به موضوع
کارتهای طرح ترافیک شناور اشاره کرد و گفت :تعداد
طرحهای شناوری که پیش از این صادر شده ،قابلتوجه
بوده اســت ،اما شــهرداری تهران اعالم کرده که تنها
 ۶۰۰طرح شناور را باطل کرده است .افرادی که دارای
طرح ترافیک شناور بودهاند ،میتوانند از طرحهای خود
استفاده کنند و این کارتها تا پایان سال اعتبار خواهند
داشت .طرحهای باطلشده ،مشمول طرحهای شناور

اشخاص نبوده است .در دوره قبلی شورای شهر تهران،
اعضای شورا در زمان  ۴سال فعالیتشان ،طرح ترافیک
شناور دراختیار داشــتند و این احتمال وجود دارد که
اعضای فعلی شورا نیز طرحهای شناور داشته باشند.
     افزایش تردد موتور سیکلتها و تبعات آن

عضو سابق هیئترئیسه شــورای اسالمی شهر تهران
در ادامــه صحبتهایش بــه احتمال افزایــش ورود
موتورسیکلتها بهمحدوده طرح ترافیک با گرانشدن
هزینههای خرید مجوز طرح اشــاره کرد و این موضوع
را هم یکی از معضالت دانست .قناعتی درباره وضعیت
تردد موتورسیکلتهای تهران اشاره کرد و گفت« :در
شورای قبلی شــهر تهران موضوع طرح ترافیک ویژه
موتورســیکلتها مطرح و قرار شد شــهرداری تهران
ســازوکار این کار را فراهم کند ،اما شاهد بودیم که این
کار موفقیتآمیز نبود .آن زمان به شهرداری اعالم کرده
بودیم که پیش از فراهم شدن زیرساختها ،دررابطه با
اجرای طرح موضوعی مطرح نشود ،اما بهیکباره اعالم
شد که موتورسیکلتها باید برای دریافت طرح ترافیک
ثبتنام کنند و این موضوع سبب ایجاد استرس در سطح
جامعه شد .در زمان شورای قبل ،براساس یک مصوبه ،به

شهرداری تهران  ۳ماه فرصت داده شد که برای فراهم
کردن ســازوکارهای الزم ۳ ،ماه فرصت دارد ،اما شاهد
ارائه پیشنهادات از سوی مســئوالن شهرداری تهران
لونقل
نبودیم ».عضو سابق کمیســیون عمران و حم 
شورای اسالمی شهر تهران به ثبتنامهای صورتگرفته
از صاحبان موتورســیکتهای سطح شهر تهران اشاره
کرد و گفت« :بعد از ارائه فرصت  ۳ماهه از سوی شورای
شهر به شهرداری برای ارائه پیشنهادات در حوزه طرح
ترافیک موتورسیکلتها ،بهیکباره اعالم شد که صاحبان
موتورسیکلتها باید در یک سایت متعلق به شهرداری
ثبتنام کنند ،اما پس از ثبتنامهای صورتگرفته ،در
اینباره تصمیمگیری نشــد ».قناعتی در بخش پایانی
صبحتهایش درباره راهکار برای حل معضل ترافیک
به زیرســاختها اشــاره کرد و گفت« :قدم اول در این
لونقل عمومی
راه فراهم کردن زیرساختها برای حم 
اســت .اگر شــهروندان تهران در نزدیکی منازل خود
لونقل عمومی داشته باشند
دسترســی راحتی به حم 
قطعا اولویت استفاده از وسایل شخصی را در ذهن خود
تغییر میدهند .البته همه اینها بهشــرطی اســت که
امکانات را در این بخش افزایش دهیم تا شهروندان به
لونقل عمومی ترغیب شوند».
استفاده از ناوگان حم 
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گفتوگو

توگو با مدیرعامل مادپارت راز:
مقایسه استارت آپهای داخلی و خارجی حوزه خودرو در گف 

خدمات مشابه،کیفیت متفاوت

استارت آپها یا شرکتهای نوپا که عمده فعالیتشــان درحوزه فناوری است ،چندسالی میشود که
در کشورمان درحال گستردگی هستند .این درحالی است که بحث فعالیت این شرکتها در ایران در
حوزههای مربوط به خودرو پراکندگی بیشتری دارد و روزبهروز زمینههای جدیدی را ایجاد میکند .در
توگو کردیم .امیریانصدر
همینرابطه با سروش امیریانصدر مدیرعامل شرکت آذرین مادپارت راز گف 
توگوبارازصنعتازتفاوتسرویسهایارائهشدهدرحوزهاستارتآپهایخودروییداخلوخارج
درگف 
ونیازهایآیندهدراینزمینهسخنگفت.
اگر بخواهید درمورد اســتارت آپها تعریفی
داشــته باشــید ،این تعریف را چگونه ارائه
میدهید؟
اســتارت آپ در زبان فارســی بهمعنی شرکت
نوپاست ،ولی این نوپا بودن یکسری ویژگیهایی
دارد که بیشــتر به شــرکتهایی که در حوزه
فناوری کار میکنند ،گفته میشــود و لزوما هر
شرکت تازهتاسیسی اســتارت آپ نخواهد بود.
اما نقطه مشترک ،بحث نوآورانه بودن محصول
یا خدمتی است که استارت آپ قرار است عرضه
کند .یکی از تعاریف دیگر هم بحث شرکتی است
که معموال راهحل جدیدی برای مشکل فعلی به
جامعه ارائه میکند و لزوما این راهحل ارائهشده
در طی زمان میتواند موفقیتآمیز نباشد .تعریف
دیگر هم این اســت که عمال یــک مدل جدید
کسبوکار با نرخ رشد سریع است .تعریف دیگر
هم میتواند این باشد که شــرکتی محصول یا
خدمت جدیدی را مبتنی بر فناوری با ریســک
باال عرضه میکند.
امکان دارد که تکنولوژی جدید نباشــد اما
محصول و خدمات جدید باشد؟
فناوری به نــام وب یا اینترنــت از دهه 1980
وجود دارد ولــی کماکان خدماتی بــر پایه وب
ارائه میشــود که درحوزه اســتارت آپ بیرون
میآید .اینکه آن بســتر جدید باشــد ،میتواند
مهم باشد ولی به کســبوکارهایی که برمبنای
وب و شــبکههای ارتباطی و اجتماعی شــکل
میگیرد ،اســتارت آپ گفته میشود .استارت
آپها باید چند ویژگی داشــته باشند؛ نخست
اینکه حتما خلــق ارزش بکند .یعنــی یا زمان
دریافت یک خدمت یا محصــول را کاهش دهد
یا هزینه یک خدمت را کاهــش دهند که عمال
برای مصرفکننده که قرار است از آن خدمت یا
محصول اســتفاد کند ،ارزش افزوده ایجاد شود.
ویژگی دوم اســتارت آپها این است که اغلب
در ابتدای راهاندازیشــان غیرقطعی هستند و
ممکن است ناپایدار باشند .یعنی طبق تعاریفی
که ارائه شد ،ریســکپذیری باالی استارت آپ
یکی از ویژگیهایش اســت و لزوما هر استارت
آپی نمیتواند موفق باشــد .مورد بعدی هم این
است که استارت آپ درصورت موفقیت میتواند
رشد نامحدودی داشته باشد .چون این فعالیت
مربوط به فضای اینترنت است و َح َسب سرویسی
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که به کاربــران ارائه میکنــد ،میتواند تبدیل
به یک سایت بینالمللی شــود .مثل آمازون که
به چند کشور ســرویس میدهد یا سایتهای
اینچنینی که مربوط به دانلود موسیقی ،آهنگ
و کتابهای الکترونیک هستند .درواقع ابعاد این
کسبوکار را از قبل نمیتوانید پیشبینی کنید.
درنتیجه یکی از ویژگیهای دیگر اســتارت آپ
این اســت که واقعا مقیاسپذیر نیست و طبیعتا
بوکار در آینده نامشخص است .ویژگی
ابعاد کس 
بعدی این اســت که مبتنی بر فناوری اســت.
یعنی لزوما به کســبوکاری که از یک فناوری
اســتفاده نکند ،اســتارت آپ گفته نمیشــود.
استارت آپ ریسکپذیری بسیار باالیی خصوصا
برای سرمایهگذار دارد؛ چون برای کسی که خالق
یک ایده در یک استارت آپ است ،لزوما شاید از
سرمایه شخصی بهمنظور توسعه ورود پیدا نکند
ولی سرمایهگذاری را جذب میکند .باتوجه به
اینکه این موضوع میتواند برای آن سرمایهگذار
ریســک مالی خیلی باالیی داشته باشد ،صاحب
ایده سعی کند ســرمایهگذارش را از سوددهی
ایدهاش مطمئــن کند .ویژگی بعدی اســتارت
آپها این اســت که عمال درآمد ساالنه استارت
آپ باید زیر  20میلیون دالر باشــد .این تعریف
جهانی است ،یعنی شرکتی که  25میلیون دالر
درآمــد دارد از حیطه اســتارت آپ بودن خارج
میشود .چون این شرکت آنقدر بنیهدار شده که
دیگر نمیتوان نام یک کسبوکار کوچک بر آن
گذاشت و تبدیل به یک کسب حقوقی شده است.
نکته دیگر هم میانگین عمر استارت آپها در کل
دنیاست که یا بعد از سهسال حذف میشوند یا از
آن تعریف و رنج درآمدی و ابعاد پرسنلی بزرگتر
میشــوند که عمال به یک شــرکت با شخصیت
حقوقی مستقل تبدیل میشوند.
طبقهبندی و دستهبندی استارت آپها چگونه
است؟
عمدهترین و آسانترین نوع استارت آپ ،استارت
آپهای سبک زندگی هســتند .مثل اینکه شما
استارت آپی ارائه دهید که مردم را بهگوش دادن
موســیقی جذب کنید و بخواهید ســهمی را از
فراغت آدمها به موســیقی تخصیص دهید .نوع
دیگر ،استارت آپهای کوچک خانوادگی هستند
که بهصورت اپلیکیشــن یا سایت کوچکی ،مثال
بهصورت محدود غذای خانگــی ارائه میکنند.

یکســری اســتارت آپ هم اســتارت آپهای
گسترشپذیر و خوشهای هستند که نمونه بارزش
به بحث استارت آپهای خودرویی هم ربط دارد،
مثل اســنپ که هم در حوزه حملونقل و هم در
حــوزه جابهجایی کاال وارد شــده و هم در حوزه
توزیع غذا وارد شده است .این نوع استارت آپها
گســترشپذیرند که باتوجه به ماهیت اولیه ایده
میتوانید در حوزههای دیگر هم ورود کرده و آن
حوزه را گســترش دهید .یکسری استارت آپها
هم در حوزه فروشند .مثل سایتهایی که فروش
محصول انجام میدهند ،مثال میتوانید ملک اجاره
کنید یا موارد اینچنینی .یکسری استارت آپها
هم اجتماعی هستند که میتوانید مثال پارکینگ
خانه یــا اتومبیلتان را اجاره دهیــد و مواردی از
ایندست که در این گروه هم میتوانید استارت
آپهای خودرویی داشــته باشــید و گروه آخر
استارت آپهای بسیار بزرگ هستند .شرکتهای
گوگل ،اپل ،آمازون یا نمونه ایرانیاش دیجی کاال
که استارت آپهای بزرگ محسوب میشوند که
کماکان بهخاطر جنبه فناورانــه بودنش عموما
شائبه استارت آپ بودن را به جامعه القاء میکنند
درحالی که واقعا دیگر نیستند.
ملزومات ایجاد و تشکیل استارت آپ چیست؟
نخســت اینکه من بهعنوان مالک ایده استارت
آپ ،باید حتمــا محرمانگی اطالعــات خودم را
حفظ کنم و نزد هرکســی ایدهام را بازگو نکنم
چون این مطلب در بحث مدیریتی هم هست که
همان لحظه که درمورد موضوعی فکر میکنید
در کل دنیا حداقل شــش نفر دیگر هم دارند به
آن موضوع فکر میکنند .درنتیجه افشــای این
قضیه باعث پخش ایده شــما میشود و احتماال
یک نفر با سرمایه بیشتر خیلی سریعتر از شما،
ایدهتان را اجرا میکند .موضــوع دوم بحث این
است که همه کســانی که صاحب ایده هستند،
معموال آدمهایی هســتند که خودشان سرمایه
ندارند و باید ســرمایهگذار جــذب کنند .حتما
قبل از اینکه بخواهید ایدهتان را به سرمایهگذار
بگویید باید قرارداد محرمانهگی امضاء کنید که
طرف مقابل ایده شما را نشنود و بعد با ابراز اینکه
ایده خوشــایندش نبوده ،خودش دســتبهکار
شود .بحث بعدی تهیه طرح امکانسنجی و پذیره
فنی است که واقعا در بحث کسبوکار بهاندازه از
منابع مالی و ســختافزاری برخوردار هستید یا
نه؟ یا اینکه به درآمــدی که پیشبینی میکنید
میتوانید برســید یا خیر؟ موضوع بعدی تیمی
است که قرار است در اســتارت آپ کار کنند و
نباید همهشان شریک باشــند .استارت آپ یک
حد اولیه  5 ،4نفــره تا  10نفــره دارد که اینها
میتوانند سهامدار در استارت آپ باشند و طبیعتا
کارهای کلیدی هم دست این آدمها خواهد بود.

البته لزوما در استارت آپ میتوانید در شروع 30
تا  40نفر پرسنل داشته باشید ،درحالی که الزم
نیست همه آنها سهامدار باشند.
در بخش اســتارت آپهای خودرویی شرایط
چگونه است؟
در بحث اســتارت آپهای خودرویی بهتر است
که یک مطالعه در بحث جهانی آن بکنیم .درواقع
ماهیت اســتارت آپهای خودرویــی در ایران
با کشــورهای دیگر تاحدودی متفاوت اســت.
مشخصا از این جهت که یکسری اتفاقات در دنیا
میافتد نظیر تاکســی اینترنتی یا اجاره کردن
خودرو از طریق اپلیکیشنها ولی اتفاقاتی که در
کشورهای اروپایی بیشتر از ما میافتد و فعال در
ایران از آن خبری نیست ،این است که یکسری
خودروهای خودران مطرح شدند که سرنشینان
و هدایتگران خودروهــا کار خاصی در طی زمان
سفر نخواهند داشت .یکی از حوزههای استارت
آپی خودرویی بحث سرگرمی های سرنشین در
خودروهای خودرران اســت .اعم از بازی ،پخش
فیلم و موســیقی که در ایران این نوع از استارت
آپهای خودرویی وجود ندارد.
این مســئله بهصــورت عمومــی در بعضی
کشورهای خارجی در آمده؟
مراجع تحقیق و توسعهای خودروسازها بهعنوان
ســرمایهگذار به این حــوزه ورود کردهاند؛ مثل
فورد ،جنرال موتورز ،اُپِل ،رنوی فرانســه ،تویوتا
که از حاال بهعنوان سرمایهگذار استارت آپهایی
را حمایت میکنند که برای خودروهای خودران
در آینده اپلیکیشنهای سرگرمی تولید کنند.
آمــاری درخصوص گســتردگی خودروهای
خودران وجود دارد؟
حدود یکسال اســت که به این مســئله ورود
کردهاند و فعال در مرحله تحقیق و توســعه قرار
دارد و عمال خودروهای خودران هم هنوز خیلی
کاربری عمومــی پیدا نکرده اســت ولی از حاال
نیاز  5سال آینده را پیشبینی کردهاند .درحال

حاضــر در مراکز تحقیق و توســعه بودجههایی
را به توسعه این اپلیکیشــنها و استارت آپها
تخصیص دادهاند و مدلهای  2020که قرار است
دو سال دیگر وارد بازار شوند مثل لکسوس ،تسال
یا خودروهای دیگر که قرار است نوع خودران آن
وارد بازار شــود دنبال اپلیکیشنهای سرگرمی
هستند .شاید تا  10سال دیگر این مدل استارت
آپهای خودرویی در ایران جا بیفتد.
سرویسدهی استارت آپهای داخلی ما به حد
استانداردهای خارجی رسیده است؟
خدمات مشابه است ولی قطعا در اپلیکیشنهای
خارجی میتوانیــد خودروهای بهتــری اجاره
کنید .یا مثال ســرویسهایی که مالکان خودرو
در خودروهای اجارهای میدهند ،متفاوت است.
در اکثر اپلیکشنها در اســتارت آپهایی که در
ایران یا سایر کشورها هستند ،صاحب اپلیکیشن
مالک خودرو نیست ولی ارتباط بین مالک خودرو
و اجاره گیرنده ایجاد میکنــد .اینکه خودرو را
کارواش رفته و تمیز و با بــاک بنزین پر تحویل
بگیرید و مثال اینچنینی ،از نظر سطح خدمات
ارائهشده در خارج از کشــور خیلی باالتر است.
بحث بعدی حملونقل اســت چــون االن دیگر
بیس حملونقل هم بحث خــودرو و لوازم نقلیه
ِ
است .یکی از ویژگیهای تاکسیهای اینترنتی
مثل اسنپ ،تپسی ،کارپینو و ...این است که عمال
جامعه هدف بیشتری را بتواند پوشش دهد .شاید
مثال قشر متوسط و پایین نخواهند خودرو اجاره
کنند ولی قطعا میتوانند از تاکسیهای آنالین
استفاده کنند .درنتیجه این الگوی استارت آپی
خودرویی در حوزه حملونقــل میتواند خیلی
بزرگتر از بقیه رشــد کند .گــروه بعدی ،بحث
خدمات خودرویی هســتند .اینکه شما بتوانید
نوبت مکانیکی یا کارواش خــود را رزرو کنید یا
حتی کارواش در محل داشته باشید .اینها گروه
خدمات خودرویی هستند که طی یکی ،دوسال
اخیر خوب جا افتاده اســت .گروه آخر استارت

آپ هم که مرتبــط با حوزه خودروســت بحث
فروش خودرو و قطعات آن اســت .مثال دیجی
کاال جزو سایتهایی اســت که فروش خودرو و
فروش قطعات جانبی و یدکی خودرو را از طریق
وبسایتش انجام میدهد .این قضیه کامال جدید
اســت و اولین الگویی اســت که قطعات یدکی
خودرو را بهصورت آنالین بهفروش گذاشته .البته
فعال بهدلیل محدودیتهایی که در حوزه فروش
خدمات بهصورت اینترنتی یا اپلیکیشنی وجود
دارد آنقدر رشد نداشــته ولی فرهنگش دارد جا
میافتد که مردم عادت کنند قطعه یدکی را هم
از طریق سایت خریداری کنند.
در اینمورد چه نظارتی وجود دارد که استارت
آپ مورد نظر جنس باکیفیت ارائه دهد .از طرف
کدام ارگان این نظارت وجود دارد که محصوالت
ارائهشده دارای کیفیت قابلقبولی باشد .آیا
نظارتی در کشــورمان بر این بخش نوپا که در
فروش قطعات یدکی فعالیت دارند ،وجود دارد؟
نظارت در فضای آنالین با نظارت بر فضای آفالین
طبیعتا خیلی فــرق میکند .در فضــای آنالین
خریدتان را از بازار سنتی انجام میدهید و چه در
قطعات خودرو یا هر محصول دیگری اتحادیهای
در آن صنف هست که اگر تخلف یا کاالی گران یا
تقلبی ببینید از طریق آن میتوانید پیگیری کنید.
باتوجه به نوع ماهیتی که استارت آپهای اینترنتی
دارند ،ماهیت نظارت در فضای استارت آپی باتوجه
به تفاوتی کــه دارد نوع نظارت را هــم متفاوت
میکند .ولی به این معنا نیست که وجود نداشته
باشد .دراســتارت آپها دو مدل فروشگاه آنالین
وجود دارد .یکسری از اینها از الگوی فروشگاه عادی
اســتفاده میکنند به اینصورت که من بهعنوان
مالک سایت یا استارت آپ ،خودم کاال را میخرم،
انبار میکنم و در سایت خودم بهفروش میرسانم،
اما الگوی دوم خیلی تفاوت دارد و نظارت در این
بخش بیشتر اتفاق میافتد .از این بابت که من یک
پاساژ آنالین ایجاد میکنم و انگار که مغازههای آن
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پاساژ یا مرکز خرید را به فروشندهها اجاره میدهم.
در سایتهایی مثل بامیلو و دیجیکاال هم همین
اتفاق افتاده اســت .من به آقای ایکس که مالک
کاالیی است ،دسترسی میدهم که روی سایت من
کاالی خود را بهنمایش گذاشــته و قیمتگذاری
کند ولی از طریق دیجی کاال آن خرید و تحویل به
مشتری اتفاق میافتد.
مالک سایت موظف اســت که بر محصوالت
نظارت کند؟
دقیقا .شــاید دالیل شکســت برخی از سایتها
هم این بــوده که هیچ نظارتــی در بحث قیمتی
من
یا نوع و کیفیت کاال وجود نداشــته اســت و ِ
کاربر که از یک ســایتی مانند دیجی کاال خرید
میکنم ،نمیدانم که شــاید بعضا مالک این کاال
دیجی کاال نباشد و اگر خدمت نامناسبی بگیرم
به پای بد بودن خدمات دیجــی کاال میگذارم.
نظارتهایی که میتــوان در اینزمینه کرد مثل
ســختگیریهای الزم در هنگام قرارداد است،
ضمن اینکه باید پینهای تضمین کیفیت از نوع
آنالین در سازمان وجود داشته باشد که رصد کنند
هر فروشنده چه کاالیی را با چه کیفیت و قیمتی
روی سایت بارگذاری میکند و میفروشد .درواقع
دیجی کاال و بامیلو یک تیم ارزیابی قیمت دارند.
یعنی این تیم بازار را استعالم میگیرد و با قیمتی
که فروشنده سایت گذاشــته ،مقایسه میکند.
چنانچه قیمت نامناسب باشــد این اخطارها به
فروشندهای که این کار را کرده ،صورت میگیرد
ولی کنترل قیمت ،راحتترین نوع کنترل است
و کنترل کیفیت را دیگــر در این فضا نمیتوانیم
داشته باشیم .تنها راه این اســت که با برندهای
معتبر در حوزه قطعات یدکــی قرارداد ببندید و
افراد دارای اعتبار را به فضای کســبوکار خود
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ورود دهید .اگر بخواهیــد درب را برای همه باز
بگذارید و تنها کنترل قیمت کنید ،تخلف زیادی
صورت خواهد گرفت ،مخصوصا در سایتی مثل
قطعات خودرو که کاالی تقلبی بسیار زیاد است و
چون مالک سایت معموال کاال را نمیبیند ،طبیعتا
امکان رصد کردن کیفی را هم نخواهد داشت.
شما در مجموعه مادپارت راز برای بحث فروش
قطعات خودرو که در یک قسمتی مطرح کردید
بهعنوان تامین قطعات سوخترسانی نمیتواند
فعالیتی داشته باشد؟
تالش داریم که بتوانیم عمال در مجموعه هلدینگ
رایزکو اولین مجموعهای باشــیم کــه به حوزه
کســبوکارهای نوین ازجمله استارت آپ ورود
کرده باشــیم ،ولی محدودیتهایی وجود دارد
مثل اینکه فروش یک کاال بهعنوان یک استارت
آپ نیاز به شبکه لجســتیکی خاص خودش را
خواهد داشــت که شــما بتوانید عمال خدمات
حملونقل و تحویل ارزانقیمت به مشــتریتان
ارائه دهید .درنتیجه زیرســاختها در این حوزه
خیلی مهم است .دوم اینکه مجموعههایی مثل
ما و شرکتهایی که بهنوعی در کسبوکارهای
آفالین و ســنتی هستیم ،ریســکپذیری الزم
برای ورود به حوزه اســتارت آپ را نداریم .عمال
ســرمایهگذارهای خاصی هستند که میپذیرند
از این اســتارت آپ حمایت مالــی کنند چون
ریســک و ابهام اقتصادی زیادی خواهند داشت
و ســرمایهگذار باید بپذیرد که دو ،سهسال برای
یک استارت آپ هزینه کند که تازه از سال دوم
یا سوم بتواند به بهرهبرداری و درآمدزایی برسد
و ممکن اســت دوره بازگشت سرمایه در ابتدای
قضیه طوالنی باشد ولی چون استارت آپها رشد
نرخ بسیار ســریعی دارند ممکن است سهسال

اول هیچ درآمدی کســب نکنند ولی از ســال
چهارم با سرعت رشد باال درآمدش مرتبا افزایش
پیدا کند .ســهامداران شــرکتهایی امثال ما
این صبــر و انتظار برای ریســکپذیری را برای
ورود به حوزه اســتارت آپ ندارنــد ،مگر اینکه
فرهنگش در سازمانهای اقتصادی و فرهنگی ما
جا بیفتد که بپذیرند این اتفاقی است که دارد در
فضای کسبوکار ایران میافتد و استارت آپها
دارند رشد میکنند .اگر این زیرساخت فکری و
فرهنگی در جامعه ایجاد شود ما هم ظرفیت ورود
به حوزه استارت آپ را داریم.
ایدههایی برای ایجاد اســتارت آپها به شما
پیشنهاد نشده است؟
بهنظرم چون مخاطب این مطلب بیشتر دوستان
و همکاران خودم در مجموعه خواهند بود ،خیلی
استقبال میکنم که مادپارت راز بهعنوان نوک
پیکان حضور در سطح جامعه و شــبکه بازار از
ایدههای دوستانی که درزمینه صنعت خودرو و
خدمات یا محصول که منجر به ایجاد یک استارت
آپ شود ،اســتفاده کند .درواقع ازطرف خودم
این قول را میدهم درصورتی کــه ایده توجیه
اقتصادی و مدل درآمدی مناســب داشته باشد،
بهعنوان سرمایهگذار از ایدههای دوستان قطعا
حمایت خواهم کرد و این ظرفیت را هم داریم که
این فرهنگ در بدنه سیستم هولدینگ جا بیفتد.
مسابقه ایده هم بگذاریم که درازای ارائه جوایزی
به دوستان عمال ایدههای برتر را شناسایی کنیم
و از آنها تقدیر هم بشود ،ولو اینکه این ایدهها به
ایجاد یک استارت آپ هم ختم نشود ولی چون
محیط کسبوکار ایران بهسمت استارت آپها
پیش میرود ،الزم است که در بدنه مجموعه هم
این دانش و فرهنگ ایجاد شود.
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مشکالتکالننهادینهسازیسیستم
بوکاردرسازمانها
ساماندهیمحیطکس 
علی دارابی ـ کارشناس مهندسی صنایع

یکــی از بهتریــن و پایهایترین سیســتمهایی که
برای تمرین اجــرای هماهنگ و نظاممنــد امور در
سازمانها میتوان نام برد سیستم ساماندهی محیط
کار ( )5Sاست .این سیستم یک استاندارد انظباطی
مشترک و فراگیر را در ســازمان تصویر مینماید که
با اجرای آن ســازمان بهدنبال دســتیابی به محیط
کاری ایمنتر ،آراســتهتر ،فرآیندهــای با بهرهوری
بیشتر ،محصوالت با کیفیت باالتر ،نرخ خرابی کمتر
تجهیزات و ماشینآالت و ...و بهعبارت دیگر از دیدگاه
تولید ناب ( )Lean Productionبهدنبال حذف
موداها (اتالفها) است .خاستگاه این سیستم در ابتدا
ژاپن بوده اســت 5S .از سال  1985بهشکل (اصول)
موجود آن مطرح و سازمان داده شــد .اولین کتاب
درمورد این سیســتم در ســال  1986نوشته شد.
اولین پروژه اجرایی آن در سال  1987و در سنگاپور
توسط کارشناســان ژاپنی اجرا شــد .این سیستم
بعد از جنگ جهانی دوم و از سیســتم HOUSE
( KEEPINGخانهداری صنعتــی) آمریکاییها
الگوبرداری شده است .سیســتم  5Sدرحال حاضر
در بسیاری از شــرکتهای موفق و بهنام دنیا مانند
شرکت خودروسازی تویوتا درحال اجرا و بهکارگیری
است .باوجود اینکه بسیاری از ســازمانها در ایران
مدعی هستند که نظام ساماندهی محیط کار ( )5S
را پیادهســازی کردهاند و از منافع بهره میگیرند اما
متاسفانه کمتر سازمانی موفق به نهادینهسازی این
سیستم شده است؛ از اینرو در این مقاله سعی شده
است تا موانع و مشــکالت کالن نهادینهسازی نظام
ساماندهی محیط کسبوکار (  )5Sدر سازمانهای
ایرانی را مورد بررســی قرار داده و برخی راهکارهای
موثر بر نهادینهسازی این سیستم را بهاختصار بیان
کند .این مقاله براســاس ماحصل تجربیات نگارنده
در شرکتهایی همچون شــرکت گازهای صنعتی و
طبی سانترال ،شرکت سراب ســنگ ،پیوند صنعت
و شرکت اورند پیشرو نگاشــته شده است .بهصورت
ویژه از تمامی همکارانی کــه طی مدت حدود هفت
سال اخیر در شرکت اورند پیشرو و مجموعه هلدینگ
رایزکو در اجرا و نهادینهســازی سیستم ساماندهی
محیط کسبوکار فعالیت کرده و همراهی داشتهاند،
تشکر میکنم.
        اصول پنجگانه  5sبهاختصار عبارتند از:

ســاماندهي( :)SEIRIتشــخيص ضروري از غير
ضروري و دور ريختن اشياء زائد

نظم و ترتيب ( :)SEITONاستقرار اقالم در بهترين
مكان برای حذف اتالفها (زمانی ،حرکتی و)...
پاكيزهســازي ( :)SEISOرفع آلودگيها و منشاء
آنها ،پاكيزهســازي كامل محيــط ،پاكيزه نگهداري
محيط ،بهبود نگهداري اقالم
استانداردسازي ( :)SEIKETSUاستانداردسازي
وضعيت حاصله از اجراي ســه  Sقبلــي براي حفظ
وضعيت
انضباط و نگهداري ( :)SHITSUKEشكلدهي
عادات صحيح و انظباط فــردي و گروهي در رعايت
استانداردها
        چرا نقطه آغاز مسیر بهرهوری سازمانها نظام
 5sاست؟

در مســیر ارتقاء بهرهوری ،ســازمانها میبایست
متناســب با دوره ســازمانی و ســبک رهبری خود
از سیســتمها و ابزارهای مختلفی اســتفاده کنند
که بهصراحــت میتوان گفت آغاز این مســیر برای
تمامی سازمانها از سیستم ســاماندهی محیط کار
شروع میشود .یکی از دالیل این موضوع ساده بودن
مفاهیم ،آموزش و اجرای این سیســتم در سازمان
اســت و همچنین اینکه درتمامــی واحدهای یک
سازمان قابلیت اجرا و پیادهســازی دارد و نیز نتایج
حاصل از اجرای آن بهســرعت قابــل ارائه و نمایش
اســت که خود عامل انگیزشــی برای اجرای بهتر و
فراگیر آن در سازمانهاســت .اجرای این سیســتم
برای تمامی سازمانها حتی ســازمانهای با سابقه
کاری باال نیز پیشنهاد میشود چراکه موجب تغییر
پارادایم ســازمان از بیتفاوتی و رکــود به تحرک و
بهبودطلبی میشود .این سیستم میتواند بهرهوری
را در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی ایجاد کند.
اجرای سیستم اشارهشــده نتایج موثری در کاهش
هزینهها و ایجاد انگیزه و روحیه کاری پرسنل دارد.
امروزه سازمانهای ایرانی نیز مانند سایر شرکتهای
رقیب خارجی خود حرکت در مسیر ارتقاء بهرهوری
را بهعنوان یکی از گزینههایی که در جهت حفظ بقاء
و موفقیت آنها موثر است مورد توجه قرار دادهاند و در
طی این راه پرپیچوخم معموال بهدنبال پیادهســازی
و اجرای سیستمهایی هســتند که کمهزینه بوده و
زودبازده و سهلالوصول باشند ،بنابراین سیستمهایی
بوکار ( )5Sمورد
ازجمله نظام ساماندهی محیط کس 
توجه و اقبال قرار گرفته است که در ظاهر مفاهیم و
پیادهسازی آن ساده بهنظر میرســد اما در واقعیت
کمتر سازمانی تا نهادینهسازی کامل این نظام پیش
رفته است .با وجود اینکه میدانیم اجرای این سیستم
منافع زیادی برای ســازمانها دارد و بهترین تمرین
برای پرسنل یک سازمان اســت تا بهصورت فراگیر
و یکســان یک اســتاندارد انظباطی را در ســازمان

بهاجرا درآورند ،اما متاسفانه بسیاری از سازمانهایی
که ادعای پیادهســازی و اجرای این نظــام را دارند
موفق نشدهاند فرهنگ و روح  5Sرا در سازمان خود
پیادهسازی کرده و گسترش دهند .گستردگی منافع
حاصل از اجرای این سیســتم و پایهای بودن اصول
اجرای آن برای اجرای سایر سیستمها در سازمانها
موجب شده است تا اجرای این سیستم از سال 1389
در شــرکت اورند پیشرو آغاز شــده و نهادینهسازی
منافع آن در دستور کار سازمان قرار گرقته است.
بهصورت کلی موانع و مشــکالت کالن پیادهسازی و
اجرای نظام ساماندهی محیط کار را میتوان بهشرح
زیر نام برد:
 -1آفت ساد هنگری به سیســتم ساماندهی
محیط کار ( :)5Sآفت ساده نگریستن و سهلاالجرا
بودن  ، 5Sشاید یکی از دالیل مهمی باشد که موجب
میشود تا بسیاری از ســازمانها فقط پاکیزهسازی
و رنگآمیزی را مراد حاصل از اجرای این سیســتم
بدانند و اقدامات خود را تا اینحد طراحی ،پیادهسازی
و پیگیــری میکند .این موضــوع علیالخصوص در
کارگاههای با]ســطح درجه سه (افراد شاغل نامنظم
و نامرتب هستند و هیچکس کارگاه را مرتب و تمیز
نمیکند) [ 1بیشتر حادث میشود که اختالف سطح و
فرهنگ حاکم بر سازمان با نتایج اولیه اجرای سیستم
بسیار اســت و این شــبهه را ایجاد میکند که نتایج
نهایی حاصل شده است و نسبت به نهادینهسازی این
فرهنگ کملطفی میشــود .در واقع میتوان اینگونه
عنوان کرد که این حالت شبیه زمانی است که بیماری
با مشاهده اولین عالئم بهبود بیماری نسبت به قطع
کردن مصرف کامل داروها و تکمیل طول درمان اقدام
کند .در مبحث نگهداری سیســتمها در هر سازمان
میبایست اجرای مداوم سیســتم بهصورت صحیح
طرحریزی شــده و تداوم اجرای آن پایش شود و با
روشهای مختلف سعی شود تا رویه اجرای سیستم
بهروز شــده و طراوات داده شــود .معموال منافع هر
سیستم تازمان اجرای درست آن قابل حصول است
و بهمحض اجرای نادرست یا توقف اجرای آن منافع
و اثرات آن کاهش مییابد یا از بین میرود .راه و رویه
درست این است که سیســتم ساماندهی محیط کار
بهصورت مداوم اجرا و نگهداری شــود و منافع و آثار
اولیه بهعنوان پایان کار تلقی نشود.
 -2کمرنگ بودن نقش و تعهد مدیریت ارشد
سازمان در اجرا و تداوم سیستم :از آنجایی که
بهبود در بهرهوری وظیفه همه پرسنل یک سازمان
است نقش مدیریت ارشد علیالخصوص نشان دادن
تعهد مدیریــت در اجرای این سیســتم و الگو بودن
مدیریت ارشد و میانی در اجرا بســیار حائز اهمیت
است؛ معموال در سازمانهای ایرانی خواست و مسیر
اجرای یک سیستم برخالف سازمانهای ژاپنی و از
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مقاله
باال به پایین سازمان است که این موضوع باعث شده تا
جایگاه مدیریت ارشد و اهمیت و تعهد ایشان در ایجاد
و اجرای سیســتمها بســیار کلیدی و موثر باشد .در
اینراستا تعیین عوامل کالن اجرا و نگهداشت سیستم
مانند عوامل انگیزشــی و بازدارنده بسیار مهم است
حتی برخی متخصصان فراتر از گروههای غیررسمی
پیشنهاد میکنند که در چارت کالن سازمان جایگاه
این سیستم دیده شود و مسئول مشخص و مجزایی
داشته باشد .در بسیاری از سازمانها مدیریت ارشد
مسئولیت خودرا درقبال اجرای این سیستم بهخوبی
بهعهده نمیگیرد و به تبع از آن بقیه پرسنل سازمان
نیز بهصورت ظاهری و درحد ســه مرحله ( )Sاول
سیستم را اجرا میکنند و نشانههایی از استاندارد و
فرهنگسازی دیده نمیشود و در اینگونه سازمانها
سیستم بهصورت موسمی اجرا میشود نه بهصورت
مداوم یا در بخشهایی از ســازمان کمرنگ یا اصال
اجرا نمیشود .شایان ذکر اســت یکی از نقاط قوت
مجموعه اورند پیشرو تعهد مدیریت ارشد سازمان در
اجرا و نهادینهسازی سیستم  5Sاست .در این راستا
با انجام ممیزیهای اتفاقی و بهکارگیری مکانیزمهای
انگیزشــی مانند صدور کارتهــای امتیازی تعریف
شده در سیستم و همچنین از طریق برقراری ارتباط
بین سیستم  5Sو سیستم ارزیابی کارکنان که طرح
منحصربهفرد پرداخت حقوق ماه سیزده به کارکنان
اســت ،بهخوبی در مســیر اجرا و نهادینهسازی این
سیستم پیش رفته است .در این طرح تمامی سازمان
بهصورت مرتب مورد ارزیابیهای برنامهریزیشده و
اتفاقی قرار میگیرد و درنهایت در پایان سال براساس
میانگین امتیازات کسبشــده واحدهــا و تیمهای
مختلف (تشــویق و ترغیب کارهــای تیمی) پاداش
شرکت در این سیستم و نهادینهسازی آنرا دریافت
میکنند.
 -3اجرای سیستم ساماندهی محیط کار ()5s
بهصورت مدی (تقلید صرف از سایر سازمانها):
در بسیاری از سازمانها بدون توجه به اینکه تعالی و
بهبود دارای مسیر مشــخص و معینی است و در این
مسیر میبایســت از سیســتمها و ابزارهای مختلف
متناسب با دوره بلوغ سازمانی و سبک رهبری سازمان
اســتفاده کرد و صرفا براســاس اقتضای محیطی یا
اصطالحا چشموهمچشــمی به اجرای سیســتمها
روی آورده میشــود کــه در این میــان میتوان به
سیستمهای مدیریت کیفیت یا ایزوهای سری 9000
اشــاره کرد که در برههای از زمان و بهصورت رقابتی
در ایران فراگیر شــد بدون اینکه زیرساختهای آن
مورد بررسی و پیادهســازی قرار بگیرد .هرچند که
این سیستم نقطه آغاز حرکت در مسیر بهبود و ارتقاء
بهرهوری اســت و اجرای آن برای تمامی سازمانها
موثر و مفید است ،اما اگر صرفا بهعنوان سیستمی که
سازمانهای دیگر آنرا اجرا کردهاند و برای اینکه آنرا
در رزومه سیستمهای سازمان فقط بهعنوان اسمی
قرار داده شــود آنگاه امکان بهرهگیری از منافع آن
در سازمان فراهم نمیشود و قطعا نهادینهسازی آن
صورت نخواهد پذیرفت] .بهصورت ساده اگر بخواهیم
سیستمها و ابزارها را در یک مســیر تعالی ساده نام
ببریم میتوان ترتیب زیر را برشمرد:
سیستم ساماندهی محیط کار ()5S
سیستم پیشنهادات ()SS
دایرههای خودگردان حل مسائل کیفی ()QCC
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توسعه منابع انسانی ()HRD
نقص صفر ()ZD
سیستم مدیریت کیفیت ()ISO
سیســتمهای مدیریــت کیفیــت جامــع
()..,TQM,TQC
[ 2... 8همانگونه که مالحظه میکنید نقطه شــروع مسیر
بهبود ،سیستم ســاماندهی محیط کار (  )5sاست،
چراکه تمامی سازمان را به کارکردن با نظم و ترتیب
و استاندارد کار کردن ســوق میدهد و با اجرای این
سیستم ســازمان کارگروهی ،رعایت اصول صحیح
کاری و ...را تمریــن و مشــق میکند .بــا آگاهی از
مزایای پیادهسازی این سیســتم و دیدگاه مدیریت
ارشد اورند پیشرو ،اجرا و نهادینهسازی این سیستم
تقربیا از هفت سال پیش تاکنون در این مجموعه آغاز
شده است و بسیاری از پیشنهادات ارائهشده توسط
کارکنان در زمینه بهبود سیستم ساماندهی محیط
بوکار است .مجموعه اورند پیشرو بهعنوان نمونه
کس 
مناســبی برای الگوبرداری ( )Benchmarkدر
زمینه سیستم ساماندهی محیط کسبوکار به سایر
سازمانها پیشنهاد میشود.
        عالئم سازمانهای مشکلدار و بیمار:

سازمانهای مشــکلدار و بیمار عالئم و ویژگیهایی
دارند که در زیر به شرح آنها میپردازیم:
كاركنان ظاهري خسته ،آشفته و آلوده دارند.
آمارهای غيبت از كار و تاخیر ،باالست.
كاركنان پيشــنهادي براي اصالح و پيشرفت كارها
ارائه نميکنند( .سیســتم پیشنهادات وجود ندارد یا
فعال و موثر عمل نمیکند)
فعاليتي در زمينه QCCها بهچشم نميخورد.
ضايعات ،دوبارهكاري و برگشتي محصوالت از مشتری
باالست.
ابزار ،تجهيزات و محيط كار ،كثيف و آلودهاند.
ابزار و اقالم بدون نظم و ترتيب پراكندهاند.
موجودي انبار و حجم كاالي نيمهســاخته بســیار
باالست یا بسیار پایین اســت( .مدیریت موجودیها
صورت نمیپذیرد)
آمار حوادث باالست.
اتالفهای حرکتی کارکنان در سازمان بهوفور دیده
میشود.
اتالفهای زمانی جســتوجوی اقــام و اطالعات
زیاد است.
و...
همانگونه که مشــاهده میکنید ،با پیادهســازی و
اجرای سیســتم ســاماندهی محیط کار بسیاری از
این مشکالت و عالئم آنها را در ســازمانها میتوان
برطرف کرد .بررسی و کنترل پارامترهای گفتهشده
در شرکت اورند پیشرو نشان میدهد اجرای مناسب
و صحیح سیستم  5Sتوانسته اســت مانع بروز این
عالئم در سطح سازمان شود .همکاری تیمی پرسنل،
آمار بســیار پایین غیبتها و تاخیرهــا ،تعداد زیاد
پیشنهادات ،فعالیتهای دایرههای خودگردان حل
مسائل و مشکالت کیفی ،وجود نظم و ترتیب و نظافت
در اقالم ،ابزار و تجهیزات و ...همگی موجب شده است
تا آثار مثبت اجرای سیســتم  5Sدر مجموعه اورند
پیشرو بهخوبی و بهوضوح مشاهده شود.
 -4راه میانبر در اجرای سیســتم ساماندهی

محیط کار ( :)5sدر اجرای سیســتم ســاماندهی
محیط کار ( )5sهیچ راه میانبری وجود ندارد .نظافت
ســطحی ،رنگآمیزی و ظاهرسازی بهمعنای اجرای
درست سیستم نیست .سادگی اصول و مفاهیم اجرای
سیستم گاها باعث میشود تا اینگونه برداشت شود که
نظافت و آراســتگی ظاهری و بدون استانداردسازی
مقصود اجرای سیســتم بــوده اســت .در مقابل در
پیادهسازی ،اجرا و نگهداری سیستم نباید بهگونهای
عمل شود که اقدامات اجرایی با سختی ،مشقت و ابزار
نامناسب انجام پذیرد .پیشنهاد میشود درخصوص
استقرار سیستم از فاکتور ایجاد رقابت در بین کارکنان
استفاده کنید .کارکنان را به همفکری و ارائه پیشنهاد
در پیادهسازی و استقرار سیســتم تشویق کنید .در
مرحله پیادهســازی لزومی ندارد همــه  sها را باهم
و در یک واحد شــروع کنید ،میتوانید از روش اجرا
در یک واحد نمونه و توسعه به سایر واحدها استفاده
کرده همچنیــن میتوانید از چرخه بهبود مســتمر
 PDCAاستفاده کنید .در مرحله نگهداشت و بهبود
سیستم از روش ( Benchmarkingالگوبرداری
تطبیقی) و مقایســه و بهکارگیری نقاط قوت سایر
سازمانها بهره بگیرید .توجه به نهادینهسازی اصول
و مفاهیم سیستم  5Sو بهرهگیری از منافع حاصل از
اجرای آن در شرکت اورند پیشرو موجب شده است تا
از انجام کارهای سطحی و ظاهری در حد زیباسازی
و نظافتهای گاهبهگاه پرهیز شود و اقدامات اساسی
در حوزههای استانداردسازی و فرهنگسازی انجام
پذیرد.
        تعامل نظام  5sبا سایر سیستمها در سازمان:

نظام ساماندهی محیط کار با بسیاری از سیستمهای
سازمان از قبیل سیســتمهای انبارداری ،حملونقل
کاال ،برنامهریزی تولید ،پیشنهادات ،ارزیابی کارکنان
و ...ارتباط دارد و بعد از اجــرای صحیح و کامل این
سیستم میتوان سیستمهای یادشده را راحتتر و با
سرعت بیشتری اجرا و پیادهسازی کرد و از تعامالت
این سیستمها بهنحو بهتری استفاده کرد و بهدنبال
همافزاییهای سیستمی و سازمانی بود ] .این سیستم
از منظر شناســایی و حــذف اتالفها بــا تولید ناب
 ))Lean productionکه بر محور مودا ستیزی
استوار است تعامل میکند .این سیستم با نظافت
و پاکیزهسازی دســتگاهها میتواند با سیستمهای
نگهداری و تعمیرات جامع ( )TPMهماهنگ شود
و تعامل کنــد [ 3.با نظافت شیشــهها موجب ورود
نور بیشــتر بهداخل ساختمانها شــده و در مصرف
انرژی صرفهجویی خواهد شــد و با مدیریت انرژی
گره میخورد ،همچنین نور طبیعی باعث میشــود
تا ویروسهــا و ذرات آلودگی معلــق در فضا ازبین
برود و محیط کاری ســالمتری بهوجود آید .تعامل
خوب سیستم  5Sبا سایر سیســتمهای سازمانی از
قبیل سیســتم پیشــنهادات (دریافت حجم باالیی
از پیشــنهادات درخصوص سیســتم  ،)5Sسیستم
انبارداری و لجســتیک ،سیســتم حملونقل کاال،
سیستم مدیریت کیفیت ( )ISOو ...در شرکت اورند
پیشرو موجب همافزایی (سینرژی) در پیادهسازی و
نشر منافع این سیستمها شده است.
 -5تفــاوت بیــن کار درحال انجــام و نظام
ساماندهی محیط کار (  :)5Sتفکر مخرب دیگری
که اغلب در بین کارکنان رواج یافته ،این است که 5S

چیزی غیر از کاری است که انجام میدهیم و پس از
انجام کار و داشتن وقت اضافی به نظافت و مرتبسازی
محیط کاری خواهیم پرداخت .اگر از ابتدا به پرسنل
آموزش داده شود که هر وسیلهای را پس از مصرف به
محل خودش باز گردانند و مرتب و تمیز چیده شود،
اقالم غیرضروری را انبــارش نکنند و محیط کاری را
مرتب و منظم کنند آنگاه روح نظام  5Sدر بدنه اجرایی
کار حاکم خواهد شد .گاها تصور غلطی که از واحدهای
خدماتی در ســازمانها وجود دارد این است که آنها
وظیفه دارند محیط کاری را پس از پایان کارها مرتب
و نظافت کننــد و کارکنان فقط باید بــر انجام کارها
متمرکز شوند .در دیدگاه درست اینگونه بیان میشود
که کار درســت کاری اســت که توام با رعایت اصول
 5Sانجام میپذیرد و همزمان با انجام کارها نظافت و
نظم و ترتیب نیز انجام میشود و کارکنان خدماتی بر
پاکیزهسازی مکانهای عمومی متمرکز میشوند و در
این حالت تعداد نیروهای خدماتی منطقی و متعادل
است .معموال تفهیم و اســتقرار این مفهوم در سطح
پرسنل سازمانها که همزمان با اجرای کارها ،اصول
اجرای سیستم  5Sنیز میتواند توام اجرا شود و فرآیند
مجزا از هم نیستند زمانبر بوده و نیاز به آموزشهای
مداوم ،پیگیری و ممیزی دارد که میتوان بیان داشت
این موضوع تا حد زیادی در شــرکت اورند پیشــرو
بهنتیجه رسیده و موفق بوده است.
 -6بالتکلیف بودن و شــفاف نبودن وضعیت
اقالم و قطعات ،مکانهــا و اقدامات :در روش
پیادهسازی و اجرای صحیح سیستم  5Sبا بهرهگیری
از دســتورالعملها ،رویههــا ،فلوچارتها ،جداول،
فرمهــا ،لیبلها ،راهنماها ،خطکشــیها و ...تمامی
موارد و حــاالت ممکن مورد بررســی و تحلیل قرار
گرفته و راهکارهای مناسب برخورد و استفاده از آنها
تعیین و بهصورت شفاف بیان شــده است و تمامی
پرسنل سازمان با مراجعه به آنها و بهرهگیری از آنها
تصمیمات و اقدامات یکسانی را اتخاذ و اجرا میکنند
و کسی با موضوعی بهصورت ســلیقهای و شخصی
برخورد نمیکند و اصطالحا تمامی موارد مشــخص
و استانداردسازی شــده اســت ،علیالخصوص در
سازمانهایی که فقط بهصورت سوری بهدنبال اجرای
این سیستم هستند و تا سه مرحله ( )sاول اقدامات
خود را طرحریزی و اجــرا میکنند آثاری از اقدامات
الزم درخصوص استانداردسازی مشاهده نمیشود،
بههمیــن دلیل در بســیاری از موارد امــکان اتخاذ
تصمیمات متفاوت و ســلیقهای در سیستم و بهطبع
وجود چالشها و تعارضات واحدی و پرسنلی وجود
دارد .آنچه موجب میشود تا مجموعه اقدامات انجام
شده در ســه مرحله اول حفظ و تکرار شود کارهایی
هستند که  5Sدر راستای استانداردسازی سیستم
 5sانجام میدهد .استانداردسازی موجب میشود تا
سیستم شما توسط تمامی پرسنل سازمان و نیز سایر
افراد وارد شده به سازمان بهصورت صحیح و یکسان
اجرا شود و کسی نتواند نظم ،نظافت و ترتیب ایجاد
شده را برهم بزند .معموال بســیاری از سازمانها در
ایران در اجرای این مرحلــه ضعیف عمل میکنند و
این موضوع موجب میشود تا پس از مدتی از اجرای
مراحل اولیه سیســتم و بهدلیل نداشتن شاخصها
و استانداردهای الزم ســازمان بهحالت قبل برگردد
و اقدامات اولیه انجامشــده نیز بیاثر شــود .اجرای
صحیح و موثر چهارمین اصل از اصول سیســتم 5S

( استانداردسازی ) در مجموعه اورند پیشرو از قبیل
لیبلگذاریها ،خطکشیها ،بهرهگیری از رنگها و
مفاهیم رنگهای مختلف و ...یکی از عوامل موفقیت
این سیستم است.
پیشــنهاد میشــود از مدیریت دیداری (Visual
 )managementو مزایای آن درکنترل اجرای
سیستم  5Sاستفاده کنید.
 -7بیتوجهی به  5Sفکــری (نظم فکری):
هرآنچه را درمورد  5Sفیزیکی در محیط کاری اعم از
اقالم ،ابزار ،تجهیزات ،قالبها ،فیکسچرها ،اطالعات،
مســتندات ،دادهها و ...میبایست پیادهسازی و اجرا
کرد میتوان درمــورد  5Sفکــری در محیط ذهن
نیز مرتبط دانســت .درواقع بهدنبال بهبود فرهنگ
رفتاري ،نظمدهي بــه افكار ،تصــورات ،اعتقادات،
ادراك و ...در فضاي ذهن بــود .این نوع از  5Sبه این
دلیل حائز اهمیت اســت که کاربران سیســتم 5S
فیزیکی یا بهعبارت دیگر پرسنل سازمان میبایست
در ابتدا از خود و درون خود بهدنبال ساماندهی بوده
و پس از اعتقاد به این سیســتم و مزایای آن نسبت
به اجرای هماهنگ و یکســان آن در ســازمان خود
اقدام کنند .آنچه که میتوان گفت در ایران بســیار
جای کار و بهبود دارد  5Sفکری اســت .اگر افکار و
تصورات کارکنان یک سازمان بهصورت مرتب و منظم
دستهبندی نشوند و افکار و تصورات منفی در اذهان
آنها وجود داشته باشــد قطعا بسیاری از فرصتها از
دست خواهند رفت و در اجرای بسیاری از سیستمها
در سازمان با مشــکل مواجه خواهیم شــد .آنچه را
بهعنوان فرهنگســازی یا نهادینــه کردن فرهنگ
 5Sدر سازمان دنبال میشــود و همانند مرحله ()s
چهارم از حلقههای مفقوده در پیادهسازی موفق نظام
 5Sدر ایران میتوان نام برد آن مرحلهای اســت که
همانند پرسنل سازمانهای صاحب این سبک (ژاپن)
میبایست از درون فکر و اعتقاد پرسنل سازمان آغاز
شده و سپس به سایر ردهها و مراتب سازمانی توسعه
داده شــود .بهعبارت سادهتر اگر پرســنل سازمان
اعتقادی به منافع این سیستم نداشته باشند و اجرای
آنرا فقط از روی اجبار یا ظاهــری اقدام کنند قطعا
پس از سپری شدن مدت کوتاهی سیستم بهصورت
غیرموثر متوقف خواهد شد .پس در هر فرصتی و به
هر روش کارآمدی میبایست در آگاهسازی پرسنل
سازمان از منافع سیســتم  5Sو همراه کردن آنها در
پروسه اجرا اقدام کرد و فعالیتهای برنامهریزیشده
در این راســتا را مدیریت و پایش کرد .به آنها نشان
دهید چگونه با اجرای اصول ســاده و کاربردی این
سیســتم میتوان اتالفها را کاهــش و بهرهوری را
افزایــش داد ،ایمنی پرســنل و کیفیت محصوالت
را بهبــود داد و ضایعات و خرابیهــای محصوالت و
تجهیزات را کاست.
        چند نکتــه موثر در اجرای بهتر سیســتم
ساماندهی محیط کار ( :)5sدر هر فرصتی حتی در

ممیزیهای این سیستم از ابزار آموزش بهره بگیرید،
از آموزشهای بدو اســتخدام تــا بازآموزیهایی که
خروجی کنترل سیستم هستند.
تمامی پرسنل در هر رده و سمتی مسئول پاکیزگی
محیط خود هســتند و نیروهای خدمــات فقط در
پاکیزگی مکانهای عمومی متمرکز میشوند.
پاکیزگی فعالیتی مستمر اســت و در پاکیزگی اصل

بر جلوگیری از آلوده شدن اســت تا نظافت .فرآیند
پاکیزگی باید با ابزار مناسب انجام شود تا مفرح بوده
و مشقتبار و خستهکننده نباشد.
از  5Sپنج دقیقهای روزانه و  5Sهفتگی و  5Sاساسی
بهصورت دوبار در سال که همه در آن مشارکت دارند
و برنامهریزی شده اســت و در آن روزها کار تعطیل
است ،بهره بگیرید.
بــرای بهرهگیری بهتــر از نظام  5Sآنرا به ســایر
سیســتمها مانند ارزیابی کارکنــان ارتباط دهید تا
انگیزههای اجرایی بیشتری را برای پرسنل بههمراه
داشته باشد.
بهصورت مداوم اجرای سیستم و دستیابی به اهداف
تعریفشده را کنترل ،مدیریت و بهبود دهید.
سیستم ساماندهی محیط کار ( )5Sبنا بهدالیلی که
ذکر شد از جمله :ساده بودن در اجرا ،دستیابی سریع
به نتایج قابل رویت ،بدون هزینه بودن اجرا ،جلوگیری
از صرف هزینههای مازاد ،ایجاد نظم و ترتیب سازمانی
میان پرسنل ،ایجاد اشــتیاق و انگیزه کاری ،بهبود
ایمنی ،افزایش بهرهوری ،ایجاد بستری مناسب برای
اجرای بسیاری از سیستمهای دیگر و ...بهترین آغاز
برای مسیر بهبود و تعالی سازمانها است که فارغ از
سنوسال و دوره عمر سازمان ،ســبک مدیریت و...
میتواند نتایج بسیاری را برای سازمانها حاصل کند،
اما برخالف انتظار و بنا بر دالیلی که اشاره شد کمتر
سازمانی تا نهادینهسازی این سیستم پیشرفته و از
منافع آن بهرهمند شده است .پیشنهاد میشود اجرای
این سیستم در سازمانها علیالخصوص سازمانهای
بزرگتر بــا آموزشهای کافی ،بهرهگیــری از نتایج
الگوبرداری از سازمانهای مشابه و بهصورتPilot
( planواحد نمونه) آغاز شــود و سپس به تمامی
سازمان توسعه یابد .آنچه مهم اســت اینکه اجرای
این سیستم هیچگاه پایانی ندارد و نمیتوان اجرای
آنرا متوقف کرد .این سیستم را میتوان بهعنوان یک
روانکار در سیســتمهای فیزیکی تصور کرد که نقش
تســهیلکننده و پایهای را برای ســایر سیستمهای
سازمان ایفا میکند و هرچه در اجرای آن اهتمام شود
وقت و هزینه کمتری در پیادهســازی و اجرای سایر
سیستمها صرف میشود .آموزشهای بدو استخدام،
بازآموزیها ،انگیزش پرســنل ،ممیزیهای توام با
آموزش (برنامهریزیشده و ناگهانی) ،تمرین و تکرار
اجرای سیســتم و الگوبرداری از سازمانهای مشابه
را در استقرار و اجرای این سیستم فراموش نکنید.
        منابع:
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بازار

جدول فروش محصوالت بهمن موتور
        پیشفروش دو ودیعهای B30

روز شــنبه چهاردهم بهمنماه ،بهمن موتور فروش
محصول محبوب خود یعنی  B30را از ســر گرفت.

نام خودرو

پیشفروش دو ودیعهای (B30تمامی قیمتها به ریال است)

موعد تحویل

پیشپرداخت

ودیعه دوم

موعد ودیعه دوم

قیمت

سود
مشارکت

سود انصراف

مابهالتفاوت

فروردین 97

250.000.000

--

--

150.000.000

100.000.000

نیمه دوم اسفند 96

قیمت روز
کارخانه

16درصد

12درصد

پس از صدور
دعوتنامه

250.000.000

--

--

اردیبهشت 97
B30

150.000.000
خرداد 97

نام خودرو

موعد تحویل

کارا تککابین
2000

فروردین یا
اردیبهشت 97

کارا دوکابین
2000

فروردین یا
اردیبهشت 97

 100.000.000نیمه دوم فروردین 97

250.000.000
150.000.000

--

--

 100.000.000نیمهدوماردیبهشت97

پیشفروش دو ودیعهای کارا تککابین و دوکابین (تمامی قیمتها به ریال است)

پیشپرداخت
120.000.000

ودیعه دوم
--

موعد ودیعه دوم
--

 50.000.000 70.000.000نیمه دوم اسفند 96
--140.000.000
80.000.000

قیت

سود مشارکت
16درصد

سود انصراف
12درصد

قیمت روز
کارخانه

فروش نقدی و نقدی اعتباری کارا تککابین ( 2000تمامی قیمتها به ریال است)

رنگ قابل عرضه
نام محصول
سفید ،نقرهای متالیک،
نقرآبی متالیک

قیمت نهایی فروش

نرخ سود

شرایط پرداخت

354.300.000

بدون سود

 12ماهه

230.300.000

42.820.000

سفید ،نقرهای متالیک،
نقرآبی متالیک

354.300.000

16درصد

 18ماهه

159.200.000

39.1120.000

354.300.000

18درصد

 24ماهه

124.000.000

48.840.000

سفید ،نقرهای متالیک،
نقرآبی متالیک

مابهالتفاوت
پس از صدور
دعوتنامه

 60.000.000نیمه دوم اسفند 96

مبلغ پیشپرداخت

کارا
تککابین
2000
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این محصول که بهتازگی باالترین نشــان استاندارد
را هم دریافت کرده اســت درحــال حاضر بهصورت
دوودیعهای با موعد تحویل فروردین ،اردیبهشــت
و خرداد ســال آینده در جدول فــروش قرارگرفته

اســت B30 .با خدمات پــس از فروش گســترده
درسراسرکشور ،با سرویس دورهای رایگان (یکسال
یا بیستهزار کیلومتر) و همچنین با ضمانت  3ساله
یا  100هزار کیلومتر بهفروش میرسد.

مبلغ چکها

تاریخ چکها
97/3/20
97/7/20
97/11/20
97/2/20
97/5/20
97/8/20
97/11/20
98/2/20
98/5/20
97/3/20
97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20

فروش نقدی و نقدی اعتباری کارا دوکابین ( 2000تمامی قیمتها به ریال است)

نام محصول

کارا دوکابین
2000

رنگ قابل عرضه
سفید ،نقرهای
متالیک ،نقرآبی
متالیک
سفید ،نقرهای
متالیک ،نقرآبی
متالیک
سفید ،نقرهای
متالیک ،نقرآبی
متالیک

نام خودرو
کاپرا
دوکابین

موعد تحویل
فروردین یا
اردیبهشت
97

قیمت نهایی فروش

نرخ سود

شرایط پرداخت

مبلغ پیشپرداخت

مبلغ چکها

397.300.000

بدون سود

 12ماهه

258.200.000

47.990.000

397.300.000

16درصد

 18ماهه

178.800.000

43.390.000

397.300.000

18درصد

 24ماهه

139.100.000

پیشفروش دو ودیعهای کاپرا (تمامی قیمتها به ریال است)

پیشپرداخت
300.000.000

ودیعه دوم
--

موعد ودیعه دوم
--

180.000.000

120.000.000

نیمه دوم اسفند 96

قیمت
قیمت روز
کارخانه

54.700.000

سود مشارکت
16درصد

سود انصراف
12درصد

تاریخ چکها
97/3/20
97/7/20
97/11/20
97/2/20
97/5/20
97/8/20
97/11/20
98/2/20
98/5/20
97/3/20
97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20
مابهالتفاوت
پس از صدور
دعوتنامه

طرح جایگزینی وانتهای فرسوده با وانت کارا  2000سیسی با تسهیالت بانک تجارت

ردیف نوع خودرو قیمت خودروی جایگزین ریال مبلغ ارزش اسقاط خودرو فرسوده مبلغ تسهیالت بانکی سهم آورده متقاضی زمان تحویل خودرو
200.000.000
وانتهای با ظرفیت یک تن و
114.300.000
کمتر (معادل  2گواهی اسقاط)
وانت
 400.000.000ریال
354.300.000
تککابین
1
وانتهای با ظرفیت بیش از یک
کارا 2000
96.300.000
تن  60.000.000ریال (معادل
 10روز بعد از تکمیل
 3گواهی)
ظرفیت
وانتهای با ظرفیت یک تن و
157.300.000
کمتر  40.000.000ریال (معادل
وانت
 2گواهی
397.300.000
دوکابین
2
و انتهای با ظرفیت بیش از یک
کارا 2000
137.300.000
تن  60.000.000ریال (معادل
 3گواهی)
توضیحات :طرح فوق فقط در شهرهای تهران ،کرج ،تبریز ،اصفهان ،قم ،اراک ،مشهد ،شیراز و اهواز اجرا میشود.
طرح جایگزینی وانتهای فرسوده با وانت کارا  2000سیسی  با تسهیالت بانک مهر اقتصاد

ردیف

نوع خودرو

1

وانت
تککابین
کارا 2000

2

وانت
دوکابین
کارا 2000

قیمت خودروی جایگزین ریال مبلغ ارزش اسقاط خودرو فرسوده مبلغ تسهیالت بانکی سهم آورده متقاضی
وانتهای با ظرفیت یک تن و
34.300.000
کمتر (معادل  2گواهی اسقاط)
 400.000.000ریال
280.000.000
354.300.000
وانتهای با ظرفیت بیش از یک
14.300.000
تن  60.000.000ریال (معادل
 3گواهی)
و انتهای با ظرفیت یک تن
57.300.000
و کمتر  40.000.000ریال
300.000.000
(معادل  2گواهی
397.300.000
وانتهای با ظرفیت بیش از یک
37.300.000
تن  60.000.000ریال (معادل
 3گواهی)

زمان تحویل خودرو

 10روز بعد از تکمیل
ظرفیت
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اخبار داخلی
درگزارشسازمانبازرسی کیفیتو استاندارد ایراناعالمشد:
درخشش  B30درجمعچهارستارهها

سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران( )ISQIماهانه گزارشهایی مبنی بر رضایت
مشتریان و کیفیت خودروهای موجود در بازار را منتشر میکند .نکته مهم درگزارش
دیماه این سازمان حضور بسترن B30درجمع خودروهای چهار ستاره است .این خودرو
که بهتازگی ازسوی بهمن موتور راهی بازار شده ،در همین آغاز کار توانسته طبق گزارش
رسمی سازمان بازرسی و کنترل کیفیت چهارستاره کیفی را کسب کند و با خودروهایی
همچون رنو پارس تندر و دنا پالس ،در یک رده قرار گیرد .طبق اطالعات ارائهشده در
جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودرو ،در دیماه  1396تعداد  98748دستگاه
خودرو تولید شده است که  99درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک
درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد .خودروهای تولیدی کشور در
این ماه ،شامل  43مدل خودرو درگروه سبک و  10مدل در گروه سنگین است .در گروه
سبک و در بخش وانت در سطح قیمتی  ،2خودروی وانت تندر با اخذ سهستاره کیفی
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه بهخود اختصاص داده
است .در بخش خودروهای سواری هم در سطح قیمتی 1خودروهای پژو ،2008مزدانیو
 3و گرند ویتارا ،در سطح قیمتی 2خودروهای کیا سراتو و هیوندای ،i20در سطح قیمتی
 3خودروی آسا B 30و در سطح قیمتی ،4رنو ساندرو  ،پژو 207اتوماتیک ،تندر 90پالس
اتوماتیک و پارس تندر با اخذ چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی
ساخت داخل را در این ماه بهخود اختصاص دادند ،اما در گروه سنگین و در بخش باری،
خودروهای کامیونت ایسوزو  ،K75NPRکامیون ولوو باری ،FM 460کامیون ایسوزو

 ،M75NPRکشنده ولوو  ،500FHکشنده اســکانیا  ،410Gکشنده ولوو 460FH
وکشنده ولوو  ، 460FMبا اخذ چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی
ساخت داخل را در این ماه بهخود اختصاص دادند .بازه زمانی این گزارش از اول دیماه تا
سیام همین ماه بهشمار میرود.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت خبرداد:
ورود  4محصول مشترک ایرانی و خارجی به بازار خودرو

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت که برای بهرهبرداری از15طرح صنعتی بهمناسبت دهه
فجر به چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود از ورود 4محصول مشترک ایران و شرکتهای
خارجی در ســال آینده به بازار خودرو خبرداد .منصور معظمی در اینباره گفت :یکی از
اتفاقاتی که در حوزه خودروسازی کشور پس از برجام رخ داد ،عقد  6قرارداد خودروسازی
با شرکتهای بینالمللی بود .محصول یکی از این قراردادها اکنون وارد بازار خودرو شده و
خودرو مشترک بین سیتروئن و سایپا نیز سال آینده وارد بازار میشود ».بهگفته رئیس ایدرو
(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) امروز باالترین رضایتمندی مردم از خودروها
مربوط به محصوالتی است که بهصورت مشارکتی با صاحبان برند تولید میشود .معظمی
با اشاره به درخواست سرمایهگذاری در بخش خودروسازی گفت :اکنون بیشتر برندهای
خودروسازی در ایران برای سرمایهگذاری اعالم آمادگی کردهاند که سرمایهگذاری این
برندها با مشارکت 50درصد است .نزدیک به 1.8میلیارد دالر حجم سرمایهگذاری خارجی
در حوزه خودروسازی ایران انجام شده یا درحال انجام است .صنعت خودروسازی ایران در
 10ماه امسال حدود 24درصد افزایش تولید داشته بهطوری که در دولت تدبیر و امید تولید
خودرو از 700هزار دستگاه به یکمیلیون و 650هزار خودرو رسیده است.
اتصالقطعهسازانایرانیبهشبکهجهانی

پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو روزهای 24و  25بهمن با محوریت «زنجیره
تامینرقابتپذیر(مواداولیه،قطعهسازی،لجستیک)»درمرکزهمایشهایبینالمللیبرج
میالد برگزار شد .چند روز قبل از آغاز این همایش ،نشست خبری بهزاد اعتمادی ،معاون
لونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد و اعتمادی از
توسعه صنایع حم 
اتصال قطعهسازان ایرانی به شبکه جهانی قطعهسازی خبر دارد .بهگفته اعتمادی صنعت
خودروسازی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته رتبه سوم گردش مالی را پس از
نفت و بانکداری داراست و بر ایناساس بهعنوان لوکوموتیو صنعتی ایران اهمیت ویژهای دارد.
هرچند پس از اجرای برجام اتفاقات خوبی در صنعت خودرو کشور رخ داد و این صنعت طی
دوسال گذشته رشد قابلتوجهی را تجربه کرد ،با اینحال صنعت قطعهسازی کشور همگام
با خودروسازی رشد نداشت و در این همایش بهدنبال وصل کردن قطعهسازان کشورمان
لونقل سازمان گسترش
به شبکه جهانی تامین قطعه هستیم .معاون توسعه صنایع حم 
در اینباره گفت :بیش از  85درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل میدهد که شامل 25
تا  30درصد قطعات پالستیکی و بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی است.کاهش هزینه
قطعات مصرفی و درنتیجه کاهش قیمت تمامشده و ارتقاء رقابتپذیری خودروهای داخلی
از این محل متصور است ،البته مشروط به اینکه خارجیها نیز فناوریهای روز این قطعات
را به ایران منتقل کنند .اعتمادی ابراز امیدواری کرد با قراردادهای سرمایهگذاری مشترک
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(جوینت ونچر) با خارجیها که بهویژه پس از برجام اجرایی شده است ،امکان بهروزرسانی
صنعت قطعهسازی فراهم شود.

اختالفاتصاحبانجایگاههایسوختوبانکها
بنزینفقطباپولنقد؟

چند هفتهای میشود که با واریز با تاخیر پول از طریق کارتهای اعتباری و دستگاههای پوز
بهحسابجایگاهدارانسوختمشکالتیبرایمردموجایگاهدارانایجادشدهاستوحتیکار
بهجاییرسیدکهبرخیجایگاهدارانباقطعکردندستگاههایکارتخوانجایگاههایسوخت
فقطوجهبنزینرانقدادریافتمیکردندوبههیچعنوانکارتبانکینمیپذیرفتند.بیژنحاج
محمدرضا،رئیسجایگاهدارانسوختدراینبارهگفت«:بهدلیلمشکالتیکهبابانکهاداریم
ناچاربهاتخاذاینتصمیمشدیموازاینپسجایگاههافقطدرقبالدریافتپولنقد،بنزینتحویل
میدهند .طی توافقات صورت گرفته قرار بود بانکها پول را طی همان شب به حسابها واریز
کنند اما ،اکنون این مدتزمان به ۱۰تا ۱۲روز رسیده است .این اتفاق درحالی رخ میدهد که
جایگاهدارانبایدهزینهخریدبنزینرابهصورتنقدبهشرکتملینفتپرداختکنند.رایزنیبا

بانکمرکزیفایدهنداردودرحالحاضرمیلیاردهاتومانازسیستمبانکیطلبکارهستیم».البته
بهنظرمیرسدکهمشکلاصلیجایگاهدارانبابانکملتوسیستمکیفپولنصبشدهآندر
جایگاههایسوخترسانیاست،هرچندکهمبالغدریافتیبادستگاههایپوزهمهمانلحظه
بهحسابواردنمیشود.بعدازباالگرفتناعتراضات،شرکتملیپخشفرآوردههاینفتیدرپی
حل این مشکل برآمده و مدیرعامل این شرکت در اینباره گفت :ما تنخواه ۴۸ساعتهای را به
جایگاهدارانبهمنظورخریدبنزینازشرکتملیپخشمیدهیموبرایجایگاهدارانیکهعرضه
بنزینشانبسیارباالاستومشتریانزیادیدارندنیزتنخواهجداگانهایرابهآناضافهکردهایم؛
بنابراین جایگاهداران با پول ما بنزین را از ما خریداری میکنند و بعداز فروش دوباره این پول به
چرخه بازمیگردد .با مذاکراتی که با وزارت اقتصاد درحال انجام هست امیدواریم این مشکل
برطرف شود ،هرچند که داشتن پوز در جایگاهها الزام نیست و جایگاهداران میتوانند فروش
خودرابهصورتنقدیانجامدهندوگذاشتنپوزبانکیفقطبهمنظوررفاهحالمشتریاناست.

درخواستقطعهسازانبرایافزایش 30درصدیقیمتها

نوسانات بیش ازاندازه نرخ ارز و گرانشدن مواد اولیه ،حاال صدای قطعهسازان را هم درآورده
و آنها هم خواهان افزایش قیمت محصوالت خود هستند .شاید سخنان آرش محبینژاد،
دبیرانجمنصنایعهمگنقطعهسازیبهتربتوانددالیلایندرخواسترامشخصکند.دبیر
انجمن تخصصی قطعهسازان خودرو بااشاره به افزایش تا ۴۰درصدی قیمت مواد مورد نیاز
صنعت قطعهسازی میگوید :قیمت قطعات خودرو باید باتوجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه
 ۲۵تا  ۳۰درصد افزایش پیدا کند .قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی
مانند فوالد  40درصد و محصوالت پتروشیمی  25تا  40درصد در مملکت افزایش داشته
است .کمر صنعت قطعهسازی کشور زیر بار رشد نهادههای تولید و همینطور عدم موافقت
خودروسازانباافزایشقیمتقطعاتخمشدهاست.محبینژاددربخشیازصحبتهایشبه
شکاف عمیق بین قیمت بازار و کارخانه در حوزه خودرو اشاره و کرد و از نظر این مقام مسئول
درحال حاضر خودرو بهمراتب باالتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته
و از این رهگذر سود هنگفتی نصیب دالالن و سفتهبازان میشود .بهگفته محبینژاد طبق
معمول ماههای پایانی سال باید برهکشان قطعهسازان و خودروسازان در کشور باشد ولی
متاسفانه هماکنون این دو صنعت در مخمصه و بحران بهسر میبرند.

دستوردیوانعدالتاداریمبنیبرلغوتعرفهوارداتخودرو
درانتظار کاهشموقتقیمتها

مصوبه دیماه دولت درباره افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اعتراضات شدیدی را بههمراه
داشت و کار را بهجایی رساند که پای دیوان عدالت اداری هم در اینزمینه بهمیان آمد .هرچند
اعتراضاتدرزمینهتعرفهوارداتخودروهایهیبریدیبیشتربودوباعثشدتاوزارتصنعتو
معدنوتجارتباصدوراطالعیهخبرازاحتمالتجدیدنظردرتعرفههابدهد،اماوضعیتدرباره
تعرفه واردات خودروهای بنزینی هم چندان مناسب نبود و کار به شکایت بخش خصوصی از
این مصوبه کشید .همین امر باعث واکنش دیوان عدالت اداری شد و براساس دستور موقت
شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 17بهمن ،مقرر شد مصوبه دیماه امسال دولت در
بخشافزایشتعرفهحقوقورودیخودروهایوارداتیبهویژههیبریدی،فعالمتوقفشود.در
بخشی از رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری آمده است« :قرار قبولی این دعوی تا رسیدگی
نهایی صادر شده ،اجرای این دستور موقت پس از ابالغ است و این دستور قطعی است ».بعد از
صدور این رای در تاریخ 18بهمنماه بود که بازار خودروهای خارجی وارد یک بالتکلیفی شد
وهمگانمنتظرواکنشبازاربهایندستوربودندوشایعاتیمبنیبرکاهش 30تا 40درصدی
قیمت خودرو های وارداتی هم منتشر شد .مهمترین واکنشها در اینزمینه به صحبتهای
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو بازمیگشت که درباره رای موقت
دیوان عدالت اداری گفت« :براساس قانون دیوان عدالت اداری میتواند آندسته از مصوبات
دولتراکهباقانوناصل 44مغایرداردرالغوکند،بههمینمنظوردولتبایدرأیدیوانعدالت
اداری را اجرایی کند .تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری،
واردات خودرو با تعرفههای قبلی باید انجام شود .البته رأی نهایی دیوان از ابطال مصوبه دولت
 3تا 6ماه دیگر صادر میشود ».بهگفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزایش
تعرفهوارداتخودروباعثشدهبودقیمتانواعخودروهایوارداتیدربازارتا 60درصدافزایش
پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفههای قبلی
صورت گیرد .همین موضوع قیمت را از  30تا  40درصد کاهش خواهد داد .البته یک روز
بعد از صدور رای موقت و واکنشهای شدید به این اتفاق ،سخنگوی دیوان عدالت اداری بر
توگو با خبرنگاران اعالم کرد« :صدور دستور موقت
موقتی بودن این رای تاکید کرد و درگف 

به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی
پس از طی فرآیند پیشگفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان،
معاونان ،روسای شعب ،دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطالع عموم خواهد
رسید».بهگفتهمحسنقائمینسب،درخصوصمصوبهدیماههیئتوزیرانمبنیبرتعیین
و وصول عوارض خودروهای وارداتی ،شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری
واصل و باتوجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه ،موضوع
به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شــد .بر ایناساس ،شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع
رسیدگی و درنهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین و
وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد .حاال همگان منتظر صدور نهایی رای دیوان
عدالت اداری هستند .آیا تعرفهها واقعا کاهش پیدا خواهد کرد یا دولت ،دیوان عدالت اداری
را برای افزایش این تعرفهها مجاب خواهد کرد .هرچه که هست ،فعال با حکم دیوان تعرفهها
به نرخ سابق بازگشته و باید دید این موضوع چهتاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی ،حداقل
درکوتاهمدت خواهد گذاشت.
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مقاله

برندسازی
درونسازمانی
حامد نورافشار -مدیر تولید شرکت جنرال کب پارس

      مقدمه:

نظر به رشد روزافزون هولدینگ بزرگ رایزکو و اهتمام
مدیریت ارشد سازمان ،بر رشدی یکپارچه در تمامی
حوزههای سازمان ،همچنین اضافه شدن شرکتهای
جدید در حوزههای فروش ،تامیــن و تولید و پخش
آبمعدنی ،همچنیــن تعدد برندهــا در هولدینگ،
سازماندهی و ارتقاء برندهای مذکور از یک نیاز ابتدایی
به یک ضرورت ســازمانی تبدیل شــده است ،اخیرا ً
یکی از برندهای مطرح چسبسازی و مواد شیمیایی
بهعلت عدم رعایت موضوع برندسازی از درون سازمان،
خبرساز شد و در تمامی شبکههای داخلی و خارجی
سوژه رسانهها شــد .اتفاقی که موجب کاهش تقاضا
در بازار شده و در زمان کوتاهی برندهای درجه  2و 3
جایگزین آن شدند .اتفاقی که برای دوری جستن از
آن و کاهش تبعات زیانآور مذکور ،سازمان هزینههای
گزافی را بابت تبلیغات محیطی متقبل شــد که این
موضوع هم بهعلت تعجیل در انتشــار و غیر حرفهای
بودن تبلیغات تاثیرات نامطلوبی را به سیستم تحمیل
کرد .در این نوشــته کوتاه سعی بر آن است با تعاریف
مفاهیم برند و درک آن از ســوی کارکنان و مدیران
ارشد سازمان ،ضمن ارتقاء دانش همکاران مجموعه
رایزکو گامهای اولیه را در پرواز این ســیمرغ صنعت
برداریم.
        ضرورت درک مفاهیم برند از سوی کارکنان
شرکت

امروزه عمده سازمانها تمرکز خود را روی مشتریان
در بیرون ســازمان معطوف میکنند ،زیرا معتقدند
این ذهنیت مشتریان است که در تصمیمگیری آنها
برای خرید یا عدم خرید نقش کلیدی دارد ،اما نقطه
ن سازمان است ،جایی
مغفول داستان برندسازی ،درو 
که دانستن مفاهیمی از قبیل مشتری ،ندای مشتری،
کیفیت ،برندسازی و ...متبلور میشود .درون سازمان
عناصری وجود دارد که نقطه و محل اتصال ســازمان
با اقیانوس سرخ اســت ،اصطالحی که این روزها در
استراتژیهای بازاریابی زیاد بهگوش میخورد ،فضایی
پر از رقابت که کوچکترین سهلانگاری مساوی است
با افول و درنهایت مرگ ســازمان .مفاهیم برندسازی
ســابقاً بر این موضوع تاکید داشــت که برندسازی
محصوالت ارتباطی با برندســازی درونســازمانی و
هویتسازی از درون سازمان ندارد .تنها سازمانهای
خدماتمحور ماننــد بیمهها و بانکهــا بودند که به
هویتسازی برند از درون سازمان نیمنگاهی داشتند.
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با گذشت زمان و توسعه مفاهیم برند سازمانها متوجه
شدند که واقعیت چیز دیگری است و تجربیات حاصل
از خرید محصــوالت ،قابل تفکیک و جداســازی از
رفتارهای کارکنان برندها نیست.
سازمان ما برای فروش سادهترین اقالم نیاز به ارتباط
مفید و موثر عوامل فروش با مشــتریان سازمانمان
دارند .کسانی که در نوک پیکان سازمان قرار گرفتهاند
و به ســاموراییهای فروش معروفند .امــروزه برای
خرید ســادهترین نــوع محصوالت هم مــا با عوامل
انســانی روبهرو هســتیم ،از عوامــل واحد CRM
(برای مثال کســی که در صفحه اینستاگرام شرکت،
پاسخ مشــتریان را میدهد) گرفته تا کارکنانی که
محصول را در فروشــگاهها یا مراکز پخش شــرکت
عرضه میکنند .اینجاســت که متغیر بسیار اثرگذار
کارکنان برند در شــکلگیری تصویر و ارزش برند
نقشآفرینی میکند .نکته مــورد توجه اینجا بود که
اگر پیام منتقلشــده از جوهره برند به مشتریان ،با
برخوردهای غیراصولــی و ناهمگون کارکنان روبهرو
شود ،اصل و ارزش پیام بهکلی زیر سوال خواهد رفت
و این چیزی نیست جز شکست یک برند از درون.
        چالش تعریف برندینگ درونسازمانی

برندسازی درونسازمانی یا Internal branding
با این نگرش مطرح شــده است که ســازمانها برای
موفقیت در طرح برند خود باید در کنار بازار خارجی
به بازار داخلی نیز توجه داشته باشند .بازار خارجی
بازاری است که مشتریان بالقوه و بالفعل در آن قرار
دارند و بازار داخلی شــامل محیط داخلی شــرکت
یا ســازمان اســت .هرچند هیچ تعریف مشــترک و
توافقشــدهای درمورد اینگونه برندســازی وجود
ندارد اما میتــوان آنرا ابزاری بــرای تغییر دیدگاه
کارکنان ســازمان و شــکلدهی بــه رفتارهای آنها
براســاس ارزشهای برند دانســت که از طریق باال
بردن درک کارکنان سازمان از ارزشهای برند انجام
میشود .اما از طرفی خود این کارکنان انتقالدهنده
همین ارزشها نیز هستند؛ بنابراین کارکنان مخاطب
مفاهیم برند هســتند یا انتقالدهنده آن .این نقش
دوگانه را چگونه میتوان توجیه کرد؟ برای روشــن
شدن مطلب توضیحات بیشتری الزم است.
همانطور که میدانیــد گام اول طراحی هر برندی،
تعیین جایگاه و تعیین هویت برند اســت .اگر به این
موضوع به مثابه امواج حاصل از برخورد یک ســنگ
با سطح آب نگاه کنیم ،نقطه آغازین دایرهها ،جوهره
یا دیانای ( )DNAبرند خواهد بــود .در الیههای
بعدی این موج مفاهیمی چون شخصیت برند ،فوائد،
ارزشهای برند ،ویژگیهای برند و ...خلق میشــود
که قرار است هرکدام در نقاط تماس برند با مخاطب
به آنها منتقل شود .نکته اساســی برندسازی داخلی

نمایی از کارخانه جنرال کب

اینجاســت که کارکنان ســازمان هم در معرض این
مفاهیم ارسالشده از طریق ارتباطات قرار دارند و هم
خود نوعی رسانه برای انتقال این مفاهیم هستند .این
دوگانگی باعث میشــود تا تعریف دقیق از برندسازی
درونی مشــکل شــود .برای حل این دوگانگی ابتدا
تمرکز برندسازی درونســازمانی بر ایجاد ذهنیت از
هویت برند در میان کارکنان سازمان است که درنهایت
باعث ایجاد یک صدای واحد میــان کارکنان خواهد
شد .این صدای واحد عامل هارمونی بین هویت برند با
رفتارها و تعامالت درونسازمانی است .پس از تشکیل
هویت برند در ذهن کارکنان ،الیههای بعدی بر ایجاد
تعهد و وفاداری به برند متمرکز خواهد شد تا اینکه به
پیشبرد گامهای بعدی برندسازی کمک کند.
در کنار تمرکزی که برندســازی درونی بر کارکنان
حاضر در ســازمان دارد ،بهعنوان یــک راهبرد موثر
بر نظام انتخاب و اســتخدام سازمان نیز نقشآفرینی
میکنــد .از آنجاییکه بخشــی از فیلتر اســتخدام
داوطلبان ســازمانی براســاس الیههــای هویت و
شخصیت برند طرحریزی میشود ،انتخاب کارکنان
براســاس رفتارهای مورد انتظــار و قابلیتهای الزم
همسو با هویت و شخصیت برند طرحریزی میشود.
از ســویی هدایت نظامهای پاداش ،حقــوق و مزایا،
ارزیابی عملکرد باتوجه به نظام انگیزشــی و ارزشی
مطلوب برند در برندسازی درونسازمانی مورد تجدید
نظر قرار میگیرد.
        هارمونی سازمانی با برند درونسازمانی

نکته حائز اهمیــت و کمتر مورد توجــه قرار گرفته

این اســت که در برندسازی درونســازمانی امکان
ســاخت معماری منابع انســانی بهشــکلی فراهم
اســت که هر بخــش یــا گــروه شــغلی متفاوت
ســازمان ،برنامه مدیریت منابع انســانی متفاوتی
پیدا میکند و مکانیزمهای انگیزشــی و تشــویقی
ســازمان بهصورت هوشــمندانه و هدفدار با تاکید
بر ارزشهای اســتراتژیک و میزان تماس کارکنان
با مشــتریان تنظیم میشــود؛ بنابرایــن ورود
ارزشهای برند بــه هر بخش از ســازمان بهصورت
برنامهریزی شــده و بااســتفاده از ابزارهای مناسب
طرحریزی میشــود و ضمانت اجرایی شــدن آنرا
میتوان به طرحریزی هدفمند آن نسبت داد .این مهم
هم باعث کارایی در هزینههای آموزشی و هم باعث
تقویت اثر برند با نگاه استراتژیک میشود.
امــا برندســازی درونســازمانی فــارغ از اینکه به
توانمندسازی برند سازمان کمک میکند ،قابلیتهای
دیگری نیز دارد .تحقیقی در صنعت بانکداری انگلیس
نشان داد که تقویت ارزشهای برند در درون سازمان
با افزایش وفاداری کارکنان به ســازمان و عدم تمایل
آنها به ترک خدمت همراه است .این نتیجه را میتوان
اینگونه تشــریح کرد که دستیابی ســازمان به یک
هارمونی و نظم در کنار ایجاد حس اتحاد و ارزشمند
بودن ،بخشی از نیازهای طبیعی کارکنان برای اشتغال
در سازمان را برطرف کرده و تمایل برای بقا در سازمان
را افزایش داده است .بدیهی است همه انسانها تمایل
دارند در سازمانی فعالیت کنند که دارای برند معتبر
و خوشنامی باشد تا ارزش و احترام خود را در جامعه
باال ببرند .این موضوع نیز مانند دوگانگی برندسازی

درونی تاثیــر تعاملــی دارد .یعنــی هم برند باعث
وفاداری کارکنان و هم وفاداری کارکنان باعث افزایش
عملکرد برند میشود.
برای نمونه ،تحقیق دیگری در بخش هتلداری کشور
تایلند نشــان داد که متعهد و وفادار شدن کارکنان
به برند هتــل نهتنها بر افزایــش عملکرد برند موثر
افتاده اســت ،بلکه به اجــرای نظام مدیریت منابع
انســانی تعهد باال نیز منتهی شده اســت؛ بنابراین
میتوان برندســازی درونســازمانی را در شرایطی،
عامل تسهیلگر برای حل مسائل منابع انسانی دانست
و از طرفی برنامه منابع انســانی موفــق باعث ارزش
یافتن برند میشود .البته صاحبنظرانی مانند روانس
معتقدند که این تابع چندمتغیره اســت یعنی برای
اجرای موفق یک برنامه برنـــدسازی درونسازمانی
در کنار همکاریهای واحد مدیریت منابع انســانی،
قابلیت رهبری مدیران ارشد ،آموزش و جستوجوی
استعدادها ،تطابق برند و فرهنگ سازمانی و همچنین
ســاخت ارتباط منطقی بین برند داخلی و خارجی
سازمان الزم است.
        مدیریت تغییرات فرهنگی سازمان

بهطور خالصه میتوان اینگونه گفت که برندسازی
درونسازمانی نوعی فرهنگسازی و مدیریت تغییرات
فرهنگی است .تجربیات اجرایی نشان داده که برای
اعمال چنین تغییراتی ،فاکتور زمان و دقت بسیار حائز
اهمیت است .از آنجا که برای شکلدهی به رفتارهای
جدید برنامههــای مهاجرتی از رفتارهــای قبلی به
رفتارهای جدید الزم است ،نظام پاداش و تنبیه باید

تمامی رفتارها و اتفاقات سازمان را رصد کند و مورد
تحلیل قرار دهد و براســاس اصل تقویت رفتارهای
صحیح به تشــویق آنها بپردازد .از آنجا که ارزشهای
فعلی بهواســطه تقویت رفتارهای پیشین به شکلی
ناخواسته نهادینه شده است ،ارزشهای جدید نیز باید
بهصورت بسیار هدفمند تبدیل به رفتار شود.
منابع انسانی سازمان یکی از ویژهترین و در عینحال
مزیتسازترین سرمایههای ســازمان است .ترکیب
انسانها در قالب ساختاری رسمی در کنار تعامالت
غیررسمی باعث شکلدهی معماری اجتماعی میشود
که خاص هر ســازمان بوده و غیرقابل تقلید اســت.
ورود برند به مفهوم مدیریت منابع انسانی و اجرای
طرحهای برندســازی درونســازمانی درحالیکه
باعث تقویت هویت تعریف شــده برند در ســازمان
اســت ،عامل ایجاد مزیت رقابتــی منحصربهفرد و
غیرقابل کپیبرداری است .تهیه دفترچه برند (برند
بوک) ســازمان و اعمــال عناصر تعریف شــده آن
در بازار خارجی ســازمان به مثابه نقطه شروع یک
حرکت موجیشکل است که نیازمند استمرار از طریق
یک نیروی درونی است .برندســازی درونسازمانی
بهعنوان نیــروی جلوبرنده و نظام اســتمراردهنده،
بقای یک برند را تضمیــن خواهد کرد؛ بنابراین الزم
است تا در تمامی برنامههای برندسازی (خواه شرکت
تولیدکننده محصول باشد خواه ارائهدهنده خدمات)
بخشی بهعنوان برندسازی درونی وجود داشته باشد.
در مقاله بعدی عوامل موفقیت و شکست برنـــدسازی
درونســازمانی تشــریح و راهنمایی بــرای هدایت
سازمانها ارائه خواهد شد.
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نمایشگاه

پنجمین همایش بینالمللی صنعت
خودرو در برج میالد برگزار شد

محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه
دولت انجام می شود و فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند مصوبات هیات
وزیران را تغییر دهد .این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست.

صالحی نیا معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جریان پنجمین همایش بین المللی صنعت
خودرو گفت :برنامه ریزی های الزم برای جایگزینی بخش اعظم خودروهای سنگین فرسوده
طی یک دوره ۳تا ۴ساله انجام شده است.

رامتین اسماعیلی مدیرعامل رنوپارس بخش کیفیت رنوپارس ،به قطعه سازان برای افزایش
کیفیت قطعه و روند کمک می کند .قسمت خرید نیز برای رقابت پذیری ،بخش مهندسی برای
توسعه طرح ها و در نهایت تیم تولید برای گسترش فرآیندهای تولید به قطعهسازان یاری می رساند .این
برنامه امسال آغاز شده است و در آینده توسعه خواهد یافت.

محسن جهرودی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا هم اکنون ارزش صنعت خودرو جهان
معادل 3000میلیارد دالر یا به عبارتی معادل 4درصد GDPکل دنیاست .در سال 2015سهم
تامین کنندگان قطعه از صنعت خودرو حدود 80درصد بوده و این شرکت ها در سالهای اخیر به تولید
محصوالت استراتژیک ازجمله پیشرانه و جعبه دنده نیز وارد شده اند .در حال حاضر سهم قطعه سازی
از توصعه صنعت خودرو 50درصد بوده و پیش بینی می شود در سال 2020این رقم به 70درصد برسد.

عزیز اکبریان رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس گفت :تعدد مجوز به صنعت خودرو با هدف
اشتغال زایی برای این صنعت راهگشا نیست و کمیسیون صنایع با درخواست های نا به جا
برخورد خواهد کرد.
پاسکال فلتن مدیر منطقهای رنو در ایران در پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران
گفت با عملیاتی شدن دور جدید همکاریهای رنو در ایران ،فرصتهای شغلی حدودا ده برابر
خواهد شد .همچنین حجم کل سرمایهگذاری رنو در ایران به ۸۰۰میلیون یورو میرسد.
منصور معظمی ،رییس هیات عامل ایدرو صنعت خودرو کشور در حال پرواز است ،مجموع
تولیدات کشور از 47تا 75حدود 240هزار دستگاه بوده است ،از سال 57تا روز گذشته
نزدیک به 21میلیون خودرو در کشور تولید شد .رنکینگ کشور از لحاظ تولید خودرو در جایگاه
شانزدهم جهان قراردارد ،بر اساس پیش بینی ها در جایگاهی بین 14تا 15هستیم.

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو در پنجمین همایش صنعت خودرو از تالش این شرکت
برای طراحی پلت فرم جدید با همکاری ۵شرکت خارجی و مراکز علمی داخلی مانند دانشگاه
شریف و امیرکبیر خبر داد.

جکموگرییسانجمنقطعهسازانفرانسهازآمادگیانتقالتکنولوژیتولیدقطعهباکیفیتو
قیمترقابتیبهقطعهسازانایرانیخبردادوگفت:زنجیرهتامیننقشکلیدیدرصنعتخودرو
داردوهرچهاینزنجیرهانعطافپذیرباشد،میتواندسهمبیشتریدربازارهایبینالمللیکسبکند.
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گزارش

ادامه بالتکلیفی
درباره تعرفه واردات خودروهای هیبریدی

بازنگری میشود؟

اوایل دیماه سال جاری بود که دستورالعمل جدید واردات
خودرو از سوی دولت ابالغ شــد .چند ماهی میشود که
سامانه ثبت سفارش خودرو بهدالیل نامعلوم مسدود شده
است وطی این مدت بهواسطه برهمخوردن عرض هوتقاضا
و همچنین باالرفتن نــرخ ارز ،قیمت خودروهای خارجی
سربهفلک کشــیده و افزایش چشــمگیری در این حوزه
مشاهده شده است .ســرانجام حدود دوماه پیش بود که
باالخره دستورالعمل جدید واردات خودرو از سوی دولت
ابالغ شد .جدا از افزایش تعرفههای خودروهای بنزینی که
فعاالن این بازار از پیش انتظار آنرا میکشیدند؛ آنچه باعث
تعجب شــد تغییر عجیب و باورنکردنی در تعرفه واردات
خودروهای هیبریدی است که همه را انگشتبهدهان کرد و
بازار خودرو را به شوک فرو برد .این درحالی است که تا پیش
از این دولت بهدلیل مصرف پایین سوخت و آالیندگی اندک
خودروهای هیبریدی تنها ۴درصد تعرف ه واردات برای آنها
درنظر گرفته بود تا واردکنندگان و مصرفکنندگان برای
استفادهازهیبریدیهاتشویقشوند.اماحاالباتغییرقوانین
این رقم به حداقل ۴۵درصد و در مواردی حتی به صددرصد
هم رســیده اســت .اگر فرض کنیم که همه خودروهای
هیبریدی مشمول  ۴۵درصد حقوق گمرکی قرار بگیرند،
یعنی در قانون جدید حقوق ورودی این نوع خودروها هزار
درصدافزایشپیداکردهاستوبااینروندبایدمنتظرجهش
خیرهکنند ه قیمت این خودروهای پاک در بازار باشــیم.
کافیاستکهدراینزمینهمقایسهایبینکشورخودمانبا
کشورهای خارجی داشته باشیم .در بسیاری از این کشورها
بهدلیل تکنولوژی باالتر و هزینههای بیشتر باتریهای این
خودروها ،قیمت نســخ ه هیبریدی چند هزار دالر بیشتر
از نسخ ه بنزینی است .اما بهواسط ه تعرف ه بهمراتب کمتر
این خودروها در مقایسه با بنزینیها ،قیمت هیبریدیها تا
پیش از این از نسخههای بنزینی خود بهمراتب کمتر بود.
بهعنوانمثالنسخ ههیبریدیهیوندایسوناتادرفولترین
نسخ ه خود با قیمت ۱۹۰میلیون تومان معامله میشد؛ در
حالیکه همان زمان نسخ ه بنزینی این خودرو در مدل پایه
و غیرفول ،حداقل با قیمت  ۲۰۰میلیون تومان بهفروش
میرفت .در برخی خودروهای دیگر مانند لکسوس سری
 ،NXاین اختالف قیمت به  ۳۰تــا  ۴۰میلیون تومان نیز
میرسید .این درحالی است که طی سالیان اخیر استفاده
از خودروهای هیبریدی درکشورمان هم روبه افزایش است
و باتوجه به مصرف پایینتر بنزین خودروهای هیبریدی و
همچنین آالیندگی کمتر این خودروها این نمودار مصرف،
رشد قابلتوجهی پیدا کرده اســت و خرید این خودروها
روزبهروز با افزایش همراه بوده است .اما حاال سوال اینجاست
با تصمیم اخیر و افزایش نجومی تعرفه واردات این خودروها
بازهم شاهد اقبال عمومی در خرید و استفاده از خودروهای
هیبریدی خواهیم بود .بهنظر میرسد با تصمیم نهچندان
هوشمندانه و کارشناسانه وزارت صنایع و معادن پاسخ در
نرابطه
اینبارهمنفیباشد،مگراینکهشاهدتجدیدنظردرای 
باشیم.
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     قدممنفیدرراهبهبودوضعهوا

کافی است نگاهی بهُوضعیت آلودگی هوای کالنشهرها
طی سالیان اخیر انداخته باشیم .آیا تصمیم اخیر برخالف
سیاستهای کالن در راه کاهش آلودگی هوا نیست .مگر
بارها و بارها مسئوالن ،براثر آلوگی هوا و ناتوانی برای مقابله
با این پدیده خطرناک تصمیم به تعطیلی مدارس و سایر
نهادها نگرفتهاند .مگر نهاینکه کاهش استفاده از وسایل
نقلیه آالینده و افزایش اســتفاده از خودروهای با سوخت
پاک یک قدم روبهجلو برای کمک به وضع محیطزیست
است .مگر بسیاری از مسئوالن کشورمان افزایش استفاده
ازخودروهای هیبریدی را راهی برای مبارزه با آلودگی هوا
عنوان نکرده بودند ،پس آیا نمیتوان اینگونه عنوان کرد که
این تصمیم یک گام بلند روبهعقب در راه مبارزه با آلودگی
هواست؟ مگر طی یک ســال اخیر اخبار متفاوتی درباره
لونقل
اضافهشــدن خودروهای هیبریدی به ناوگان حم 
عمومی منتشر نشده بود ،پس دلیل تصمیم اخیر چه بوده
است .آیا این تصمیم نتیجهای غیر از این خواهد داشت که
اقبال عمومی هم برای خرید خودروهای هیبریدی کاهش
پیدا میکند و آلودگی هوا بیشتر میشود؟ با تمامی این
اوصاف دولت تصمیم به حداقل ۱۱برابر کردن تعرف ه واردات
هیبریدیها گرفته که این موضوع نهتنها با وعدههای قبلی
همخوانی ندارد؛ بلکه کامال در تضاد با هدفگذاریهای
ی که آلودگی هوا
نهادها و دستگاههای دولتی است .درحال 
در کالنشهرها بیداد میکند و تعداد روزهای پاک در تهران
هرسال رو به کاهش است ،تعرفههای جدید اعالمشده برای
خودروهای هیبریدی ،عمال خریداران و بازار را بهسمت
استفاده از خودروهای بنزینی و افزایش آالیندگی سوق
میدهد و این اتفاق بسیار عجیبی است .در همین یکی،
دوهفت ه گذشته چندین روز ،تهران و کالنشهرهای دیگر
بهخاطر آلودگی زیاد هوا تعطیل شده و باید این سؤال جدی
از مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرسیده شود که
با کدام استدالل و منطقی با دست خودتان مردم را بهسمت
استفاده از خودروهای بنزینی و آالینده هل میدهید؟
     ابهاماتدربارهتغییرتعرفه

اواخر دیماه و بعد از باالگرفتن اعتراضات به افزایش تعرفه
خودروهای هیبریدی بود که در نشست محمدباقر نوبخت
رئیسسازمانبرنامهوبودجهدربارهبرنامهدولتبرایتحول
لونقل درون و برونشهری بهمنظور ایجاد شغل و
در حم 
کاهش آلودگی هوا ،این موضوع مطرح شد که چرا دولت
تعرفه واردات خودروهای هیبریــدی را از  ۵به  ٤٥درصد
افزایشداده،درحالیکهمیتواندموجبکاهشآلودگیهوا
شود؟ نوبخت در اینباره گفت «:آنچه در عمل میتواند وارد
کاهشآلودگیهواشود،خودروهایبرقیهستندکهتعرفه
آنها صفر است .اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم
دارند و از یک سرعتی به باال از برق استفاده میکنند که این
سرعتعمومابرایخارجازشهراست،بنابرینکمکچندانی
بهکاهشآلودگیهوادرشهرنمیکنند.دراینحالتپایین

ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها میتواند موجب
ایجاد رانت شود ،از اینرو تصمیم به افزایش تعرفه واردات
آنها مانند بقیه خودروها گرفتیم ».اما اطالعات و آمار رئیس
سازمان برنامه و بودجه برای توجیه این افزایش کامال اشتباه
بود.نوبختعنوانکردخودروهایهیبریدیتایکسرعتیاز
بنزیناستفادهمیکنندوازیکسرعتبهباالکهعمومابرای
بیرون ازشهر است ،این خودروها از برق استفاده میکنند،
درحالی که سیســتم هیبریدیها کامال برعکس اســت
یعنی تا سرعت  80کیلومتر در ساعت که سرعت استفاده
استاندارددرشهراست،اینخودروهاازبرقاستفادهمیکنند
و درسرعتهای باالتر از بنزین استفاده میشود که معموال
مربوط به خارج از شهر میشود .واکنشها به این اعتراض
همچنانازسویمسئوالنادامهداشتتااینکهدکترحسن
توگویزندهبامردمدرپاسخ
روحانیریاستجمهوریدرگف 
بهاینسوالکهچراتعرفهخودروهایهیبریدی1100درصد
گران شد ،اینگونه واکنش نشان داد و گفت« :آنچه که در
دولت گزارش دادند ،مبنی بر این بود که خودروهایی که به
نام هیبریدی وارد کشور میشوند ،هیبریدی نیستند و در
واقعیت هیچ فرقی با سایر خودروها ندارند .اما اگر خودرویی
کامالهیبریدیباشدتعرفهپایینیرابرایشدرنظرخواهیم
گرفت» .دهم بهمنماه بود که اخباری مبنی بر دســتور
وزیر صنعت و معدن تجارت مبنــی برکاهش تعرفههای
خودروهای هیبریدی منشتر شد اما این خبر خیلی زود از
سوی سعید باستانی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن

مجلس تکذیب شد .باستانی در اینباره گفت« :وزیر صنعت
در اینخصوص فعال دستوری صادر نکرده است و فقط اعالم
کردند که درصورت بررســی و قبول نظرات کارشناسانه،
احتمالبازنگریوجوددارد.اینبهاینمعنانیستکهقیمت
خودروها کاهش خواهد یافت».
     چشمانتظارتجدیدنظر

اماداستانبههمینجاختمنشدودرپیباالگرفتناعتراضات
شاهد واکنشی از ســوی وزارت صنعت و معدن و تجارت
بودیم .شاید دلیل اصلی این واکنش باالگرفتن اعتراضات
از ســوی نمایندگان مجلس بود .روز شــانزدهم بهمن
حجتاالسالم سیدجواد حسینیکیا عضو هیئترئیسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی ،با
انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ،گفت:
«موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در
جلساتمتعددکمیسیونباحضورمسئوالنوزارتصنعت
و معدن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .خودروهای
هیبریدی شامل چندین دسته میشوند که قابل تعریف
هستند ،لذا افزایش یکباره تعرفه همه انواع خودروهای
هیبریدی کجسلیقگی و اقدامی اشتباه است ».اعتراض
نمایندگان مجلس بههمینجا ختم نشــد و سیدمهدی
مقدسی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،از ارسال
نامه  ۱۰۴نماینده مجلس به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
برای کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی خبر داد و

روز شانزدهم بهمن در جمع خبرنگاران اعالم کرد« :باتوجه
به اینکه اکثر کشورهای دنیا به خودروهای هیبریدی یارانه
پرداخت میکنند و زیرساخت استفاده از خودروهای برقی
فراهم نیست ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
نامهای با ۱۰۴امضاء به آقای شریعتمداری ارسال کردند تا
نسبت به اصالح تعرفههای واردات خودروهای هیبریدی
اقدام کنند .افزایش تعرفــه واردات برخالف روح الیحه
هوای پاک است و این الیحه ما را بهسمت کاهش آالیندگی
کشورکهبخشیازآنبهخودروهامربوطمیشودراهنمایی
میکند.تعرف هخودروهایهیبریدیبایدحتماکاهشداده
شودوبرایاستفادهازخودروهایتمامبرقینیزشرایطایجاد
شود ».درست بعد از این اتفاقات بود که خیلی زود شاهد
واکشنی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت بودیم و
روابطعمومیاینوزارتخانهاعالمکردمصوبهکاهش تعرفه
خودروهاى هیبریدى متناسب با میزان کاهش مصرف
سوخت «فسیلی» و درنتیجه کاهش آالیندگى هوا تهیه
و تقدیم دولت شده است .در اطالعیه مرکز روابط عمومی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت درخصوص کاهش تعرفه
خودروهای هیبریدی آمده اســت« :نظر به طرح برخی
نظراتازسویاشخاصحقیقیوحقوقیدرخصوصتعرفه
خودروهای هیبریدی بهاطالع میرســد ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت قبال و بنا بهدستور رئيسجمهور محترم
مصوبه كاهش تعرفه خودروهاى هيبريدى متناســب با
ميزان كاهش مصرف سوخت فسيلی و درنتيجه كاهش

آاليندگىهواراتهيهوتقديمدولتکردهاست».قطعاتمامی
یدانندکهشرایطوزیرساختها
مدیرانمربوطهبهخوبیم 
در کشورمان برای استفاده از خودروهای تمامبرقی درحال
حاضر فراهم نیســت .پس درکوتاهمدت تنها راه مقابله با
لونقل شخصی فراهم
آلودگی و کاهش آالیندگی در حم 
آوردنشرایطیبرایاستفادهبیشترازخودروهایهیبریدی
است .اغلب کشورهای دنیا در اینزمینه با پرداخت یارانه و
دریافت نکردن مالیات ،به واردکنندگان کمک و حمایت
میکنند تا کاهش مصرف ســوختهای فسیلی را دربر
داشته باشد ،اما دولت دوازدهم تصمیمی کامال متفاوت
اتخاذ کرد و بعد از باالگرفتــن اعتراضات بود که تصمیم
گرفته است از موضع خود عقبنشینی کند .حاال همگان
منتظر تصمیم نهایی دولت و بازنگری درباره تعرفههای
خودروهای پاک هستند .آیا گام اول یعنی کاهش تعرفهها
در واردات خودروهای هیبریــدی برای کمک به کاهش
آلودگی هوا برداشته میشود؟ هرچند نمیتوان منکر این
نکته شد که زیرساختها هنوز آنچنان که بایدوشاید برای
استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی فراهم نیست ،اما با
یک چشمبرهمزدن روزی خواهد آمد که دیگر خبری از
خودروهای بنزینی نخواهد بود و دنیای خودرو ،تما موکمال
بهسمتهیبریدیها خواهد رفت .آن موقع متولیان امر چه
تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد؟ پس چارهای نیست که از
همین حاال و هرچه زودتر زیرساختها برای باالرفتن آمار
استفاده از خودروهای پاک فراهم شود.
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پرونده

برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانید گزارش هایی از مســابقات مهم
خودرویی دنیا بخوانید.همچنین در هر شماره در مورد خودروی
ســلبریتی های جهانی گزارش های ویژه به همراه تصاویرشــان
خواهید خواند که در این شماره نوبت به رونالدو رسیده است.
صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز قســمت دیگر پرونده برون
مرزی راز صنعت است.
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جاده

بررسی مسابقات خودروهای جادهای اصالحشده

رقابت داغ در «تورینگ کار»

مسابقات «تورینگ کار» بهمجموعه سریهایی
گفته میشود که با خودروهای اصالحشده جاده
سروکار دارند .این مسابقات در آرژانتین ،استرالیا،
برزیل ،بریتانیا ،آلمان ،ســوئد ،نروژ و حتی ایران
رواج زیادی دارد .شاید این مسابقات سرعت فرمول
یک را نداشته باشد اما خودروهای سری تورینگ
بهدلیل جادهایبودن برای هواداران قابل لمستر
هستند و البته جادهای بودن فاصله خودروها را از
هم کمتر میکند تا رقابتی جذابتر را شاهد باشیم.
در بدنه خودروها شاهد تاثیر کمتر آیرودینامیک
هستیم و البته بهدلیل بزرگی ماشینها خیلی از
بوغریبی صورت میگیرد.
مواقع سبقتهای عجی 
معموال در این سریها شاهد مسابقات استقامتی
نیز هستیم و دلیل وجود این مسابقات نیز بهچالش
کشیدنقابلیتاطمینانوثباتخودروهاست.
        « تورینگ کار» قهرمانی جهان ()WTCC

سری تورینگ کار مدرن جهانی از سال  2005آغاز
به فعالیت کرده است .در طی این مدت کوتاه این
سری موفقیتهای زیادی را بهدست آورده است و
شرکتهای بزرگی چون BMW، SEATو شورولت
به این سری قدم گذاشتهاند و البته ولوو نیز چند
سالی اســت که به این رقابتها پا گذاشته است و
بهدنبال حضوری مستحکم در WTCCاست .بعد از
تغییرگرایشقوانینفدراسیونجهانیاتومبیلرانی
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()FIAدرسالهایاخیر،کنترلمیزانهزینهبهیکی
از مهمترین قوانین این سری تبدیل شده است .در
سال  2011قوانین ظرفیت موتور مسابقات تغییر
کرد و تیمها از موتور  2هزار سیسی به موتور 1600
سیسیآمدندوهنوزهمموتورهای 2هزارسیسی
شرایط الزم برای شرکت در مسابقات را ندارند.
        « تورینگ کار»قهرمانیبریتانیا()BTCC

مسابقات قهرمانی تورینگ کار بریتانیا در 9پیست
مختلف در بریتانیا برگزار میشود و مسابقات حالت
آماتورتری نسبت به ســری تورینگ کار مدرن
جهانی دارند و در خیلی از مواقع ســکوی پرتابی
برای رانندگان جوان است .شرکتهای بزرگی چون
 ،BMWواکسهال ،فورد ،تویوتا ،فولکس واگن و
آئودیدراینمسابقاتشرکتمیکنند.البتهبودجه
ساالنه آنها برای این مسابقات زیاد نیست .یوآخیم
وینکلهاک قهرمان سابق این مسابقات و راننده
سابقفرمولیکبارهااینمسابقاترابهترینسری
تورینگ کار جهان معرفی کرده است و البته خیلی
ازقهرمانهایاینسریبعدهابهتورینگکارمدرن
جهانیراهیافتند.
        DTM 

دی  -تی  -ام ،مخفف یک جملــه به زبان آلمانی
و بهمعنای «مســابقات قهرمانــی تورینگ کار

آلمان» اســت که امروزه بهعنوان عالمت تجاری
یکی از پربینندهترین و پرطرفدارترین مسابقات
اتومبیلرانی تورینگ کار در اروپا محسوب میشود.
این مسابقات از سال  ۱۹۸۴وارد رقابتهای جهانی
اتومبیلرانی شد و از ابتدا پایه و اساس آن بر حضور
اتومبیلهایی با شکل اســتاندارد اتومبیلهای
خیابانی ،همراه با موتورهای تقویتشــده بود،
اما از ســال  ۱۹۹۶رقابت بر ســر تکنولوژی باال،
بین شرکتهای اتومبیلسازی مثل بنز و آئودی
افتاد که اتومبیلهایشان در این مسابقات بیشتر
بهچشــم میخوردند .این رقابتها باعث شد تا
از متخصصان بیشــتری در تیمها استفاده شود،
لوهوایاستانداردایناتومبیلهاتغییر
درنتیجهحا 
وبهنوعیهیجانیتر،مسابقهایترباوزنیسبکتراز
حد معمول ،که موتورهایشان نیز با قدرت و سرعت
بیشتری کار میکرد شــکل گرفت .اتومبیلی با
وزن  ۱۰۷۰کیلوگرم ،شاسی آهنی ،بدنه پالستیکی
و حجم موتور هشتسیلندر با ترمزهایی از فیبر
کربن که بهراحتی از صفر تا صد کیلومتر سرعت را
در کمتر از پنج ثانیه طی میکند مشخصه بسیاری
از خودروهای شــرکتکننده در این مســابقات
است .این مسابقات از سال  ۱۹۹۶بهمدت سهسال
برگزار نشد و پس از آن مجددا در سال  ۲۰۰۰سری
مسابقات دی -تی  -ام به رقابتهای اتومبیلرانی
جهانی بازگشت و امروزه بهعنوان باالترین بیننده

و بزرگترین برگزارکننده مسابقات اتومبیلرانی
تورینگ کار اروپا بهحساب میآید .برند اشنایدر
راننده  ۴۳ســاله آلمانی تیم «لوریجینال تیل» با
اتومبیل مرسدس بنز ،AMGتنها راننده این سری
از مسابقات است که تاکنون بیشترین قهرمانی را
در آن کسب کرده است .او از سال  ۱۹۹۵تاکنون با
اتومبیلبنزبهپنجقهرمانیکلاینمسابقاتدست
یافته است .بسیاری از چهرههای موفق امروز در
باالترین مرحله رقابتهــای اتومبیلرانی ،فرمول
یک،روزگاریدرمسابقات DTMبرسررقابتبودند
که از جمله آنها ژان کارلو فیسیکال راننده ایتالیایی
تیم رنو ،الکس وورز راننده اتریشی تیم ویلیامز و
گری پافت راننده بریتانیایی تست تیم مکالرن بنز
را میتوان نام برد .در این مسابقات دو راننده زن با
نامهای سوزی استودارت (بنز) از اسکاتلند و ونینا
ایکس (آئودی) از بلژیک شرکت میکنند .دی -
تی  -ام از مسابقات قدیمی تورینگ کار محسوب
میشود و از سال  1996برگزار شده است .تیمهای
مختلفی تحت حمایت اوپل ،آئودی ،مرسدس بنز
و  BMWدر این مسابقات شرکت میکنند ،البته
شرکت اوپل چندسالی است که فعالیت کمتری در
این رقابتها دارد .قوانین مسابقات سعی دارند تا
وابستگی به داون فورس را کم کنند و چسبندگی
مکانیکیبیشتریبهوجودآورند .آئودیازخودروی
 ،A5مرسدس از سی کالس کوپه و بی ام دبلیو نیز از
 M3کوپهخوداستفادهمیکنند.
         مسابقاتاستقامتی

از سال  1997تاکنون این سری با محوریت پیست
معروف نوربرگ رینگ و در سرتاســر دنیا برگزار
میشود.بهطورمیانگین 150ماشیندراینمسابقات

شرکت میکنند و بهطور معمول مسابقات 4ساعت
یا بیشتر هستند .خیلی از داوطلبان مسابقه 24
ساعته نوربرگ رینگ در این سری تجربه کسب
میکنند.
         تورینگاسکاندیناوی

بین سالهای  1996تا  2010این مسابقات قهرمانی
سوئدبودکهدرکشورهایسوئدونروژرواجداشتو
باشرکتتیمهایبزرگیچونولوو،BMW،آئودیو
نیسان هواداران زیادی را به خود جذب کرده بود .در
سال 2010این سری با سری قهرمانی دانمارک ادغام
شد و مسابقات قهرمانی اسکاندیناوی را بهوجود
آورد .امروزه شرکتهای بزرگی چون ولوو ،ساب،
سیتروئن ،داسیا ،هوندا و  BMWدر این مسابقات
شرکت میکنند و همین امر این سری را به یکی از
مهمترینمسابقاتتورینگدنیاتبدیلمیکند.
         اولینقهرمانی یک زن

سال گذشته و در مسابقات تورینگ بریتانیا اتفاقی
جالب رخ داد و یک زن برای نخستینبار توانست
عنوان قهرمانی را کسب کند .این اتفاق نهتنها در
تاریخ مسابقات تورینگ بلکه در دنیای ورزشهای
موتوری طی  120ســال اخیر بیسابقه بوده است.
جیمی چدویک  18ساله ســال گذشته توانست
این طلسم را بکشند .او میگوید وقتی که به مردم
میگویمیکرانندهمسابقهایحرفهایهستمبسیار
شوکه میشوند .چدویک دوران حرفهای خود را از
سال  2015با حضور در رقابتهای کالس  GT4آغاز
کرد .او یک آستون مارتین  V8را بههمراهی راس
گان میراند و توانست بهعنوان اولین زن برنده این
مسابقات شناخته شود .او در سن  17سالگی هم

تبدیل به جوانترین برنده رقابتهای  24ساعته
سیلورستون شد .او میگوید« :من همیشه خودم
را بهعنوان یکی از رانندههای حاضر در مســابقه
میبینم ».او میگوید اصال به اینکه بهعنوان یک زن
در این مسابقات شرکت میکند اهمیت نمیدهد
و هیچ تفاوتی در میزان مســئولیت و کار او ایجاد
نمیکند.اومیگویدکهدیگراهمیتینداردجنسیت
شماچیستودرزمانرقابتبرایهیچکستفاوتی
ایجاد نمیکند و همه بهدنبال هدف خود هستند.
من هیچگونه تبعیضی علیه جنســیت خود در
رقابتهایی که شرکت کردهام مشاهده نکردهام.
اگر کار خود را خوب انجام دادهام هیچ راننده مردی
را ندیدهام که نا امید از شکست توسط یک زن بوده
باشد .درواقع فکر میکنم که در روزگاری زندگی
میکنیمکهدیگرسنوجنسیتمشکلیبرایشما
ایجادنمیکند.الهامبخشاو لیناگادبهعنواناولین
زن مهندس مسابقهای برنده رقابتهای 24ساعته
لومانزباآئودیاست.اومیگویدبادیدننقشبسیار
پراهمیت لینا در قهرمانی آئودی که دستکمی از
یک راننده ندارد ،مصمم شد تا راهی مشابه راه او
بپیماید ،اما او معتقد است که راه بهنسبت طوالنی
برایزناندرپیشاستوبهغیبتطوالنیمدتزنان
در رقابتهایی همچون فرمول یک اشاره میکند.
اگر بهازای هر  50راننده مرد یک راننده زن وجود
داشته باشد قطعا مسابقات فرمول یک که تنها با
 22راننده برگزار میشود جایی برای زنها نخواهد
داشت .اما بهنظر میرســد که چدویک باتوجه به
درخششــش میتواند راهحلی برای این مشکل
باشد .او با آرزوی رانندگی خودروهای فرمول یک
زندگی میکند .درواقع فرمول یک باالترین رده
موتوراسپرت بهشمار میرود و جایی است که هر
راننده جوانی بهدنبال آن است ،اما امروزه حضور
در چنین رقابتهایی نیاز به اسپانسرهای بسیار
بزرگی دارد و حتی حضور در کالسهای جونیور هم
فشار مالی بسیار زیادی را وارد میکند .چدویک
برنامه دارد تا پس از قهرمانی در سال  ، 2017امسال
با قدرت بیشتری به میادین مسابقات بازگردد .او
میگوید که رقابتهای  GTمحل بسیار خوبی برای
یادگیریاستوباعثپیشرفتشمامیشود.گرچه
رقابت با خودروهای تکسرنشین از لحاظ تکنیکی
در سطح بهمراتب باالتری قرار دارد .درحال حاضر
چدویک نیمنگاهی بر رقابتهای فرموال 3هم دارد
که میتواند مقدمه راه او برای حضور در مسابقات
فرمولیکباشد.
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سلبریتی
دیوید بکهام
استون مارتین Vantage

دیوید بکهــام یکــی از ثروتمندترین
ورزشکاران جهان کلکسیونی از بهترین
و گرانقیمتتریــن خودروهــای روز
دنیا را دراختیار دارد .این فوتبالیست
انگلیســی بهتازگی جدیدترین مدل
اســتون مارتین را نیز به کلکســیون
غنی خود افزوده اســت .این مدل که
 2018 Vantageنام دارد نمایانگر
تکامل نسل جدید
خودروهای استون
مارتین اســت .این
مدل بــا الهــام از طراحی
 DB10جیمز باند در فیلم اســپکتر
که فقــط  ۱۰دســتگاه از آن انحصارا ً
برای این فیلم ساخته شد ،در مقایسه
با دیگر مدلهای  GTاستون مارتین،
ظاهر بســیار متفاوتی برگزیده است.
مدل  ۲۰۱۸ونتیج ،موارد سنتی ونتیج
مانند کوپه ،موتور جلو و سقف کمارتفاع
را حفظ کرده اســت؛ اما درمقایسه با
نسلهای گذشته ،ظاهر بسیار خشن
و اســپرتتری دارد .بــا دماغه باریک
و شــیبدار و جلوپنجــره عریــض و
بازتر ،ونتیج جدید همانند یک ســگ
شکاری زمین را بو میکشد تا به طعمه
خود برســد .یک نوار منحنی زیبا ،از
دریچههای هوای بزرگ جانبی شروع
میشــود و پس از طی کــردن طول
کامل دربهــا ،به گلگیرهــا و بخش
عقب عضالنی ونتیج میرســد .ونتیج
درمقایسه با پورشه  911حدود پنج
سانتیمتر کوتاهتر است؛ اما فاصله دو
لئوناردودیکاپریو
فیسکر کارما

ایــن هنرپیشــه نامــدار و پرطرفدار
هالیوود که از حامیان محیطزیســت
است ،آالینده نبودن خودروها را یکی
از اولویتهای خود برای خرید اتومبیل
درنظر میگیرد .او بهتازگی خودروی
هیبریدی «فیســکر کارما» خریداری
کرده اســت .فیســکر کارما نخستین
خودروی لوکــس الکتریکــی جهان
است که از افزاینده شعاع حرکتی نیز
برخوردار است (منظور پیشرانه
احتراق داخلی اســت که
نقش ژنراتور را دارد) ،اما
از زمانی که داراییهای
این شــرکت بهدست
یک قطعهساز چینی
افتاد فیسکر مجبور شد
از اول دستبهکار شده
و ایده جدیدی بدهد .حاال
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محور آن بیش از  ۲۵سانتیمتر از نسل
فعلی پورشــه  991کاررا بیشتر است.
فاصله زیاد دو محــور بههمراه فاصله
کم بین چرخهــا و ســپرها ،نمایانگر
اصلونسب اســتون مارتین است که
این یعنی فضای داخلی بســیار جادار
خواهد بود .طراحی کابین ونتیج از درها
تا داشــبورد از دید راننده نمای مقعر
دارد .این طرح فضای منفی بیشــتری
در کابیــن ایجــاد میکند کــه برای
رانندههای بلندقد حس خوبی خواهد
بود .در طراحی کنســول مرکزی نیز از
 DB10جیمز باند الهام گرفته شــده
است .دکمههای کنترلی که قب ً
ال حالت
عمودی و آبشاری داشتند حاال تغییر
وضعیت دادهاند؛ دکمههای مربوط به
جعبهدنده در یک نمای مثلثیشکل قرار
گرفتهاند که کار کردن با آنها راحتتر

است .حتی قســمت پایین فرمان نیز
برش خورده است تا فضای پای بیشتری
برای راننده مهیا شود .توریع وزن ونتیج
 ۵۰/۵۰است و پیشرانه هشتسیلندر
ن توربوشارژ با حجم چهار
 Vشکل توئی 
لیتر در نزدیکتریــن موقعیت ممکن
به مرکــز بدنه و شاســی آلومینیومی
مانند مدل  DB11قرار گرفته اســت.
با اصالح و بهینهســازی ساختار کلی
بدنه و شاســی ،بههمراه زیرســاخت
مســتحکم عقــب خــودرو ،مقاومت
پیچشی در مقایسه با نسل پیش ونتیج،
بهبود چشمگیری داشته است .پیشرانه
بینظیر مرسدس  AMGکه مخصوص
ونتیج تیونینگ شده است ،قلب تپنده
این زیبای وحشی خواهد بود .پیشرانه،
سیستم سوخترســانی ،جعبهدنده
و سیســتم اگزوز همه بهطور ویژهای

طراح دانمارکی ،شرکت فیسکر اینک را
بهعنوان یک شرکت آمریکایی سازند ه
خودروهای برقی معرفی کرده اســت
که مقر آن در ایالت کالیفرنیا قرار دارد.
فیسکر در پروژه جدیدش قصد توسعه
یک خودروی برقــی قدرتمند و خاص
را دارد و قصــد دارد تــا موانع موجود
بر ســر راه صنایع خودرویی را از میان
بردارد .این شرکت نخستین محصول
خــود را در نیمــه دوم ســال ۲۰۱۷
معرفی کرد .این خــودرو از باتریهای
جدید انحصاری اســتفاده خواهد کرد
که بهگفته فیســکر شعاع
حرکتــی را بهطــرز
ی
چشــمگیر
افزایــش دادهاند
و عمــر باالتری
نیز در مقایسه با
هر باتری موجود
دیگــری در بــازار
دارند .برخالف نســل

اول فیســکر کارما که در ســالهای
گذشته شاهد تولید و عرضه آنها بودیم
و پنلهای خورشــیدی آنان تنها برای
شارژ موبایل یا اســتفاده از تجهیزات
الکترونیکی داخل کابین کاربرد داشت،
محصول جدید کارما رورو از پنلهای

تنظیم شــدند تا ونتیج جدیــد بتواند
 ۵۰۳اسب بخار قدرت  ۸۰،اسب بخار
بیشتر ونتیج  V8 GTنسل پیش و ۶۸۵
نیوتنمتر گشــتاور تولید کند .ونتیج
 ۲۰۱۸بــا وزن  ۱۵۲۰کیلوگرم ،حدود
 ۱۳۶کیلوگرم سبکتر شده که بههمین
دلیل ،نســبت قدرت به وزن آن بهبود
یافته است .تیم مهندسی استون مارتین
ادعا میکند که ونتیج جدید با حداکثر
ســرعت  ۳۱۵کیلومتر بر ســاعت ،در
زمان  ۳.۶ثانیه بهسرعت  ۱۰۰کیلومتر
بر ساعت میرسد که یک ثانیه از مدل
 ۲۰۱۵ونتیج  GTسریعتر است .درواقع
نســل جدید ونتیج در مقایسه با نسل
گذشــته ،در تمام بخشها از حداکثر
سرعت تا قیمت ارقام بیشــتری ارائه
میدهد و تنها حجم موتور آن  ۰.۷لیتر
کمتر شده است.

خورشیدی کاربردیتر سود میبرد که
مســتقیم به باتریهای اتومبیل وصل
شــده و تا  200وات قدرت تولید برق
برای شــارژ مجدد باتریهای اتومبیل
را دارد که در یک روز آفتابی میتواند 3
مایل به محدوده حرکتی شما بیفزاید.

جاستینبیبر
لینکلناینترکنتیننتال

لیموزینهاییکهازتبدیلسدانهابهوجود
آمدهاند دیگر کمکم به مدهای سالهای
گذشته تبدیل میشوند .مخصوصاً اینکه
مردم امروزی بیشــتر از همیشه بهسوی
کراس اوورهــا و شاســیبلندها هجوم
آوردهاند .این موضوع جای شرمساری دارد
زیرا لیموزینهای طویل و کمارتفاعی چون
اینیکی بهاندازه بسیاری از خودروها جذاب
هستند .جاستین بیبر خواننده سرشناس
آمریکایی از جمله چهرههای سرشناسی
اســت کــه در کلکســیون خودروهای
خود یک مدل لینکلــن کانتیننتال مدل
 1965نگهداری میکند .این مدل شبیه
هیچیک از نمونههای دیگر نبوده و بهجای
فاصله بین محوری اســتاندارد و سقفی
بازشــو ،طویلتر بوده و سقفی ثابت دارد.
اینلیموزینکالسیکتوسطلمانپترسون
به اینشــکل در آمده و کار انجامشــده
بهحدی خوب بوده که فورد گارانتی خود
نیکیمیناژ

المبورگینیAventador

ممکن نیســت چهــرهای ثروتمند و
مشهور کلکسیونی از مدلهای مختلف
المبورگینی را داشــته باشــد اما مدل
اونتــادور  Aventadorدر میــان
الموبرگینیهایــش نباشــد .این مدل
المبورگینی را میتوان پرطرفدارترین
مدل المبورگینی نام نهاد .نیکی میناژ
خواننده ،ترانهســرا و بازیگر آمریکایی
 ترینیــدادی هم که از دوســتدارانالمبورگینی است رنگ صورتی اونتادور
را بهتازگی خریداری کرده است .این گاو
وحشی و ســرکش ایتالیایی تا چهحد
خوب اســت؟ ایــن اونتــادور جدید و
بهبودیافته 277 ،هزار پوند قیمت دارد
اما از نظر بنیادین تا حد زیادی مشــابه
نسخه اصلی است؛ ولی سازنده ایتالیایی
تغییرات و بهسازیهایی را هم در ماشین
انجام داده است مانند تجهیز به سامانه
فرمانگیری هر چهارچرخ و همچنین
تغییــرات قابلتوجــه در
سیســتم تعلیق
و الکترونیــک.
عــاوه بــر این،
قدرت نیــروگاه
 6.5لیتری V12
تنفــس طبیعی
این گاو سنت آگاتا
نیز به  730اسب بخار
افزایش یافته است که
موجب شــده اونتادور S
بتواند در تنها  2.9ثانیه از صفر

را بــرای تمامی ســاختههای این
شــرکت ارائه کرده است و البته
کار آنها بهقدری خوب بوده که
سلبریتیهای زیادی خودروهای
آنها را خریدهاند .لیندون جانسون
رئیسجمهور پیشین آمریکا هم
یکی از آنها را دارد .سناتور رابرت کندی،
فرماندار نلســون ،راک فلــر و حتی وزیر

امور خارجه شوروی سابق آندری
گرومیکو یکی از خودروهای این
شرکت را دارند؛ اما داستان این
خودرو بسیار جذابتر است زیرا
استیو مککوئین اسطورهای مالک
آن بوده است .البته که مککوئین
بهخاطر راندن فراریها و پورشــهها
و موتورســیکلتهای خود بهتر شناخته

به سرعت صد کیلومتر در ساعت رسیده
و نهایتاً به حداکثر سرعت  350کیلومتر
در ساعت دست پیدا کند .اما المبورگینی
در ظاهر اونتادور Sنیز تغییرات و ارتقائات
آیرودینامیکی زیادی ایجاد کرده است،
بهگونهای کــه در قســمتهای جلو و
عقب عناصر کام ً
ال جدیدی بهکار رفته،
قوس گلگیرهای عقب به ســبک مدل
نوســتالژیک کانتاش طراحی شــده و
برای کمک به حرکــت راحتتر هوا ،در
سراســر قســمت زیرین خودرو شامل
زیرسپرها و رکابهای جانبی نیز قطعات
آیرودینامیکی جدیدی تعبیه شده است.
با انجام این تغییرات ،المبورگینی ادعا
کرده اســت که داونفورس یا نیروی رو
به پایین در اونتادور  Sدر ســرعتهای
باال تــا  50درصد افزایش یافته اســت.
عالوه بر این ،یک اســپویلر فعال جدید
نیز در قسمت عقب ماشین نصب شده
که در بهبود آیرودینامیــک و افزایش
داونفــورس نقــش مؤثــری دارد اما
غیرازاین ،المبورگینی یک حالت جدید
به نام « »Egoرا در برنامه
دینامیک رانندگی
اونتــادور اضافه
کرده اســت .تا
پیشازایــن ،در
اونتادور تنها ســه
حالــت رانندگی
اســترادا ،اسپرت و
کورســا قابل انتخاب
بود که هر یک تنظیمات
موتور ،گیربکس ،دریچهٔ گاز
و… را تغییر میدادند؛ اما حاال

با انتخاب حالــت  Egoراننده میتواند
هر میزان از پویایــی و داینامیکی را که
میخواهد بهصورت مجزا تنظیم کند؛
بنابراین اگر بخواهیــد نرمترین حالت
تعلیق را همراه با واکنش سریع پیشرانه
و پاسخ اسپرت و نه دیوانهوار گیربکس
را در کنار هم داشته باشید ،با این حالت
جدید بدون هیچ مشکلی قادر به انجام آن
خواهید بود .بدینترتیب با حالت جدید
 ،Egoاونتادور  Sدر عینحالی که یک
هیوال برای پیست است ،ماشین مناسبی
هم برای جادههای معمولی خواهد بود.
هرچند اونتــادور  Sدر پویایی یک گام
بزرگ نسبت به مدلهای قبلی بهسمت
جلو برداشته اســت اما در عینحال در
جنبههای و بخشهای متعدد دیگری
هم بهبودهایی را تجربه کرده است .موتور
 V12تنفس طبیعی آن فوقالعاده است
درحالیکه کمکفنرها و واکنش تعلیق
الکترونیکی خودرو نیز در هر سه حالت
مختلف رانندگی نــرم و بیتکان بهنظر

شده است؛ اما بعضی مواقع نیز درخواست
راننده میکرده و در این زمانها مککوئین
از لیموزین خود استفاده میکرده است.
از جمله تجهیزات لوکس خــودرو در آن
زمان میتوان به حائل کابین و لیوانهای
کریســتالی اشــاره کرد .یک مدل از این
خودرو اخیرا در حراجی سانتا مونیکا حضور
یافت و بهقیمت 150هزار دالر فروخته شد.

میرسد .پاسخ فرمان نیز هنوز هم خوب
ی که فرمان نسخههای
اســت اما درحال 
قدیمی چندان واضح نبــود ،در مدل S
کام ً
ال روان بوده و احساس بسیار خوبی
دارد .اگر احساس کمی قدیمیشدن در
نسخه معمولی المبورگینی اونتادور آغاز
شده باشد ،این مدل  Sجدید کام ً
ال ارتقاء
یافته و دوباره به میدان نبرد بازگشــته
اســت .اونتادور  Sدر هنــگام حرکت
هیوالیی رعبانگیز احساس میشود و در
بیرون نیز زیباتر از همیشه بهنظر میرسد.
بهطورکلــی این هیوالی رام نشــدنی،
احساس شگفتانگیزی داشته و در همه
قسمتهادرجایگاهکام ً
البرترینسبتبه
تمامی انواع قدیمی اونتادور (حتی سوپر
ولوچه) قرار میگیرد؛ همچنین غرش
رعدآسای آن نیز گوشنوازتر از همیشه
بوده و سمفونی فوقالعادهای مینوازد.
البته برای تمامی این ویژگیهای خاص
باید مبلغ چشــمگیر  277هزار پوند را
پرداخت کرد.
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اخبار خارجی

اَبَرخودروی
کوربالتی

خاندان جواهرساز کوربالتی ادعا میکنند
ســریعترین اَبَرخــودروی جهــان را در
نمایشــگاه خودروی ژنو امسال رونمایی
خواهند کرد؛ حداکثر سرعت این اَبَرخودرو
 500کیلومتــر بر ســاعت اعالم شــده
اســت .قطعا نام کوربالتی ()Corbellati
مانند فراری یا بوگاتی یــادآور خودروی
قدرتمنــدی در ذهن مخاطب نیســت.
پیش از آنکه خاندان کوربالتی سریعترین
خودروی جهان را در اختیار داشته باشند،
با جواهرسازی و تولید اقالم لوکس هنری
شناخته میشوند .اما تازهترین محصول
کوربالتی یک خودرو است که از پیشرانه
 ۹.۰لیتری خورجینی هشتسیلندر بهره
خواهد برد .کوربالتی خودروی میســل
( )Missileیا همان موشک را برای رونمایی
در نمایشــگاه خودروی ژنو آماده میکند
تا شاید این اَبَرخودرو بتواند رقیبی برای
بوگاتیشیرونو کونیگزگ آگرا  RSباشد.
کوربالتی درمورد این اَبَرخودروی جدید
میگوید« :خانواده ما ســابق ه  ۷۰ساله در
جواهرسازی ،هنر و عالقه به کارهای هنری

دارد .امروزه نســل جدید عالقه زیادی به
خودروهای اسپرت دارد و سرمایهگذاری
زیادی روی این بخــش انجام میدهد که
با چالشهایی مواجه است .ما همچنان به
سنت خانوادگی خود ادامه میدهیم .هدف
ما تولید خودرویی با عملکرد منحصربهفرد
و طراحی بینظیر ،درست مانند یک قطعه
جواهراست.کوربالتیقصددارداَبَرخودروی
میسل را ماه مارس در نمایشگاه خودروی
ژنو بهصورت رسمی رونمایی کند؛ گفته
میشود میســل یکی از قدرتمندترین و
پرطرفدارتریــن اَبَرخودروهــای جهان
خواهد بود و برخی نیز معتقدند سریعترین
خــودروی قانونی جهان اســت؛ هرچند
این صحبتها جای بحــث دارد و تا زمان
رونمایی و مشخص شدن کارکرد عملی آن
نمیتوانباقطعیتسخنیگفت.بااینحال
کوربالتیقصدنداردپیشینهچندسال هخود
در جواهرسازی و تولید کارهای لوکس را به
چالشبکشد؛بههمینعلتتالشمیکند
تا اولین خودروی خود را بینظیر و در حد
نا مونشان کوربالتی روانه بازار کند .باتوجه

به اطالعاتی که این شرکت تاکنون منتشر
کرده اســت ،اَبَرخودروی میسل مجهز به
پیشرانه ۹لیتریخورجینیهشتسیلندر
خواهد بود که میتواند  ۱۸۰۰اسب بخار
قدرت و  ۲۳۵۰نیوتنمتر گشــتاور تولید
کند؛خروجیپیشرانهازطریقجعبهدنده۶
سرعته دستی و دیفرانسیل لغزش محدود
به چرخها منتقل میشود .شاسی و بدنه
اَبَرخودروی میســل از فیبر کربن ساخته
میشود که به کاهش وزن کلی آن کمک
زیادی میکند؛ درحالیکه  ۴.۷متر طول
و  ۲.۰۴متر عرض دارد و ارتفاع ســقف آن
از سطح زمین ۱۱۷۰میلیمتر خواهد بود.
منحنیهای یادآور خودروهای مسابقهای
دهه  ۱۹۶۰میالدی بــه اَبَرخودرو کمک
میکنند به سرعتی باالتر از  ۵۰۰کیلومتر
بر ســاعت برسد؛ سیســتم تعلیق بادی
چهارضلعیخودتنظیمشوندهباعثمیشود
کهسوارینرموراحتیدراختیارسرنشینان
ی که دیســکهای ترمز
قرار گیرد؛ درحال 
کربن سرامیکی همراه با کالیبر ۶پیستونی
یکپارچه ،اَبَرخودرو را از هر سرعتی به حالت

توقف کامل میرســانند .بهنظر میرسد
اولیــن اَبَرخودروی  ۱۸۰۰اســب بخاری
ساختهشده توســط خاندان جواهرساز و
تالش برای شکستن رکورد  ۵۰۰کیلومتر
بر ساعت شگفتانگیز باشد و در هفتههای
پیشرو،بیشترازاینخودروخواهیمشنید.
پس از اولین رونمایی میسل کوربالتی در
نمایشگاه خودروی ژنو ،شرکت سازنده آنرا
ماه آوریل بهنمایشگاه خودروی برندهای
برتر (تاپ مارکز) موناکو خواهد برد .اگرچه
این اَبَرخودرو هنوز رقابتی انجام نداده است
تا مشخص شود چه تواناییهایی دارد؛ اما
بههرحال نمیتوان از تماشای آن خود را
محروم کرد .شــرکتهای زیادی تالش
میکنند رکورد سرعت کونیگزگ آگرا را
بشــکنند و در این میان بوگاتی و هنسی
تالشهای زیادی کردهاند که البته تاکنون
به نتیجهای نرسیدهاند .تا رونمایی رسمی
از اَبَرخودروی میسل کوربالتی و ورود آن
به رقابت سرعت با کونیگزگ باید منتظر
بمانیم تا ببینیم آیا این خــودرو میتواند
رقیبمناسبیباشد.

هیوالی
سوپرشارژری
«جی ام ســی یوکان دنالــی» معجونی
دلپذیر از اشرافیت و پرفورمنس بوده اما
مصرفکنندگانی کــه بهدنبال جذابیت
بیشــتری هســتند میتوانند کاالوی
 SC560جدیــد را در نظــر بگیرنــد.
کاالوی یوکان دنالی که شــعار «هیوالی
سوپرشارژردار» را برای خود انتخاب کرده
دارای پیشرانه  8سیلندر  6.2لیتری است
که هماکنون به سوپرشارژر GenThree
و اینترکولر  TripleCooledمجهز بوده
و البته باید به این نکته اشــاره کنیم که
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سیستمهای یادشده درابتدا برای کاالوی
کوروت توســعه یافته بودند .بهلطف این
اصالحات خروجی 420اسب بخاری مدل
استاندارد به  560اسب بخار رسیده است.
تغییرات دیگر این خودرو محدود بوده اما
کاالوی یوکان دنالی به کفپوشهای ویژه،
ریموتی با طراحی مخصوص و نشانهای
متعدد کاالوی مجهز شده است .مشتریان
همچنین میتوانند کابین ،غربیلک فرمان
و پدالهای اسپورت و همچنین رینگهای
 20یا  22اینچی را ســفارش دهند ،خب

صحبت از آپشنها شــد و باید گفت این
شــرکت پکیج هندلینگ را ارائه میکند
که شامل میلههای پایدا کننده سفتتر و
فنرهای جدیدی است که ارتفاع خودرو را
حدود  2اینچ پایین میآورد .دیگر آپشن
این خودرو پکیج ترمز لمانز  GTبوده که
شامل کالیپرهای آلومینیومی و روتورهای
ترمز  350میلیمتری است .خودرویی که
در تصاویر مشاهده میکنید ظاهرا ً بهای
 120هزار دالری داشــته اما خود پکیج
 SC560سوپرشارژردار کاالوی را میتوان

با قیمت  17995دالر خرید .بدینترتیب
اگر آپشــنهای دیگر را نادیده بگیرید،
میتوان کاالوی یــوکان دنالی را بهبهای
حدود  85هزار دالر خرید .مدیرعامل این
موسسه میگوید« :با افزایش قابلتوجه
قــدرت پیشــرانه و وجــود ویژگیهای
سفارشی فراوان ،کاالوی قدرت بیشتری
را به شاسیبلندهای جنرال موتورز اعطا
میکند،مخصوصاًوقتیصحبتازظرفیت
یدککشی و رانندگی در جادههای خشن
باشد».

رونمایی از
اسنوموبیل نیسان

نیســان خودروی برفروی  370Zkiرا
همراه با شاســیبلند آرمادا در نمایشگاه
خودروی شــیکاگو بهنمایش میگذارد
که بهکمــک کیت تبدیل اســکی برای
بازیهای زمستانی ســاخته شده است.
چنــد روز قبل نیســان تیزری از یــک
خودروی اسپرت دوسرنشــین 370Z
منتشــر کرد که با صــدای بینظیر در
کوهســتان برفی پیش میتــازد .برای
کسانی که تاکنون اسنوموبیل یا خودروی
برفروی نیســان را ندیدهاند ،این خودرو
بســیار هیجانانگیز خواهد بود .نیسان
برای عالقهمندان ورزشهای زمستانی و
حرکت در برف خودرویی عرضه کرده است
که  370Zkiنام دارد .سالهای گذشته
نیسانکیتهایتبدیلخودروهایسواری
به خودروی برفرو را عرضه میکرد؛ ولی
اکنون قصد دارد گام تازهای بهسمت عرضه
محصوالت زمستانی بردارد .ممکن است
بسیاری دوست داشــته باشند خودروی
ککیتهایتبدیلبهخودروی
خودراباکم 

برفرو تغییر دهند ،ولی این کار خطرات
زیادی دارد؛ چونکه برای نصب کیت تبدیل
تواناییهای زیادی همراه با ابزار مخصوص
نیاز اســت و باید مراقب بود .البته نیسان
زنجیر و اسکی را به یک شرکت آمریکایی
سفارش داد که امکان نصب راحتی دارند،
اما این تجهیزات روی خودروهای اسپرت
کوچک نصــب نمیشــوند و گام بعدی
پروژه برداشــتن کامل خط انتقال قدرت
و چرخها است .کیت باالبرنده سفارشی
برای افزایش ارتفاع خودرو ســاخته شد؛
اما هنوز فضای الزم بــرای انطباق کیت
زنجیر با قطعات خــودرو و امکان حرکت
در مسیر برفی وجود نداشت .ارتفاع کیت
زنجیر از سطح زمین  ۹۱سانتیمتر است
که باید با اعمــال مالحظاتی روی خودرو
نصب شود و میتواند خودرویی کوچک را
به شاسیبلند برفروتبدیلکند.پایههای
سفارشــی برای فنربنــدی عقب خودرو
ساخته شــد و با نصب اسپیسرهای چرخ
 ۷.۶۲سانتیمتری روی توپی چرخ ،کیت

زنجیرامکاننصبدربیرونمحدودهداخلی
خودروپیداکرد.مسیرسیستمترمزواگزوز
خودرو باتوجه به شرایط جدید بازسازی
شدند؛ اما هنوز هم فضای قرارگیری چرخ
نیاز به تغییرات کمی برای تطابق با کیت
زنجیر داشــت که با انجام اصالحات برای
نصب زنجیر مناسب شد .البته تمامی این
تغییرات هنوز در قســمت عقب خودرو
انجام شــده بود و قســمت جلو خودرو
نیازمند مالحظات بیشــتری است .در
جلو اسنوموبیل نیســان سیستم تعلیق
مزاحمت کمی برای نصب اسکی داشت و
محلقرارگیریچرخنیزبااصالحاتیمواجه
شد .توپی چرخ در جای خود باقی ماند؛ اما
برای نصب اسکی نیاز به استفاده از آداپتور
بود تابتواندچرخشوحرکتتعلیقیخود
را حفظ کند .انجام این کار نیازمند نصب
قطعاتیبراینگهداریپیشرانهوجعبهدنده
است که عالوه بر این کار ،وظیفه حفاظت
قسمتهای زیرین خودرو از تکههای یخ
و مواد آسیبزا را برعهده دارند .بههمین

دلیل یک اســکید پلیت سفارشی نیز به
اجزای حفاظتی اضافه شــد تا صدمات
ناشــی از برخورد با زمین کاهش یابد و از
آن جلوگیری شود .پیشرانه و جعبهدنده
بهطور کامل بدون تغییر ماندهاند .قدرت
پیشرانه  ۳۳۲اســب بخار خواهد بود که
ازطریق جعبهدنده هفتسرعته اتوماتیک
به کیت زنجیر در عقب فرستاده میشود.
نیســان هنوز مشــخص نکرده که وزن
کیت تبدیل خودرو به نسخه برفرو چه
اندازه اســت؛ اما بهنظر میرسد بیشینه
سرعت و قابلیتهای پیچیدن خودرو در
این مورد نگرانکننده نیست .حرکت در
مســیرهای برفی از طریق این خودروی
برفروی نیسان  370Zمیتواند تجربه
هیجانانگیزی باشد؛ حداقل تا زمانی که
یاتاقانهای چرخ بیرون نیایند .نیســان
نسخه برفروی خودروی  370Zkiرا در
نمایشگاه شیکاگو  ۲۰۱۸نمایش میدهد
کههمراهباشاسیبلندنیسانآرمادامنتظر
بازدیدعالقهمندانخواهدبود.

گلفپرفروشترین
خودروی 2017اروپا

اگرچه که میزان فروش فولکسواگن گلف
در سال  2017کاهش یافته اما این خودرو
همچنان حرف اول را در بازار اروپا میزند و
باالتر از رنو کلیو و فولکسواگن پولو قرار
دارد.لیستپرفروشترینخودروهایسال
 2017تغییر چندانی را نسبت به لیست
سال  2016نشــان نمیدهد و تنها دو نام
جدید وارد لیست 100خودروی پرفروش
سال 2017قاره سبز شدهاند .این خودروها
عبارتند از :شاســیبلند کامپکت تویوتا
( C-HRرتبه  )52و آئــودی ( Q2رتبه
 .) 86با کاهش فروش شدید در نیمه اول

سال قبل ،فاصله دومین محصول محبوب
با پرفروشترین خودروی این بازار کم شده
است؛ با اینحال هم فولکس گلف حرف
اول را میزنــد .ایــن خودرو کــه برای
لوسومین ســال پیاپی به این عنوان
چه 
دست مییابد در سال  2017فروش 546
هزار دســتگاهی را ثبت کرده که نشان از
افت 3.4درصدی دارد اما سایر خودروهای
بازار اروپا باید برای مقام دومی بجنگند .در
این جنگ رنو کلیو با فــروش  369هزار
دستگاهی(رشدفروش 6.7درصدی)پیروز
میدان بوده و پس از آن نیز فولکسواگن

پولو با فروش  352هزار دســتگاهی قرار
گرفته اســت .این خودرو افت فروش 10
درصدیراتجربهکردهاست.دررتبهچهارم
یکی از بهترین شاسیبلندها یعنی نیسان
قشقایی با فروش 292هزار دستگاهی قرار
دارد که از رشد  6.1درصدی لذت میبرد.
این خودرو نهایت استفاده را از جابهجایی
نسلهای فورد فیه ســتا برده است .فیه
ستا با فروش  269هزار دستگاهی (افت
فروش  13.5درصدی) در ســال 2017
رتبه پنجم پرفروشترین خودروی اروپا را
کسب کرده است .رتبه ششم به اشکودا

اوکتاویا بافروش 267هزاردستگاهی(افت
 0.7درصدی) رسیده و پس از آن نیز ستاره
سال 2017یعنی فولکسواگن تیگوان با
فروش  267هزار دســتگاهی قرار گرفته
است .این شاسیبلند محبوب از رشد34.9
درصدی لذت میبرد .پس از آن نیز فورد
فوکوس با رشد  8درصدی و فروش 253
هزار دســتگاهی قرار داشته و نهایتاً رتبه
نهم و دهم نیز بهترتیب به پژو 208و اوپل
(واکسهال) آسترا رســیده است .این دو
خودرو بهترتیب فروش  250و  243هزار
دستگاهیداشتهاند.
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المبورگینیشاسیبلند

الکچری

چهره جدید «گاو خشمگین»

قوب
ســرانجام پس از مدتها انتظار ،شاسیبلند پرزر 
رق المبورگینی اوروس ( )Urusرســماً معرفی شد.
همانطور که در تصاویر مشــخص اســت ،مدل نهایی
اوروس شباهتهای بسیاری با مدل مفهومی معرفیشده
در سال  ۲۰۱۲دارد و شاید بتوان گفت طراحی آن حتی
خشنتر و تهاجمیتر است .با نگاهی به جلوپنجره بزرگ،
چراغهای جلو باریک و تزئینات بدنه میتوان اوروس را
یک شاسیبلند منحصربهفرد خطاب کرد؛ داستانسرایی
متفاوت طراحی اوروس ،در مشخصات فنی آن نیز ادامه
دارد .اوروس از یک پیشران ه هشتسیلندر Vشکل توئین
توربو با حجم  ۴لیتر ،قدرت  ۶۵۰اســب بخار و گشتاور
 ۸۵۰نیوتنمتر استفاده میکند که در کنار جعبهدنده
هشتسرعت ه خودکار  ZFبههمراه مبدل گشتاور (برای
اولینبار در محصوالت المبورگینی) ،قرار گرفته است؛
با اینحال مصرف سوخت این شاســیبلند پرقدرت از
حدود ۱۰.۵لیتر در ۱۰۰کیلومتر تجاوز نمیکند .بهلطف
سیستمتمامچرخمحرک(بهصورتاستاندارد)وسیستم
فرمانپذیری محور عقب که جزو میراث مدل اونتادور S
است ،اوروس بااستفاده از سیستم کنترل شروع حرکت و
توانایی رسیدن به حداکثر سرعت ۳۰۰کیلومتر بر ساعت،
در مدتزمان ۳.۵۹ثانیه بهسرعت ۱۰۰کیلومتر بر ساعت
میرسد .این شاسیبلند ایتالیایی از پلتفرم  MLBکه در
مدلهایی چون بنتلی بنتایگا ( ،)Bentaygaآئودی
 Q7و پورشه کاین استفاده شده اســت ،بهره میبرد.
مهندسان المبورگینی برای این شاسیبلند لوکس یک
پیشرانه هشتســیلندر تویین توربو درنظر گرفتهاند.
اوروس باتوجه به بهرمندی از پیشرانه قوی و جعبهدنده
هشتسرعته جزو ســریعترین شاسیبلندها محسوب
میشود .این خودرو قادر اســت طی مدتزمان 3٫59
ثانیه از حالت سکون بهسرعت  ۱۰۰کیلومتر درساعت
دست یابد .البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حداکثر
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سرعت اوروس نیز ۳۰۵کیلومتر درساعت ثبت شده است.
یعنی مالکان ثروتمند اوروس ،سوار یکی از سریعترین
شاسیبلندهای دنیا خواهند شد .اوروس با وزن ۲۱۵۴
کیلوگرم،یکیازسنگینترینخودروهایمدرنمحسوب
میشود؛ براساس ادعای مقامات المبورگینی ،شاسیبلند
این شــرکت ،بزرگترین ترمزهای دنیــا و روتورهای
سرامیک کربنی بزرگ ۱۷.۳اینچی در اکسل جلو بههمراه
کالیپرهای  ۱۰پیســتونی بههمراه دارد .رینگهای ۲۱
اینچی بهصورت استاندارد ارائه میشوند ،ولی خریداران
میتوانند رینگهای  ۲۲یا  ۲۳اینچــی را هم بههمراه
تایرهای سفارشی برند پیرلی ( )Pirelliسفارش دهند.
        حالتهای مختلف رانندگی

در طراحی کابین اوروس ،یک کنســول مرکزی و انواع
مختلف زاویههای زیبا و تماشایی جلبتوجه میکنند.
طرح مسطحشــده بخش پایینی فرمان و دکمه قرمز
اســتارت همانند طراحیهای موجــود در خودروهای
اسپرت است؛ دســتهدنده دقیقاً در جلو دکم ه استارت
قرار دارد و در کنار آن ،دکم ه انتخاب حالتهای رانندگی
مختلف کار گذاشته شده است .همانطور که پیشتر در
تیزرهای ویدئویی منتشرشده دیده بودیم ،شاسیبلند
اوروس بــه پنل دیجیتــال فرمان و انــواع مختلفی از
حالتهای رانندگی شامل استرادا ( ،)Stradaاسپرت،
کورســا ( ،)Corsaسابیا یا شــنی ( ،)Sabbiaترا یا
آفرود( )Terraو ن ِ ِو یا برفی ( )Neveمجهز اســت.
در زمان رانندگی در رملهای شــن و کویر میتوانید از
بوهوایی
حالت  SABBIAاستفاده کنید .در شرایط آ 
برفی و یخبندان نیز میتوانید از حالت رانندگی NEVE
بهرمند شــوید .از آنجایی که المبورگینی اوروس یک
شاسیبلندگرانقیمتبهحسابمیآید،عبورازمسیرهای
صعبالعبور چندان پیشنهاد نمیشود ،اما درصورتی که

مالک خودرو کمی هوس آفرودســواری بهسرش زده
باشد میتواند حالت  TERRAرا انتخاب کند .درحالت
 STRADAنیز خودرو کامال یک شاســیبلند آرام و
رامشدنی خواهد بود .البته رانندگی در حالت SPORT
و  CORSAدر اوروس نیاز به مهارت خاصی دارد زیرا
کنترل آن در دوحالت ذکر شده همانند رام کردن یک
گاو وحشی خواهد بود .دقیقا همانند دیگر محصوالت
المبورگینی .اولین نمونههای تولیدی از شاســیبلند
اوروس کــه در کارخانه المبورگینی واقــع در کومونه
سانتاگاتا بولونیزه ایتالیا ساخته میشود ،در سال ۲۰۱۸
عرضه خواهند شد .مدیران المبورگینی قصد دارند ساالنه
 ۳۵۰۰دستگاه اوروس را روان ه بازار جهانی کنند .اوروس
با پیشران ه توئین توربو تنها نسخ ه موجود در هنگام عرضه
خواهد بود که البته مدل پالگین هیبرید آن ،در ســال
 ۲۰۱۹عرضه خواهد شد.
        قیمت اوروس

المبورگینی درنظــر دارد اولین ســری از اوروس را در
بهار سال  ۲۰۱۸به مشتریان خوششانس خود بدهد.
البته پیش از هرچیز بهتر است کمی هم از قیمت درنظر
گرفته برای آن مطلع شویم .المبورگینی ،اوروس را در
بازار اروپا بدون درنظر گرفتن مالیات با قیمت ۱۷۱هزار
یورو بفروش خواهد رســاند ،اما مشتریانی که در ایتالیا
زندگی میکنند میتواننــد اوروس را با قیمت کمتری
خریداری کننــد .اوروس در ایتالیا با برچســب قیمت
 ۱۶۸هزار یورو بهفروش خواهد رســید .در بازار آمریکا
نیز اوروس بــا قیمت  ۲۰۰هــزار دالر بهفروش خواهد
رسید .باید دید که آیا المبورگینی قصد دارد تحویل این
خودرو را همانند تحویل سنتناریو بهصورت ویژه انجام
دهد یا خیر؟ المبورگینی ســنتناریو بهعنوان یکی از
گرانقیمتترین سوپراسپرتهای دنیا شناخته میشود.

پرونده

چارسو

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

سرما و بازار داغ تعمیرگاهها
نخستین برف که در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر
کشــور بارید ،خودروهای زیادی در خیابانها برفگیر
شدند ،یخبندان تعدادی را شاخبهشــاخ کرد ،گروه
دیگری یا روشن نشدند یا از حرکت ایستادند .شمار
خالصیافته هم چنان در ترافیک خیابانها ماندند که
عطای خوردرو سواری را به لقایش بخشیدند ،اما در این
میان بازار مکانیکیها و صافکاریها و باتریسازیها و...
چنان داغ بود که خیلیهاشان چندان وقت سرخاراندن
هم در این روزها پیدا نکردند .گرچه خیلی از مشکالت
پیشآمده در روزهای اخیر را میشــد بــا معاینات
دورهای خودرو برطرف کرد.
حمیدآقا مکانیک باسابقهای در شمال تهران است .او
دلیل اصلی مراجعات مردم در روزهای برفی را بهدلیل
بیتوجهی به چند مورد میداند :ضد یخ ،برفپاککن،
چراغ مهشکن ،بخاری ،باتری و رادیاتور.
فراموشی ضدیخ
او معتقد است تا سوزوسرما شروع نشده باید وضعیت
خودرو را از جنبههای مختلف بررسی کرد ،چراکه با
نخستین برف ممکن اســت گرفتار شویم .اتفاقی که
برای بسیاری از شهروندان در برف اخیر افتاد .حمیدآقا
میگوید :با آغاز ســرما حتما ضدیــخ را چک کنید و
مطمئن شوید که خودروتان ضدیخ دارد .ضمن اینکه،
مراقب باشید از عمر این ضدیخ نگذشته باشد؛ زیرا عمر
ضدیخها باتوجه به نوع کارخانه سازنده متفاوت است.
بهگفته او خیلی از افــرادی که به مکانیکیها مراجعه
کرده بودند بهدلیل بیتوجهی در اینباره ،خودرویشان
دچار ترکیدگی رادیاتور شــد و مجبور شدند هزینه
زیادی را برای این مورد بپردازند.
        الستیکها را فراموش نکنید

مورد دیگری کــه در روزهای ســرد بهمن گریبان
خیلیها را گرفت ،الستیکهای خوابیده بود .فشار باد
الستیکها در اثر سرما چنان کم شده بود که امکان
حرکت وجود نداشت .در اینخصوص تنها کافی است
یک دستگاه تنظیم فشــار باد تایر در اتومبیل داشته
باشید تا بهراحتی بر این مشکل فائق شوید .اما نکتهای
که در رابطه با الستیکها کمتر به آن توجه میشود
چککردن عاج الستیکها اســت .اگر عاج الستیک
خودرو شما صاف شــده باشــد ،احتمال تصادف در
فصل بارندگی بیشتر میشود .حمیدآقا معتقد است:
از الستیکهایی که عاجشان صاف شده ،بههیچوجه
در جلو خودرو استفاده نشود و حتما از الستیکهای
عاجدار برای چرخهای جلو استفاده شود .دلیل اصلی
استفاده از این الستیکها این است که همیشه فشار
بیشــتری روی چرخهای جلو وجود دارد و فرمان نیز
در چرخهای جلــو قرار دارد .بــه اینترتیب چنانچه
الستیکهای جلو عاجشان صاف شده باشد ،خطر ُسر
خوردن خودرو در سر پیچها وجود دارد .این موضوع
در روزهای برفی بهشدت به تصادفاتی تبدیل شد که
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میتوانستیم بهراحتی از آن جلوگیری کنیم.
        این بخاریهای دردسرساز

در کنار مکانیکی حمیدآقا ،باتریسازی آقابشیر هم
در روزهای سرد سال کم مشــتری ندارد .مخصوصا
بعد از برف اخیر که خیلی از رانندهها را مجبور کرد که
باالخره بخاری خودروشان را روشن کنند ،اما از قرار
معلوم بخاریها کار نمیکرد .آقابشیر میگوید :امتحان
سالمت بخاری خودرو کار سختی نیست ،کافی است
با سرد شدن هوا یکبار بخاری خودرویتان را روشن
کنید تا متوجه شوید که کار میکند یا خیر .بهتر است
این کار را در یک صبح زود که هوا ســردتر از ساعات
دیگر است انجام دهید تا نتیجه آزمایش شما واقعی
باشد .حواستان باشد اگر خودرو شما ترموستات ندارد،
حتما ترموســتات آنرا بازگردانیــد .برخی صاحبان
خودرو برای اینکه در فصل تابســتان خودرویشــان
همیشه در حالت خنک کار کند و داغ نشود ترموستات
خودرو را خــارج میکنند که البته ایــنکار از جانب
کارشناســان خودرو اصال توصیه نمیشــود زیرا به
برخی قطعات خودرو آسیب فراوان وارد میکند .اگر
خودرویی فاقد ترموستات باشــد در فصل سرد سال
اصال گرم نمیشود .در هوای معتدل ،موتور با اندکی
کار بهدمای نرمال و عادی میرسید ،اما در این هوا و
درمجموع در هوای سرد ،برای رسیدن دمای موتور به
حد نرمال و عادی کمی زمان الزم اســت .بسیاری از
موتورها ،حتی نمیتوانند در این شرایط یا هوای بسیار
سرد بهدمای نرمال و عادی خود برسند ،پس میتوان
گفت با شروع فصل سرما ،بسیاری از رانندگان باید با
رعایت نکاتی نهچندان مشکل ،شرایط را برای استفاده

بهینه از خودرو فراهم کننــد؛ اما همانطور که گفتم
یکی از مهمترین پارامترهایی که تحت تاثیر برودت
هوا قرار میگیرد ،دمای موتور است.
یکی از شایعترین عیوبی که برای انواع خودروها رخ
میدهد ،کمبود گرمای بخاری است .بهنحوی که فرد
میگوید :گرمای بخاری کم است یا اص ً
ال گرمایی ندارد.
این عیب ممکن است دالیل زیادی داشته باشد.
اگر بخاریتان خوب کار نمیکند ممکن است علت،
گرفتگی یا خرابی رادیاتور بخاری باشد .وقتی رادیاتور
بخاری نتواند بهخوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را
از آب به هوا منتقل کند ،بخاری گرمای الزم را نداشته
و خوب گرم نمیکند .در اغلب موارد ،رادیاتور عوض
میشود ،اما اگر مجاری آن تمیز شود ،میتوان به رفع
عیوب اقدام کرد.
        رادیاتورهای پرخرج

رادیاتور یکی از مهمترین اجزاء سیستم خنککاری
خودرو بوده که با تبادل حرارت با هوای جریانیافته
پیرامون خود موتور را خنک میکند .حمیدآقا معتقد
است کم شدن آب رادیاتور که در زمستانها هم خیلی
شایع اســت دلیل اصلی خرابی رادیاتور و مراجعاتش
در روزهای اخیر بوده اســت .او میگوید :کم شــدن
آب ماشین میتواند عواقب خیلی پرهزینهای داشته
باشد .مثال سوختن واشر سرسیلندر یکی از کمترین
آنهاست.
او ادامه میدهد :خودروهای جدیــد مثل پژو ۲۰۶
مجهز به سیســتم محافظتی هســتند که با نوشتن
کلمه  stopروی برد ماشین موتور را بهطور اتوماتیک
خاموش میکند ،اما درغیر اینصورت داغ شدن موتور

میتواند هزینه میلیونی روی دســت صاحب خودرو
بگذارد .حمیدآقا میگوید :وقتی سرسیلندر زیاد داغ
بشــود تاب بر میدارد و دیگر نمیتواند روی سیلندر
صاف بنشیند .در اینصورت عالوه بر هزینه خرید واشر
و دستمزد مکانیک باید سرسیلندر هم برای کفتراشی
به تراشــکاری برده شــود که گاهی اوقات الزم است
سوپاپها و گایدها نیز عوض بشود.
        خودرو استارت نمیزند

یکی دیگر از مشکالت شایعی که اینروزها خیلیها را
راهی مکانیکیها و باتریسازیها کرد مشکل استارت
نخوردن خودرو بود .آقابشــیر ،باتریســاز میگوید:
ســرمای هوا و کاهش دما باعث میشــود که باتری
خودرو انرژی کمتری تولید کند و روشن کردن موتور
خودرو توســط باتری در هنگام صبح سختتر شود؛
همچنین سرما باعث میشود که روغن موتور بهخوبی
جریان پیدا نکند و این شرایط باعث ایجاد فشار زیادی
روی باتری میشود.
اما شــرایط نادرتری که ممکن است اتفاق بیفتد این
است که در مسیر حرکت بنزین رطوبت وجود داشته
باشــد ،اگر این رطوبت یخ بزند و باعث انسداد مسیر
حرکت سوخت شــود ،موتور اســتارت نمیخورد.
احتمال ایجاد این شرایط در قسمتهایی که نازکتر
هستند و یخ بهراحتی آنها را مسدود میکند ،بیشتر
است.
حمیدآقا پیشــنهاد میکند :حین تالش برای روشن
کردن خودرو ،کمی کالچ را فشار دهید .این کار باعث
میشــود کاری که باتری باید انجام دهد کمتر شده
و احتمال روشن شــدن خودرو حتی در هوای سرد
بیشتر شود.
سولفاتهشــدن ســرباتریها نیز از مشکالت دیگری

بود که در این برف گریبان گروهی را گرفت .آقابشیر
پیشنهاد میکند که باتری را زیر کاپوت خودرو پیدا
کرده و کابلها را بادقت نگاه کنید .اگر نشــانههایی
از سولفاتهشدن در ســرباتری مالحظه کردید برای
برقراری جریان الکتریسیته و استارت خوردن خودرو
این مواد را پاک کنید .حتما دستکش و عینک محافظ
پوشــیده ،کابلهای باتری را قطع کنیــد (اول کابل
منفی) و باتــری را با یک مســواک و ترکیبی قوی از
جوش شیرین و آب پاک کنید .همیشه وقتی قرار است
دوباره کابلها را وصل کنید ،برای پیشگیری از شوک
الکتریکی کابل منفــی را در انتها وصل کنید .توصیه
میکنیم برای بهبود عملکرد باتری و برقراری هرچه
بهتر جریان الکتریسیته از انواع اسپریهای گریس در
بازار استفاده کنید.
یکی دیگر از روشهای حفظ عملکرد باتری استفاده از
شارژر باتری برای نگهداشتن باتری در حالت فولشارژ
است .اغلب باتریها طول عمر سه تا پنجساله دارند و
استفاده از شارژر باتری بهخصوص در مواقعی که برای
مدتی از ماشین استفاده نمیشود ،باعث حفظ شارژ
باتری و از بین بردن دردسرهای ناشی از شارژ باتری
به باتری شود.
        افزایش 10درصدی مراجعه به تعمیرگاه

علی رأســی رئیس اتحادیــه دارنــدگان تعمیرگاه
اتوسرویس ،توقفگاه و پارکینگ تهران هم در ارتباط با
توصیههای ایمنی به دارندگان وسایل نقلیه در فصل
سرما بهویژه روزهای ســرد و برفی به ایسنا گفت :ما
همواره بهدارندگان وســایل نقلیه تاکید میکنیم که
بهروز و بهصورت لحظهای و دورهای شرایط فنی وسایل
نقلیه خود را کنترل کنند تا از بروز هرگونه مشــکلی
جلوگیری بهعمل آید.

او ادامه داد :حال اگر کسی نتوانسته این کنترلهای
دورهای را داشته باشد ،باید هرچه سریعتر نسبت به
بهبود وضعیت فنی وســیله نقلیه خود اقدام کند و از
صحت ضدیخ ،برفپاککن ،چراغ مهشکن ،یخشکن و
زنجیر چرخ مطمئن شود.
رئیــس اتحادیه دارنــدگان تعمیرگاه اتوســرویس،
توقفــگاه و پارکینگ تهران با تاکید بــر اینکه ایراد و
نقص در وسایل نقلیه در شرایط برفی و سرما وضعیت
متفاوتی را نسبت به سایر روزهای سال ایجاد میکند،
گفت :مطمئنا اگر رانندگان در سرما و روزهای برفی
وسیله نقلیهشان دچار مشکل شــود شرایط متمایز
و سختتری را نسبت به ســایر روزهای سال تجربه
خواهند کرد؛ بنابراین توصیــه میکنیم که همواره
بهصورت لحظــهای و دورهای مســائل فنی خودرو
کنترل شود.
رأسی در ادامه با اشاره به اینکه رانندگان وسایل نقلیه
در روزهای سرد سال باید با سرعت مطمئنه حرکت
کننــد و از ترمز ناگهانی بپرهیزنــد ،گفت :در چنین
روزهایی رانندگان وسایل نقلیه چه در سرباالییها و
چه در سرازیریها بیشترین دقت را باید بهخرج دهند
و کامال با تمرکز رانندگی کنند .عــاوه بر این به آنها
تاکید میکنیم که با فاصله نسبت به سایر وسایل نقلیه
در حرکت باشــند ،چراکه کوچکترین سهلانگاری
موجب سانحه و راهبندان خواهد شد.
وی همچنیــن درمورد اینکــه افزایــش مراجعه به
تعمیرگاهها در چنین روزهایی از سال گفت :بسیاری
از دارندگان وســایل نقلیه با مراجعه به نمایندگیها
بهصــورت دورهای خــودروی مورد نظــر را کنترل
میکنند ،اما بهصورت میانگین حدود  5تا  ۱۰درصد
مراجعه به تعمیرگاههــا در چنین روزهایی باتوجه به
شرایط خاص پیشآمده افزایش مییابد.
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آیا میدانید؟

خودروینوراچگونهآببندیکنیم
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال بازار خرید
خودرو هم مانند بســیاری از بازارهای دیگر گرم است.
اگر اینروزها قصد خرید یک خودروی صفرکیلومتر را
دارید یا بهتازگی خــودرو صفرکیلومتر خریدهاید بهتر
است به چند نکته در رفتار با خودرو نو توجه کنید تا عمر
خودرویتان افزایش یابد .بعضی افراد تصور میکنند که
موتور خودروهای جدید بهواسطه افزایش دقت در ساخت
موتور ،نیازی به آببندی ندارد .هرچند که بسیاری از
آداب آببندی خودروهای قدیمی ،نظیر تنظیم کاربراتور
و سیستم جرقه ،فیلرگیری و ...در خودروهای امروزی
دیگر انجام نمیشود ،اما حقیقت این است که هنوز هم
هزار کیلومتر اول ،دورانی حیاتی برای موتور خودرو بوده
و آببندی صحیح موتور ،موجــب افزایش دوام آن در
درازمدت میشود .آببندی صحیح میتواند باعث حفظ
سالمت موتور خودروی شما و صرفهجویی در هزینهها
شود و عمر خودروتان را افزایش دهد.
     چک کردن کامل موتور خودرو

قبل از روشــن کردن موتور مطمئن شــوید که تمام
متعلقات موتور سر جایشان قرار گرفتهاند؛ هرچند که
خودروهای امروزی چندین مرحله کنترل کیفی را پشت
سر گذاشتهاند اما پیش از استارت زدن خودرو پیشنهاد
میکنیم که حتماً کاپوت را باال بزنید و نگاهی بیندازید.
شاید یک سیم یا یک پیچ ،شل بهنظرتان بیاید .بهویژه
سالمت وایرها (سیمهای قطوری که به قسمت باالی
موتور کشیده شدهاند و برق جرقه را تأمین میکنند) و
کابلهای سرباتری را بررسی کنید.

کمشدن آب رادیاتور باشید .بهطور کلی نشتی مایعات
در خودروهای صفرکیلومتر چندان دور از ذهن نیست.
بههمین دلیل مرتب مایعــات خودرو را بازدید کنید.
درصورتی که پس از اســتارت زدن با گذشــت چند
دقیقه از کارکــردن موتور هنوز چراغ هشــداری در
صفحه پشت آمپر روشن بود ،بهخصوص چراغ چک
موتور ،در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز
مراجعه کنید.

     آب خودرو را چک کنید

در دفترچه راهنمای خودرو میتوانید بهخوبی شــیوه
چک کردن مایعات خودرو را بیاموزید .روغن موتور و مایع
خنککننده (آب رادیاتور) را چک کنید و درصورتی که
سطح روغن موتور کمتر از مقدار مجاز است ،بهتر است
پیش از روشن کردن خودرو ،با کمک یک مکانیک سیار،
روغن موتور را کامال تخلیه و از نو پر کنید ،چراکه ترکیب
چند نوع روغن موتور ممکن است باعث رسوبگرفتن
موتور شــود .برای آب رادیاتور حتما از مایع مخصوص
استفاده کنید و آب لولهکشی را در رادیاتور نریزید .بعضی
از موتورهای جدید نیازمند نسبت بسیار باالی ضدیخ
در آب رادیاتور هستند که در اینزمینه باید به دفترچه
مراجعه کنید .پس از نگاهی به مایع هیدرولیک و ترمز،
اگر چراغ هشدار بنزین روشن نیست ،میتوانید خودرو
را روشن کنید.
     روغن خودرو را چک کنید

حتما تا پیش از طی شدن هزار کیلومتر روغن موتور
را در نمایندگیهای مجــاز تعویض کنید و اطمینان
حاصل کنید که از روغن توصیهشــده توسط سازنده
و فیلترهای مرغوب استفاده شود .استفاده از روغن و
فیلتر غیرمرغوب عمر موتور را بهشدت کاهش میدهد.
دقت کنید که در هزار کیلومتر اول ممکن است شاهد

حتما تا پیش از طی شدن
هزار کیلومتر روغن موتور
را در نمایندگیهای مجاز
تعویض کنید و اطمینان
حاصل کنید که از روغن
توصیهشده توسط سازنده
و فیلترهای مرغوب
استفاده شود .استفاده از
روغن و فیلتر غیرمرغوب
عمر موتور را بهشدت
کاهش میدهد .دقت کنید
که در هزار کیلومتر اول
ممکن است شاهد کمشدن
آب رادیاتور باشید

     تعویض سریع روغن و فیلتر

در موتورهای نو که درحال آببندی هستند ،باید روغن
و فیلتر را زودتر عوض کنید .پیشنهادهای متفاوتی برای
زمانبندی تعویضهای روغن و فیلتر توسط شرکتها و
افراد مختلف داده شده است .شما بسته به توصیه کارخانه
سازنده و صالحدید خودتان میتوانید یک برنامه دقیق و
مناسب برای تعویض روغن و فیلتر انتخاب کنید.
     با سرعت و دور موتور متغیر رانندگی کنید

در  320کیلومتر اول بهنحوی با خودرو رانندگی کنید
که دور موتور و میزان فشــار وارد بر موتور متغیر باشد.
بهطور دائمی فشار باالیی بر ماشین نیاورید و با دور پایین
رانندگی کنید؛ همچنین سعی کنید تا حد امکان خودرو
خالی باشد .گهگاهی درحالی که خودرو درحال حرکت
است ،با فشــار بر پدال گاز ،دور موتور را از دور  2000تا
 3500باالببریدتاقطعاتیمانندرینگپیستونآببندی
شــوند ولی بعد از این کار ،موتور باید کمی با دور پایین
استراحت کند .اگر خودروی شما دندهای است ،پس از
طی صد کیلومتر ،درحالی که خودرو در یکی از دندهها
درگیر است پدال گاز را تا نصف فشار دهید و دور موتور
را به 4هزار دور در دقیقه برسانید و بدون اینکه دنده را
خالص کنید پدال گاز را رها کرده و اجازه دهید خودرو
آزادانه حرکت کند تا سرعت آن به 30کیلومتر در ساعت
کاهش یابد .اینکار را  5تا  6بار انجام دهید .چندبار پدال
گاز را تا انتها فشار دهید و دور موتور را به  4500دور در
دقیقه برسانید و مانند حالت قبل اجازه دهید سرعت
خودرو با قل خوردن تا 30کیلومتر در ساعت کاهش یابد.
تــا  800کیلومتر بعــدی بهصورت عــادی رانندگی
کنید ،دور موتور را زیــر  4500دور در دقیقه نگه دارید
و مدتزمان کارکردن موتــور در دور آرام یا آیدل را به
حداقل برسانید .بهعبارت دیگر اجازه ندهید خودرو درجا
کار کند .بههمین دلیل بهتر است در 800کیلومتر اول ،از
رانندگی در ترافیک سنگین پرهیز کنید.
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خرید

نکتههایی برای خرید
خودرو دست دوم

این روزها بازارهای رســمی و غیررسمی زیادی برای
نمایش و فروش خودروهای دســت دوم در کشــور
فعال شده اســت .از کنار بزرگراهها و خیابانها گرفته
تا انوا عواقسام فضاهای مجازی بســیاری از افراد برای
خریدوفروش خودرو اقدام میکنند .اما خیلی از کسانی
که برای خرید خودرو به این بازارها مراجعه میکنند،
اطالعات کافی نسبت به موضوعات فنی خودرو ندارند
و ممکن اســت تحت تاثیر صحبتهای فروشندگان
قرار بگیرند که بعضا ممکن اســت اغراقآمیز یا حتی
غلط باشــند یا اینکه برخی فروشــندگان با واکس و
پولیشکردن بدنه و تمیزکاریهــای زیروبم خودرو،
چشم خریدار را از ایرادات احتمالی دور نگهدارند .توصیه
ما این اســت که حتما با یک کارشناس مجرب به این
بازارها مراجعه کنید .بسیاری از کارشناسان معتقدند
خرید اتومبیل دست دوم یکی از بزرگترین ریسکهایی
است که ممکن است هرکس در زندگی مرتکب شود.
خریداران تازهکار معموال شیفته وضع ظاهری خودرو
میشوند و البته مکافات این زودباوری را نیز پس خواهند
داد .در اینجا سعی کردیم به مواردی که به شما در خرید
اتومبیل دست دوم کمک میکند  ،اشاره کنیم.
 )1به خوردگی و زنگزدگی بدنه ماشین توجه کنید.
راه تشخیص آن حرکت دادن آهنربا روی بدنه ماشین
است .اگر آهنربا به قسمت وســیعی از بدنه نچسبد
نشانگر آن است که این قسمت بهخاطر تصادف از بین
رفته و با بتونه پر شده است .اگر قسمتهای ازبینرفته
زیاد باشد از خریدن ماشین صرفنظر کنید.
 )2به همهجای ماشین بهصورت عمودی فشار زیادی

44

وارد کنید .در حالت طبیعی باید ماشین بهشکل اولیه
خویش بازگردد ،اما اگر ماشین شروع به لرزیدن کرد
نشانگر آن اســت که سیســتم تعلیق اتومبیل نیاز به
تعمیر دارد.
 )3درها و پنجرهها و در کاپوت و صندوق عقب را چک
کنید و ببینید که بهراحتی باز و بسته میشوند و کلیدها
راحت در قفلها میچرخند.
 )4پارگی صندلیها را بررسی کنید و کفی ماشین را کنار
بزنید ،اگر قسمتی از کف ماشین زنگ زده باشد این بهآن
معناست که آب بهزودی به داخل ماشین نفوذ میکند.
 )5برق ماشــین را بهدقت بررســی کنیــد :چراغها،
راهنماها ،بوق و ...و آبپاشها.
 )6به کیلومترشــمار نگاه کنید ،راننــده معمولی در
سال  12هزار کیلومتر ماشین میراند اما اتومبیلی که
درخدمت شرکت است در ســال  40هزار کیلومتر راه
میپیماید.
 )7موتور را بررسی کنید تا هرگونه عالمت تعمیری را در
آن بیابید .این عالمات عبارتند از :روغنکاری جدید یا
لحیم و گاهی اوقات تمیزی غیرعادی زیر درپوش موتور.
 )8مکانهایی را که آب به بیرون ترشح میکند را بهدقت
بررسی کنید .تعویض شیلنگ آب کار آسانی است اما اگر
آب از رادیاتور ترشح کند باید آنرا تعویض کنید و این
کار هزینه سنگینی دربر دارد.
 )9موتور را روشن کنید و بگذارید بهآرامی حرکت کند
(بچرخد) .دیده شــده که بعضی از بنگاهداران متقلب
روغن غلیظ در موتور و جعبهدنــده میریزند تا مانع
شنیده شدن صداهای ناهنجار موتور شوند.

 )10میله اندازهگیری روغن را بررسی کنید ،اگر روی آن
خیابانهای مایل به خاکستریرنگ یا قطرات آب دیدید
نشانه خرابی رینگ پیستون است.
 )11درپوش کارتر را بردارید ،بهگونهای که از رو غن پر
شــود .وجود بخار یا دود نشانگر خرابی بزرگ است که
باید موتور را تعویض کنید ،بعد از اینکه موتور را  5دقیقه
روشن گذاشتید اگر دود ساده از اگزوز خارج شد داللت
بر وقفه بر کاربراتور میکند ،اما اگر دود آبی بود نشانگر
این است که کاربراتور باید با هزینه سنگینی تعمیر شود.
 )12باتری را بررســی کنید ،یعنی ابتــدا چند دقیقه
روشن کنید و ببینید که بعد از آن موتور بهراحتی روشن
میشود؛ سپس فرمان را در سرازیری که شیبش تند و
چوخم باشد امتحان کنید و ببینید که صدایی از آن
پرپی 
خارج نمیشود سپس ماشین باید در مسیر مستقیم و با
سرعت  100کیلومتر در ساعت حرکت کند.
 )13ترمزها را امتحان کنید .اگر مجبور باشید آنرا تا
آخر یا ماشین هنگام ترمز گرفتن به اینسو و آنسو مایل
شود یا صدایی از آن خارج شود نیاز به تعمیر فوری دارد،
زیرا این امور خطری جدی برای راننده بهوجود میآورد.
 )14به هر صدای غیرعادی داخل ماشین گوش کنید،
اگر هنگام پیچیدن از چرخهای جلــو صدای بلندی
خارج شد نشانگر وجود مشکل در سیستم کمکفنر
اتومبیل است.
 )15در سرعت زیاد (50کیلومتر در ساعت) دست خود
را از روی فرمان بردارید ،اگر ماشین لرزید یا به این سمت
و آن سمت کشیده شــد یا از خط مستقیم خارج شد
فرمانها نیاز به میزانشدن و تعمیر دارند.
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راز صـنـعـت

پــرونــده
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