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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 برطرف ســازی نیازهای جدید مشتریان در 
زمینه های مختلف مخصوصا کاهــش آالینده های 
زیست محیطی، افزایش ایمنی، استفاده از تجهیزات 
کمکی الکترونیکــی و درنهایت خودروهای خودران  

پیش می رود.
به عنــوان مثــال در حــوزه کاهــش آالینده های 
زیست محیطی تغییرات پرهزینه ای از قبیل انتخاب 
نوع و بهینه سازی موتور وسایل نقلیه از هر نوع خواه 
بنزینی، دیزلی، هیبریــدی، الکتریکی یا هیدروژنی 
یا سبک ســازی خودروها و... را برای خودروســازان 
به دنبال 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  ویژگی های ایمنی مانند هشدارهای نابینایان 
و ترمز خــودکار قبــل از برخورد، امکانــات راحتی 
و ســرگرمی مانند قابلیت پارک خــودکار، نمایش 
صفحه گوشی های هوشــمند در داشــبورد و... که 
سرمایه گذاری سنگین و مشکالت عدیده ای را برای 

خودروسازان ایجاد کرده اند نمونه هایی از این موارد 
هستند.

شاید عدم همخوانی سیاست ها و استراتژی های ترجیحا 
بلندمدت تر خودروسازی با سیاست ها و استراتژی های 
پرشــتاب و تغییر صنعت دیجیتال و اتوماسیون، در 
ســال های اخیر یکــی دیگــر از چالش هــای اصلی 
خودروســازان جهان در برطرف سازی نیازهای جدید 
مشتریان باشد. این امر می تواند با در نظر گرفتن طیف 
وسیع تغییرات در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش 
به خودی خود بحران بزرگی را در اتخاذ سیاســت های 

سرمایه گذاری 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 
منطقه ای چالش دیگر پیش روی خودروسازان بوده 
است که بیش از پیش باعث تقویت سیاست های ادغام 
و مشارکت از سوی خودروســازان جهانی و عناصر 

اصلی زنجیره تامین ایشان شده است.
رکود اقتصادی فراگیر و بحران های مکرر اقتصادی نیز 
در این شرایط مزید بر علت شــده و دشواری تدوین و 
اجرای استرتژی های سرمایه گذاری در صنعت خودرو 
را صدچندان کرده است. این مسئله مشارکت هایی با 
زمینه صرفا مالی را ایجاب کرده، ولی از ســوی دیگر 
باتوجه به باال بودن ریسک سرمایه گذاری تمایل را در 
سرمایه گذاران بالقوه کاهش خواهد داد؛ بنابراین تدوین 
استراتژی های پایدار و مدیریت ریسک سرمایه گذاری 

راه حل اصلی برای جذب موسســات سرمایه گذاری و 
شرکت های بیمه در صنعت خودرو خواهد بود.

درک صحیــح محیــط و پیش بینــی قدم به قــدم 
حرکت های خودروسازان چالش اصلی شرکت های 
بزرگ قطعه سازی درکنار تدوین سیاست های دقیق 
و کم مخاطره تر ســرمایه گذاری در راســتای ایجاد 
بستر مناسب برای جذب ســرمایه گذاران و استفاده 
بهینه از منابع مالی می توانــد چالش اصلی مدیران 
ارشد شرکت های بزرگ قطعه ســازی را شکل دهد؛ 
همچنین باتوجه بــه موارد ذکرشــده و پیش بینی 
تغییرات اساسی در سیاســت های خودروسازان در 
تعاریف قدیمی تعامــل با تامین کننــدگان اصلی، 
می توان بااطمینان نتیجه گرفت که انتخاب بهترین 
راه ها برای ایجاد تمایز با رقبا و همچنین بقاء و پایداری 
در فضای مه آلود کسب و کار فعلی بستگی مسقیم به 

این هوشمندی استراتژیک خواهد داشت.
در چنین شرایطی هوشمندی استراتژیک می تواند 
به عنوان ضرورت کســب و کارهای رقابتی، تسهیلگر 
تحقق اهداف و پیشــبرد برنامه ها در ســه ســطح 
راهبردی شــراکت های اســتراتژیک و اقتصادی در 
صنعت خــودرو  برای کاهش ریســک های پایداری 
کسب و کار، مدیریت موثر سبد محصوالت و خدمات 
برای سودمندســازی عملیات و نیز سطح عملیات و 
فرآیند برای همسوسازی وظایف سازمانی با پیشبرد 
اهداف، راهگشای شرکت ها در حفظ و توسعه بازار و 

رشد مستمر سازمانی شان باشد.

لزوم تکیه بر هوشمندی استراتژیک
در شرایط امروز صنعت خودرو

 هومان سپهری - مدیر طرح و برنامه و تضمین کیفیت اورند پیشرو

سرمقاله



رویداد

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

و رونمایي از خودروهاي داخلي و خارجي است.
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گزارش

جزئيات يك قانون كه در سكوت جان مردم را مي گيرد

كالنشهرها؛ قلمرو 
خودروهاي فرسوده

14 ســال از زمانــي 
که طــرح ازرده خارج 
کــردن و جایگزینی 
خودروهاي فرســوده 
در مجلس تصویب شد 
مي گذرد. 17 فرودین 1382،  درحالي که 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 آیین نامه 
نحوه ازرده خارج کردن خودروهای فرســوده را پس 
از کش و قوس های فراوان در هیــأت وزیران تصویب 
کرد. قانوني که تا امروز به مرحله اجرا نرسید و با گذر 
زمان و تغییرات ایجاد شــده در آن،  تنهــا بار مالي و 
فشارهاي اقتصادي اش بیشتر شــد. خودرویي که با 
هزینه متوســط ســه میلیون تومان در سال 1382،  
مي توانست جایگزین شــود حال نیاز به 20 میلیون 
تومان دارد تا ازرده خارج شــود، درحالي که در این 
ســال ها آمار خودروهاي فرسوده به مرحله اي رسیده 
اســت که اکنون 1.2 میلیون خودروی فرســوده در 
کشور وجود دارد که باید ازرده خارج شود و پیش بیني 
مي شود آمار اسقاط در سال 1404 باید به بیش از 1.4 
میلیون خودرو برســد؛ بنابراین اگر مسئوالن فکري 
به حال اجراي این مصوبه نکنند،  هرسال اوضاع وخیم تر 
و غیرقابل کنترل تر مي شود و درنهایت کالنشهرها به 
قلمرو خودروهاي اسقاطي تبدیل مي شوند که نفس را 

از مردم مي گیرند. 

قولرئيسجمهور
حس روحاني،  هم مانند روســاي جمهور پیشین بار 
دیگر بر ازرده خارج کردن خودروهاي فرسوده تاکید 
کرد. او در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای و درون شــهری و طرح های اشــتغالزایی،  با 
بیان اینکه خودروهای فرســوده باید به طور کامل از 
رده خارج شوند، گفت: » اقدامات در راستای نوسازی 
ناوگان فرسوده با کندی همراه است و این نمی تواند ما 
را به مقصود و هدفی که درنظر داریم ، برساند و مانند 
شناگری هستیم که در شــدت جریان آب در جهت 
مخالف شنا می کند. باید راه پرشتابی برای غلبه بر روند 

سریع آلودگی محیط زیست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم موضوع 
اصالح ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده 
را تا پایــان فعالیتش ادامه می دهــد، گفت: امروز در 
کالنشــهرها بخش اعظمی از آلودگی هــوا به خاطر 
سوختی است که مصرف می شــود و دولت با تالش 
مردم در حال انجام اقداماتی است تا بتواند قدم به قدم 
آلودگی ها را به طور ساالنه کاهش دهد. باید نقص های 

اصلی را پیدا کرده و درراستای رفع آنها تالش کنیم، 
اظهار داشت: باید خودروهای فرســوده را از صنعت 
حمل و نقل کشور خارج کنیم، چراکه امروز براساس 
گزارش ها، خودروهایی حتی با عمر 70 سال در کشور 
وجود دارند و تردد این خودروهــا، آرامش و زندگی 
مردم را دچار آســیب خواهد کرد. حتی افرادی که با 
این خودروها کار می کنند 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 می دهیم 
آن است که دولت دوازدهم مصمم تر از دولت یازدهم 
اهتمام دارد که خودروهای فرسوده را در اسرع وقت از 
ناوگان حمل و نقل جاده ای برون شهری و درون شهری، 
خارج کند و تالش ما این است که بتوانیم در سال های 

پیش رو آن را به انجام برسانیم.

راهپرپيچوخميكمصوبه
وعــده روحاني بــراي ازرده خــارج کــردن کامل 
خودروهاي فرســوده درحالي اســت که براســاس 
اصالحیه مصوبه سال 82 که یک سال بعد و در تاریخ 
2۶ آبان 1383 به تصویب هیأت وزیران رسید، طرح 
پرکش و قوس جایگزیني خودروهاي فرســوده،  وارد 
مرحله تازه ای شــد. متعاقب آن با تعیین سهمیه 10 
هزار دستگاه خودرو برای دو خودروساز عمده کشور، 
مقرر شــد تا کار جایگزینی خودروهای فرســوده تا 
سقف 20 هزار خودرو با محاســبه آنچه قباًل توسط 
خودروســازان صورت گرفته تا پایان سال 83 ادامه 
یافته و برای سال 84 نیز وعده هایی برای خروج 2۵0 

تا300 هزار خودرو فرسوده داده شد. 
این وضعیت درحالي هنوز ادامه دارد که براساس قانون 
برنامه چهارم توســعه که در مجلس هفتم به تصویب 
رسید، مقرر شد تا پایان برنامه چهارم تمامی خودروهای 
فرسوده ازرده خارج شوند، درحالي که تا سال 1388، 
 یعني یک ســال مانده به پایان برنامه چهارم توسعه، 
تنها ۶00هزار دســتگاه خودروی فرسوده از مجموع 
یک میلیون و 800هزار خودروی فرسوده ازرده خارج 
شــده که این امر اجرای کامل طرح را تا پایان برنامه 
چهارم غیرممکن کرد. تاخیــر در روند اجرای طرح، 
منجر به آن شد که در سال 88 مسئوالن برای جبران 
تاخیرهای به وجود آمــده خروج ســاالنه ۶00هزار 
دستگاه خودروی فرســوده در دو روش جایگزینی و 
طرح ویژه اســقاط را در برنامه کاری خود قرار دهند. 
برای پیشبرد بهتر طرح نیز مقرر شد تا در این مرحله 
دولت تنها به عنوان واسطه عمل کند و خودروسازان 
به صورت جدی وارد طرح شوند در این مرحله از طرح 
خودروسازان موظف شــدند، عالوه بر تامین خودرو 

بودجه این طرح را نیز بــرای متقاضیان تامین کنند، 
واگذاری تامین منابع مالی طرح به عهده خودروسازان 
درحالی صــورت گرفت کــه آن زمان شــرکت های 
خودروســاز به دلیل تحریم هاي جامعه جهاني علیه 
ایران،  با مشکالت مالی زیادی مواجه بودند به طوری 
که اعالم کردند،  با این شرایط امکان تامین بودجه چند 
میلیاردی برای طرح خروج خودروهای فرسوده برای 
خودروسازان مقدور نیســت به این ترتیب از آن زمان 
تاکنون این طرح یا اجرا نشد یا سرعت اجراي آن آنقدر 
ُکند بود که به چشم نیامد. درمقابل آمار خودروهایي که 
در این سال ها به خیابان هاي شهر وارد شدند،  چندین 
برابر خودروهاي فرسوده اي است که ازرده خارج شدند، 
 نتیجه سال ها غفلت مسئوالن کار را به آنجا کشاند که 
امروز نه تنها ترافیک در کالنشــهرها تبدیل به معضل 
شده بلکه آلودگي هوا هم هرروز وضعیت بدتري پیدا 
مي کند،  امسال آمار تعطیلي مدارس به علت آلودگي 
هوا آنقدر زیاد بود که از شمارش هم خارج شده است و 
بارها شهر به حالت نیمه تعطیل درآمده و سالمت مردم 

تهدید مي شود.

دولتمقصرماجرا
قول حسن روحاني به مردم و صحبت از مصمم بودن 
دولت دوازدهم براي خروج خودروهاي فرســوده از 
ناوگان حمل و نقل کشور،  درحالي است که از ابتداي 
امســال تاکنون،  نمایندگان مجلس شوراي اسالمي،  
درباره متوقف ماندن طرح خروج خودروهاي فرسوده 
از ناوگان حمل و نقل کشــور که در سال 82،  مصوب 
شــد،  انتقادهایي کرده اند. انتقادهایي که با افزایش 

 ریحانه جاویدی
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موج آلودگي هوا،  بر شــدتش افزوده شد و حال توپ 
به زمین رئیس جمهور افتاده تا پس از 14 سال به این 
قانون جامه عمل بپوشــاند. فروردین ماه امسال،  ولي 
ملکي،  عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی،  با بیان اینکه طرح تعویض خودروهاي فرسوده 
متوقف مانده است،  درباره علت این اتفاق گفت: » در 
مجلس هفتم طرحی به تصویب رسید مبنی بر اینکه 
ساالنه حداقل 400 هزار خودرو فرسوده ازرده خارج 
شده و خودروهای جدید جایگزین آنها شود. در این 
طرح حمایت هایی از سوی دولت و خودروساز صورت 
می گرفت که شــامل خودروهای حمل و نقل عمومی 
و همچنیــن خودروهای شــخصی بــود، به گونه ای 
که در خودروهای شــخصی هرکســی که خودروی 
فرسوده خود را اسقاط می کرد خودرویی جدید به او  
تحویل داده می شــد. درخصوص خودروهای ناوگان 
حمل و نقل عمومــی هم برای خودروهــای بزرگ تر 
همچون اتوبوس و مینی بوس تا 80 درصد هزینه آن را 
دولت پرداخت می کرد و 20 درصد باقی مانده را نیز 
سازمان های حمل و نقل عمومی همچون شرکت واحد 
پرداخته، یا درباره مینی بوس ها 20 درصد بقیه را خود 

سازمان های مربوطه پرداخت می کردند.
ملکی ادامه داد: در خودروهای کوچک ازجمله سواری 
و تاکسی در گذشته این گونه بود که افراد برای تعویض 
خودروی فرســوده خود، ۵ میلیون تومان پرداخت 
کرده و مابقی آن برعهده خودروســاز و دولت بود، اما 
متاسفانه امروز از این مشوق ها خبری نیست و از سال 
92 این طرح متوقف شده و هرگونه حمایتی برای ازرده 
خارج کردن خودروهای فرسوده ازبین رفته یا به حالت 

نیمه متوقف تبدیل شده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه امروزه طــرح تعویض و 
جایگزینی خودروهای فرســوده، وضعیت مناسبی 
ندارد، افزود: تنها اخیرا ایران خــودرو برای تعویض 
۵ هزار دســتگاه تاکســی  تخفیفاتی را اعمال کرده 
به طوری که تسهیالتی با سود 23 درصد به متقاضیان 
تعویض خودروی فرسوده داده شده که 7 درصد آن را 
ایران خودرو و 1۶ درصد مابقی برعهده وام گیرنده ای 
است که تاکســی ســمند یا پژو 40۵  از این شرکت 
تحویــل می گیرد؛ همچنیــن ۵ میلیــون تومان به 
خودروی فرســوده ای که برای اســقاط تحویل داده 

می شود به راننده متقاضی پرداخت می شود.
ملکي تنها نماینده اي نیست که دولت را مقصر اصلي 
متوقف ماندن طرح ازرده خارج کــردن خودروهاي 
فرســوده مي داند، باوجود آنکه خودروسازان متولي 
ازرده خــارج کردن خودروهاي فرســوده به شــمار 
مي روند، اما  آبان ماه امسال، سعید باستانی، سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
هم اظهارنظري مشابه ملکي داشت و بیان کرد: »در 
قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بخشی 
از خودروهای فرسوده را باید با همکاری شرکت های 
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 به تنهایی نمی توانند 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«.

واردكنندگانقطعهملزمبهاسقاطخودروهاي
فرسودهشوند

با این وجود برخي اعضاي کمیسیون صنایع مجلس، 
نظــر دیگري دارنــد و معتقدنــد،  خودروســازان و 
واردکننــدگان قطعات خودرو باید بــه جریان ازرده 
خارج کردن خودروهاي فرسوده کمک کنند. در این 
زمینه،  نادر قاضي پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس،  مي گوید:  » کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
پیشنهاد داده اســت تا خودروســازان به ازای تولید 
۵ دستگاه خودروی سبک و ســنگین یک خودروی 
فرسوده را اسقاط کنند. مجلس به دنبال این است تا 
تعداد اسقاط خودروهای فرســوده را در ازای تولید 
محصوالت داخلــی افزایش دهد، با اجرا شــدن این 
مصوبه در ســال 97، مجلس به دنبال این است تا در 
سالیان آتی تعداد اسقاط خودروهای فرسوده در ازای 

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 قطعه سازی 
در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده باال در 
هر کشوری بســیار نقش آفرین است و درحال حاضر 
تولیدات صنعت قطعه سازی داخلی به لحاظ کیفیت 
قابل رقابت با محصوالت مشــابه خارجی اســت. در 
این راستا برای محدود کردن واردات قطعات خودرو 
به کشور باید  واردکنندگان قطعات خودرو به کشور را 

ملزم به اسقاط خودرو فرسوده کرد.
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گزارش

آخرین روزهای اردیبهشت ماه 9۶ بود که چهارمین 
دوره انتخابات شهروروستا برگزار و منتخبان مردم در 
سراسر کشور به ساختمان های شهرداری در شهرهای 
مربوطه راه پیدا کردند. شــهر تهران هم از این قاعده 
مستثنی نبود و لیست 21 نفر از اصالح طلبان 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 7 ماه از روی کار آمدن 
شورای شهر جدید در پایتخت گذشته و تصمیمات و 
قوانین جدیدی هم درباره شهر تهران توسط اعضای 
شورا به تصویب رســیده اســت. اما اگر بخواهیم به 
جنجالی ترین مصوبه شورای شهر تاکنون اشاره کنیم 
قطعا پای اجرای قانون جدیــد طرح ترافیک به میان 
خواهد آمد. مصوبه ای که سروصدای فراوانی را به راه 
انداخته و مخالفان فراوانی را به خود دیده اســت. اما 
برای بررسی طرح جدید ترافیک پایتخت از فروردین 
97 ابتدا بهتر اســت تاریخچه این طرح را در تهران 
بررسی کنیم و سپس سراغ بررسی طرح مصوب برای 

سال آینده برویم.

29سالقدمتو11مرحلهتغييرات
تاریخچه اجرای طــرح ترافیک در تهــران به اولین 
روزهای پس از انقالب شکوهمند اسالمی بازمی گردد 
و گام اول ایجاد مســیرهای مجزا و مشــخص برای 
اتوبوس ها درخیابان های اصلی شهر بود که از شهریور 
۵8 به مرحله اجرا درآمد تا اســتفاده از وسایل نقلیه 
شــخصی کاهش پیدا کند. در مرحله بعدی تصمیم 
بر این گرفته شد تا محدودیت هایی برای خودروهای 
تک سرنشین اعمال شود. این مرحله از طرح به منظور 
بهبود نسبی ترافیک با ایجاد محدوده ای در مرکز شهر 
- از شمال خیابان طالقانی از غرب تا خیابان حافظ، از 
جنوب تا خیابان مولوی و از شرق تا خیابان مصطفی 
خمینی از تاریخ اول آبان مــاه 13۵8 به مرحله اجرا 
درآمد. به این ترتیب ورود اتومبیل های تک سرنشین 
طی ســاعات ۶:30 صبح تا10 صبح 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 به خصوص مسافران تاکسی در مسیرهای ورودی 
محدوده به توافق رانندگان وسایل نقلیه تک سرنشین، 
سوار بر اتومبیل های آنها شده و پس از طی مسافتی 
کوتاه پیاده می شــدند. درنتیجه باز هم وسایل نقلیه 
بقیه مســیر را به صورت تک سرنشین طی می کردند 
و اینگونه صرفا از دروازه هــای ورودی طرح به داخل 
راه پیدا می کردند. در مرحله ســوم طرح ترافیک از 

ورود تمامی وسایل نقلیه شخصی بدون درنظر گرفتن 
تعداد سرنشــین و همچنین از تــردد وانت بارهای 
شخصی جلوگیری شــد. ضمن اینکه  برای وسایل 
نقلیه مجاز مانند تاکسی ســرویس ها، اتومبیل های 
دولتی یا متعلق به پزشکان، تسهیالتی ازقبیل صدور 
کارت تــردد و منقوش ســاختن درب اتومبیل ها به 
آرم مخصوص طرح ترافیک درنظر گرفته شــد. این 
مرحله در خردادماه ۵9 به اجرا گذاشته شد و ساعات 
ممنوعیت بین ۶:30 تا 10 صبح )ساعات اوج ترافیک( 
تعیین شــد. مرحله چهارم طرح در اسفندماه سال 
13۶0 به اجرا در آمد که به مــدت زمان محدودیت 
ورود وسایل نقلیه به مرکز شهر 2 ساعت اضافه و زمان 
طرح ترافیک از ۶:30 صبح تا 12 ظهر تعیین شد که 
همراه با جیره بندی بودن سوخت وسایل نقلیه، تردد 
در داخل محدوده به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد. 
باوجود این به تدریج به دلیل پایین بودن کیفیت سطح 
خدمات حمل و نقل عمومی و برخی سوءاستفاده ها از 
کوپن بنزین، این وضع تغییر کرد و با لغو جیره بندی 
در بهمن ماه 13۶1، تراکم بیش از حد و بی سابقه ای 
در خیابان ها به وجود آمد که همین مسئله باعث شد 
تا ساعات محدودیت تردد به میزان سه ساعت بیشتر 
از قبل )از ســاعت ۶:30 تا 1۵( بدون تغییر در ابعاد 
محدوده طرح اجرا شود. با ادامه نابه سامانی و افزایش 
حجم تردد وســایل نقلیه غیرمجاز در محدوده طرح 
در بهمن و اســفندماه 13۶1، مرحله پنجم در آغاز 
سال 13۶2 با وضع جریمه هایی برای متخلفان اجرا 
شد. مدت زمان محدودیت ورود به محدوده از ساعت 
۶:30 تا 1۵ تعیین شد. در این مرحله عالوه بر افزایش 
کارکنــان اجرایی طرح، اقدامــات بازدارنده دیگری 
ازقبیل زنجیرگذاری در مدخل برخی از ورودی های 
فرعی به اجرا در آمد. مرحله ششم طرح در سال 13۶4 
به اجرا در آمد و محدودیت زمانی آن، بدون تغییر در 
محدوده مکانی طرح، با 1٫۵ ســاعت کاهش نبست 
به مرحله پنجم از ساعت ۶:30 تا 13:30 اعالم شد و 
سازمان حمل و نقل ترافیک تهران برای آن عده از افراد 
و مشاغل که الزمه  فعالیت روزانه آنها ورود و خروج و 
تردد در داخل محدوده بود، مجوز عبور صادر کرد. در 
آذرماه سال 1371 و با شــروع مرحله هفتم، مجددا 
طرح افرایش زمــان محدودیت ورود بــه محدوده 
طرح به اجرا گذاشته شد و ســاعات محدودیت تردد 
از ۶:30 صبح تا 17 بعدازظهــر افزایش پیدا کرد. در 
مرحله هشــتم طرح فروردیــن 1381، مرز جنوبی 
طرح ترافیک از خیابان مولوی به خیابان شوش و مرز 
شرقی آن از بهارستان و خیابان مصطفی خمینی به 
خیابان های مازنداران و 17 شــهریور منتقل شد. به 
این ترتیب وســعت محدوده ممنوعه طرح ترافیک 
از 23 به 31٫7 کیلومتر افزایش پیدا کرد. از اواســط 

آذرماه ســال 1384، به دلیل افزایش آلودگی هوا در 
تهران اقدام بــه اجرای طرح تــردد نوبتی خودروها 
یا طرح زوج و فرد شــد در ابتدای اجــرای این طرح، 
زمان اعمال محدودیت از ســاعت ۶:30 صبح تا 19 
درنظر گرفته شــد  و این طرح طی روزهای شنبه تا 
چهارشــنبه به اجرا درمی آمد، اما از تاریخ چهاردهم 
فروردین 8۵ باتوجه به افزایش حجم ترافیک شهری 
در پایان هفته، این محدودیت در روزهای پنجشنبه از 
ساعت ۶:30 صبح تا 13 هم به طرح قبلی اضافه شد. 
محدوده زوج و فرد با افتتاح تونل رسالت و بهره برداری 
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 بهره برداری 
از فاز جدید بزرگراه امام علی )ع( در ســال 1390 و 
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 
92 دوربین هاوارد کار شدند و سیستم طرح ترافیک 
مکانیزه شــد. روز هفدهم فروردین 92 بود که تمام 
دوربین های طــرح ترافیک فعال شــد و در مبادی 
ورودی طرح زوج وفرد، مأموران پلیس راهور مستقر 
شــدند. طرح زوج وفرد هم که در ابتدا دارای 120 
ورودی در محدوده مذکور بود، تا ســال 94 توسط 
نیروی انسانی پلیس کنترل می شد، اما از اول دی ماه 
1394، تمامی دوربین های زوج وفرد فعال شــده و 
تمامی تخلفات را ثبت می کنند.  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 این گونه بــود که تعداد زیادی از 
ادارات دولتی، بیمارســتان ها و مراکــز درمانی در 
محدوده طرح ترافیک قرار دارنــد و به همین خاطر 
برای پزشــکان و کارمندان دولت باید تفاوتی قائل 
شد. از ســوی دیگرنوع فعالیت کاری خبرنگاران هم 
به گونه ای اســت که باید در تمامی سطح شهر تردد 
کنند و به همین خاطر برای آنها هم طی سالیان اخیر 
تسهیالتی درنظر گرفته شده بود اما انگار در مصوبه 
جدید جای همه این تســهیالت خالی است و به نظر 
می رسد 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 محیط زیست 
پایتخت بوده اســت، بیشــتر راهی برای درآمدزایی 

شهرداری و شورای شهر تهران باشد.

بررسی مصوبات جديد برای اجرای طرح ترافيك شهر تهران

كاهش ترافیک یا افزایش درآمد؟
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تغييراتدرطرحجديد
صبح روز یکشــنبه هشــتم بهمن ماه بود که کلیات 
طرح ترافیک جدید با 14 رأی موافق و ۶ رأی مخالف 
به تصویب رســید. یکی از مدافعان این طرح  محسن 
پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران  بود 
که در پایان رای گیــری  و در دفاع از این طرح گفت: 
قیمت ها و نرخ ها برای ورود به محدوده طرح ترافیک 
مورد بررســی قرار گرفته و نرخ ها به روزسازی شده 
اســت. درحال حاضر به قیمت هایی رسیده ایم که با 
این قیمت ها، میزان تقاضای ورود به محدوده مرکزی 
شهر 20 درصد نسبت به گذشته کاهش پیدا خواهد 
کرد و اگر قیمت ها ورود بــه محدوده طرح را کنترل 
نکرد، ما از ســقف 103 هزار خودرو بــرای ورود به 
محدوده استفاده خواهیم کرد. معاون شهردار تهران 
در ادامه بااشــاره به صدور طــرح دائمی برای برخی 
خودروها گفت: برای ۶3 هزار خــودرو جواز دائمی 
صادر خواهیم کرد اما برای این خودروها نیز مکانیزم 
پرداخت درنظر گرفته ایم. افــرادی که جواز ورود به 
محدوده را به طور دائمی دریافت می کنند )مقامات 
کشوری، پزشکان، خبرنگاران و...( نیز باید روزانه 3۶ 
هزار تومان پرداخت کنند. به گفته معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهــران در طــرح جدید تمام 
شهروندان براساس میزان ساعت ورود و نوع آلودگی 
خودروهای خود مبالغی را پرداخت می کنند و عدالت 
اجتماعی اکنون برقرار شده است؛ طرح مذکور اکنون 
نظر تمام دستگاه های اجرایی را جلب کرده و مراجع 
تصمیم گیری نیز قانع شــده اند. نکتــه دیگر درباره 
تعرفه های طرح جدید است. اگر مالک خودرو معاینه 
فنی برتر اخذ کند بسته به زمان ورودو خروجش از 13 
هزار و 400 تومان شــروع و تا 28 هزار و 800 تومان 
خواهد بود؛ ولی اگــر خودرویی معاینه فنی معمولی 

داشــته باشــد، کف عوارض 1۶ هزار و 800 و سقف 
آن 3۶ هزار تومان خواهد بود و شــاید یکی از معدود 
موارد مثبت این طرح پایین آمدن هزینه ها به نسبت 

فعلی است.

برخیازايراداتطرح
هرچند که شورای ترافیک شهرداری تهران باتصویب 
وضعیت جدید به دنبال کم کردن رانت و ایجاد عدالت 
بین تمامی شهروندان تهرانی است اما واقعا با مصوبات 
جدید این موضوع عملی می شود؟ یک آمار سرانگشتی 
نشان می دهد که چیزی درحدود 4 میلیون خودرو در 
تهران وجود دارد و با وضعیت جدید روزانه تا ســقف 
103هزار خودرو می توانند مجوز حضور در محدوده 
طرح ترافیــک را دریافت کننــد، در این صورت 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 به همراه خواهد داشــت. 
اینجاست که این شائبه ایجاد می شود که انگار اعضای 
شورای شهر فقط به فکر درآمد با مصوبه جدید هستند. 
تصور کنید که با طرح جدید و حضور بیش از 100 هزار 
خودرو در این محدوده و باوجود خیابان های قدیمی و 
باریک و کمبود پارکینگ های عمومی در این مناطق 
چه معضالتی به وجود خواهد آمد؟ این درحالی است 
که با طرح جدید عمال در تمامی ســاعات با ترافیک 
مواجه خواهیم شد و دیگر خیابان های تهران زمان های 
خلوتی را به خود نخواهند دید. نکته دیگر اینکه قطعا 
با این وضعیت آمار استفاده از موتورسیکلت ها در این 
محدوده باالتر خواهد رفت و پیامد این اتفاق هم چیزی 
نخواهد بود جز افزایش آلودگی هوا باوجود اســتفاده 
از موتورسیکلت هایی که متاســفانه اکثرا آالیندگی 

فراوانی دارند و انگار راهی هم برای جلوگیری از ورود 
آنها به محدوده 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 
به جای استفاده ازخودروهای شخصی دارند؟ همین 
حاال هم ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران 
مانند مترو و اتوبوس و تاکسی، پاسخگوی شهروندان 
پایتخت نشین نیست، پس اعضای شورای شهر با کدام 
منطق و استدالل این قانون را به مرحله اجرا خواهند 
گذاشت. اشــکال دیگر این طرح لغو طرح ترافیک در 
روزهای پنج شنبه است که گفته می شود به پیروی از 
تجربه دنیا پیش بینی 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 می شود 
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 می دانیم که صدور 
اجاره نامه های صوری در زمینه های متخلف تبدیل به 
امری مرسوم شده است. شهرداری چگونه می خواهد 
این موارد را از هم تشــخیص دهد و اگر سخت گیری 
نشود، آیا آمار در این زمینه سربه فلک نخواهد گذاشت؟ 
اینها تنها بخشی از ایرادات وارده به طرح جدید ترافیک 
درشهر تهران است، هرچند از برخی مزایا هم نمی توان 
چشم پوشــی کرد اما درکل، این مصوبه نتوانســته 
خواسته های کارشناسان و شهروندان تهرانی را برطرف 
کند. شــاید با گفت و گو با کارشناســان این زمینه، 

ابهامات را بهتر بتوان برطرف کرد.
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گفتوگو

عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران درمخالفت با مصوبه جديد طرح ترافيك:

همه چیز به نفع پولدارها شد

برای بررســی معایب 
و مزایای طــرح جدید 
ترافیک شهر تهران که 
قرار اســت از فروردین 
سال آینده به اجرا درآید 
بهتر دیدیم تا نظر یکی از اعضای سابق شورای اسالمی 
شهر تهران را در این زمینه جویا شویم. در همین رابطه با 
ابوالفضل قناعتی گفت و گو کردیم. عضو سابق کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شورای اسالمی از منتقدان این طرح 
است و مصوبات آن را بیشتر به نفع اقشار پردرآمد جامعه 
می داند و در گفت و گو با راز صنعت این گونه عنوان کرد 
که برخالف تصــورات اولیه، در این طــرح عدالت اجرا 
نشده است و قطعا بر مشکالت ترافیکی تهران هم افزوده 

خواهد شد... .

دواتفاقمهمدرمصوبهجديد
عضو سابق شــورای اســالمی شــهر تهران در ابتدای 
گفت و گویش با راز صنعت درباره مصوبه جدید برای طرح 
ترافیک گفت: »در این مصوبه 2 اتفاق رخ داده است و سایر 
موارد خیلی تغییری نکرده اســت. پیش از این ۶3  هزار 
مجوز طرح ترافیک وجود داشت که به اعضای نهادها و 
سازمان های مختلف یا افرادی که در این مجموعه سکونت 
داشتند واگذار می شــد. قیمت های این مجوز هم که از 
سوی شورای شهر تصویب شده بود از  1۵0 هزارتومان آغاز 
می شد و شاید به بیش از 4 میلیون تومان هم می رسید 
که به نظر می رسد این موضوع و این تعداد مجوز همچنان 
به قوت خود باقی است. می ماند مجوزهایی که به صورت 
روزانه درحدود 30 تا 40 هزار عدد در روز فروخته می شده 
است و درحال فروش است، اما درحال حاضر و با مصوبه 
جدید این گونه عنوان شده است که تمامی این مجوزها 
که تعدادش بیش از 100 هزار می شــود براساس زمان 
ورود وخروج به محدوده ارزش گذاری خواهد شــد. اما 
افرادی که در گذشــته حدود 4 تا ۵ میلیون تومان برای 

دریافت مجوز طرح ترافیک هزینه کرده اند 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 
معیشتی در وضعیت مطلوبی به سر می برد در مصوبه جدید 
باز شده است و این موضوع با اهداف جمهوری اسالمی 
مغایرت دارد که همیشه بحث عدالت اجتماعی مطرح بوده 
است. در این طرح هرکس پول بیشتری بدهد، راحت تر 
می تواند وارد طرح شــود و هرکسی هم که پول کمتری 
بدهد شرایط برایش سخت تر می شود که از معایب این 
طرح است. موضوع دیگر این است که اعالم شده هرکس 
هزینه طرح را بپردازد یا کارت خود را شارژ کند می تواند 
وارد طرح شود و این گونه همه خواهند توانست وارد طرح 
شوند و برخالف گفته ها، نمی شود سقفی برای ورود به 
محدوده درنظر گرفت. عنوان می شود که سقف ورود به 
محدوده ترافیک 103 هزار خودرو است و اعضای شورا 
می گویند تحلیل ما این است که سقف ورود به محدوده 
این مقدار است و بیشتر نخواهد بود. آیا با فرض پیش بینی 
می شود این ورودو خروج را کنترل کرد و اصال مگر می شود 
خودروهایی که با مجوز سالیانه وارد می شوند را کنترل 
کرد؟ آیا می شود با پیش بینی، این طرح را به اجرا گذاشت؟ 
پس اینها همه تحلیل است و قطعا ترافیک بیشتر می شود. 
درثانی در مصوبه جدید محــدوده زوج و فرد را هم پولی 
کرده اند و افــراد می توانند با صرف هزینــه ای وارد این 
محدوده شود و قطعا ترافیک سنگین تر می شود. نباید این 
نکته را فراموش کرد که این محدودیت ها اعمال می شود 
تا فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی باال برود، 
اما وقتی مجوز برای همه خودروهای شخصی برای ورود به 
محدوده فراهم می شود، آن فرهنگ هم خودبه خود ازبین 
می رود و دچار تغییر می شود و مردم را تشویق می کنیم که 
از حمل و نقل عمومی استفاده نکنند. توجیه این گونه است 
که افراد بیشتری بتوانند از طرح استفاده کنند پس چرا 
این منطقه را محدوده طرح ترافیک نام گذاری کرده اند. 

پس محدودیت برای  چیست و اصال یعنی چه؟« 
سازوكارفراهمنيست

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 
 LEZ مطرح نبود و تنها مباحثی مبنی بــر اجرای طرح
مطرح شد که این موضوع نیز به سرانجام نرسید. محتوای 
طرح قبلی LEZ به طور کلی با تصمیمات جدید اتخاذ شده 
از ســوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
متفاوت است. در شرایط کنونی، سازوکار اجرای تغییرات 
در طرح ترافیک سالیانه فراهم نیست و ایرادات زیادی نیز 
به پیشنهادات جدید مطرح شــده وارد است و باید برای 
ایجاد تغییرات، ظرفیت سازی می شد، اما این اتفاق نیفتاده 
عالوه بر آن، محتوای طرح نیز ایرادات قابل توجهی دارد. 
مسئوالن شهرداری تهران مدعی شــده اند 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 کرده اند 
که شهروندان باید مبلغی را به عنوان شارژ درنظر بگیرند تا 

از طریق آن، وارد محدوده طرح ترافیک شوند.«

تصميمیبدونتفکروعجوالنه
ایــرادات ابوالفضل قناعتــی به مصوبه جدید شــورای 
شهر به همین جا ختم نشد و عضو ســابق شورای شهر 
صحبت هایش را این گونه ادامه داد: »اینکه مســئوالن 
شــهرداری تهران به یک باره بحث اعمال تغییر در طرح 
ترافیک را مطرح کرده اند، نشــان دهنده 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، تصمیم گیری الزم را انجام دهند.« قناعتی این 
مصوبه را باعث افزایش آلودگی در محدوده طرح دانست 
و گفت: »آزاد اعالم شدن ورود خودرو ها به محدوده طرح 
ترافیک سبب افزایش تردد ها به این محدوده شده و بدون 
شــک ترافیک و آلودگی هوا در این مناطق افزایش پیدا 
می کند. درحال حاضر 100 هزار خودور مجوز ســالیانه 
ورود به محدوده طرح ترافیک را دراختیار دارند و 20 هزار 
خودرو نیز با طرح های روزانه وارد محدوده طرح می شوند، 
اما پیش بینی می شــود اگر اجازه ورود تمام خودرو ها به 
محدوده طرح داده شود، شاهد تردد تعداد قابل توجهی 
خودرو در محدوده طرح ترافیک خواهیم بود. پیش بینی 
می شــود درصورت صدور اجازه ورود تمام خودرو ها به 
محدوده طرح ترافیک در ازای پرداخت پول، از مجموع 
3 میلیون خودرویی که در تهران تردد می کنند، به طور 
میانگین 10 درصد خودرو ها وارد محدوده طرح ترافیک 

شوند.«

زيرساختهاآمادهنيست
عضو سابق هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران یکی 
دیگر از مشکالت بزرگ این طرح را بحث زیرساخت ها 

 مرتضی میثاقی
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دانست و بااشاره به وضعیت پارکینگ ها در این محدوده 
و کمبود جای پارک بــه راز صنعت گفــت: »درحال 
حاضر بسیاری از افراد شاغل در محدوده ای مانند بازار 
تهران، به این خاطر که طــرح ترافیک در اختیار ندارند 
با موتورســیکلت یا تاکســی در محل کار خود حاضر 
می شــوند، اما اگر شــرایط برای ورود تمام خودرو ها 
به محدوده فراهم شود، قطعا بخش قابل توجهی از کسبه 
بازار نیز وارد محدوده می شوند. در ورودی محدوده طرح 
ترافیک و در مسیر های اصلی، جا برای پارک خودرو ها 
اندک است و در طرح جدید شهرداری تهران، برای جای 
پارک خودرو ها برنامه ریزی نشده است و زیرساخت ها 

فراهم نیست و اصال آلودگی هم بیشتر خواهد شد.«

راهیبرایدرآمدزايی
عضو سابق کمیســیون عمران و حمل و نقل شهرداری 
تهران درباره این مصوبه گفت: »انگار اعضای شورای شهر 
با این تصمیم به دنبال راهی برای درآمدزایی هستند و 
در بحث طرح ترافیک، اکنون انتفاع شهرداران از سوی 
مسئوالن شهری مطرح شــده، اما این روند بدون شک 
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 
نقطه نظر های مطرح شــده در رابطه با ضعف های طرح 
ترافیک کرده و بعــد از آن، در این بــاره تصمیم گیری 
می کردند. تصمیمات یک بــاره می تواند تبعات منفی 
به همراه داشته باشد و این شهروندان هستند که با این 
تصمیمات متضرر خواهند شــد.« عضو سابق شورای 
شهر تهران در ادامه به مدت زمان مورد نیاز برای بررسی 
و تصویب تغییرات در طرح ترافیک سالیانه اشاره کرد 
و گفت: »تصمیم گیری و تاییــد جزئیات جدید طرح 
ترافیک نیازمند بازه زمانی 3 ماهه است و بدون شک در 
این برهه زمانی و مدت زمانی که تا پایان سال باقی مانده 
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: »این طور نیست که تنها شهرداری و شورای شهر 
بخواهند در رابطه با طرح ترافیک اظهار نظر کرده و برای 
تغییرات تصمیم گیری 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 به نظر می رســد که اعمال تغییرات در طرح ترافیک 
سالیانه ممکن نباشد و اگر چنین نشود شاهد مشکالت 
بعدی خواهیم بود. به گفته عضو سابق شورای اسالمی 
شهر تهران، مسئوالن شــهرداری تهران ثبت نام برای 
دریافت طرح ترافیک ســال 97 را متوقــف کرده اند و 
معلوم نیست قرار است چه تصمیمی در این باره گرفته 

خواهد شد.

تکليفطرحهایشناورچهمیشود؟
ابوالفضل قناعتی در ادامــه صحبت هایش به موضوع 
کارت های طرح ترافیک شناور اشاره کرد و گفت: تعداد 
طرح های شناوری که پیش از این صادر شده، قابل توجه 
بوده اســت، اما شــهرداری تهران اعالم کرده که تنها 
۶00 طرح شناور را باطل کرده است. افرادی که دارای 
طرح ترافیک شناور بوده اند، می توانند از طرح های خود 
استفاده کنند و این کارت ها تا پایان سال اعتبار خواهند 
داشت. طرح های باطل شده، مشمول طرح های شناور 

اشخاص نبوده است. در دوره قبلی شورای شهر تهران، 
اعضای شورا در زمان 4 سال فعالیتشان، طرح ترافیک 
شناور دراختیار داشــتند و این احتمال وجود دارد که 

اعضای فعلی شورا نیز طرح های شناور داشته باشند.

افزايشترددموتورسيکلتهاوتبعاتآن
عضو سابق هیئت رئیسه شــورای اسالمی شهر تهران 
در ادامــه صحبت هایش بــه احتمال افزایــش ورود 
موتور سیکلت ها به محدوده طرح ترافیک با گران شدن 
هزینه های خرید مجوز طرح اشــاره کرد و این موضوع 
را هم یکی از معضالت دانست. قناعتی درباره وضعیت 
تردد موتورسیکلت های تهران اشاره کرد و گفت: »در 
شورای قبلی شــهر تهران موضوع طرح ترافیک ویژه 
موتورســیکلت ها مطرح و قرار شد شــهرداری تهران 
ســازو کار این کار را فراهم کند، اما شاهد بودیم که این 
کار موفقیت آمیز نبود. آن زمان به شهرداری اعالم کرده 
بودیم که پیش از فراهم شدن زیرساخت ها، دررابطه با 
اجرای طرح موضوعی مطرح نشود، اما به یک باره اعالم 
شد که موتورسیکلت ها باید برای دریافت طرح ترافیک 
ثبت نام کنند و این موضوع سبب ایجاد استرس در سطح 
جامعه شد. در زمان شورای قبل، براساس یک مصوبه، به 

شهرداری تهران 3 ماه فرصت داده شد که برای فراهم 
کردن ســازوکار های الزم، 3 ماه فرصت دارد، اما شاهد 
ارائه پیشنهادات از سوی مســئوالن شهرداری تهران 
نبودیم.« عضو سابق کمیســیون عمران و حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر تهران به ثبت نام های صورت گرفته 
از صاحبان موتورســیکت های سطح شهر تهران اشاره 
کرد و گفت: »بعد از ارائه فرصت 3 ماهه از سوی شورای 
شهر به شهرداری برای ارائه پیشنهادات در حوزه طرح 
ترافیک موتورسیکلت ها، به یک باره اعالم شد که صاحبان 
موتورسیکلت ها باید در یک سایت متعلق به شهرداری 
ثبت نام کنند، اما پس از ثبت نام های صورت گرفته، در 
این باره تصمیم گیری نشــد.« قناعتی در بخش پایانی 
صبحت هایش درباره راهکار برای حل معضل ترافیک 
به زیرســاخت ها اشــاره کرد و گفت: »قدم اول در این 
راه فراهم کردن زیرساخت ها برای حمل و نقل عمومی 
اســت. اگر شــهروندان تهران در نزدیکی منازل خود 
دسترســی راحتی به حمل و نقل عمومی داشته باشند 
قطعا اولویت استفاده از وسایل شخصی را در ذهن خود 
تغییر می دهند. البته همه اینها به شــرطی اســت که 
امکانات را در این بخش افزایش دهیم تا شهروندان به 

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ترغیب شوند.«
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خدمات مشابه،كیفیت متفاوت

اگر بخواهيد درمورد اســتارت آپ ها تعريفی 
داشــته باشــيد، اين تعريف را چگونه ارائه 

می دهيد؟ 
اســتارت آپ در زبان فارســی به معنی شرکت 
نوپاست، ولی این نوپا بودن یکسری ویژگی هایی 
دارد که بیشــتر به شــرکت هایی که در حوزه 
فناوری کار می کنند، گفته می شــود و لزوما هر 
شرکت تازه تاسیسی 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 راه حل جدیدی برای مشکل فعلی به 
جامعه ارائه می کند و لزوما این راه حل ارائه شده 
در طی زمان می تواند موفقیت آمیز نباشد. تعریف 
دیگر هم این اســت که عمال یــک مدل جدید 
کسب و کار با نرخ رشد سریع است. تعریف دیگر 
هم می تواند این باشد که شــرکتی محصول یا 
خدمت جدیدی را مبتنی بر فناوری با ریســک 

باال عرضه می کند. 
امكان دارد كه تكنولوژی جديد نباشــد اما 

محصول و خدمات جديد باشد؟
 فناوری به نــام وب یا اینترنــت از دهه 1980 
وجود دارد ولــی کماکان خدماتی بــر پایه وب 
ارائه می شــود که درحوزه اســتارت آپ بیرون 
می آید. اینکه آن بســتر جدید باشــد، می تواند 
مهم باشد ولی به کســب و کارهایی که برمبنای 
وب و شــبکه های ارتباطی و اجتماعی شــکل 
می گیرد، اســتارت آپ گفته می شود. استارت 
آپ ها 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 مصرف کننده که قرار است از آن خدمت یا 
محصول اســتفاد کند، ارزش افزوده ایجاد شود. 
ویژگی دوم اســتارت آپ ها این است که اغلب 
در ابتدای راه اندازی شــان غیرقطعی هستند و 
ممکن است ناپایدار باشند. یعنی طبق تعاریفی 
که ارائه شد، ریســک پذیری باالی استارت آپ 
یکی از ویژگی هایش اســت و لزوما هر استارت 
آپی نمی تواند موفق باشــد. مورد بعدی هم این 
است که استارت آپ درصورت موفقیت می تواند 
رشد نامحدودی داشته باشد. چون این فعالیت 
مربوط به فضای اینترنت است و َحَسب سرویسی 

که به کاربــران ارائه می کنــد، می تواند تبدیل 
به یک سایت بین المللی شــود. مثل آمازون که 
به چند کشور ســرویس می دهد یا سایت های 
اینچنینی که مربوط به دانلود موسیقی، آهنگ 
و کتاب های الکترونیک هستند. درواقع ابعاد این 
کسب و کار را از قبل نمی توانید پیش بینی کنید. 
درنتیجه یکی از ویژگی های دیگر اســتارت آپ 
این اســت که واقعا مقیاس پذیر نیست و طبیعتا 
ابعاد کسب و کار در آینده نامشخص است. ویژگی 
بعدی این اســت که مبتنی بر فناوری اســت. 
یعنی لزوما به کســب و کاری که از یک فناوری 
اســتفاده نکند، اســتارت آپ گفته نمی شــود. 
استارت آپ ریسک پذیری بسیار باالیی خصوصا 
برای سرمایه گذار دارد؛ چون برای کسی که خالق 
یک ایده در یک استارت آپ است، لزوما شاید از 
سرمایه شخصی به منظور توسعه ورود پیدا نکند 
ولی سرمایه گذاری را جذب می کند.  باتوجه به 
اینکه این موضوع می تواند برای آن سرمایه گذار 
ریســک مالی خیلی باالیی داشته باشد، صاحب 
ایده سعی کند ســرمایه گذارش را از سوددهی 
ایده اش مطمئــن کند. ویژگی بعدی اســتارت 
آپ ها این اســت که عمال درآمد ساالنه استارت 
آپ باید زیر 20 میلیون دالر باشــد. این تعریف 
جهانی است، یعنی شرکتی که 2۵ میلیون دالر 
درآمــد دارد از حیطه اســتارت آپ بودن خارج 
می شود. چون این شرکت آنقدر بنیه دار شده که 
دیگر نمی توان نام یک کسب و کار کوچک بر آن 
گذاشت و تبدیل به یک کسب حقوقی شده است. 
نکته دیگر هم میانگین عمر استارت آپ ها در کل 
دنیاست که یا بعد از سه سال حذف می شوند یا از 
آن تعریف و رنج درآمدی و ابعاد پرسنلی بزرگ تر 
می شــوند که عمال به یک شــرکت با شخصیت 

حقوقی مستقل تبدیل می شوند. 
طبقه بندی و دسته بندی استارت آپ ها چگونه 

است؟
 عمده ترین و آسان ترین نوع استارت آپ، استارت 
آپ های سبک زندگی هســتند. مثل اینکه شما 
استارت آپی ارائه دهید که مردم را به گوش دادن 
موســیقی جذب کنید و بخواهید ســهمی را از 
فراغت آدم ها به موســیقی تخصیص دهید. نوع 
دیگر، استارت آپ های کوچک خانوادگی هستند 
که به صورت اپلیکیشــن یا سایت کوچکی، مثال 
به صورت محدود غذای خانگــی ارائه می کنند. 

یکســری اســتارت آپ هم اســتارت آپ های 
گسترش پذیر و خوشه ای هستند که نمونه بارزش 
به بحث استارت آپ های خودرویی هم ربط دارد، 
مثل اســنپ که هم در حوزه حمل و نقل و هم در 
حــوزه جابه جایی کاال وارد شــده و هم در حوزه 
توزیع غذا وارد شده است. این نوع استارت آپ ها 
گســترش پذیرند که باتوجه به ماهیت اولیه ایده 
می توانید در حوزه های دیگر هم ورود کرده و آن 
حوزه را گســترش دهید. یکسری استارت آپ ها 
هم در حوزه فروشند. مثل سایت هایی که فروش 
محصول انجام می دهند، مثال می توانید ملک اجاره 
کنید یا موارد اینچنینی. یکسری استارت آپ ها 
هم اجتماعی هستند که می توانید مثال پارکینگ 
خانه یــا اتومبیلتان را اجاره دهیــد و مواردی از 
این دست که در این گروه هم می توانید استارت 
آپ  های خودرویی داشــته باشــید و گروه آخر 
استارت آپ های بسیار بزرگ هستند. شرکت های 
گوگل، اپل، آمازون یا نمونه ایرانی اش دیجی کاال 
که استارت آپ های بزرگ محسوب می شوند که 
کماکان به خاطر جنبه فناورانــه بودنش عموما 
شائبه استارت آپ بودن را به جامعه القاء می کنند 

درحالی که واقعا دیگر نیستند.
ملزومات ايجاد و تشكيل استارت آپ چيست؟

نخســت اینکه من به عنوان مالک ایده استارت 
آپ، باید حتمــا محرمانگی اطالعــات خودم را 
حفظ کنم و نزد هرکســی ایده ام را بازگو نکنم 
چون این مطلب در بحث مدیریتی هم هست که 
همان لحظه که درمورد موضوعی فکر می کنید 
در کل دنیا حداقل شــش نفر دیگر هم دارند به 
آن موضوع فکر می کنند. درنتیجه افشــای این 
قضیه باعث پخش ایده شــما می شود و احتماال 
یک نفر با سرمایه بیشتر خیلی سریع تر از شما، 
ایده تان را اجرا می کند. موضــوع دوم بحث این 
است که همه کســانی که صاحب ایده هستند، 
معموال آدم هایی هســتند که خودشان سرمایه  
ندارند و باید ســرمایه گذار جــذب کنند. حتما 
قبل از اینکه بخواهید ایده تان را به سرمایه گذار 
بگویید باید قرارداد محرمانه گی امضاء کنید که 
طرف مقابل ایده شما را نشنود و بعد با ابراز اینکه 
ایده خوشــایندش نبوده، خودش دســت به کار 
شود. بحث بعدی تهیه طرح امکان سنجی و پذیره 
فنی است که واقعا در بحث کسب و کار به اندازه از 
منابع مالی و ســخت افزاری برخوردار هستید یا 
نه؟ یا اینکه به درآمــدی که پیش بینی می کنید 
می توانید برســید یا خیر؟ موضوع بعدی تیمی 
است که قرار است در اســتارت آپ کار کنند و 
نباید همه شان شریک باشــند. استارت آپ یک 
حد اولیه 4، ۵ نفــره تا 10 نفــره دارد که اینها 
می توانند سهامدار در استارت آپ باشند و طبیعتا 
کارهای کلیدی هم دست این آدم ها خواهد بود. 

استارت آپ ها يا شركت های نوپا كه عمده فعاليتشــان درحوزه فناوری است، چندسالی می شود كه 
در كشورمان درحال گستردگی هستند. اين درحالی است كه بحث فعاليت اين شركت ها در ايران در 
حوزه های مربوط به خودرو پراكندگی بيشتری دارد و روزبه روز زمينه های جديدی را ايجاد می كند. در 
همين رابطه با سروش اميريان صدر مديرعامل شركت آذرين مادپارت راز گفت و گو كرديم. اميريان صدر 
در گفت و گو با راز صنعت از تفاوت سرويس های ارائه شده در حوزه استارت آپ های خودرويی داخل و خارج 

و نيازهای آينده در اين زمينه سخن گفت. 
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البته لزوما در استارت آپ می توانید در شروع  30 
تا 40 نفر پرسنل داشته باشید، درحالی که الزم 

نیست همه آنها سهامدار باشند.
در بخش اســتارت آپ های خودرويی شرايط 

چگونه است؟
در بحث اســتارت آپ های خودرویی بهتر است 
که یک مطالعه در بحث جهانی آن بکنیم. درواقع 
ماهیت اســتارت آپ های خودرویــی در ایران 
با کشــورهای دیگر تاحدودی متفاوت اســت. 
مشخصا از این جهت که یکسری اتفاقات در دنیا 
می افتد نظیر تاکســی اینترنتی یا اجاره کردن 
خودرو از طریق اپلیکیشن ها ولی اتفاقاتی که در 
کشورهای اروپایی بیشتر از ما می افتد 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 حوزه های 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 

آپ های خودرویی وجود ندارد. 
اين مســئله به صــورت عمومــی در بعضی 

كشورهای خارجی در آمده؟
مراجع تحقیق و توسعه ای خودروسازها به عنوان 
ســرمایه گذار به این حــوزه ورود کرده اند؛ مثل 
فورد، جنرال موتورز، اُپِل، رنوی فرانســه، تویوتا  
که از حاال به عنوان سرمایه گذار استارت آپ هایی 
را حمایت می کنند که برای خودروهای خودران 

در آینده اپلیکیشن های سرگرمی تولید کنند. 
آمــاری درخصوص گســتردگی خودروهای 

خودران وجود دارد؟
حدود یک سال اســت که به این مســئله ورود 
کرده اند 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 ۵ سال آینده را پیش بینی کرده اند. درحال 

حاضــر در مراکز تحقیق و توســعه بودجه هایی 
را به توسعه این اپلیکیشــن ها و استارت آپ ها 
تخصیص داده اند و مدل های 2020 که قرار است 
دو سال دیگر وارد بازار شوند مثل لکسوس، تسال 
یا خودروهای دیگر که قرار است نوع خودران آن 
وارد بازار شــود دنبال اپلیکیشن های سرگرمی 
هستند. شاید تا 10 سال دیگر این مدل استارت 

آپ های خودرویی در ایران جا بیفتد.
سرويس دهی استارت آپ های داخلی ما به حد 

استانداردهای خارجی رسيده است؟
خدمات مشابه است ولی قطعا در اپلیکیشن های 
خارجی می توانیــد خودروهای بهتــری اجاره 
کنید. یا مثال ســرویس هایی که مالکان خودرو 
در خودروهای اجاره ای می دهند، متفاوت است. 
در اکثر اپلیکشن ها در اســتارت آپ هایی که در 
ایران یا سایر کشورها هستند، صاحب اپلیکیشن 
مالک خودرو نیست ولی ارتباط بین مالک خودرو 
و اجاره گیرنده ایجاد می کنــد. اینکه خودرو را 
کارواش رفته و تمیز و با بــاک بنزین پر تحویل 
بگیرید و مثال اینچنینی، از نظر سطح خدمات 
ارائه شده در خارج از کشــور خیلی باالتر است. 
بحث بعدی حمل و نقل اســت چــون االن دیگر 
بیِس حمل و نقل هم بحث خــودرو و لوازم نقلیه 
است. یکی از ویژگی های تاکسی های 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 می توانند از تاکسی های آنالین 
استفاده کنند. درنتیجه این الگوی استارت آپی 
خودرویی در حوزه حمل و نقــل می تواند خیلی 
بزرگ تر 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 سایت هایی اســت که فروش خودرو و 
فروش قطعات جانبی و یدکی خودرو را از طریق 
وب سایتش انجام می دهد. این قضیه کامال جدید 
اســت و اولین الگویی اســت که قطعات یدکی 
خودرو را به صورت آنالین به فروش گذاشته. البته 
فعال به دلیل محدودیت هایی که در حوزه فروش 
خدمات به صورت اینترنتی یا اپلیکیشنی وجود 
دارد آنقدر رشد نداشــته ولی فرهنگش دارد جا 
می افتد که مردم عادت کنند قطعه یدکی را هم 

از طریق سایت خریداری کنند. 
در اين مورد چه نظارتی وجود دارد كه استارت 
آپ مورد نظر جنس باكيفيت ارائه دهد. از طرف 
كدام ارگان اين نظارت وجود دارد كه محصوالت 
ارائه شده دارای كيفيت قابل قبولی باشد. آيا 
نظارتی در كشــورمان بر اين بخش نوپا كه در 
فروش قطعات يدكی فعاليت دارند، وجود دارد؟

نظارت در فضای آنالین با نظارت بر فضای آفالین 
طبیعتا خیلی فــرق می کند. در فضــای آنالین 
خریدتان را از بازار سنتی انجام می دهید و چه در 
قطعات خودرو یا هر محصول دیگری اتحادیه ای 
در آن صنف هست که اگر تخلف یا کاالی گران یا 
تقلبی ببینید از طریق آن می توانید پیگیری کنید. 
باتوجه به نوع ماهیتی که استارت آپ های اینترنتی 
دارند، ماهیت نظارت در فضای استارت آپی باتوجه 
به تفاوتی کــه دارد نوع نظارت را هــم متفاوت 
می کند. ولی به این معنا نیست که وجود نداشته 
باشد. دراســتارت آپ ها دو مدل فروشگاه آنالین 
وجود دارد. یکسری از اینها از الگوی فروشگاه عادی 
اســتفاده می کنند به این صورت که من به عنوان 
مالک سایت یا استارت آپ، خودم کاال را می خرم، 
انبار می کنم و در سایت خودم به فروش می رسانم، 
اما الگوی دوم خیلی تفاوت دارد و نظارت در این 
بخش بیشتر اتفاق می افتد. از این بابت که من یک 
پاساژ آنالین ایجاد می کنم و انگار که مغازه های آن 
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پاساژ یا مرکز خرید را به فروشنده ها اجاره می دهم. 
در سایت هایی مثل بامیلو و دیجی کاال هم همین 
اتفاق افتاده اســت. من به آقای ایکس که مالک 
کاالیی است، دسترسی می دهم که روی سایت من 
کاالی خود را به نمایش گذاشــته و قیمت گذاری 
کند ولی از طریق دیجی کاال آن خرید و تحویل به 

مشتری اتفاق می افتد.
 مالك سايت موظف اســت كه بر محصوالت 

نظارت كند؟
دقیقا. شــاید دالیل شکســت برخی از سایت ها 
هم این بــوده که هیچ نظارتــی در بحث قیمتی 
یا نوع و کیفیت کاال وجود نداشــته اســت و مِن 
کاربر که از یک ســایتی مانند دیجی کاال خرید 
می کنم، نمی دانم که شــاید بعضا مالک این کاال 
دیجی کاال نباشد و اگر خدمت نامناسبی بگیرم 
به پای بد بودن خدمات دیجــی کاال می گذارم. 
نظارت هایی که می تــوان در این زمینه کرد مثل 
ســخت گیری های الزم در هنگام قرارداد است، 
ضمن اینکه باید پین های 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 می کند و می فروشد. درواقع 
دیجی کاال و بامیلو یک تیم ارزیابی قیمت دارند. 
یعنی این تیم بازار را استعالم می گیرد و با قیمتی 
که فروشنده سایت گذاشــته، مقایسه می کند. 
چنانچه قیمت نامناسب باشــد این اخطارها به 
فروشنده ای که این کار را کرده، صورت می گیرد 
ولی کنترل قیمت، راحت ترین نوع کنترل است 
و کنترل کیفیت را دیگــر در این فضا نمی توانیم 
داشته باشیم. تنها راه این اســت که با برندهای 
معتبر در حوزه قطعات یدکــی قرارداد ببندید و 
افراد دارای اعتبار را به فضای کســب و کار خود 

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 نمی بیند، طبیعتا 

امکان رصد کردن کیفی را هم نخواهد داشت.
شما در مجموعه مادپارت راز برای بحث فروش 
قطعات خودرو كه در يك قسمتی مطرح كرديد 
به عنوان تامين قطعات سوخت رسانی نمی تواند 

فعاليتی داشته باشد؟
تالش داریم که بتوانیم عمال در مجموعه هلدینگ 
رایزکو اولین مجموعه ای باشــیم کــه به حوزه 
کســب و کارهای نوین ازجمله استارت آپ ورود 
کرده باشــیم، ولی محدودیت هایی وجود دارد 
مثل اینکه فروش یک کاال به عنوان یک استارت 
آپ نیاز به شبکه لجســتیکی خاص خودش را 
خواهد داشــت که شــما بتوانید عمال خدمات 
حمل و نقل و تحویل ارزانقیمت به مشــتری تان 
ارائه دهید. درنتیجه زیرســاخت ها در این حوزه 
خیلی مهم است. دوم اینکه مجموعه هایی مثل 
ما و شرکت هایی که به نوعی در کسب و کارهای 
آفالین و ســنتی هستیم، ریســک پذیری الزم 
برای ورود به حوزه اســتارت آپ را نداریم. عمال 
ســرمایه گذارهای خاصی هستند که می پذیرند 
از این اســتارت آپ حمایت مالــی کنند چون 
ریســک و ابهام اقتصادی زیادی خواهند داشت 
و ســرمایه گذار باید بپذیرد که دو، سه سال برای 
یک استارت آپ هزینه کند که تازه از سال دوم 
یا سوم بتواند به بهره برداری و درآمدزایی برسد 
و ممکن اســت دوره بازگشت سرمایه در ابتدای 
قضیه طوالنی باشد ولی چون استارت آپ ها رشد 
نرخ بسیار ســریعی دارند ممکن است سه سال 

اول هیچ درآمدی کســب نکنند ولی از ســال 
چهارم با سرعت رشد باال درآمدش مرتبا افزایش 
پیدا کند. ســهامداران شــرکت هایی امثال ما 
این صبــر و انتظار برای ریســک پذیری را برای 
ورود به حوزه اســتارت آپ ندارنــد، مگر اینکه 
فرهنگش در سازمان های اقتصادی و فرهنگی ما 
جا بیفتد که بپذیرند این اتفاقی است که دارد در 
فضای کسب و کار ایران می افتد و استارت آپ ها 
دارند رشد می کنند. اگر این زیرساخت فکری و 
فرهنگی در جامعه ایجاد شود ما هم ظرفیت ورود 

به حوزه استارت آپ را داریم.
ايده هايی برای ايجاد اســتارت آپ ها به شما 

پيشنهاد نشده است؟
به نظرم چون مخاطب این مطلب بیشتر دوستان 
و همکاران خودم در مجموعه خواهند بود، خیلی 
استقبال می کنم که مادپارت راز  به عنوان نوک 
پیکان حضور در سطح جامعه و شــبکه بازار از 
ایده های دوستانی که در زمینه صنعت خودرو و 
خدمات یا محصول که منجر به ایجاد یک استارت 
آپ شود، اســتفاده کند. درواقع از طرف خودم 
این قول را می دهم درصورتی کــه ایده توجیه 
اقتصادی و مدل درآمدی مناســب داشته باشد، 
به عنوان سرمایه گذار از ایده های 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 ایده های برتر را شناسایی کنیم 
و از آنها تقدیر هم بشود، ولو اینکه این ایده ها به 
ایجاد یک استارت آپ هم ختم نشود ولی چون 
محیط کسب و کار ایران به سمت استارت آپ ها 
پیش می رود، الزم است که در بدنه مجموعه هم 

این دانش و فرهنگ ایجاد شود.
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مشکالت كالن نهادینه سازی سیستم 
ساماندهی محیط كسب و كار درسازمان ها

 یکــی از بهتریــن و پایه ای ترین سیســتم هایی که 
برای تمرین اجــرای هماهنگ و نظام منــد امور در 
سازمان ها می توان نام برد سیستم ساماندهی محیط 
کار )5S( است. این سیستم یک استاندارد انظباطی 
مشترک و فراگیر را در ســازمان تصویر می نماید که 
با اجرای آن ســازمان به دنبال دســتیابی به محیط 
کاری ایمن تر، آراســته تر، فرآیندهــای با بهره وری 
بیشتر، محصوالت با کیفیت باالتر، نرخ خرابی کمتر 
تجهیزات و ماشین آالت و... و به عبارت دیگر از دیدگاه 
تولید ناب )Lean Production( به دنبال حذف 
موداها )اتالف ها( است. خاستگاه این سیستم در ابتدا 
ژاپن بوده اســت. 5S از سال 198۵ به شکل )اصول( 
موجود آن مطرح و سازمان داده شــد. اولین کتاب 
درمورد این سیســتم در ســال 198۶ نوشته شد. 
اولین پروژه اجرایی آن در سال 1987 و در سنگاپور 
توسط کارشناســان ژاپنی اجرا شــد.  این سیستم 
 HOUSE بعد از جنگ جهانی دوم و از سیســتم
KEEPING )خانه داری صنعتــی( آمریکایی ها 
الگوبرداری شده است. سیســتم 5S درحال حاضر 
در بسیاری از شــرکت های موفق و به نام دنیا مانند 
شرکت خودروسازی تویوتا درحال اجرا و به کارگیری 
است. باوجود اینکه بسیاری از ســازمان ها در ایران 
 )5S( مدعی هستند که نظام ساماندهی محیط کار
را پیاده ســازی کرده اند و از منافع بهره می گیرند اما 
متاسفانه کمتر سازمانی موفق به نهادینه سازی این 
سیستم شده است؛ از این رو در این مقاله سعی شده 
است تا موانع و مشــکالت کالن نهادینه سازی نظام 
ساماندهی محیط کسب و کار )5S( در سازمان های 
ایرانی را مورد بررســی قرار داده و برخی راهکارهای 
موثر بر نهادینه سازی این سیستم را به اختصار بیان 
کند. این مقاله براســاس ماحصل تجربیات نگارنده 
در شرکت هایی همچون شــرکت گازهای صنعتی و 
طبی سانترال، شرکت سراب ســنگ، پیوند صنعت 
و شرکت اورند پیشرو نگاشــته شده است. به صورت 
ویژه از تمامی همکارانی کــه طی مدت حدود هفت 
سال اخیر در شرکت اورند پیشرو و مجموعه هلدینگ 
رایزکو در اجرا و نهادینه ســازی سیستم ساماندهی 
محیط کسب و کار فعالیت کرده و همراهی داشته اند، 

تشکر می کنم.

اصولپنجگانه5sبهاختصارعبارتنداز:
ســاماندهي)SEIRI(: تشــخیص ضروري از غیر 

ضروري و دور ریختن اشیاء زائد  

نظم و ترتیب )SEITON(: استقرار اقالم در بهترین 
مکان برای حذف اتالف ها )زمانی، حرکتی و...(       

پاکیزه ســازي )SEISO(: رفع آلودگي ها و منشاء 
آنها، پاکیزه ســازي کامل محیــط، پاکیزه نگهداري 

محیط ، بهبود نگهداري اقالم    
استانداردسازي )SEIKETSU(: استانداردسازي 
وضعیت حاصله از اجراي ســه S قبلــي براي حفظ 

وضعیت 
انضباط و نگهداري )SHITSUKE(: شکل دهي 
عادات صحیح و انظباط فــردي و گروهي در رعایت 

استانداردها

چرانقطهآغازمسيربهرهوریسازمانهانظام
5sاست؟

در مســیر ارتقاء بهره وری، ســازمان ها می بایست 
متناســب با دوره ســازمانی و ســبک رهبری خود 
از سیســتم ها و ابزارهای مختلفی اســتفاده کنند 
که به صراحــت می توان گفت آغاز این مســیر برای 
تمامی سازمان ها از سیستم ســاماندهی محیط کار 
شروع می شود. 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 پیاده ســازی دارد و نیز نتایج 
حاصل از اجرای آن به ســرعت قابــل ارائه و نمایش 
اســت که خود عامل انگیزشــی برای اجرای بهتر و 
فراگیر آن در سازمان هاســت. اجرای این سیســتم 
برای تمامی سازمان ها حتی ســازمان های با سابقه 
کاری باال نیز پیشنهاد می شود چراکه موجب تغییر 
پارادایم ســازمان از بی تفاوتی و رکــود به تحرک و 
بهبودطلبی می شود. این سیستم می تواند بهره وری 
را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی ایجاد کند. 
اجرای سیستم اشاره شــده نتایج موثری در کاهش 
هزینه ها و ایجاد انگیزه و روحیه کاری پرسنل دارد. 
امروزه سازمان های ایرانی نیز مانند سایر شرکت های 
رقیب خارجی خود حرکت در مسیر ارتقاء بهره وری 
را به عنوان یکی از گزینه هایی که در جهت حفظ بقاء 
و موفقیت آنها موثر است مورد توجه قرار داده اند و در 
طی این راه پرپیچ و خم معموال به دنبال پیاده ســازی 
و اجرای سیستم هایی هســتند که کم هزینه بوده و 
زودبازده و سهل الوصول باشند، بنابراین سیستم هایی 
ازجمله نظام ساماندهی محیط کسب و کار )5S( مورد 
توجه و اقبال قرار گرفته است که در ظاهر مفاهیم و 
پیاده سازی آن ساده به نظر می رســد اما در واقعیت 
کمتر سازمانی تا نهادینه سازی کامل این نظام پیش 
رفته است. با وجود اینکه می دانیم اجرای این سیستم 
منافع زیادی برای ســازمان ها دارد و بهترین تمرین 
برای پرسنل یک سازمان اســت تا به صورت فراگیر 
و یکســان یک اســتاندارد انظباطی را در ســازمان 

به اجرا درآورند، اما متاسفانه بسیاری از سازمان هایی 
که ادعای پیاده ســازی و اجرای این نظــام را دارند 
موفق نشده اند فرهنگ و روح 5S  را در سازمان خود 
پیاده سازی کرده و گسترش دهند. گستردگی منافع 
حاصل از اجرای این سیســتم و پایه ای بودن اصول 
اجرای آن برای اجرای سایر سیستم ها در سازمان ها 
موجب شده است تا اجرای این سیستم از سال 1389 
در شــرکت اورند پیشرو آغاز شــده و نهادینه سازی 

منافع آن در دستور کار سازمان قرار گرقته است.
به صورت کلی موانع و مشــکالت کالن پیاده سازی و 
اجرای نظام ساماندهی محیط کار را می توان به شرح 

زیر نام برد:
1- آفت ساده نگری به سيســتم ساماندهی 
محيط كار )5S(: آفت ساده نگریستن و سهل االجرا 
بودن 5S ، شاید یکی از دالیل مهمی باشد که موجب 
می شود تا بسیاری از ســازمان ها فقط پاکیزه سازی 
و رنگ آمیزی را مراد حاصل از اجرای این سیســتم 
بدانند و اقدامات خود را تا این حد طراحی ، پیاده سازی 
و پیگیــری می کند. این موضــوع علی الخصوص در 
کارگاه های با[ســطح درجه سه ) افراد شاغل نامنظم 
و نامرتب هستند و هیچکس کارگاه را مرتب و تمیز 
نمی کند( 1 ]بیشتر حادث می شود که اختالف سطح و 
فرهنگ حاکم بر سازمان با نتایج اولیه اجرای سیستم 
بسیار اســت و این شــبهه را ایجاد می کند که نتایج 
نهایی حاصل شده است و نسبت به نهادینه سازی این 
فرهنگ کم لطفی می شــود. در واقع می توان 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 سیســتم ها در هر سازمان 
می بایست اجرای مداوم سیســتم به صورت صحیح 
طرح ریزی شــده و تداوم اجرای آن پایش شود و با 
روش های مختلف سعی شود تا رویه اجرای سیستم 
به روز شــده و طراوات داده شــود. معموال منافع هر 
سیستم تازمان اجرای درست آن قابل حصول است 
و به محض اجرای نادرست یا توقف اجرای آن منافع 
و اثرات آن کاهش می یابد یا از بین می رود. راه و رویه 
درست این است که سیســتم ساماندهی محیط کار 
به صورت مداوم اجرا و نگهداری شــود و منافع و آثار 

اولیه به عنوان پایان کار تلقی نشود.
2- كم رنگ بودن نقش و تعهد مديريت ارشد 
سازمان در اجرا و تداوم سيستم: از آنجایی که 
بهبود در بهره وری وظیفه همه پرسنل یک سازمان 
است نقش مدیریت ارشد علی الخصوص نشان دادن 
تعهد مدیریــت در اجرای این سیســتم و الگو بودن 
مدیریت ارشد و میانی در اجرا بســیار حائز اهمیت 
است؛ معموال در سازمان های ایرانی خواست و مسیر 
اجرای یک سیستم برخالف سازمان های ژاپنی و از 

مقاله

 علی دارابیـ  کارشناس مهندسی صنایع



16

باال به پایین سازمان است که این موضوع باعث شده تا 
جایگاه مدیریت ارشد و اهمیت و تعهد ایشان در ایجاد 
و اجرای سیســتم ها بســیار کلیدی و موثر باشد. در 
این راستا تعیین عوامل کالن اجرا و نگهداشت سیستم 
مانند عوامل انگیزشــی و بازدارنده بسیار مهم است 
حتی برخی متخصصان فراتر از گروه های غیر رسمی 
پیشنهاد می کنند که در چارت کالن سازمان جایگاه 
این سیستم دیده شود و مسئول مشخص و مجزایی 
داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها مدیریت ارشد 
مسئولیت خودرا درقبال اجرای این سیستم به خوبی 
به عهده نمی گیرد و به تبع از آن بقیه پرسنل سازمان 
نیز به صورت ظاهری و درحد ســه مرحله )S( اول 
سیستم را اجرا می کنند و نشانه هایی از استاندارد و 
فرهنگ سازی دیده نمی شود و در اینگونه سازمان ها 
سیستم به صورت موسمی اجرا می شود نه به صورت 
مداوم یا در بخش هایی از ســازمان کمرنگ یا اصال 
اجرا نمی شود. شایان ذکر اســت یکی از نقاط قوت 
مجموعه اورند پیشرو تعهد مدیریت ارشد سازمان در 
اجرا و نهادینه سازی سیستم 5S است. در این راستا 
با انجام ممیزی های اتفاقی و به کارگیری مکانیزم های 
انگیزشــی مانند صدور کارت هــای امتیازی تعریف 
شده در سیستم و همچنین از طریق برقراری ارتباط 
بین سیستم 5S و سیستم ارزیابی کارکنان که طرح 
منحصربه فرد پرداخت حقوق ماه سیزده به کارکنان 
اســت، به خوبی در مســیر اجرا و نهادینه سازی این 
سیستم پیش رفته است. در این طرح تمامی سازمان 
به صورت مرتب مورد ارزیابی های برنامه ریزی شده و 
اتفاقی قرار می گیرد و درنهایت در پایان سال براساس 
میانگین امتیازات کسب شــده واحدهــا و تیم های 
مختلف )تشــویق و ترغیب کارهــای تیمی( پاداش 
شرکت در این سیستم و نهادینه سازی آن را دریافت 

می کنند.
 )5s( 3-  اجرای سيستم ساماندهی محيط كار
به صورت مدی )تقليد صرف از ساير سازمان ها(: 
در بسیاری از سازمان ها بدون توجه به اینکه تعالی و 
بهبود دارای مسیر مشــخص و معینی است و در این 
مسیر می بایســت از سیســتم ها و ابزارهای مختلف 
متناسب با دوره بلوغ سازمانی و سبک رهبری سازمان 
اســتفاده کرد و صرفا براســاس اقتضای محیطی یا 
اصطالحا چشم و هم چشــمی به اجرای سیســتم ها 
روی آورده می شــود کــه در این میــان می توان به 
سیستم های مدیریت کیفیت یا ایزوهای سری 9000 
اشــاره کرد که در برهه ای از زمان و به صورت رقابتی 
در ایران فراگیر شــد بدون اینکه زیرساخت های آن 
مورد بررسی و پیاده ســازی قرار بگیرد. هرچند که 
این سیستم نقطه آغاز حرکت در مسیر بهبود و ارتقاء 
بهره وری اســت و اجرای آن برای تمامی سازمان ها 
موثر و مفید  است، اما اگر صرفا به عنوان سیستمی که 
سازمان های دیگر آن را اجرا کرده اند و برای اینکه آن را 
در رزومه سیستم های سازمان فقط به عنوان اسمی 
قرار داده شــود آنگاه امکان بهره گیری از منافع آن 
در سازمان فراهم نمی شود و قطعا نهادینه سازی آن 
صورت نخواهد پذیرفت.   [ به صورت ساده اگر بخواهیم 
سیستم ها و ابزارها را در یک مســیر تعالی ساده نام 

ببریم می توان ترتیب زیر را برشمرد:
     )5S( سیستم ساماندهی محیط کار

      )SS( سیستم پیشنهادات 
    )QCC( دایره های خودگردان حل مسائل کیفی

  )HRD( توسعه منابع انسانی 
   )ZD( نقص صفر 

  )ISO( سیستم مدیریت کیفیت 
جامــع  کیفیــت  مدیریــت  سیســتم های   

     )...TQM.TQC(
[ 2... 8-

همان گونه که مالحظه می کنید نقطه شــروع مسیر 
بهبود، سیستم ســاماندهی محیط کار )5s( است، 
چراکه تمامی سازمان را به کارکردن با نظم و ترتیب 
و استاندارد کار کردن ســوق می دهد و با اجرای این 
سیستم ســازمان کارگروهی ، رعایت اصول صحیح  
کاری و... را تمریــن و مشــق می کند. بــا آگاهی از 
مزایای پیاده سازی این سیســتم و دیدگاه مدیریت 
ارشد اورند پیشرو، اجرا و نهادینه سازی این سیستم 
تقربیا از هفت سال پیش تاکنون در این مجموعه آغاز 
شده است و بسیاری از پیشنهادات ارائه شده توسط 
کارکنان در زمینه بهبود سیستم ساماندهی محیط 
کسب و کار است. مجموعه اورند پیشرو به عنوان نمونه 
مناســبی برای الگو برداری ) Benchmark( در 
زمینه سیستم ساماندهی محیط کسب و کار به سایر 

سازمان ها پیشنهاد می شود.

عالئمسازمانهایمشکلداروبيمار:
سازمان های مشــکل دار و بیمار عالئم و ویژگی هایی 

دارند که در زیر به شرح آنها می پردازیم:
کارکنان ظاهري خسته، آشفته و آلوده دارند.   

آمارهای غیبت از کار و تاخیر، باالست. 
کارکنان پیشــنهادي براي اصالح و پیشرفت کارها 
ارائه نمي کنند. )سیســتم پیشنهادات وجود ندارد یا 

فعال و موثر عمل نمی کند(  
فعالیتي در زمینه QCCها به چشم نمي خورد.  

ضایعات ، دوباره کاري و برگشتي محصوالت از مشتری 
باالست.  

ابزار، تجهیزات و محیط کار، کثیف و آلوده اند.
ابزار و اقالم بدون نظم و ترتیب پراکنده اند.  

موجودي انبار و حجم کاالي نیمه ســاخته بســیار 
باالست یا بسیار پایین اســت. )مدیریت موجودی ها 

صورت نمی پذیرد( 
آمار حوادث باالست.  

 اتالف های حرکتی کارکنان در سازمان به وفور دیده 
می شود.     

 اتالف های زمانی جســت وجوی اقــالم و اطالعات 
زیاد است. 

 و...
همان گونه که مشــاهده می کنید، با پیاده ســازی و 
اجرای سیســتم ســاماندهی محیط کار بسیاری از 
این مشکالت و عالئم آنها را در ســازمان ها می توان 
برطرف کرد. بررسی و کنترل پارامترهای گفته شده 
در شرکت اورند پیشرو نشان می دهد اجرای مناسب 
و صحیح سیستم 5S توانسته اســت مانع بروز این 
عالئم در سطح سازمان شود. همکاری تیمی پرسنل، 
آمار بســیار پایین غیبت ها و تاخیرهــا، تعداد زیاد 
پیشنهادات، فعالیت های دایره های 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 5S در مجموعه اورند 

پیشرو به خوبی و به وضوح مشاهده شود. 
4- راه ميان بر در اجرای سيســتم ساماندهی 

محيط كار )5s(: در اجرای سیســتم ســاماندهی 
محیط کار )5s( هیچ راه میان بری وجود ندارد. نظافت 
ســطحی ، رنگ آمیزی و ظاهرسازی به معنای اجرای 
درست سیستم نیست. سادگی اصول و مفاهیم اجرای 
سیستم گاها باعث می شود تا اینگونه برداشت شود که 
نظافت و آراســتگی ظاهری و بدون استانداردسازی 
مقصود اجرای سیســتم بــوده اســت. در مقابل در 
پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم نباید به گونه ای 
عمل شود که اقدامات اجرایی با سختی ، مشقت و ابزار 
نامناسب انجام پذیرد. پیشنهاد می شود درخصوص 
استقرار سیستم از فاکتور ایجاد رقابت در بین کارکنان 
استفاده کنید. کارکنان را به همفکری و ارائه پیشنهاد 
در پیاده سازی و استقرار سیســتم تشویق کنید. در 
مرحله پیاده ســازی لزومی ندارد همــه s ها را باهم 
و در یک واحد شــروع کنید، می توانید از روش اجرا 
در یک واحد نمونه و توسعه به سایر واحدها استفاده 
کرده همچنیــن می توانید از چرخه بهبود مســتمر

PDCA استفاده کنید. در مرحله نگهداشت و بهبود 
سیستم از روش Benchmarking )الگوبرداری 
تطبیقی( و مقایســه و به کارگیری نقاط قوت سایر 
سازمان ها بهره بگیرید. توجه به نهادینه سازی اصول 
و مفاهیم سیستم 5S و بهره گیری از منافع حاصل از 
اجرای آن در شرکت اورند پیشرو موجب شده است تا 
از انجام کارهای سطحی و ظاهری در حد زیباسازی 
و نظافت های گاه به گاه پرهیز شود و اقدامات اساسی 
در حوزه های استانداردسازی و فرهنگ سازی انجام 

پذیرد.

تعاملنظام5sباسايرسيستمهادرسازمان:
 نظام ساماندهی محیط کار با بسیاری از سیستم های 
سازمان از قبیل سیســتم های انبارداری، حمل و نقل 
کاال، برنامه ریزی تولید، پیشنهادات، ارزیابی کارکنان 
و... ارتباط دارد و بعد از اجــرای صحیح و کامل این 
سیستم می توان سیستم های یادشده را راحت تر و با 
سرعت بیشتری اجرا و پیاده سازی کرد و از تعامالت 
این سیستم ها به نحو بهتری استفاده کرد و به دنبال 
هم افزایی های سیستمی و سازمانی بود. [ این سیستم 
از منظر شناســایی و حــذف اتالف ها بــا تولید ناب 
Lean production(( که بر محور مودا ستیزی 
استوار است تعامل        می کند. این سیستم با نظافت 
و پاکیزه سازی دســتگاه ها می تواند با سیستم های 
نگهداری و تعمیرات جامع )TPM( هماهنگ شود 
و تعامل کنــد.3 ] با نظافت شیشــه ها موجب ورود 
نور بیشــتر به داخل ساختمان ها شــده و در مصرف 
انرژی صرفه جویی خواهد شــد و با مدیریت انرژی 
گره می خورد، همچنین نور طبیعی باعث می شــود 
تا ویروس هــا و ذرات آلودگی معلــق در فضا ازبین 
برود و محیط کاری ســالم تری به وجود آید. تعامل 
خوب سیستم 5S با سایر سیســتم های سازمانی از 
قبیل سیســتم پیشــنهادات )دریافت حجم باالیی 
از پیشــنهادات درخصوص سیســتم 5S(، سیستم 
انبارداری و لجســتیک، سیســتم حمل و نقل کاال، 
سیستم مدیریت کیفیت )ISO( و... در شرکت اورند 
پیشرو موجب هم افزایی )سینرژی( در پیاده سازی و 

نشر منافع این سیستم ها شده است.
5- تفــاوت بيــن كار درحال انجــام و نظام 
ساماندهی محيط كار )5S(: تفکر مخرب دیگری 
 5S که اغلب در بین کارکنان رواج یافته، این است که
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چیزی غیر از کاری  است که انجام می دهیم و پس از 
انجام کار و داشتن وقت اضافی به نظافت و مرتب سازی 
محیط کاری خواهیم پرداخت. اگر از ابتدا به پرسنل 
آموزش داده شود که هر وسیله ای 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 5S در بدنه اجرایی 
کار حاکم خواهد شد. گاها تصور غلطی که از واحدهای 
خدماتی در ســازمان ها 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 می شود 
که کار درســت کاری اســت که توام با رعایت اصول 
5S انجام می پذیرد و هم زمان با انجام کارها نظافت و 
نظم و ترتیب نیز انجام می شود و کارکنان خدماتی بر 
پاکیزه سازی مکان های عمومی متمرکز می شوند و در 
این حالت تعداد نیروهای خدماتی منطقی و متعادل 
است. معموال تفهیم و اســتقرار این مفهوم در سطح 
پرسنل سازمان ها که هم زمان با اجرای کارها، اصول 
اجرای سیستم 5S نیز می تواند توام اجرا شود و فرآیند 
مجزا از هم نیستند زمان بر بوده و نیاز به آموزش های 
مداوم، پیگیری و ممیزی دارد که می توان بیان داشت 
این موضوع تا حد زیادی در شــرکت اورند پیشــرو 

به نتیجه رسیده و موفق بوده است.
6-  بالتكليف بودن و شــفاف نبودن وضعيت 
اقالم و قطعات، مكان هــا و اقدامات: در روش 
پیاده سازی و اجرای صحیح سیستم 5S با بهره گیری 
از دســتورالعمل ها، رویه هــا، فلوچارت ها، جداول، 
فرم هــا ، لیبل ها، راهنماها، خط کشــی ها و... تمامی 
موارد و حــاالت ممکن مورد بررســی و تحلیل قرار 
گرفته و راهکارهای مناسب برخورد و استفاده از آنها 
تعیین و به صورت شفاف بیان شــده است و تمامی 
پرسنل سازمان با مراجعه به آنها و بهره گیری از آنها 
تصمیمات و اقدامات یکسانی را اتخاذ و اجرا می کنند 
و کسی با موضوعی به صورت ســلیقه ای و شخصی 
برخورد نمی کند و اصطالحا تمامی موارد مشــخص 
و استانداردسازی شــده اســت، علی الخصوص در 
سازمان هایی که فقط به صورت سوری به دنبال اجرای 
این سیستم هستند و تا سه مرحله )s( اول اقدامات 
خود را طرح ریزی و اجــرا می کنند آثاری از اقدامات 
الزم درخصوص استانداردسازی مشاهده نمی شود، 
به همیــن دلیل در بســیاری از موارد امــکان اتخاذ 
تصمیمات متفاوت و ســلیقه ای در سیستم و به طبع 
وجود چالش ها و تعارضات واحدی و پرسنلی وجود 
دارد. آنچه موجب می شود تا مجموعه اقدامات انجام 
شده در ســه مرحله اول حفظ و تکرار شود کارهایی 
هستند که 5S در راستای استانداردسازی سیستم 
۵s انجام می دهد. استانداردسازی موجب می شود تا 
سیستم شما توسط تمامی پرسنل سازمان و نیز سایر 
افراد وارد شده به سازمان به صورت صحیح و یکسان 
اجرا شود و کسی نتواند نظم ، نظافت و ترتیب ایجاد 
شده را برهم بزند. معموال بســیاری از سازمان ها در 
ایران در اجرای این مرحلــه ضعیف عمل می کنند و 
این موضوع موجب می شود تا پس از مدتی از اجرای 
مراحل اولیه سیســتم و به دلیل نداشتن شاخص ها 
و استانداردهای الزم ســازمان به حالت قبل برگردد 
و اقدامات اولیه انجام شــده نیز بی اثر شــود. اجرای 
 5S صحیح و موثر چهارمین اصل از اصول سیســتم

) استانداردسازی ( در مجموعه اورند پیشرو از قبیل 
لیبل گذاری ها، خط کشی ها، بهره گیری از رنگ ها و 
مفاهیم رنگ های مختلف و... یکی از عوامل موفقیت 

این سیستم است.
 Visual( پیشــنهاد می شــود از مدیریت دیداری
management( و مزایای آن درکنترل اجرای 

سیستم ۵S استفاده کنید.   
7-  بی توجهی به 5S فكــری )نظم فكری(:  
هرآنچه را درمورد 5S فیزیکی در محیط کاری اعم از 
اقالم ، ابزار ، تجهیزات ، قالب ها، فیکسچرها، اطالعات ، 
مســتندات ، داده ها و... می بایست پیاده سازی و اجرا 
کرد می توان درمــورد 5S فکــری در محیط ذهن 
نیز مرتبط دانســت. درواقع به دنبال بهبود فرهنگ 
رفتاري، نظم دهي بــه افکار، تصــورات ، اعتقادات ، 
ادراک و... در فضاي ذهن بــود. این نوع از 5S به این 
 5S دلیل حائز اهمیت اســت که کاربران سیســتم
فیزیکی یا به عبارت دیگر پرسنل سازمان می بایست 
در ابتدا از خود و درون خود به دنبال 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 می توان گفت در ایران بســیار 
جای کار و بهبود دارد 5S فکری اســت. اگر افکار و 
تصورات کارکنان یک سازمان به صورت مرتب و منظم 
دسته بندی نشوند و افکار و تصورات منفی در اذهان 
آنها وجود داشته باشــد قطعا بسیاری از فرصت ها از 
دست خواهند رفت و در اجرای بسیاری از سیستم ها 
در سازمان با مشــکل مواجه خواهیم شــد. آنچه را 
به عنوان فرهنگ ســازی یا نهادینــه کردن فرهنگ 
 )s( 5 در سازمان دنبال می شــود و همانند مرحلهS
چهارم از حلقه های مفقوده در پیاده سازی موفق نظام 
5S در ایران می توان نام برد آن مرحله ای اســت که 
همانند پرسنل سازمان های صاحب این سبک )ژاپن( 
می بایست از درون فکر و اعتقاد پرسنل سازمان آغاز 
شده و سپس به سایر رده ها و مراتب سازمانی توسعه 
داده شــود. به عبارت ساده تر اگر پرســنل سازمان 
اعتقادی به منافع این سیستم نداشته باشند و اجرای 
آن را فقط از روی اجبار یا ظاهــری اقدام کنند قطعا 
پس از سپری شدن مدت کوتاهی سیستم به صورت 
غیرموثر متوقف خواهد شد. پس در هر فرصتی و به 
هر روش کارآمدی می بایست در آگاه سازی پرسنل 
سازمان از منافع سیســتم 5S و همراه کردن آنها در 
پروسه اجرا اقدام کرد و فعالیت های برنامه ریزی شده 
در این راســتا را مدیریت و پایش کرد. به آنها نشان 
دهید چگونه با اجرای اصول ســاده و کاربردی این 
سیســتم می توان اتالف ها را کاهــش و بهره وری را 
افزایــش داد، ایمنی پرســنل و کیفیت محصوالت 
را بهبــود داد و ضایعات و خرابی هــای محصوالت و 

تجهیزات را کاست.

چندنکتــهموثردراجرایبهترسيســتم
ساماندهیمحيطكار)5s(:در هر فرصتی حتی در 
ممیزی های این سیستم از ابزار آموزش بهره بگیرید، 
از آموزش های بدو اســتخدام تــا بازآموزی هایی که 

خروجی کنترل سیستم هستند. 
تمامی پرسنل در هر رده و سمتی مسئول پاکیزگی 
محیط خود هســتند و نیروهای خدمــات فقط در 

پاکیزگی مکان های عمومی متمرکز می شوند. 
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 مشقت بار و خسته کننده نباشد. 
 از 5S پنج دقیقه ای روزانه و 5S هفتگی و 5S اساسی 
به صورت دوبار در سال که همه در آن مشارکت دارند 
و برنامه ریزی شده  اســت و در آن روزها کار تعطیل 

است، بهره بگیرید.
 بــرای بهره گیری بهتــر از نظام 5S آن را به ســایر 
سیســتم ها مانند ارزیابی کارکنــان ارتباط دهید تا 
انگیزه های اجرایی بیشتری را برای پرسنل به همراه 

داشته باشد. 
به صورت مداوم اجرای سیستم و دستیابی به اهداف 

تعریف شده را کنترل، مدیریت و بهبود دهید.
سیستم ساماندهی محیط کار )5S( بنا به دالیلی که 
ذکر شد از جمله: ساده بودن در اجرا، دستیابی سریع 
به نتایج قابل رویت، بدون هزینه بودن اجرا، جلوگیری 
از صرف هزینه های مازاد، ایجاد نظم و ترتیب سازمانی 
میان پرسنل، ایجاد اشــتیاق و انگیزه کاری، بهبود 
ایمنی، افزایش بهره وری، ایجاد بستری مناسب برای 
اجرای بسیاری از سیستم های دیگر و... بهترین آغاز 
برای مسیر بهبود و تعالی سازمان ها  است که فارغ از 
سن و سال و دوره عمر سازمان، ســبک مدیریت و... 
می تواند نتایج بسیاری را برای سازمان ها حاصل کند، 
اما برخالف انتظار و بنا بر دالیلی که اشاره شد کمتر 
سازمانی تا نهادینه سازی این سیستم پیش  رفته و از 
منافع آن بهره مند شده است. پیشنهاد می شود اجرای 
این سیستم در سازمان ها علی الخصوص سازمان های 
بزرگ تر بــا آموزش های کافی، بهره گیــری از نتایج 
 Pilotالگوبرداری از سازمان های مشابه و به صورت
plan  )واحد نمونه( آغاز شــود و سپس به تمامی 
سازمان توسعه یابد. آنچه مهم اســت اینکه اجرای 
این سیستم هیچگاه پایانی ندارد و نمی توان اجرای 
آن را متوقف کرد. این سیستم را می توان به عنوان یک 
روانکار در سیســتم های فیزیکی تصور کرد که نقش 
تســهیل کننده و پایه ای را برای ســایر سیستم های 
سازمان ایفا می کند و هرچه در اجرای آن اهتمام شود 
وقت و هزینه کمتری در پیاده ســازی و اجرای سایر 
سیستم ها صرف می شود. آموزش های بدو استخدام، 
بازآموزی ها، انگیزش پرســنل، ممیزی های توام با 
آموزش )برنامه ریزی شده و ناگهانی(، تمرین و تکرار 
اجرای سیســتم و الگوبرداری از سازمان های مشابه 

را در استقرار و اجرای این سیستم فراموش نکنید.
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 5S 1- تسوچیا، کازوئو. مهندسی فعالیت های سوپر
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بازار

جدول فروش محصوالت بهمن موتور
B30پيشفروشدووديعهای

روز شــنبه چهاردهم بهمن ماه، بهمن موتور فروش 
محصول محبوب خود یعنی B30  را از ســر گرفت. 

این محصول که به تازگی باالترین نشــان استاندارد 
را هم دریافت کرده اســت درحــال حاضر به صورت 
دو  ودیعه ای با موعد تحویل فروردین، اردیبهشــت 
و خرداد ســال آینده در جدول فــروش قرارگرفته 

اســت.B30  با خدمات پــس از فروش گســترده 
درسراسرکشور، با سرویس دوره ای رایگان )یک سال 
یا بیست هزار کیلومتر( و همچنین با ضمانت 3 ساله 

یا 100 هزار کیلومتر به فروش می رسد.

پیشفروشدوودیعهای B30)تمامیقیمتهابهریالاست(
سود قیمتموعد  ودیعه دومودیعه دومپیش پرداختموعد تحویلنام خودرو

مشارکت
مابه التفاوتسود انصراف

B30

قیمت روز ----2۵0.000.000فروردین 97
کارخانه

پس از صدور 12درصد1۶درصد
دعوتنامه

نیمه دوم اسفند 1۵0.000.000100.000.0009۶

----2۵0.000.000اردیبهشت 97

نیمه دوم فروردین 1۵0.000.000100.000.00097

----2۵0.000.000خرداد 97

نیمه دوم اردیبهشت 1۵0.000.000100.000.00097

پیشفروشدوودیعهایكاراتکكابینودوكابین)تمامیقیمتهابهریالاست(
مابه التفاوتسود انصرافسود مشارکتقیتموعد  ودیعه دومودیعه دومپیش پرداختموعد تحویلنام خودرو

کارا تک کابین 
2000

فروردین یا 
اردیبهشت 97

120.000.000----

قیمت روز 
کارخانه

پس از صدور 12درصد1۶درصد
دعوتنامه

نیمه دوم اسفند 70.000.000۵0.000.0009۶
کارا دو کابین 

2000
فروردین یا 

اردیبهشت 97
140.000.000----

نیمه دوم اسفند 80.000.000۶0.000.0009۶

فروشنقدیونقدیاعتباریكاراتکكابین2000)تمامیقیمتهابهریالاست(
تاریخ چک هامبلغ چک هامبلغ پیش پرداختشرایط پرداختنرخ سودقیمت نهایی فروشرنگ قابل عرضهنام محصول

کارا 
تک کابین 

2000

سفید، نقره ای متالیک، 
12230.300.00042.820.000 ماههبدون سود3۵4.300.000نقرآبی متالیک

97/3/20
97/7/20
97/11/20

سفید، نقره ای متالیک، 
181۵9.200.00039.1120.000 ماهه1۶درصد3۵4.300.000نقرآبی متالیک

97/2/20
97/۵/20
97/8/20
97/11/20
98/2/20
98/۵/20

سفید، نقره ای متالیک، 
نقرآبی متالیک

24124.000.00048.840.000 ماهه18درصد3۵4.300.000

97/3/20
97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20
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فروشنقدیونقدیاعتباریكارادوكابین2000)تمامیقیمتهابهریالاست(
تاریخ چک هامبلغ چک هامبلغ پیش پرداختشرایط پرداختنرخ سودقیمت نهایی فروشرنگ قابل عرضهنام محصول

کارا دوکابین 
2000

سفید، نقره ای 
متالیک، نقرآبی 

متالیک
122۵8.200.00047.990.000 ماههبدون سود397.300.000

97/3/20
97/7/20
97/11/20

سفید، نقره ای 
متالیک، نقرآبی 

متالیک

18178.800.00043.390.000 ماهه1۶درصد397.300.000

97/2/20
97/۵/20
97/8/20
97/11/20
98/2/20
98/۵/20

سفید، نقره ای 
متالیک، نقرآبی 

متالیک
24139.100.000۵4.700.000 ماهه18درصد397.300.000

97/3/20
97/7/20
97/11/20
98/3/20
98/7/20
98/11/20

پیشفروشدوودیعهایكاپرا)تمامیقیمتهابهریالاست(
مابه التفاوتسود انصرافسود مشارکتقیمتموعد  ودیعه دومودیعه دومپیش پرداختموعد تحویلنام خودرو
کاپرا 

دوکابین
فروردین یا 
اردیبهشت 

97

قیمت روز ----300.000.000
کارخانه

پس از صدور 12درصد1۶درصد
دعوتنامه

نیمه دوم اسفند 180.000.000120.000.0009۶

طرحجایگزینیوانتهایفرسودهباوانتكارا2000سیسیباتسهیالتبانکتجارت
زمان تحویل خودروسهم آورده متقاضیمبلغ تسهیالت بانکیمبلغ ارزش اسقاط خودرو فرسودهقیمت خودروی جایگزین ریالنوع خودروردیف

1
وانت 

تک کابین 
کارا 2000

3۵4.300.000

وانت های با ظرفیت یک تن و 
کمتر )معادل 2 گواهی اسقاط( 

400.000.000 ریال

200.000.000
114.300.000

10 روز بعد از تکمیل 
ظرفیت

وانت های با ظرفیت بیش از یک 
تن ۶0.000.000 ریال )معادل 

3 گواهی(
9۶.300.000

2
وانت 

دوکابین 
کارا 2000

397.300.000

وانت های با ظرفیت یک تن و 
کمتر 40.000.000 ریال )معادل 

2 گواهی
1۵7.300.000

و انت های با ظرفیت بیش از یک 
تن ۶0.000.000 ریال )معادل 

3 گواهی(
137.300.000

توضيحات: طرح فوق فقط در شهرهای تهران، كرج، تبريز، اصفهان، قم، اراک، مشهد، شيراز و اهواز اجرا می شود.

طرحجایگزینیوانتهایفرسودهباوانتكارا2000سیسیباتسهیالتبانکمهراقتصاد

زمان تحویل خودروسهم آورده متقاضیمبلغ تسهیالت بانکیمبلغ ارزش اسقاط خودرو فرسودهقیمت خودروی جایگزین ریالنوع خودروردیف

1
وانت 

تک کابین 
کارا 2000

3۵4.300.000

وانت های با ظرفیت یک تن و 
کمتر )معادل 2 گواهی اسقاط( 

400.000.000 ریال
280.000.000

34.300.000

10 روز بعد از تکمیل 
ظرفیت

وانت های با ظرفیت بیش از یک 
تن ۶0.000.000 ریال )معادل 

3 گواهی(
14.300.000

2
وانت 

دوکابین 
کارا 2000

397.300.000

و انت های با ظرفیت یک تن 
و کمتر 40.000.000 ریال 

300.000.000)معادل 2 گواهی
۵7.300.000

وانت های با ظرفیت بیش از یک 
تن ۶0.000.000 ریال )معادل 

3 گواهی(
37.300.000
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اخبارداخلی

درگزارشسازمانبازرسیكيفيتواستانداردايراناعالمشد:
درخششB30درجمعچهارستارهها

سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران)ISQI( ماهانه گزارش هایی مبنی بر رضایت 
مشتریان و کیفیت خودروهای موجود در بازار را منتشر می کند. نکته مهم درگزارش 
دی ماه این سازمان حضور بسترن B30 درجمع خودروهای چهار ستاره است. این خودرو 
که به تازگی 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 ارائه شده در 
جدیدترین گزارش ارزشیابی کیفی خودرو، در دی ماه 139۶ تعداد 98748 دستگاه 
خودرو تولید شده است که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک 
درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در 
این ماه، شامل 43 مدل خودرو درگروه سبک و 10 مدل در گروه سنگین است. در گروه 
سبک و در بخش وانت در سطح قیمتی 2، خودروی وانت تندر با اخذ سه  ستاره کیفی 
باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده 
است. در بخش خودروهای سواری هم در سطح قیمتی 1 خودروهای پژو 2008، مزدانیو 
3 و گرند ویتارا، در سطح قیمتی 2 خودروهای کیا سراتو و هیوندای i20، در سطح قیمتی 
3 خودروی آسا B 30 و در سطح قیمتی 4، رنو ساندرو ، پژو 207 اتوماتیک، تندر90 پالس 
اتوماتیک و پارس تندر با اخذ چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی 
ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند، اما در گروه سنگین و در بخش باری، 
خودروهای کامیونت ایسوزو K7۵NPR، کامیون ولوو باریFM 4۶0، کامیون ایسوزو  

 4۶0FH 410، کشنده ولووG ۵00، کشنده اســکانیاFH کشنده ولوو ،M7۵NPR
وکشنده ولوو 4۶0FM ، با اخذ چهار ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی 
ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. بازه زمانی این گزارش از اول دی ماه تا 

سی ام همین ماه به شمار می رود.

اتصالقطعهسازانايرانیبهشبکهجهانی
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو روزهای 24و 2۵ بهمن با محوریت »زنجیره 
تامین رقابت پذیر )مواد اولیه، قطعه سازی، لجستیک(« درمرکز همایش های بین المللی برج 
میالد برگزار شد. چند روز قبل از آغاز این همایش، نشست خبری بهزاد اعتمادی، معاون 
توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد و اعتمادی از 
اتصال قطعه سازان ایرانی به شبکه جهانی قطعه سازی خبر دارد. به گفته اعتمادی صنعت 
خودروسازی در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته رتبه سوم گردش مالی را پس از 
نفت و بانکداری داراست و بر این اساس به عنوان لوکوموتیو صنعتی ایران اهمیت ویژه ای دارد. 
هرچند پس از اجرای برجام اتفاقات خوبی در صنعت خودرو کشور رخ داد و این صنعت طی 
دوسال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد، با این حال صنعت قطعه سازی کشور همگام 
با خودروسازی رشد نداشت و در این همایش به دنبال وصل کردن قطعه سازان کشورمان 
به شبکه جهانی تامین قطعه هستیم. معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش 
در این باره گفت: بیش از 8۵ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 2۵ 
تا 30 درصد قطعات پالستیکی و بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی است.کاهش هزینه 
قطعات مصرفی و درنتیجه کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء رقابت پذیری خودروهای داخلی 
از این محل متصور است، البته مشروط به اینکه خارجی ها نیز فناوری های روز این قطعات 
را به ایران منتقل کنند. اعتمادی ابراز امیدواری کرد با قراردادهای سرمایه گذاری مشترک 

)جوینت ونچر( با خارجی ها که به ویژه پس از برجام اجرایی شده است، امکان به روزرسانی 
صنعت قطعه سازی فراهم شود.

معاونوزيرصنعتومعدنوتجارتخبرداد:
ورود4محصولمشترکايرانیوخارجیبهبازارخودرو

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت که برای بهره برداری از 1۵طرح صنعتی به مناسبت دهه 
فجر به چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود از ورود 4  محصول مشترک ایران و شرکت های 
خارجی در ســال آینده به بازار خودرو خبرداد. منصور معظمی در این باره گفت: یکی از 
اتفاقاتی که در حوزه خودروسازی کشور پس از برجام رخ داد، عقد ۶ قرارداد خودروسازی 
با شرکت های بین المللی بود. محصول یکی از این قراردادها اکنون وارد بازار خودرو شده و 
خودرو مشترک بین سیتروئن و سایپا نیز سال آینده وارد بازار می شود.« به گفته رئیس ایدرو 
)سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( امروز باالترین رضایتمندی مردم از خودروها 
مربوط به محصوالتی است که به صورت مشارکتی با صاحبان برند تولید می شود. معظمی 
با اشاره به درخواست سرمایه گذاری در بخش خودروسازی گفت: اکنون بیشتر برندهای 
خودروسازی در ایران برای سرمایه گذاری اعالم آمادگی کرده اند که سرمایه گذاری این 
برندها با مشارکت ۵0 درصد است. نزدیک به 1.8 میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری خارجی 
در حوزه خودروسازی ایران انجام شده یا درحال انجام است. صنعت خودروسازی ایران در 
10 ماه امسال حدود 24 درصد افزایش تولید داشته به طوری که در دولت تدبیر و امید تولید 

خودرو از 700 هزار دستگاه به یک میلیون و ۶۵0 هزار خودرو رسیده است.
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اختالفاتصاحبانجايگاههایسوختوبانكها
بنزينفقطباپولنقد؟

 چند هفته ای می شود که با واریز با تاخیر پول از طریق کارت های اعتباری و دستگاه های پوز 
به حساب جایگاه داران سوخت مشکالتی برای مردم و جایگاه داران ایجاد شده است و حتی کار 
به جایی رسید که برخی جایگاه داران با قطع کردن دستگاه های کارت خوان جایگاه های سوخت 
فقط وجه بنزین را نقدا دریافت می کردند و به هیچ عنوان کارت بانکی نمی پذیرفتند. بیژن حاج 
محمدرضا، رئیس جایگاه داران سوخت در این باره گفت: »به دلیل مشکالتی که با بانک ها داریم 
ناچار به اتخاذ این تصمیم شدیم و از این پس جایگاه ها فقط درقبال دریافت پول نقد، بنزین تحویل 
می دهند. طی توافقات صورت گرفته قرار بود بانک ها پول را طی همان شب به حساب ها واریز 
کنند اما، اکنون این مدت زمان به 10 تا 12 روز رسیده است. این اتفاق درحالی رخ می دهد که 
جایگاهداران باید هزینه خرید بنزین را به صورت نقد به شرکت ملی نفت پرداخت کنند. رایزنی با 

بانک مرکزی فایده ندارد و درحال حاضر میلیاردها تومان از سیستم بانکی طلبکار هستیم.« البته 
به نظر می رسد که مشکل اصلی جایگاه داران با بانک ملت و سیستم کیف پول نصب شده آن در 
جایگاه های سوخت رسانی است، هرچند که مبالغ دریافتی با دستگاه های پوز هم همان لحظه 
به حساب وارد نمی شود. بعد از باالگرفتن اعتراضات، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درپی 
حل این مشکل برآمده و مدیرعامل این شرکت در این باره گفت: ما تنخواه 48 ساعته ای را به 
جایگاه داران به منظور خرید بنزین از شرکت ملی پخش می دهیم و برای جایگاه دارانی که عرضه 
بنزینشان بسیار باال است و مشتریان زیادی دارند نیز تنخواه جداگانه ای را به آن اضافه کرده ایم؛ 
بنابراین جایگاه داران با پول ما بنزین را از ما خریداری می کنند و بعداز فروش دوباره این پول به 
چرخه بازمی گردد. با مذاکراتی که با وزارت اقتصاد درحال انجام هست امیدواریم این مشکل 
برطرف شود، هرچند که داشتن پوز در جایگاه ها الزام نیست و جایگاه داران می توانند فروش 
خود را به صورت نقدی انجام دهند و گذاشتن پوز بانکی فقط به منظور رفاه حال مشتریان است.

درخواستقطعهسازانبرایافزايش30درصدیقيمتها
نوسانات بیش ازاندازه نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه، حاال صدای قطعه سازان را هم درآورده 
و آنها هم خواهان افزایش قیمت محصوالت خود هستند. شاید سخنان آرش محبی نژاد، 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی بهتر بتواند دالیل این درخواست را مشخص کند. دبیر 
انجمن تخصصی قطعه سازان خودرو بااشاره به افزایش تا 40 درصدی قیمت مواد مورد نیاز 
صنعت قطعه سازی می گوید: قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه 
2۵ تا 30 درصد افزایش پیدا کند. قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی 
مانند فوالد 40 درصد و محصوالت پتروشیمی 2۵ تا 40 درصد در مملکت افزایش داشته 
است. کمر صنعت قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور عدم موافقت 
خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است. محبی نژاد در بخشی از صحبت هایش به 
شکاف عمیق بین قیمت بازار و کارخانه در حوزه خودرو اشاره و کرد و از نظر این مقام مسئول 
درحال حاضر خودرو به مراتب باالتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته 
و از این رهگذر سود هنگفتی نصیب دالالن و سفته بازان می شود. به گفته محبی نژاد طبق 
معمول ماه های پایانی سال باید بره کشان قطعه سازان و خودروسازان در کشور باشد ولی 

متاسفانه هم اکنون این دو صنعت در مخمصه و بحران به سر می برند. 

دستورديوانعدالتاداریمبنیبرلغوتعرفهوارداتخودرو
درانتظاركاهشموقتقيمتها

مصوبه دی ماه دولت درباره افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اعتراضات شدیدی را به همراه 
داشت و کار را به جایی رساند که پای دیوان عدالت اداری هم در این زمینه به میان آمد. هرچند 
اعتراضات در زمینه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی بیشتر بود و باعث شد تا وزارت صنعت و 
معدن و تجارت با صدور اطالعیه خبر از احتمال تجدیدنظر در تعرفه ها بدهد، اما وضعیت درباره 
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 17 بهمن، مقرر شد مصوبه دی ماه امسال دولت در 
بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی به ویژه هیبریدی، فعال متوقف شود. 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 18 بهمن ماه بود که بازار خودروهای خارجی وارد یک بالتکلیفی شد 
و همگان منتظر واکنش بازار به این دستور بودند و شایعاتی مبنی برکاهش 30 تا 40 درصدی 
قیمت خودرو های وارداتی هم منتشر شد. مهم ترین واکنش ها در این زمینه به صحبت های 
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو بازمی گشت که درباره رای موقت 
دیوان عدالت اداری گفت: »براساس قانون دیوان عدالت اداری می تواند آن دسته از مصوبات 
دولت را که با قانون اصل 44 مغایر دارد را لغو کند، به همین منظور دولت باید رأی دیوان عدالت 
اداری را اجرایی کند. تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، 
واردات خودرو با تعرفه های قبلی باید انجام شود. البته رأی نهایی دیوان از ابطال مصوبه دولت 
3 تا ۶ ماه دیگر صادر می شود.« به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزایش 
تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶0 درصد افزایش 
پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه های قبلی 
صورت گیرد. همین موضوع  قیمت را از 30 تا 40 درصد کاهش خواهد داد. البته یک روز 
بعد از صدور رای موقت و واکنش های شدید به این اتفاق ، سخنگوی دیوان عدالت اداری بر 
موقتی بودن این رای تاکید کرد و درگفت و گو با خبرنگاران اعالم کرد: »صدور دستور موقت 

به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی 
پس از طی فرآیند پیش گفته 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.« به گفته محسن قائمی نسب، درخصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین 
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 این اساس، 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 تعرفه ها واقعا کاهش پیدا خواهد کرد یا دولت، دیوان عدالت اداری 
را برای افزایش این تعرفه ها مجاب خواهد کرد. هرچه که هست، فعال با حکم دیوان تعرفه ها 
به نرخ سابق بازگشته و باید دید این موضوع چه تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی، حداقل 

درکوتاه مدت خواهد گذاشت.
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مقاله

مقدمه:
نظر به رشد روزافزون هولدینگ بزرگ رایزکو و اهتمام 
مدیریت ارشد سازمان، بر رشدی یکپارچه در تمامی 
حوزه های سازمان، همچنین اضافه شدن شرکت های 
جدید در حوزه های فروش، تامیــن و تولید و پخش 
آب معدنی، همچنیــن تعدد برندهــا در هولدینگ، 
سازماندهی و ارتقاء برندهای مذکور از یک نیاز ابتدایی 
به یک ضرورت ســازمانی تبدیل شــده است، اخیراً 
یکی از برندهای مطرح چسب سازی و مواد شیمیایی 
به علت عدم رعایت موضوع برندسازی از درون سازمان، 
خبرساز شد و در تمامی شبکه های داخلی و خارجی 
سوژه رسانه ها شــد. اتفاقی که موجب کاهش تقاضا 
در بازار شده و در زمان کوتاهی برندهای درجه 2 و 3 
جایگزین آن شدند. اتفاقی که برای دوری جستن از 
آن و کاهش تبعات زیان آور مذکور، سازمان هزینه های 
گزافی را بابت تبلیغات محیطی متقبل شــد که این 
موضوع هم به علت تعجیل در انتشــار و غیر حرفه ای 
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 گام های اولیه را در پرواز این ســیمرغ صنعت 

برداریم.

ضرورتدرکمفاهيمبرندازسویكاركنان
شركت

امروزه عمده  سازمان ها تمرکز خود را روی مشتریان 
در بیرون ســازمان معطوف می کنند، زیرا معتقدند 
این ذهنیت مشتریان است که در تصمیم گیری آنها 
برای خرید یا عدم خرید نقش کلیدی دارد، اما نقطه 
مغفول داستان برندسازی، درون  سازمان است، جایی 
که دانستن مفاهیمی از قبیل مشتری، ندای مشتری، 
کیفیت، برندسازی و... متبلور می شود. درون سازمان 
عناصری وجود دارد که نقطه و محل اتصال ســازمان 
با اقیانوس سرخ اســت، اصطالحی که این روزها در 
استراتژی های بازاریابی زیاد به گوش می خورد، فضایی 
پر از رقابت که کوچک ترین سهل انگاری مساوی است 
با افول و درنهایت مرگ ســازمان. مفاهیم برندسازی 
ســابقاً بر این موضوع تاکید داشــت که برندسازی 
محصوالت ارتباطی با برندســازی درون ســازمانی و 
هویت سازی از درون سازمان ندارد. تنها سازمان های 
خدمات محور ماننــد بیمه ها و بانک هــا بودند که به 
هویت سازی برند از درون سازمان نیم نگاهی داشتند. 

با گذشت زمان و توسعه مفاهیم برند سازمان ها 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 ساده ترین اقالم نیاز به ارتباط 
مفید و موثر عوامل فروش با مشــتریان سازمان مان 
دارند. کسانی که در نوک پیکان سازمان قرار گرفته اند 
و به ســامورایی های فروش معروفند. امــروزه برای 
خرید ســاده ترین نــوع محصوالت هم مــا با عوامل 
 CRM انســانی رو به رو هســتیم، از عوامــل واحد
)برای مثال کســی که در صفحه اینستاگرام شرکت، 
پاسخ مشــتریان را می دهد( گرفته تا کارکنانی که 
محصول را در فروشــگاه ها یا مراکز پخش شــرکت 
عرضه می کنند. اینجاســت که متغیر بسیار اثرگذار 
کارکنان برند در شــکل گیری تصویر و ارزش برند 
نقش آفرینی می کند. نکته مــورد توجه اینجا بود که 
اگر پیام منتقل شــده از جوهره برند به مشتریان، با 
برخورد های غیر اصولــی و ناهمگون کارکنان روبه رو 
شود، اصل و ارزش پیام به کلی زیر سوال خواهد رفت 

و این چیزی نیست جز شکست یک برند از درون.

چالشتعريفبرندينگدرونسازمانی
 Internal branding برندسازی درون سازمانی یا
با این نگرش مطرح شــده است که ســازمان ها 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 
توافق شــده ای درمورد این گونه برند ســازی وجود 
ندارد اما می تــوان آن را ابزاری بــرای تغییر دیدگاه 
کارکنان ســازمان و شــکل دهی بــه رفتارهای آنها 
براســاس ارزش های برند دانســت که از طریق باال 
بردن درک کارکنان سازمان از ارزش های برند انجام 
می شود. اما از طرفی خود این کارکنان انتقال دهنده 
همین ارزش ها نیز هستند؛ بنابراین کارکنان مخاطب 
مفاهیم برند هســتند یا انتقال دهنده آن. این نقش 
دوگانه را چگونه می توان توجیه کرد؟ برای روشــن 

شدن مطلب توضیحات بیشتری الزم است.
همان طور که می دانیــد 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 دایره ها، جوهره 
یا دی ان ای )DNA(  برند خواهد بــود. در الیه های 
بعدی این موج مفاهیمی چون شخصیت برند، فوائد، 
ارزش های برند، ویژگی های برند و... خلق می شــود 
که قرار است هرکدام در نقاط تماس برند با مخاطب 
به آنها منتقل شود. نکته اساســی برندسازی داخلی 

اینجاســت که کارکنان ســازمان هم در معرض این 
مفاهیم ارسال شده از طریق ارتباطات قرار دارند و هم 
خود نوعی رسانه برای انتقال این مفاهیم هستند. این 
دوگانگی باعث می شــود تا تعریف دقیق از برندسازی 
درونی مشــکل شــود. برای حل این دوگانگی ابتدا 
تمرکز برندسازی درون ســازمانی 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 درون سازمانی است. پس از تشکیل 
هویت برند در ذهن کارکنان، الیه های بعدی بر ایجاد 
تعهد و وفاداری به برند متمرکز خواهد شد تا اینکه به 

پیشبرد گام های بعدی برندسازی کمک کند.
در کنار تمرکزی که برند ســازی درونی بر کارکنان 
حاضر در ســازمان دارد، به عنوان یــک راهبرد موثر 
بر نظام انتخاب و اســتخدام سازمان نیز نقش آفرینی 
می کنــد. از آنجایی که بخشــی از فیلتر اســتخدام 
داوطلبان ســازمانی براســاس الیه هــای هویت و 
شخصیت برند طرح ریزی می شود، انتخاب کارکنان 
براســاس رفتارهای مورد انتظــار و قابلیت های الزم 
همسو با هویت و شخصیت برند طرح ریزی می شود. 
از ســویی هدایت نظام های پاداش، حقــوق و مزایا، 
ارزیابی عملکرد باتوجه به نظام انگیزشــی و ارزشی 
مطلوب برند در برندسازی درون سازمانی مورد تجدید 

نظر قرار می گیرد.

هارمونیسازمانیبابرنددرونسازمانی
نکته حائز اهمیــت و کمتر مورد توجــه قرار گرفته 

برندسازی 
درون سازمانی

 حامد نورافشار-  مدیر تولید شرکت جنرال کب پارس

نمایی از کارخانه جنرال کب
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این اســت که در برندسازی درون ســازمانی امکان 
ســاخت معماری منابع انســانی به شــکلی فراهم 
اســت که هر بخــش یــا گــروه شــغلی متفاوت 
ســازمان، برنامه مدیریت منابع انســانی متفاوتی 
پیدا می کند و مکانیزم های انگیزشــی و تشــویقی 
ســازمان به صورت هوشــمندانه و هدف دار با تاکید 
بر ارزش های اســتراتژیک و میزان تماس کارکنان 
با مشــتریان تنظیم می شــود؛ بنابرایــن ورود 
ارزش های برند بــه هر بخش از ســازمان به صورت 
برنامه ریزی شــده و بااســتفاده از ابزارهای مناسب 
طرح ریزی می شــود و ضمانت اجرایی شــدن آن را 
می توان به طرح ریزی هدفمند آن نسبت داد. این مهم 
هم باعث کارایی در هزینه های آموزشی و هم باعث 

تقویت اثر برند با نگاه استراتژیک می شود.
امــا برندســازی درون ســازمانی فــارغ از اینکه به 
توانمندسازی برند سازمان کمک می کند، قابلیت های 
دیگری نیز دارد. تحقیقی در صنعت بانکداری انگلیس 
نشان داد که تقویت ارزش های برند در درون سازمان 
با افزایش وفاداری کارکنان به ســازمان و عدم تمایل 
آنها به ترک خدمت همراه است. این نتیجه را می توان 
این گونه 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 انسان ها 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 می شود.
برای نمونه، تحقیق دیگری در بخش هتلداری کشور 
تایلند نشــان داد که متعهد و وفادار شدن کارکنان 
به برند هتــل نه تنها بر افزایــش عملکرد برند موثر 
افتاده اســت، بلکه به اجــرای نظام مدیریت منابع 
انســانی تعهد باال نیز منتهی شده اســت؛ بنابراین 
می توان برندســازی درون ســازمانی را در شرایطی، 
عامل تسهیل گر برای حل مسائل منابع انسانی دانست 
و از طرفی برنامه منابع انســانی موفــق باعث ارزش 
یافتن برند می  شود. البته صاحب نظرانی مانند روانس 
معتقدند که این تابع چندمتغیره اســت یعنی برای 
اجرای موفق یک برنامه برنـــدسازی درون سازمانی 
در کنار همکاری های واحد مدیریت منابع انســانی، 
قابلیت رهبری مدیران ارشد، آموزش و جست وجوی 
استعدادها، تطابق برند و فرهنگ سازمانی و همچنین 
ســاخت ارتباط منطقی بین برند داخلی و خارجی 

سازمان الزم است.

مديريتتغييراتفرهنگیسازمان
به طور خالصه می توان این گونه گفت که برندسازی 
درون سازمانی نوعی فرهنگ سازی 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 شکل دهی به رفتارهای 
جدید برنامه هــای 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 ارزش های 
فعلی به واســطه تقویت رفتارهای پیشین به شکلی 
ناخواسته نهادینه شده است، ارزش های جدید نیز باید 

به صورت بسیار هدفمند تبدیل به رفتار شود.
منابع انسانی سازمان یکی از ویژه ترین و در عین حال 
مزیت ساز ترین سرمایه های ســازمان است. ترکیب 
انسان ها در قالب ساختاری رسمی در کنار تعامالت 
غیررسمی باعث شکل دهی معماری اجتماعی می شود 
که خاص هر ســازمان بوده و غیرقابل تقلید اســت. 
ورود برند به مفهوم مدیریت منابع انسانی و اجرای 
طرح های برندســازی درون ســازمانی در حالی  که 
باعث تقویت هویت تعریف شــده برند در ســازمان 
اســت، عامل ایجاد مزیت رقابتــی منحصر به فرد و 
غیرقابل کپی برداری است. تهیه دفترچه برند )برند  
بوک( ســازمان و اعمــال عناصر تعریف شــده آن 
در بازار خارجی ســازمان به مثابه نقطه شروع یک 
حرکت موجی شکل است که نیازمند استمرار از طریق 
یک نیروی درونی است. برندســازی درون سازمانی 
به عنوان نیــروی جلوبرنده و نظام اســتمراردهنده، 
بقای یک برند را تضمیــن خواهد کرد؛ بنابراین الزم 
است تا در تمامی برنامه های برندسازی )خواه شرکت 
تولید کننده محصول باشد خواه ارائه دهنده خدمات( 
بخشی به عنوان برندسازی درونی وجود داشته باشد. 
در مقاله بعدی عوامل موفقیت و شکست برنـــدسازی 
درون ســازمانی تشــریح و راهنمایی بــرای هدایت 

سازمان ها ارائه خواهد شد.
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پنجمین همایش بین المللی صنعت 
خودرو در برج میالد برگزار شد

نمایشگاه

محمد شريعتمداری وزير صنعت معدن و تجارت اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی ماه 
دولت انجام می شود و فقط حكم هيات عمومی ديوان عدالت اداری می تواند مصوبات هيات 

وزيران را تغيير دهد. اين كار در اختيار يك شعبه ديوان نيست.
صالحی نيا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان پنجمين همايش بين المللی صنعت 
خودرو گفت: برنامه ريزی های الزم برای جايگزينی بخش اعظم خودروهای سنگين فرسوده 

طی يك دوره 3 تا 4 ساله انجام شده است.
رامتين اسماعيلی مديرعامل رنوپارس بخش كيفيت رنوپارس، به قطعه سازان برای افزايش 

كيفيت قطعه و روند كمك می كند. قسمت خريد نيز برای رقابت پذيری، بخش مهندسی برای 
توسعه طرح ها و در نهايت تيم توليد برای گسترش فرآيندهای توليد به قطعه سازان ياری می رساند. اين 

برنامه امسال آغاز شده است و در آينده توسعه خواهد يافت.
محسن جهرودی مدير عامل گروه خودروسازی سايپا هم اكنون ارزش صنعت خودرو جهان 

معادل 3000 ميليارد دالر يا به عبارتی معادل 4 درصد GDP كل دنياست. در سال 2015 سهم 
تامين كنندگان قطعه از صنعت خودرو حدود 80 درصد بوده و اين شركت ها در سالهای اخير به توليد 

محصوالت استراتژيك ازجمله پيشرانه و جعبه دنده نيز وارد شده اند. در حال حاضر سهم قطعه سازی 
از توصعه صنعت خودرو 50 درصد بوده و پيش بينی می شود در سال 2020 اين رقم به 70 درصد برسد.

عزيز اكبريان رئيس كمسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تعدد مجوز به صنعت خودرو با هدف 
اشتغال زايی برای اين صنعت راهگشا نيست و كميسيون صنايع با درخواست های نا به جا 

برخورد خواهد كرد.
پاسكال فلتن مدير منطقه ای رنو در ايران در پنجمين همايش بين المللی صنعت خودرو ايران 
گفت با عملياتی شدن دور جديد همكاری های رنو در ايران، فرصت های شغلی حدودا ده برابر 

خواهد شد. همچنين حجم كل سرمايه گذاری رنو در ايران به 800 ميليون يورو می رسد.
منصور معظمی، رييس هيات عامل ايدرو صنعت خودرو كشور در حال پرواز است، مجموع 

توليدات كشور از 47 تا 75 حدود 240 هزار دستگاه بوده است، از سال 57 تا روز گذشته 
نزديك به 21 ميليون خودرو در كشور توليد شد. رنكينگ كشور از لحاظ توليد خودرو در جايگاه 

شانزدهم جهان قراردارد، بر اساس پيش بينی ها در جايگاهی بين 14 تا 15 هستيم.
هاشم يكه زارع مديرعامل ايران خودرو در پنجمين همايش صنعت خودرو از تالش اين شركت 
برای طراحی پلت فرم جديد با همكاری 5 شركت خارجی و مراكز علمی داخلی مانند دانشگاه 

شريف و اميركبير خبر داد.
جك موگ رييس انجمن قطعه سازان فرانسه از آمادگی انتقال تكنولوژی توليد قطعه با كيفيت و 

قيمت رقابتی به قطعه سازان ايرانی خبر داد و گفت : زنجيره تامين نقش كليدی در صنعت خودرو 
دارد و هر چه اين زنجيره انعطاف پذير باشد،می تواند سهم بيشتری در بازارهای بين المللی كسب كند.



27شماره 06      اسفند 1396



28

گزارش

اوایل دی ماه سال جاری بود که دستورالعمل جدید واردات 
خودرو از سوی دولت ابالغ شــد. چند ماهی می شود که 
سامانه ثبت سفارش خودرو به دالیل نامعلوم مسدود شده 
است وطی این مدت به واسطه برهم خوردن عرضه و تقاضا 
و همچنین باالرفتن نــرخ ارز، قیمت خودروهای خارجی 
سربه فلک 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 تعرفه های خودروهای بنزینی که 
فعاالن این بازار از پیش انتظار آن را می کشیدند؛ آنچه باعث 
تعجب شــد تغییر عجیب و باورنکردنی در تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی است که همه را انگشت  به دهان کرد و 
بازار خودرو را به شوک فرو برد. این درحالی است که  تا پیش 
از این دولت به دلیل مصرف پایین سوخت و آالیندگی اندک 
خودروهای هیبریدی تنها 4 درصد تعرفه  واردات برای آنها 
درنظر گرفته بود تا واردکنندگان و مصرف کنندگان برای 
استفاده از هیبریدی ها تشویق شوند. اما حاال با تغییر قوانین 
این رقم به حداقل 4۵ درصد و در مواردی حتی به صددرصد 
هم رســیده اســت. اگر فرض کنیم که همه خودروهای 
هیبریدی مشمول 4۵ درصد حقوق گمرکی قرار بگیرند، 
یعنی در قانون جدید حقوق ورودی این نوع خودروها هزار 
درصد افزایش پیداکرده است و با این روند باید منتظر جهش 
خیره کننده  قیمت این خودروهای پاک در بازار باشــیم. 
کافی است که در این زمینه مقایسه ای بین کشور خودمان با 
کشورهای خارجی داشته باشیم. در بسیاری از این کشورها 
به دلیل تکنولوژی باالتر و هزینه های بیشتر باتری های این 
خودروها، قیمت نســخه  هیبریدی چند هزار دالر بیشتر 
از نسخه  بنزینی است. اما به واسطه  تعرفه  به مراتب کمتر 
این خودروها در مقایسه با بنزینی ها، قیمت هیبریدی ها تا 
پیش از این از نسخه های بنزینی خود به مراتب کمتر بود. 
به عنوان مثال نسخه  هیبریدی هیوندای سوناتا در فول ترین 
نسخه  خود با قیمت 190 میلیون تومان معامله می شد؛ در 
حالی که همان زمان نسخه  بنزینی این خودرو در مدل پایه 
و غیرفول، حداقل با قیمت 200 میلیون تومان به فروش 
می رفت. در برخی خودروهای دیگر مانند لکسوس سری 
NX، این اختالف قیمت به 30 تــا 40 میلیون تومان نیز 
می رسید. این درحالی است که طی سالیان اخیر استفاده 
از خودروهای هیبریدی درکشورمان هم روبه افزایش است 
و باتوجه به مصرف پایین تر بنزین خودروهای هیبریدی و 
همچنین آالیندگی کمتر این خودروها این نمودار مصرف، 
رشد قابل توجهی پیدا کرده اســت و خرید این خودروها 
روزبه روز 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. به نظر می رسد با تصمیم نه چندان 
هوشمندانه و کارشناسانه وزارت صنایع و معادن پاسخ در 
این باره منفی باشد، مگر اینکه شاهد تجدیدنظر در این رابطه 

باشیم.

قدممنفیدرراهبهبودوضعهوا
کافی است نگاهی به ُوضعیت آلودگی هوای کالنشهرها 
طی سالیان اخیر انداخته باشیم. آیا تصمیم اخیر برخالف 
سیاست های 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 نگرفته اند. مگر نه اینکه کاهش استفاده از وسایل 
نقلیه آالینده و افزایش اســتفاده از خودروهای با سوخت 
پاک یک قدم روبه جلو برای کمک به وضع محیط زیست 
است. مگر بسیاری از مسئوالن کشورمان افزایش استفاده 
ازخودروهای هیبریدی را راهی برای مبارزه با آلودگی هوا 
عنوان نکرده بودند، پس آیا نمی توان اینگونه عنوان کرد که 
این تصمیم یک گام بلند روبه عقب در راه مبارزه با آلودگی 
هواست؟ مگر طی یک ســال اخیر اخبار متفاوتی درباره 
اضافه شــدن خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل 
عمومی منتشر نشده بود، پس دلیل تصمیم اخیر چه بوده 
است. آیا این تصمیم نتیجه ای غیر از این خواهد داشت که 
اقبال عمومی هم برای خرید خودرو های هیبریدی کاهش 
پیدا می کند و آلودگی هوا بیشتر می شود؟ با تمامی این 
اوصاف دولت تصمیم به حداقل 11 برابر کردن تعرفه  واردات 
هیبریدی ها گرفته که این موضوع نه تنها با وعده های قبلی 
هم خوانی ندارد؛ بلکه کامال در تضاد با هدف گذاری های 
نهادها و دستگاه های دولتی است. درحالی  که آلودگی هوا 
در کالنشهرها بیداد می کند و تعداد روزهای پاک در تهران 
هرسال رو به کاهش است، تعرفه های جدید اعالم شده برای 
خودروهای هیبریدی، عمال خریداران و بازار را به سمت 
استفاده از خودروهای بنزینی و افزایش آالیندگی سوق 
می دهد و این اتفاق بسیار عجیبی است. در همین یکی، 
دوهفته  گذشته چندین روز، تهران و کالنشهرهای دیگر 
به خاطر 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 به سمت 

استفاده از خودروهای بنزینی و آالینده هل می دهید؟

ابهاماتدربارهتغييرتعرفه
اواخر دی ماه و بعد از باالگرفتن اعتراضات به افزایش تعرفه 
خودروهای هیبریدی بود که در نشست محمد باقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت برای تحول 
در حمل و نقل درون و برون شهری به منظور ایجاد شغل و 
کاهش آلودگی هوا، این موضوع مطرح شد که چرا دولت 
تعرفه واردات خودروهای هیبریــدی را از ۵ به 4۵ درصد 
افزایش داده، درحالی که می تواند موجب کاهش آلودگی هوا 
شود؟ نوبخت در این باره گفت :»آنچه در عمل می تواند وارد 
کاهش آلودگی هوا شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه 
آنها صفر است. اما خودروهای هیبریدی سوخت بنزین هم 
دارند و از یک سرعتی به باال از برق استفاده می کنند که این 
سرعت عموما برای خارج از شهر است، بنابرین کمک چندانی 
به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی کنند. در این حالت پایین 

ماندن تعرفه آنها نسبت به سایر خودروها می تواند موجب 
ایجاد رانت شود، از این رو 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. نوبخت عنوان کرد خودروهای هیبریدی تا یک سرعتی از 
بنزین استفاده می کنند و از یک سرعت به باال که عموما برای 
بیرون ازشهر است، این خودروها از برق استفاده می کنند، 
درحالی که سیســتم هیبریدی ها کامال برعکس اســت 
یعنی تا سرعت 80 کیلومتر در ساعت که سرعت استفاده 
استاندارد در شهر است، این خودروها از برق استفاده می کنند 
و درسرعت های باالتر از بنزین استفاده می شود که معموال 
مربوط به خارج از شهر می شود. واکنش ها به این اعتراض 
همچنان از سوی مسئوالن ادامه داشت تا اینکه دکتر حسن 
روحانی ریاست جمهوری درگفت و گوی زنده با مردم در پاسخ 
به این سوال که چرا تعرفه خودروهای هیبریدی 1100درصد 
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 می شوند، هیبریدی نیستند و در 
واقعیت هیچ فرقی با سایر خودروها ندارند. اما اگر خودرویی 
کامال هیبریدی باشد تعرفه پایینی را برایش درنظر خواهیم 
گرفت«. دهم بهمن ماه بود که اخباری مبنی بر دســتور 
وزیر صنعت و معدن تجارت مبنــی برکاهش تعرفه های 
خودروهای هیبریدی منشتر شد اما این خبر خیلی زود از 
سوی سعید باستانی سخنگوی کمسیون صنایع و معادن 

ادامه بالتكليفی
درباره تعرفه واردات خودروهای هيبريدی

بازنگری می شود؟
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مجلس تکذیب شد. باستانی در این باره گفت: »وزیر صنعت 
در این خصوص فعال دستوری صادر نکرده  است و فقط اعالم 
کردند که درصورت بررســی و قبول نظرات کارشناسانه، 
احتمال بازنگری وجود دارد. این به این معنا نیست که قیمت 

خودروها کاهش خواهد یافت.«

چشمانتظارتجديدنظر
اما داستان به همین جا ختم نشد و درپی باالگرفتن اعتراضات 
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 
حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی، با 
انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودرو های هیبریدی، گفت: 
»موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو های هیبریدی در 
جلسات متعدد کمیسیون باحضور مسئوالن وزارت صنعت 
و معدن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. خودروهای 
هیبریدی شامل چندین دسته می شوند که قابل تعریف 
هستند، لذا افزایش یک باره تعرفه همه انواع خودرو های 
هیبریدی کج سلیقگی و اقدامی اشتباه است.« اعتراض 
نمایندگان مجلس به همین جا ختم نشــد و سیدمهدی 
مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از ارسال 
نامه 104 نماینده 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 می کنند و زیرساخت استفاده از خودروهای برقی 
فراهم نیست، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی 
نامه ای با 104 امضاء به آقای شریعتمداری ارسال کردند تا 
نسبت به اصالح تعرفه های واردات خودروهای هیبریدی 
اقدام کنند. افزایش تعرفــه واردات برخالف روح الیحه 
هوای پاک است و این الیحه ما را به سمت کاهش آالیندگی 
کشور که بخشی از آن به خودروها مربوط می شود راهنمایی 
می کند. تعرفه  خودروهای هیبریدی باید حتما کاهش داده 
شود و برای استفاده از خودروهای تمام برقی نیز شرایط ایجاد 
شود.« درست بعد از این اتفاقات بود که خیلی زود شاهد 
واکشنی از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت بودیم و 
روابط عمومی این وزارتخانه اعالم کرد مصوبه کاهش تعرفه 
خودروهای هیبریدی متناسب با میزان کاهش مصرف 
سوخت »فسیلی« و درنتیجه کاهش آالیندگی هوا  تهیه 
و تقدیم دولت شده است. در اطالعیه مرکز روابط عمومی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص کاهش تعرفه 
خودرو های هیبریدی آمده اســت: »نظر به طرح برخی 
نظرات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تعرفه 
خودروهای هیبریدی به اطالع می رســد، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قبال و بنا به دستور رئیس جمهور محترم 
مصوبه کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی متناســب با 
میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی و درنتیجه کاهش 

آالیندگی هوا را تهیه و تقدیم دولت کرده است«. قطعا تمامی 
مدیران مربوطه به خوبی می دانند که شرایط و زیرساخت ها 
در کشورمان برای استفاده از خودروهای تمام برقی درحال 
حاضر فراهم نیســت. پس درکوتاه مدت تنها راه مقابله با 
آلودگی و کاهش آالیندگی در حمل و نقل شخصی فراهم 
آوردن شرایطی برای استفاده بیشتر از خودروهای هیبریدی 
است. اغلب کشورهای دنیا در این زمینه با پرداخت یارانه و 
دریافت نکردن مالیات، به واردکنندگان کمک و حمایت 
می کنند تا کاهش مصرف ســوخت های 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 عقب نشینی کند. حاال همگان 
منتظر تصمیم نهایی دولت و بازنگری درباره تعرفه های 
خودروهای پاک هستند. آیا گام اول یعنی کاهش تعرفه ها 
در واردات خودروهای هیبریــدی برای کمک به کاهش 
آلودگی هوا برداشته می شود؟ هرچند نمی توان منکر این 
نکته شد که زیرساخت ها هنوز آنچنان که بایدو شاید برای 
استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی فراهم نیست، اما با 
یک چشم برهم زدن روزی خواهد آمد که دیگر خبری از 
خودرو های بنزینی نخواهد بود و دنیای خودرو، تمام و کمال 
به سمت هیبریدی ها خواهد رفت. آن موقع متولیان امر چه 
تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد؟ پس چاره ای نیست که از 
همین حاال و هرچه زودتر زیرساخت ها برای باالرفتن آمار 

استفاده از خودروهای پاک فراهم شود.
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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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پرونده
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جاده

مسابقات »تورينگ كار« به مجموعه سری هايی 
گفته می شود كه با خودروهای اصالح شده جاده 
سروكار دارند. اين مسابقات در آرژانتين، استراليا، 
برزيل، بريتانيا، آلمان، ســوئد، نروژ و حتی ايران 
رواج زيادی دارد. شايد اين مسابقات سرعت فرمول 
يك را نداشته باشد اما خودروهای سری تورينگ 
به دليل جاده ای بودن برای هواداران قابل لمس تر 
هستند و البته جاده ای بودن فاصله خودروها را از 
هم كمتر می كند تا رقابتی جذاب تر را شاهد باشيم. 
در بدنه خودروها شاهد تاثير كمتر آيروديناميك 
هستيم و البته به دليل بزرگی ماشين ها خيلی از 
مواقع سبقت های عجيب و غريبی صورت می گيرد. 
معموال در اين سری ها شاهد مسابقات استقامتی 
نيز هستيم و دليل وجود اين مسابقات نيز به چالش 

كشيدن قابليت اطمينان و ثبات خودروهاست.

)WTCC(تورينگكار«قهرمانیجهان«
سری تورينگ كار مدرن جهانی از سال 2005 آغاز 
به فعاليت كرده است. در طی اين مدت كوتاه اين 
سری موفقيت های زيادی را به دست آورده است و 
شركت های بزرگی چون BMW، SEAT  و شورولت 
به اين سری قدم گذاشته اند و البته ولوو نيز چند 
سالی اســت كه به اين رقابت ها پا گذاشته است و 
به دنبال حضوری مستحكم در WTCC است. بعد از 
تغيير گرايش قوانين فدراسيون جهانی اتومبيلرانی 

)FIA( در سال های اخير، كنترل ميزان هزينه به يكی 
از مهم ترين قوانين اين سری تبديل شده است. در 
سال 2011 قوانين ظرفيت موتور مسابقات تغيير 
كرد و تيم ها از موتور 2 هزار سی سی به موتور 1600 
سی سی آمدند و هنوز هم موتورهای 2 هزار سی سی 

شرايط الزم برای شركت در مسابقات را ندارند.

)BTCC(تورينگكار«قهرمانیبريتانيا«
مسابقات قهرمانی تورينگ كار بريتانيا در 9 پيست 
مختلف در بريتانيا برگزار می شود و مسابقات حالت 
آماتور تری نسبت به ســری تورينگ كار مدرن 
جهانی دارند و در خيلی از مواقع ســكوی پرتابی 
برای رانندگان جوان است. شركت های بزرگی چون 
BMW، واكسهال، فورد، تويوتا، فولكس واگن و 
آئودی در اين مسابقات شركت می كنند. البته بودجه 
ساالنه آنها برای اين مسابقات زياد نيست. يوآخيم 
وينكلهاک قهرمان سابق اين مسابقات و راننده 
سابق فرمول يك بارها اين مسابقات را بهترين سری 
تورينگ كار جهان معرفی كرده است و البته خيلی 
از قهرمان های اين سری بعدها به تورينگ كار مدرن 

جهانی راه يافتند.

DTM
دی - تی - ام، مخفف يك جملــه به زبان آلمانی 
و به معنای »مســابقات قهرمانــی تورينگ كار 

آلمان« اســت كه امروزه به عنوان عالمت تجاری 
يكی از پربيننده ترين و پرطرفدارترين مسابقات 
اتومبيلرانی تورينگ كار در اروپا محسوب می شود. 
اين مسابقات از سال 1984 وارد رقابت های جهانی 
اتومبيلرانی شد و از ابتدا پايه و اساس آن بر حضور 
اتومبيل هايی با شكل اســتاندارد اتومبيل های 
خيابانی، همراه با موتورهای تقويت شــده بود، 
اما از ســال 1996 رقابت بر ســر تكنولوژی باال، 
بين شركت های اتومبيل سازی مثل بنز و آئودی 
افتاد كه اتومبيل هايشان در اين مسابقات بيشتر 
به چشــم می خوردند. اين رقابت ها باعث شد تا 
از متخصصان بيشــتری در تيم ها استفاده شود، 
در نتيجه حال و هوای استاندارد اين اتومبيل ها تغيير 
و به نوعی هيجانی تر، مسابقه ای تر با وزنی سبك تر از 
حد معمول، كه موتورهايشان نيز با قدرت و سرعت 
بيشتری كار می كرد شــكل گرفت. اتومبيلی با 
وزن 1070 كيلوگرم، شاسی آهنی، بدنه پالستيكی 
و حجم موتور هشت سيلندر با ترمزهايی از فيبر 
كربن كه به راحتی از صفر تا صد كيلومتر سرعت را 
در كمتر از پنج ثانيه طی می كند مشخصه بسياری 
از خودروهای شــركت كننده در اين مســابقات 
است. اين مسابقات از سال 1996 به مدت سه سال 
برگزار نشد و پس از آن مجددا در سال 2000 سری 
مسابقات دی- تی - ام به رقابت های اتومبيلرانی 
جهانی بازگشت و امروزه به عنوان باالترين بيننده 

بررسی مسابقات خودروهای جاده ای اصالح شده

رقابت داغ در »تورینگ كار«



33شماره 06      اسفند 1396

و بزرگ ترين برگزاركننده مسابقات اتومبيلرانی 
تورينگ كار اروپا به حساب می آيد. برند اشنايدر 
راننده 43 ســاله آلمانی تيم »لوريجينال تيل« با 
اتومبيل مرسدس بنز AMG، تنها راننده اين سری 
از مسابقات است كه تاكنون بيشترين قهرمانی را 
در آن كسب كرده است. او از سال 1995 تاكنون با 
اتومبيل بنز به پنج قهرمانی كل اين مسابقات دست 
يافته است. بسياری از چهره های موفق امروز در 
باالترين مرحله رقابت هــای اتومبيلرانی، فرمول 
يك، روزگاری در مسابقات DTM بر سر رقابت بودند 
كه از جمله آنها ژان كارلو فيسيكال راننده ايتاليايی 
تيم رنو، الكس وورز راننده اتريشی تيم ويليامز و 
گری پافت راننده بريتانيايی تست تيم مكالرن بنز 
را می توان نام برد. در اين مسابقات دو راننده زن با 
نام های سوزی استودارت )بنز( از اسكاتلند و ونينا 
ايكس )آئودی( از بلژيك شركت می كنند. دی - 
تی - ام از مسابقات قديمی تورينگ كار محسوب 
می شود و از سال 1996 برگزار شده است. تيم های 
مختلفی تحت حمايت اوپل، آئودی، مرسدس بنز 
و BMW در اين مسابقات شركت می كنند، البته 
شركت اوپل چندسالی است كه فعاليت كمتری در 
اين رقابت ها دارد. قوانين مسابقات سعی دارند تا 
وابستگی به داون فورس را كم كنند و چسبندگی 
مكانيكی بيشتری به وجود آورند. آئودی از خودروی 
A5، مرسدس از سی كالس كوپه و بی ام دبليو نيز از 

M3 كوپه خود استفاده می كنند.

مسابقاتاستقامتی
از سال 1997 تاكنون اين سری با محوريت پيست 
معروف نوربرگ رينگ و در سرتاســر دنيا برگزار 
می شود. به طور ميانگين 150 ماشين در اين مسابقات 

شركت می كنند و به طور معمول مسابقات 4 ساعت 
يا بيشتر هستند. خيلی از داوطلبان مسابقه 24 
ساعته نوربرگ رينگ در اين سری تجربه كسب 

می كنند.

تورينگاسکانديناوی
بين سال های 1996 تا 2010 اين مسابقات قهرمانی 
سوئد بود كه در كشورهای سوئد و نروژ رواج داشت و 
با شركت تيم های بزرگی چون ولوو، BMW، آئودی و 
نيسان هواداران زيادی را به خود جذب كرده بود. در 
سال 2010 اين سری با سری قهرمانی دانمارک ادغام 
شد و مسابقات قهرمانی اسكانديناوی را به وجود 
آورد. امروزه شركت های بزرگی چون ولوو، ساب، 
سيتروئن، داسيا، هوندا و BMW در اين مسابقات 
شركت می كنند و همين امر اين سری را به يكی از 

مهم ترين مسابقات تورينگ دنيا تبديل می كند.

اولينقهرمانیيكزن
سال گذشته و در مسابقات تورينگ بريتانيا اتفاقی 
جالب رخ داد و يك زن برای نخستين بار توانست 
عنوان قهرمانی را كسب كند. اين اتفاق نه تنها در 
تاريخ مسابقات تورينگ بلكه در دنيای ورزش های 
موتوری طی 120 ســال اخير بی سابقه بوده است. 
جيمی چدويك 18 ساله ســال گذشته توانست 
اين طلسم را بكشند. او می گويد وقتی كه به مردم 
می گويم يك راننده مسابقه ای حرفه ای هستم بسيار 
شوكه می شوند. چدويك دوران حرفه ای خود را از 
سال 2015 با حضور در رقابت های كالس GT4 آغاز 
كرد. او يك آستون مارتين V8 را به همراهی راس 
گان می راند و توانست به عنوان اولين زن برنده اين 
مسابقات شناخته شود. او در سن 17 سالگی هم 

تبديل به جوان ترين برنده رقابت های 24 ساعته 
سيلورستون شد. او می گويد: »من هميشه خودم 
را به عنوان يكی از راننده های حاضر در مســابقه 
می بينم.« او می گويد اصال به اينكه به عنوان يك زن 
در اين مسابقات شركت می كند اهميت نمی دهد 
و هيچ تفاوتی در ميزان مســئوليت و كار او ايجاد 
نمی كند. او می گويد كه ديگر اهميتی ندارد جنسيت 
شما چيست و در زمان رقابت برای هيچكس تفاوتی 
ايجاد نمی كند و همه به دنبال هدف خود هستند. 
من هيچ گونه تبعيضی عليه جنســيت خود در 
رقابت هايی كه شركت كرده ام مشاهده نكرده ام. 
اگر كار خود را خوب انجام داده ام هيچ راننده مردی 
را نديده ام كه نا اميد از شكست توسط يك زن بوده 
باشد. درواقع فكر می كنم كه در روزگاری زندگی 
می كنيم كه ديگر سن و جنسيت مشكلی برای شما 
ايجاد نمی كند. الهام بخش او  لينا گاد به عنوان اولين 
زن مهندس مسابقه ای برنده رقابت های 24 ساعته 
لومانز با آئودی است. او می گويد با ديدن نقش بسيار 
پراهميت لينا در قهرمانی آئودی كه دست كمی از 
يك راننده ندارد، مصمم شد تا راهی مشابه راه او 
بپيمايد، اما او معتقد است كه راه به نسبت طوالنی 
برای زنان در پيش است و به غيبت طوالنی مدت زنان 
در رقابت هايی همچون فرمول يك اشاره می كند. 
اگر به ازای هر 50 راننده مرد يك راننده زن وجود 
داشته باشد قطعا مسابقات فرمول يك كه تنها با 
22 راننده برگزار می شود جايی برای زن ها نخواهد 
داشت. اما به نظر می رســد كه چدويك باتوجه به 
درخششــش می تواند راه حلی برای اين مشكل 
باشد. او با آرزوی رانندگی خودروهای فرمول يك 
زندگی می كند. درواقع فرمول يك باالترين رده 
موتوراسپرت به شمار می رود و جايی است كه هر 
راننده جوانی به دنبال آن است، اما امروزه حضور 
در چنين رقابت هايی نياز به اسپانسرهای بسيار 
بزرگی دارد و حتی حضور در كالس های جونيور هم 
فشار مالی بسيار زيادی را وارد می كند. چدويك 
برنامه دارد تا پس از قهرمانی در سال 2017 ، امسال 
با قدرت بيشتری به ميادين مسابقات بازگردد. او 
می گويد كه رقابت های GT محل بسيار خوبی برای 
يادگيری است و باعث پيشرفت شما می شود. گرچه 
رقابت با خودروهای تك سرنشين از لحاظ تكنيكی 
در سطح به مراتب باالتری قرار دارد. درحال حاضر 
چدويك نيم نگاهی بر رقابت های فرموال 3 هم دارد 
كه می تواند مقدمه راه او برای حضور در مسابقات 

فرمول يك باشد.
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سلبریتی

ديويدبکهام
Vantageاستونمارتين

دیوید بکهــام یکــی از ثروتمندترین 
ورزشکاران جهان کلکسیونی از بهترین 
و گرانقیمت تریــن خودروهــای روز 
دنیا را دراختیار دارد. این فوتبالیست 
انگلیســی به تازگی جدیدترین مدل 
اســتون مارتین را نیز به کلکســیون 
غنی خود افزوده اســت. این مدل که 
Vantage 2018 نام دارد نمایانگر 

تکامل نسل جدید 
خودروهای استون 
مارتین اســت. این 

مدل بــا الهــام از طراحی 
DB10 جیمز باند در فیلم اســپکتر 
که فقــط 10 دســتگاه از آن انحصاراً 
برای این فیلم ساخته شد، در مقایسه 
با دیگر مدل های GT استون مارتین، 
ظاهر بســیار متفاوتی برگزیده است. 
مدل 2018 ونتیج، موارد سنتی ونتیج 
مانند کوپه، موتور جلو و سقف کم ارتفاع 
را حفظ کرده اســت؛ اما درمقایسه با 
نسل های گذشته، ظاهر بسیار خشن 
و اســپرت تری دارد. بــا دماغه باریک 
و شــیب دار و جلوپنجــره  عریــض و 
بازتر، ونتیج جدید همانند یک ســگ 
شکاری زمین را بو می کشد تا به طعمه  
خود برســد. یک نوار منحنی زیبا، از 
دریچه های هوای بزرگ جانبی شروع 
می شــود و پس از طی کــردن طول 
کامل درب هــا، به گلگیرهــا و بخش 
عقب عضالنی ونتیج می رســد. ونتیج 
درمقایسه با پورشه 911  حدود پنج 
سانتی متر کوتاه تر است؛ اما فاصله دو 

محور آن بیش از 2۵ سانتی متر از نسل 
فعلی پورشــه 991 کاررا بیشتر است. 
فاصله زیاد دو محــور به همراه فاصله  
کم بین چرخ هــا و ســپرها، نمایانگر 
اصل و نسب 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 می کند کــه برای 
راننده های بلندقد حس خوبی خواهد 
بود. در طراحی کنســول مرکزی نیز از 
DB10 جیمز باند الهام گرفته شــده 
است. دکمه های کنترلی که قباًل حالت 
عمودی و آبشاری داشتند حاال تغییر 
وضعیت داده اند؛ دکمه های مربوط به 
جعبه دنده در یک نمای مثلثی شکل قرار 
گرفته اند که کار کردن با آنها راحت تر 

است. حتی قســمت پایین فرمان نیز 
برش خورده است تا فضای پای بیشتری 
برای راننده مهیا شود. توریع وزن ونتیج 
۵0/۵0 است و پیشرانه  هشت سیلندر 
V شکل توئین  توربوشارژ با حجم چهار 
لیتر در نزدیک تریــن موقعیت ممکن 
به مرکــز بدنه و شاســی آلومینیومی 
مانند مدل DB11 قرار گرفته اســت. 
با اصالح و بهینه ســازی ساختار کلی 
بدنه و شاســی، به همراه زیرســاخت 
مســتحکم عقــب خــودرو، مقاومت 
پیچشی در مقایسه با نسل پیش ونتیج، 
بهبود چشمگیری داشته است. پیشرانه 
بی نظیر مرسدس AMG  که مخصوص 
ونتیج تیونینگ شده است، قلب تپنده 
این زیبای وحشی خواهد بود. پیشرانه، 
سیستم سوخت رســانی، جعبه دنده 
و سیســتم اگزوز همه به طور ویژه ای 

تنظیم شــدند تا ونتیج جدیــد بتواند 
۵03 اسب بخار قدرت ،80 اسب بخار 
بیشتر ونتیج V8 GT نسل پیش و ۶8۵ 
نیوتن متر گشــتاور تولید کند. ونتیج 
2018 بــا وزن 1۵20 کیلوگرم، حدود 
13۶ کیلوگرم سبک تر شده که به همین 
دلیل، نســبت قدرت به وزن آن بهبود 
یافته است. تیم مهندسی استون مارتین 
ادعا می کند که ونتیج جدید با حداکثر 
ســرعت 31۵ کیلومتر بر ســاعت، در 
زمان 3.۶ ثانیه به سرعت 100 کیلومتر 
بر ساعت می رسد که یک ثانیه از مدل 
201۵ ونتیج GT سریع تر است. درواقع 
نســل جدید ونتیج در مقایسه با نسل 
گذشــته، در تمام بخش ها از حداکثر 
سرعت تا قیمت ارقام بیشــتری ارائه 
می دهد و تنها حجم موتور آن 0.7 لیتر 

کمتر شده است.

لئوناردودیكاپريو
فيسکركارما

ایــن هنرپیشــه نامــدار و پرطرفدار 
هالیوود که از حامیان محیط زیســت 
است، آالینده نبودن خودروها را یکی 
از اولویت های خود برای خرید اتومبیل 
درنظر می گیرد. او به تازگی 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 دارایی های 
این شــرکت به دست 
یک قطعه ساز چینی 
افتاد فیسکر مجبور شد 

از اول دست به کار شده 
و ایده  جدیدی بدهد. حاال 

طراح دانمارکی، شرکت فیسکر اینک را 
به عنوان یک شرکت آمریکایی سازنده  
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 2017 
معرفی کرد. این خــودرو از باتری های 
جدید انحصاری اســتفاده خواهد کرد 
که به گفته  فیســکر شعاع 
حرکتــی را به طــرز 
ی  چشــمگیر
افزایــش داده اند 
و عمــر باالتری 
نیز در مقایسه با 
هر باتری موجود 
دیگــری در بــازار 
دارند. برخالف نســل 

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

خورشیدی کاربردی تر سود می برد که 
مســتقیم به باتری های اتومبیل وصل 
شــده و تا 200 وات قدرت تولید برق 
برای شــارژ مجدد باتری های اتومبیل 
را دارد که در یک روز آفتابی می تواند 3 

مایل به محدوده حرکتی شما بیفزاید.
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جاستينبيبر
لينکلناينتركنتيننتال

لیموزین هایی که از تبدیل سدان ها به وجود 
آمده اند دیگر کم کم به مدهای سال های 
گذشته تبدیل می شوند. مخصوصاً اینکه 
مردم امروزی بیشــتر از همیشه به سوی 
کراس اوورهــا و شاســی بلندها هجوم 
آورده اند. این موضوع جای شرمساری دارد 
زیرا لیموزین های طویل و کم ارتفاعی چون 
این یکی به اندازه  بسیاری از خودروها جذاب 
هستند. جاستین بیبر خواننده سرشناس 
آمریکایی از جمله چهره های سرشناسی 
اســت کــه در کلکســیون خودروهای 
خود یک مدل لینکلــن کانتیننتال مدل 
19۶۵ نگهداری می کند. این مدل  شبیه 
هیچ یک از نمونه های دیگر نبوده و به جای 
فاصله بین محوری اســتاندارد و سقفی 
 بازشــو، طویل تر بوده و سقفی ثابت دارد.

این لیموزین کالسیک توسط لمان پترسون 
به این شــکل در آمده و کار انجام شــده 
به حدی خوب بوده که فورد گارانتی خود 

را بــرای تمامی ســاخته های این 
شــرکت ارائه کرده است و البته 
کار آنها به قدری خوب بوده که 
سلبریتی های زیادی خودروهای 

آنها را خریده اند. لیندون جانسون 
رئیس جمهور 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 جذاب تر است زیرا 
استیو مک کوئین اسطوره ای مالک 
آن بوده است. البته که مک کوئین 
به خاطر راندن فراری ها و پورشــه ها 
و موتورســیکلت های خود بهتر شناخته 

شده است؛ اما بعضی مواقع نیز درخواست 
راننده می کرده و در این زمان ها مک کوئین 
از لیموزین خود استفاده می کرده است. 
از جمله تجهیزات لوکس خــودرو در آن 
زمان می توان به حائل کابین و لیوان های 
کریســتالی اشــاره کرد. یک مدل از این 
خودرو اخیرا در حراجی سانتا مونیکا حضور 
یافت و به قیمت 1۵0 هزار دالر فروخته شد. 

نيکیميناژ
Aventadorالمبورگينی

ممکن نیســت چهــره ای ثروتمند و 
مشهور کلکسیونی از مدل های مختلف 
المبورگینی را داشــته باشــد اما مدل 
اونتــادور Aventador در میــان 
الموبرگینی هایــش نباشــد. این مدل 
المبورگینی را می توان پرطرفدارترین 
مدل المبورگینی نام نهاد. نیکی میناژ 
خواننده، ترانه ســرا و بازیگر آمریکایی 
- ترینیــدادی هم که از دوســت داران 
المبورگینی است رنگ صورتی اونتادور 
را به تازگی خریداری کرده است. این گاو 
وحشی و ســرکش ایتالیایی تا چه حد 
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 بهسازی هایی را هم در ماشین 
انجام داده است مانند تجهیز به سامانه 
فرمان گیری هر چهارچرخ و همچنین 

تغییــرات قابل توجــه در 
تعلیق  سیســتم 
الکترونیــک.  و 
عــالوه بــر این، 
قدرت نیــروگاه 
 V12 ۶.۵ لیتری
طبیعی  تنفــس 

این گاو سنت آگاتا 
نیز به 730 اسب بخار 

افزایش یافته است که 
 S موجب شــده اونتادور

بتواند در تنها 2.9 ثانیه از صفر 

به سرعت صد کیلومتر در ساعت رسیده 
و نهایتاً به حداکثر سرعت 3۵0 کیلومتر 
در ساعت دست پیدا کند. اما المبورگینی 
در ظاهر اونتادور S نیز تغییرات و ارتقائات 
آیرودینامیکی زیادی ایجاد کرده است، 
به گونه ای کــه در قســمت های جلو و 
عقب عناصر کاماًل جدیدی به کار رفته، 
قوس گلگیرهای عقب به ســبک مدل 
نوســتالژیک کانتاش طراحی شــده و 
برای کمک به حرکــت راحت تر هوا، در 
سراســر قســمت زیرین خودرو شامل 
زیرسپرها و رکاب های جانبی نیز قطعات 
آیرودینامیکی جدیدی تعبیه شده است. 
با انجام این تغییرات، المبورگینی ادعا 
کرده اســت که داون فورس یا نیروی رو 
به پایین در اونتادور S در ســرعت های 
باال تــا ۵0 درصد افزایش یافته اســت. 
عالوه بر این، یک اســپویلر فعال جدید 
نیز در قسمت عقب ماشین نصب شده 
که در بهبود آیرودینامیــک و افزایش 
داون فــورس نقــش مؤثــری دارد اما 
غیرازاین، المبورگینی یک حالت جدید 
به نام »Ego« را در برنامه 
دینامیک رانندگی 
اونتــادور اضافه 
کرده اســت. تا 
پیش ازایــن، در 
اونتادور تنها ســه 
حالــت رانندگی 
اســترادا، اسپرت و 
کورســا قابل انتخاب 
بود که هر یک تنظیمات 
موتور، گیربکس، دریچهٔ گاز 
و… را تغییر می دادند؛ اما حاال 

با انتخاب حالــت Ego راننده می تواند 
هر میزان از پویایــی و داینامیکی را که 
می خواهد به صورت مجزا تنظیم کند؛ 
بنابراین اگر بخواهیــد نرم ترین حالت 
تعلیق را همراه با واکنش سریع پیشرانه 
و پاسخ اسپرت و نه دیوانه وار گیربکس 
را در کنار هم داشته باشید، با این حالت 
جدید بدون هیچ مشکلی قادر به انجام آن 
خواهید بود. بدین ترتیب با حالت جدید 
Ego، اونتادور S در عین حالی که یک 
هیوال برای پیست است، ماشین مناسبی 
هم برای جاده های معمولی خواهد بود. 
هرچند اونتــادور S در پویایی یک گام 
بزرگ نسبت به مدل های قبلی به سمت 
جلو برداشته اســت اما در عین حال در 
جنبه های و بخش های متعدد دیگری 
هم بهبودهایی را تجربه کرده است. موتور 
V12 تنفس طبیعی آن فوق العاده است 
درحالی  که کمک فنرها و واکنش تعلیق 
الکترونیکی خودرو نیز در هر سه حالت 
مختلف رانندگی نــرم و بی تکان به نظر 

می رسد. پاسخ فرمان نیز هنوز هم خوب 
اســت اما درحالی  که فرمان نسخه های 
 S قدیمی چندان واضح نبــود، در مدل
کاماًل روان بوده و احساس بسیار خوبی 
دارد. اگر احساس کمی قدیمی شدن در 
نسخه معمولی المبورگینی اونتادور آغاز 
شده باشد، این مدل S جدید کامالً ارتقاء 
یافته و دوباره به میدان نبرد بازگشــته 
اســت. اونتادور S در هنــگام حرکت 
هیوالیی رعب انگیز احساس می شود و در 
بیرون نیز زیباتر از همیشه به نظر می رسد. 
به طورکلــی این هیوالی رام نشــدنی، 
احساس شگفت انگیزی داشته و در همه 
قسمت ها در جایگاه کامالً برتری نسبت به 
تمامی انواع قدیمی اونتادور )حتی سوپر 
ولوچه( قرار می گیرد؛ همچنین غرش 
رعدآسای آن نیز گوش نوازتر از همیشه 
بوده و سمفونی فوق العاده ای می نوازد. 
البته برای تمامی این ویژگی های خاص 
باید مبلغ چشــمگیر 277 هزار پوند را 

پرداخت کرد.
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دارد. امروزه نســل جدید عالقه زیادی به 
خودروهای اسپرت دارد و سرمایه گذاری 
زیادی روی این بخــش انجام می دهد که 
با چالش هایی مواجه است. ما همچنان به 
سنت خانوادگی خود ادامه می دهیم. هدف 
ما تولید خودرویی با عملکرد منحصربه فرد 
و طراحی بی نظیر، درست مانند یک قطعه 
جواهر است. کوربالتی قصد دارد اَبَرخودروی 
میسل را ماه مارس در نمایشگاه خودروی 
ژنو به صورت رسمی رونمایی کند؛ گفته 
می شود میســل یکی از قدرتمندترین و 
پرطرفدارتریــن اَبَرخودروهــای جهان 
خواهد بود و برخی نیز معتقدند سریع ترین 
خــودروی قانونی جهان اســت؛ هرچند 
این صحبت ها جای بحــث دارد و تا زمان 
رونمایی و مشخص شدن کارکرد عملی آن 
نمی توان با قطعیت سخنی گفت. با این حال 
کوربالتی قصد ندارد پیشینه چندساله  خود 
در جواهرسازی و تولید کارهای لوکس را به 
چالش بکشد؛ به همین علت تالش می کند 
تا اولین خودروی خود را بی نظیر و در حد 
نام و نشان کوربالتی روانه بازار کند. باتوجه 

به اطالعاتی که این شرکت تاکنون منتشر 
کرده اســت، اَبَرخودروی میسل مجهز به 
پیشرانه 9 لیتری خورجینی هشت سیلندر 
خواهد بود که می تواند 1800 اسب بخار 
قدرت و 23۵0 نیوتن متر گشــتاور تولید 
کند؛ خروجی پیشرانه از طریق جعبه دنده  ۶ 
سرعته دستی و دیفرانسیل لغزش محدود 
به چرخ ها منتقل می شود. شاسی و بدنه 
اَبَرخودروی میســل از فیبر کربن ساخته 
می شود که به کاهش وزن کلی آن کمک 
زیادی می کند؛ درحالی  که 4.7 متر طول 
و 2.04 متر عرض دارد و ارتفاع ســقف آن 
از سطح زمین 1170 میلی متر خواهد بود. 
منحنی های یادآور خودروهای مسابقه ای 
دهه 19۶0 میالدی بــه اَبَرخودرو کمک 
می کنند به سرعتی باالتر از ۵00 کیلومتر 
بر ســاعت برسد؛ سیســتم تعلیق بادی 
چهارضلعی خودتنظیم شونده باعث می شود 
که سواری نرم و راحتی دراختیار سرنشینان 
قرار گیرد؛ درحالی  که دیســک های ترمز 
کربن سرامیکی همراه با کالیبر ۶ پیستونی 
یکپارچه، اَبَرخودرو را از هر سرعتی به حالت 

توقف کامل می رســانند. به نظر می رسد 
اولیــن اَبَرخودروی 1800 اســب بخاری 
ساخته شده توســط خاندان جواهرساز و 
تالش برای شکستن رکورد ۵00 کیلومتر 
بر ساعت شگفت انگیز باشد و در هفته های 
پیش رو، بیشتر از این خودرو خواهیم شنید. 
پس از اولین رونمایی میسل کوربالتی در 
نمایشگاه خودروی ژنو، شرکت سازنده آن را 
ماه آوریل به نمایشگاه خودروی برندهای 
برتر )تاپ مارکز( موناکو خواهد برد. اگرچه 
این اَبَرخودرو هنوز رقابتی انجام نداده است 
تا مشخص شود چه توانایی هایی دارد؛ اما 
به هرحال نمی توان از تماشای آن خود را 
محروم کرد. شــرکت های زیادی تالش 
می کنند رکورد سرعت کونیگزگ آگرا را 
بشــکنند و در این میان بوگاتی و هنسی 
تالش های زیادی کرده اند که البته تاکنون 
به نتیجه ای نرسیده اند. تا رونمایی رسمی 
از اَبَرخودروی میسل کوربالتی و ورود آن 
به رقابت سرعت با کونیگزگ باید منتظر 
بمانیم تا ببینیم آیا این خــودرو می تواند 

رقیب مناسبی باشد.

اَبَرخودروی 
كوربالتی

سیستم های یادشده درابتدا برای کاالوی 
کوروت توســعه یافته بودند. به لطف این 
اصالحات خروجی 420 اسب بخاری مدل 
استاندارد به ۵۶0 اسب بخار رسیده است. 
تغییرات دیگر این خودرو محدود بوده اما 
کاالوی یوکان دنالی به کف پوش های ویژه، 
ریموتی با طراحی مخصوص و نشان های 
متعدد کاالوی مجهز شده است. مشتریان 
همچنین می توانند کابین، غربیلک فرمان 
و پدال های اسپورت و همچنین رینگ های 
20 یا 22 اینچی را ســفارش دهند، خب 

صحبت از آپشن ها شــد و باید گفت این 
شــرکت پکیج هندلینگ را ارائه می کند 
که شامل میله های پایدا کننده سفت تر و 
فنرهای جدیدی است که ارتفاع خودرو را 
حدود 2 اینچ پایین می آورد. دیگر آپشن 
این خودرو پکیج ترمز لمانز GT بوده که 
شامل کالیپرهای آلومینیومی و روتورهای 
ترمز 3۵0 میلی متری است. خودرویی که 
در تصاویر مشاهده می کنید ظاهراً بهای 
120 هزار دالری داشــته اما خود پکیج 
SC560 سوپرشارژردار کاالوی را می توان 

با قیمت 1799۵ دالر خرید. بدین ترتیب 
اگر آپشــن های دیگر را نادیده بگیرید، 
می توان کاالوی یــوکان دنالی را به بهای 
حدود 8۵ هزار دالر خرید. مدیرعامل این 
موسسه می گوید: »با افزایش قابل توجه 
قــدرت پیشــرانه و وجــود ویژگی های 
سفارشی فراوان، کاالوی قدرت بیشتری 
را به شاسی بلندهای جنرال موتورز اعطا 
می کند، مخصوصاً وقتی صحبت از ظرفیت 
یدک کشی و رانندگی در جاده های خشن 

باشد.«

هيوالی 
سوپرشارژری

خاندان جواهرساز کوربالتی ادعا می کنند 
ســریع ترین اَبَرخــودروی جهــان را در 
نمایشــگاه خودروی ژنو امسال رونمایی 
خواهند کرد؛ حداکثر سرعت این اَبَرخودرو 
۵00 کیلومتــر بر ســاعت اعالم شــده 
 )Corbellati( اســت. قطعا نام کوربالتی
مانند فراری یا بوگاتی یــادآور خودروی 
قدرتمنــدی در ذهن مخاطب نیســت. 
پیش از آنکه خاندان کوربالتی سریع ترین 
خودروی جهان را در اختیار داشته باشند، 
با جواهرسازی و تولید اقالم لوکس هنری 
شناخته می شوند. اما تازه ترین محصول 
کوربالتی یک خودرو است که از پیشرانه 
9.0 لیتری خورجینی هشت سیلندر بهره 
خواهد برد. کوربالتی خودروی میســل 
)Missile( یا همان موشک را برای رونمایی 
در نمایشــگاه خودروی ژنو آماده می کند 
تا شاید این اَبَرخودرو بتواند رقیبی برای 
بوگاتی شیرون و کونیگزگ آگرا RS باشد.

کوربالتی در مورد این اَبَرخودروی جدید 
می گوید: »خانواده  ما ســابقه  70 ساله در 
جواهرسازی، هنر و عالقه به کارهای هنری 

»جی ام ســی یوکان دنالــی« معجونی 
دلپذیر از اشرافیت و پرفورمنس بوده اما 
مصرف کنندگانی کــه به دنبال جذابیت 
بیشــتری هســتند می توانند کاالوی 
SC560 جدیــد را در نظــر بگیرنــد.

کاالوی یوکان دنالی که شــعار »هیوالی 
سوپرشارژردار« را برای خود انتخاب کرده 
دارای پیشرانه 8 سیلندر ۶.2 لیتری است 
 GenThree که هم اکنون به سوپرشارژر
و اینترکولر TripleCooled مجهز بوده 
و البته باید به این نکته اشــاره کنیم که 
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برف رو تغییر دهند، ولی این کار خطرات 
زیادی دارد؛ چونکه برای نصب کیت تبدیل 
توانایی های 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 نمی شــوند و گام بعدی 
پروژه برداشــتن کامل خط انتقال قدرت 
و چرخ ها 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 91 سانتی متر است 
که باید با اعمــال مالحظاتی روی خودرو 
نصب شود و می تواند خودرویی کوچک را 
به شاسی بلند برف رو تبدیل کند. پایه های 
سفارشــی برای فنربنــدی عقب خودرو 
ساخته شــد و با نصب اسپیسرهای چرخ 
7.۶2 سانتی متری روی توپی چرخ، کیت 

زنجیر امکان نصب در بیرون محدوده داخلی 
خودرو پیدا کرد. مسیر سیستم ترمز و اگزوز 
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 
محل قرارگیری چرخ نیز با اصالحاتی مواجه 
شد. توپی چرخ در جای خود باقی ماند؛ اما 
برای نصب اسکی نیاز به استفاده از آداپتور 
بود تا بتواند چرخش و حرکت تعلیقی خود 
را حفظ کند. انجام این کار نیازمند نصب 
قطعاتی برای نگهداری پیشرانه و جعبه دنده 
است که عالوه بر این کار، وظیفه حفاظت 
قسمت های زیرین خودرو از تکه های یخ 
و مواد آسیب زا را برعهده دارند. به همین 

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 جعبه دنده 
به طور کامل بدون تغییر مانده اند. قدرت 
پیشرانه 332 اســب بخار خواهد بود که 
ازطریق جعبه دنده  هفت سرعته اتوماتیک 
به کیت زنجیر در عقب فرستاده می شود. 
نیســان هنوز مشــخص نکرده که وزن 
کیت تبدیل خودرو به نسخه برف رو چه 
اندازه اســت؛ اما به نظر می رسد بیشینه 
سرعت و قابلیت های پیچیدن خودرو در 
این مورد نگران کننده نیست. حرکت در 
مســیرهای برفی از طریق این خودروی 
برف روی نیسان 370Z  می تواند تجربه  
هیجان انگیزی باشد؛ حداقل تا زمانی که 
یاتاقان های چرخ بیرون نیایند. نیســان 
نسخه برف روی خودروی 370Zki  را در 
نمایشگاه شیکاگو 2018 نمایش می دهد 
که همراه با شاسی بلند نیسان آرمادا منتظر 

بازدید عالقه مندان خواهد بود.

رونمايی از 
اسنوموبيل نيسان

سال قبل، فاصله دومین محصول محبوب 
با پرفروش ترین خودروی این بازار کم شده 
است؛ با این حال هم فولکس گلف حرف 
اول را می زنــد. ایــن خودرو کــه برای 
چهل و سومین ســال پیاپی به این عنوان 
دست می یابد در سال 2017 فروش ۵4۶ 
هزار دســتگاهی را ثبت کرده که نشان از 
افت 3.4 درصدی دارد اما سایر خودروهای 
بازار اروپا باید برای مقام دومی بجنگند. در 
این جنگ رنو کلیو با فــروش 3۶9 هزار 
دستگاهی )رشد فروش ۶.7 درصدی( پیروز 
میدان بوده و پس از آن نیز فولکس واگن 

پولو با فروش 3۵2 هزار دســتگاهی قرار 
گرفته اســت. این خودرو افت فروش 10 
درصدی را تجربه کرده است. در رتبه چهارم 
یکی از بهترین شاسی بلندها یعنی نیسان 
قشقایی با فروش 292 هزار دستگاهی قرار 
دارد که از رشد ۶.1 درصدی لذت می برد. 
این خودرو نهایت استفاده را از جابه جایی 
نسل های فورد فیه ســتا برده است. فیه 
ستا با فروش 2۶9 هزار دستگاهی )افت 
فروش 13.۵ درصدی( در ســال 2017 
رتبه پنجم پرفروش ترین خودروی اروپا را 
کسب کرده است. رتبه ششم به اشکودا 

اوکتاویا با فروش 2۶7 هزار دستگاهی )افت 
0.7 درصدی( رسیده و پس از آن نیز ستاره 
سال 2017 یعنی فولکس واگن تیگوان با 
فروش 2۶7 هزار دســتگاهی قرار گرفته 
است. این شاسی بلند محبوب از رشد 34.9 
درصدی لذت می برد. پس از آن نیز فورد 
فوکوس با رشد 8 درصدی و فروش 2۵3 
هزار دســتگاهی قرار داشته و نهایتاً رتبه 
نهم و دهم نیز به ترتیب به پژو 208 و اوپل 
)واکسهال( آسترا رســیده است. این دو 
خودرو به ترتیب فروش 2۵0 و 243 هزار 

دستگاهی داشته اند.

گلف پرفروش ترين 
خودروی 2017 اروپا 

نیســان خودروی برف روی 370Zki را 
همراه با شاســی بلند آرمادا در نمایشگاه 
خودروی شــیکاگو به نمایش می گذارد 
که به کمــک کیت تبدیل اســکی برای 
بازی های زمستانی ســاخته شده است. 
چنــد روز قبل نیســان تیزری از یــک 
  370Z خودروی اسپرت دو سرنشــین
منتشــر کرد که با صــدای بی نظیر در 
کوهســتان برفی پیش می تــازد. برای 
کسانی که تاکنون اسنوموبیل یا خودروی 
برف روی نیســان را ندیده اند، این خودرو 
بســیار هیجان انگیز خواهد بود. نیسان 
برای عالقه مندان ورزش های زمستانی و 
حرکت در برف خودرویی عرضه کرده است 
که 370Zki  نام دارد. سال های گذشته 
نیسان کیت های تبدیل خودروهای سواری 
به خودروی برف رو را عرضه می کرد؛ ولی 
اکنون قصد دارد گام تازه  ای به سمت عرضه 
محصوالت زمستانی بردارد. ممکن است 
بسیاری دوست داشــته باشند خودروی 
خود را با کمک  کیت های تبدیل به خودروی 

اگرچه که میزان فروش فولکس واگن گلف 
در سال 2017 کاهش یافته اما این خودرو 
همچنان حرف اول را در بازار اروپا می زند و 
باالتر از رنو کلیو و فولکس واگن پولو قرار 
دارد. لیست پرفروش ترین خودروهای سال 
2017 تغییر چندانی را نسبت به لیست 
سال 201۶ نشــان نمی دهد و تنها دو نام 
جدید وارد لیست 100 خودروی پرفروش 
سال 2017 قاره سبز شده اند. این خودروها 
عبارتند از: شاســی بلند کامپکت تویوتا 
C-HR )رتبه ۵2( و آئــودی Q2 )رتبه 
8۶ (.  با کاهش فروش شدید در نیمه اول 
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ســرانجام پس از مدت ها انتظار، شاسی بلند پرزرق و ب
رق المبورگینی اوروس )Urus( رســماً معرفی شد. 
همان طور که در تصاویر مشــخص اســت، مدل نهایی 
اوروس شباهت های بسیاری با مدل مفهومی معرفی شده 
در سال 2012 دارد و شاید بتوان گفت طراحی آن حتی 
خشن تر و تهاجمی تر است. با نگاهی به جلوپنجره  بزرگ، 
چراغ های جلو باریک و تزئینات بدنه می توان اوروس را 
یک شاسی بلند منحصربه فرد خطاب کرد؛ داستان سرایی 
متفاوت طراحی اوروس، در مشخصات فنی آن نیز ادامه 
دارد. اوروس از یک پیشرانه  هشت سیلندر V شکل توئین 
توربو با حجم 4 لیتر، قدرت ۶۵0 اســب بخار و گشتاور 
8۵0 نیوتن متر استفاده می کند که در کنار جعبه دنده  
هشت سرعته  خودکار ZF به همراه مبدل گشتاور )برای 
اولین بار در محصوالت المبورگینی(، قرار گرفته است؛ 
با این حال مصرف سوخت این شاســی بلند پرقدرت از 
حدود 10.۵ لیتر در 100 کیلومتر تجاوز نمی کند. به لطف 
سیستم تمام چرخ محرک )به صورت استاندارد( و سیستم 
 S فرمان پذیری محور عقب که جزو میراث مدل اونتادور
است، اوروس بااستفاده از سیستم کنترل شروع حرکت و 
توانایی رسیدن به حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت، 
در مدت زمان 3.۵9 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت 
می رسد. این شاسی بلند ایتالیایی از پلتفرم MLB که در 
مدل هایی چون بنتلی بنتایگا )Bentayga(، آئودی

Q7  و پورشه کاین استفاده شده اســت، بهره می برد. 
مهندسان المبورگینی برای این شاسی بلند لوکس یک 
پیشرانه هشت ســیلندر تویین توربو درنظر گرفته اند. 
اوروس باتوجه به بهرمندی از پیشرانه قوی و جعبه دنده 
هشت سرعته جزو ســریع ترین شاسی بلندها محسوب 
می شود. این خودرو قادر اســت طی مدت زمان 3٫۵9 
ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر درساعت 
دست یابد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حداکثر 

سرعت اوروس نیز 30۵ کیلومتر درساعت ثبت شده است. 
یعنی مالکان ثروتمند اوروس، سوار یکی از سریع ترین 
شاسی بلندهای دنیا خواهند شد. اوروس با وزن 21۵4 
کیلوگرم، یکی از سنگین ترین خودروهای مدرن محسوب 
می شود؛ براساس ادعای مقامات المبورگینی، شاسی بلند 
این شــرکت، بزرگ ترین ترمزهای دنیــا و روتورهای 
سرامیک کربنی بزرگ 17.3 اینچی در اکسل جلو به همراه 
کالیپرهای 10 پیســتونی به همراه دارد. رینگ های 21 
اینچی به صورت استاندارد ارائه می شوند، ولی خریداران 
می توانند رینگ های 22 یا 23 اینچــی را هم به همراه 

تایرهای سفارشی برند پیرلی )Pirelli( سفارش دهند.

حالتهایمختلفرانندگی
در طراحی کابین اوروس، یک کنســول مرکزی و انواع 
مختلف زاویه های زیبا و تماشایی جلب توجه می کنند. 
طرح مسطح شــده  بخش پایینی فرمان و دکمه  قرمز 
اســتارت همانند طراحی های موجــود در خودروهای 
اسپرت است؛ دســته دنده دقیقاً در جلو دکمه  استارت 
قرار دارد و در کنار آن، دکمه  انتخاب حالت های رانندگی 
مختلف کار گذاشته شده است. همان طور که پیشتر در 
تیزرهای ویدئویی منتشرشده دیده بودیم، شاسی بلند 
اوروس بــه پنل دیجیتــال فرمان و انــواع مختلفی از 
حالت های رانندگی شامل استرادا )Strada(، اسپرت، 
کورســا )Corsa(، سابیا یا شــنی )Sabbia(، ترا یا 
آف رود)Terra(  و نِِو یا برفی )Neve( مجهز اســت. 
در زمان رانندگی در رمل های شــن و کویر می توانید از 
حالت SABBIA استفاده کنید. در شرایط آب و هوایی 
 NEVE برفی و یخبندان نیز می توانید از حالت رانندگی
بهرمند شــوید. از آنجایی که المبورگینی اوروس یک 
شاسی بلند گرانقیمت به حساب می آید، عبور از مسیرهای 
صعب العبور چندان پیشنهاد نمی شود، اما درصورتی که 

مالک خودرو کمی هوس آفرودســواری به سرش زده 
باشد می تواند حالت TERRA را انتخاب کند. درحالت 
STRADA نیز خودرو کامال یک شاســی بلند آرام و 
 SPORT رام شدنی خواهد بود. البته رانندگی در حالت
و CORSA در 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 نمونه های تولیدی از شاســی بلند 
اوروس کــه در کارخانه  المبورگینی واقــع در کومونه  
سانتاگاتا بولونیزه ایتالیا ساخته می شود، در سال 2018 
عرضه خواهند شد. مدیران المبورگینی قصد دارند ساالنه 
3۵00 دستگاه اوروس را روانه  بازار جهانی کنند. اوروس 
با پیشرانه  توئین توربو تنها نسخه  موجود در هنگام عرضه 
خواهد بود که البته مدل پالگین هیبرید آن، در ســال 

2019 عرضه خواهد شد.

قيمتاوروس
المبورگینی درنظــر دارد اولین ســری از اوروس را در 
بهار سال 2018 به مشتریان خوش شانس 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 171هزار 
یورو بفروش خواهد رســاند، اما مشتریانی که در ایتالیا 
زندگی می کنند می تواننــد اوروس را با قیمت کمتری 
خریداری کننــد. اوروس در ایتالیا با برچســب قیمت 
1۶8 هزار یورو به فروش خواهد رســید. در بازار آمریکا 
نیز اوروس بــا قیمت 200 هــزار دالر به فروش خواهد 
رسید. باید دید که آیا المبورگینی قصد دارد تحویل این 
خودرو را همانند تحویل سنتناریو به صورت ویژه انجام 
دهد یا خیر؟ المبورگینی ســنتناریو به عنوان یکی از 

گرانقیمت ترین سوپراسپرت های دنیا شناخته می شود.

المبورگينی شاسی بلند

چهره جدید »گاو خشمگین«
الكچری



چارسو

در بخش چارسو صفحه سرگرمي گنجانده شده که شامل جدول 
خودرویي اســت و هر بار در شــماره آینده مجله جواب جدول را 
خواهید دید.همچنین در هر شــماره چارســو،اینفوگرافي هایي 
از موضوعات جذاب در حــوزه خودرو خواهیم داشــت.» آیا مي 
دانید که«هاي خودرویي صفحه دیگري از این بخش اســت و به 
نوعي مي توان گفت »چارسو« را همچون ضرب المثل »از هر دري 
سخني« بشناســید زیرا از هر ســویي حرفي براي گفتن دارد.از 
شمال و جنوب و غرب و شرق،از چهار طرف،از چهار جهت،از چهار 

سو.چارسو را دنبال کنید.
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پرونده
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نکته

نخستین برف که در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر 
کشــور بارید، خودروهای زیادی در خیابان ها برفگیر 
شدند، یخبندان تعدادی را شاخ به شــاخ کرد، گروه 
دیگری یا روشن نشدند یا از حرکت ایستادند. شمار 
خالص یافته هم چنان در ترافیک خیابان ها ماندند که 
عطای خوردرو سواری را به لقایش بخشیدند، اما در این 
میان بازار مکانیکی ها و صافکاری ها و باتری سازی ها و... 
چنان داغ بود که خیلی هاشان چندان وقت سرخاراندن 
هم در این روزها پیدا نکردند. گرچه خیلی از مشکالت 
پیش آمده در روزهای اخیر را می شــد بــا معاینات 

دوره ای خودرو برطرف کرد.
حمید آقا مکانیک باسابقه ای در شمال تهران است. او 
دلیل اصلی مراجعات مردم در روزهای برفی را به دلیل 
بی توجهی به چند مورد می داند: ضد یخ، برف پاک کن، 

چراغ مه شکن، بخاری، باتری و رادیاتور.

فراموشی ضدیخ 
او معتقد است تا سوز و سرما شروع نشده باید وضعیت 
خودرو را از جنبه های مختلف بررسی کرد، چراکه با 
نخستین برف ممکن اســت گرفتار شویم. اتفاقی که 
برای بسیاری از شهروندان در برف اخیر افتاد. حمیدآقا 
می گوید: 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 
ضدیخ ها باتوجه به نوع کارخانه سازنده متفاوت است. 
به گفته او خیلی از افــرادی که به مکانیکی ها مراجعه 
کرده بودند به دلیل بی توجهی در این باره، خودرویشان 
دچار ترکیدگی رادیاتور شــد و مجبور شدند هزینه 

زیادی را برای این مورد بپردازند. 

الستيكهارافراموشنکنيد
 مورد دیگری کــه در روزهای ســرد بهمن گریبان 
خیلی ها را گرفت، الستیک های خوابیده بود. فشار باد 
الستیک ها در اثر سرما چنان کم شده بود که امکان 
حرکت وجود نداشت. در این خصوص تنها کافی است 
یک دستگاه تنظیم فشــار باد تایر در اتومبیل داشته 
باشید تا به راحتی بر این مشکل فائق شوید. اما نکته ای 
که در رابطه با الستیک ها کمتر به آن توجه می شود 
چک کردن عاج الستیک ها اســت. اگر عاج الستیک 
خودرو شما صاف شــده باشــد، احتمال تصادف در 
فصل بارندگی بیشتر می شود. حمیدآقا معتقد است: 
از الستیک هایی که عاجشان صاف شده، به هیچ وجه 
در جلو خودرو استفاده نشود و حتما از الستیک های 
عاج دار برای چرخ های جلو استفاده شود. دلیل اصلی 
استفاده از این الستیک ها این است که همیشه فشار 
بیشــتری روی چرخ های جلو وجود دارد و فرمان نیز 
در چرخ های جلــو قرار دارد. بــه این ترتیب چنانچه 
الستیک های جلو عاجشان صاف شده باشد، خطر ُسر 
خوردن خودرو در سر پیچ ها وجود دارد. این موضوع 
در روزهای برفی به شدت به تصادفاتی تبدیل شد که 

می توانستیم به راحتی از آن جلوگیری کنیم.

اينبخاریهایدردسرساز
در کنار مکانیکی حمیدآقا، باتری سازی آقابشیر هم 
در روزهای سرد سال کم مشــتری ندارد. مخصوصا 
بعد از برف اخیر که خیلی از راننده ها را مجبور کرد که 
باالخره بخاری خودروشان را روشن کنند، اما از قرار 
معلوم بخاری ها کار نمی کرد. آقابشیر می گوید: امتحان 
سالمت بخاری خودرو کار سختی نیست، کافی است 
با سرد شدن هوا یک بار بخاری خودرویتان را روشن 
کنید تا متوجه شوید که کار می کند 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 آن را بازگردانیــد. برخی صاحبان 
خودرو برای اینکه در فصل تابســتان خودرویشــان 
همیشه در حالت خنک کار کند و داغ نشود ترموستات 
خودرو را خــارج می کنند که البته ایــن کار از جانب 
کارشناســان خودرو اصال توصیه نمی شــود زیرا به 
برخی قطعات خودرو آسیب فراوان وارد می کند. اگر 
خودرویی فاقد ترموستات باشــد در فصل سرد سال 
اصال گرم نمی شود. در هوای معتدل، موتور با اندکی 
کار به دمای نرمال و عادی می رسید، 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 نمی توانند در این شرایط یا هوای بسیار 
سرد به دمای نرمال و عادی خود برسند، پس می توان 
گفت با شروع فصل سرما، بسیاری از رانندگان باید با 
رعایت نکاتی نه چندان مشکل، شرایط را برای استفاده 

بهینه از خودرو فراهم کننــد؛ اما همان طور که گفتم 
یکی از مهم ترین پارامترهایی که تحت تاثیر برودت 

هوا قرار می گیرد، دمای موتور است.
یکی از شایع ترین عیوبی که برای انواع خودروها رخ 
می دهد، کمبود گرمای بخاری است. به نحوی که فرد 
می گوید: گرمای بخاری کم است یا اصاًل گرمایی ندارد. 

این عیب ممکن است دالیل زیادی داشته باشد.
اگر بخاری تان خوب کار نمی کند ممکن است علت، 
گرفتگی یا خرابی رادیاتور بخاری باشد. وقتی رادیاتور 
بخاری نتواند به خوبی تبادل حرارتی داشته و گرما را 
از آب به هوا منتقل کند، بخاری گرمای الزم را نداشته 
و خوب گرم نمی کند. در اغلب موارد، رادیاتور عوض 
می شود، اما اگر مجاری آن تمیز شود، می توان به رفع 

عیوب اقدام کرد.

رادياتورهایپرخرج
رادیاتور یکی از مهم ترین اجزاء سیستم خنک کاری 
خودرو بوده که با تبادل حرارت با هوای جریان یافته 
پیرامون خود موتور را خنک می کند. حمیدآقا معتقد 
است کم شدن آب رادیاتور که در زمستان ها هم خیلی 
شایع اســت دلیل اصلی خرابی رادیاتور و مراجعاتش 
در روزهای اخیر بوده اســت. او می گوید: کم شــدن 
آب ماشین می تواند عواقب خیلی پرهزینه ای داشته 
باشد. مثال سوختن واشر سرسیلندر یکی از کمترین 

آنهاست .
او ادامه می دهد: خودروهای جدیــد مثل  پژو 20۶ 
مجهز به سیســتم محافظتی هســتند که با نوشتن 
کلمه  stop روی برد ماشین موتور را به طور اتوماتیک 
خاموش می کند، اما درغیر این صورت داغ شدن موتور 

سرما و بازار داغ تعمیرگاه ها
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می تواند هزینه میلیونی روی دســت صاحب خودرو 
بگذارد. حمیدآقا می گوید: وقتی سرسیلندر زیاد داغ 
بشــود تاب بر می دارد و دیگر نمی تواند روی سیلندر 
صاف بنشیند. در این صورت عالوه بر هزینه خرید واشر 
و دستمزد مکانیک باید سر سیلندر هم برای کف تراشی 
به تراشــکاری برده شــود که گاهی اوقات الزم است 

سوپاپ ها و گایدها نیز عوض بشود.

خودرواستارتنمیزند
یکی دیگر از مشکالت شایعی که این روزها خیلی ها را 
راهی مکانیکی ها و باتری سازی ها کرد  مشکل استارت 
نخوردن خودرو بود. آقابشــیر، باتری ســاز می گوید: 
ســرمای هوا و کاهش دما باعث می شــود که باتری 
خودرو انرژی کمتری تولید کند و روشن کردن موتور 
خودرو توســط باتری در هنگام صبح سخت تر شود؛ 
همچنین سرما باعث می شود که روغن موتور به خوبی 
جریان پیدا نکند و این شرایط باعث ایجاد فشار زیادی 

روی باتری می شود. 
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 نمی خورد. 
احتمال ایجاد این شرایط در قسمت هایی که نازک تر 
هستند و یخ به راحتی آنها را مسدود می کند، بیشتر 

است. 
حمیدآقا پیشــنهاد می  کند: حین تالش برای روشن 
کردن خودرو، کمی کالچ را فشار دهید. این کار باعث 
می شــود کاری که باتری باید انجام دهد کمتر شده 
و احتمال روشن شــدن خودرو حتی در هوای سرد 

بیشتر شود.
سولفاته شــدن ســرباتری ها نیز از مشکالت دیگری 

بود که در این برف گریبان گروهی را گرفت. آقابشیر 
پیشنهاد می کند که باتری را زیر کاپوت خودرو پیدا 
کرده و کابل ها را بادقت نگاه کنید. اگر نشــانه هایی 
از سولفاته شدن در ســرباتری مالحظه کردید برای 
برقراری جریان الکتریسیته و استارت خوردن خودرو 
این مواد را پاک کنید. حتما دستکش و عینک محافظ 
پوشــیده، کابل های 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 کابل ها را وصل کنید، برای پیشگیری از شوک 
الکتریکی کابل منفــی را در انتها وصل کنید. توصیه 
می کنیم برای بهبود عملکرد باتری و برقراری هرچه 
بهتر جریان الکتریسیته از انواع اسپری های گریس در 

بازار استفاده کنید.
یکی دیگر از روش های حفظ عملکرد باتری استفاده از 
شارژر باتری برای نگه داشتن باتری در حالت فول شارژ 
است. اغلب باتری ها طول عمر سه تا پنج ساله دارند و 
استفاده از شارژر باتری به خصوص در مواقعی که برای 
مدتی از ماشین استفاده نمی شود، باعث حفظ شارژ 
باتری و از بین بردن دردسرهای ناشی از شارژ باتری 

به باتری شود.

افزايش10درصدیمراجعهبهتعميرگاه
علی رأســی رئیس اتحادیــه دارنــدگان تعمیرگاه 
اتوسرویس، توقفگاه و پارکینگ تهران هم در ارتباط با 
توصیه های ایمنی به دارندگان وسایل نقلیه در فصل 
سرما به ویژه روزهای ســرد و برفی به ایسنا گفت: ما 
همواره به دارندگان وســایل نقلیه تاکید می کنیم که 
به روز و به صورت لحظه ای و دوره ای شرایط فنی وسایل 
نقلیه خود را کنترل کنند تا از بروز هرگونه مشــکلی 

جلوگیری به عمل آید.

او ادامه داد: حال اگر کسی نتوانسته این کنترل های 
دوره ای را داشته باشد، باید هرچه سریع تر نسبت به 
بهبود وضعیت فنی وســیله نقلیه خود اقدام کند و از 
صحت ضدیخ، برف پاک کن، چراغ مه شکن، یخ شکن 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 می کند، 
گفت: مطمئنا اگر رانندگان در سرما و روزهای برفی 
وسیله نقلیه شان دچار مشکل شــود شرایط متمایز 
و سخت تری را نسبت به ســایر روزهای سال تجربه 
خواهند کرد؛ بنابراین توصیــه می کنیم که همواره 
به صورت لحظــه ای و دوره ای 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 سرباالیی ها و 
چه در سرازیری ها بیشترین دقت را باید به خرج دهند 
و کامال با تمرکز رانندگی کنند. عــالوه بر این به آنها 
تاکید می کنیم که با فاصله نسبت به سایر وسایل نقلیه 
در حرکت باشــند، چراکه کوچک ترین سهل انگاری 

موجب سانحه و راه بندان خواهد شد.
وی همچنیــن درمورد اینکــه افزایــش مراجعه به 
تعمیرگاه ها در چنین روزهایی از سال گفت: بسیاری 
از دارندگان وســایل نقلیه با مراجعه به نمایندگی ها 
به صــورت دوره ای خــودروی مورد نظــر را کنترل 
می کنند، اما به صورت میانگین حدود ۵ تا 10 درصد 
مراجعه به تعمیرگاه هــا در چنین روزهایی باتوجه به 

شرایط خاص پیش آمده افزایش می یابد.
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6- ظلمانی - معلق - اشاره دور.
7- صد متر مربع - تسمه و بند چرمی - مکعب شماره دار - محلی در مکه 

بر سر راه عرفات.
8- از محصوالت شــرکت ســایپا به معنی »آهوی کوچک«  - شهر نیروگاه 

شمال - جمع حکیم ، فالسفه.
9- جوهر قلیا -  تعجب خانم ها - شترمرغ آمریکایی.

10- مقابل فنا - آنچه در کارخانه سازنده اصلی ساخته شده باشد )قطعه 
اصلی( - رشته باریک.

11- غذای نذری - الفت دادن - از کشورهای هم گروه ایران در مسابقات 
جام جهانی فوتبال روسیه )2018(. 

12- تالش برای پیشــی گرفتن و کســب رتبه برتر - پنهان کردن - میوه 
مربایی. 

13- عقیده، اعتقاد - معما چو .... گشت آسان شود - نامی است که طرف 
ایرانی در قرارداد با رنو روی رنو لوگان گذاشــته اســت کــه همان ال 90 

است. 
14-مردمک چشم - محصل - مدد و کمک.

15- قطعه حیاتی و مهم سیستم ترمز خودکار است - دارای تجربه، ماهر.

عمودی
1- وســیله خودکار برای تنظیم دما - مجموعه ای از میله های 

فلزی است که روی سقف خودروها بسته می شود.
2- خوشــبین بودن به آینده )رجاء( - شــرکت خودرو سازی 
نیسان موتور ژاپن از سال 2007 اقدام به تولید این خودرو 

کرد که نامش برگرفته از یک ایل کوچ نشین ایرانی است.
3-زیباترین واژه، عزیز همگان - مواظب باش! - واحدی در 

وزن حدود 28 گرم.
4- بله انگلیسی - درآمدها - تهنیت و شادباش. 

5- درازترین رود جهان - خوب - بالیا. 
6- دست شکسته .... گردن است - اشرف مخلوقات - روز قیامت.

7- نفس سیگاری - کشورها - نوعی موزیک و موسیقی، بدون خواننده. 
8- میوه ای شبیه هلو و کوچک تر از آن - بلندترین قله دنیا - 

سوغات اصفهان.
 9- عبور کاال یا مسافر از خاک کشوری بدون پرداخت عوارض 

گمرکی - حرف خطاب - مقیاس طول.
 10- کشور صنعا - شوخی - چریک. 

11- جعبــه فرنگــی - دســتگاه ذخیــره عکــس در رایانــه - 
فرصت طلب و نیرنگ باز. 

12 - زمان ناچیز - پسر عرب - نظیر و شبیه - خرد و کوچک. 
13- از احادیث نبوی - چکاوک، پرنده ای شبیه گنجشک - لوله 

تنفسی. 
14- از قطعــات خودرو ، تکیــه گاه دو تکه محورهــای گردنده 
به شــکل دو نیم اســتوانه از جنس فلز نرم - محفظه ای شبیه 

جعبه در زیر شیشه جلو اتاق خودرو. 
 15 - وظیفه اش تامین انرژی الکتریکی برای شارژ کردن باتری 

خودرو است )دینام( - پیشکش و کادو.

نتیجه مسابقه جدول شماره 5 ماه نامه راز صنعت:
 تذکر: تنها کسانی در قرعه کشی مسابقه شرکت داده می شوند که رمز 

جدول را حتما همراه با نام و نام خانوادگی کامل خود را ارسال کنند. 

توضیح: پس از حــل جدول از به هم پیوســتن حروف 
خانه های شماره دار رمز جدول که خودرو معروف آلمانی 
است به دســت می آید. نام این خودرو به زبان آلمانی 

به معنای  »خودرو مردم« است.

حل جدول شماره 5 - رمز جدول مرسدس بنز

اسامی برندگان جدول شماره 5
ســجاد بختیــاری، منوچهر شــجاعی، یاســر 

عزیزخانی و  مریم شیخ اعظمی
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با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال بازار خرید 
خودرو هم مانند بســیاری از بازارهای دیگر گرم است. 
اگر این روزها قصد خرید یک خودروی صفرکیلومتر را 
دارید یا به تازگی خــودرو صفرکیلومتر خریده اید بهتر 
است به چند نکته در رفتار با خودرو نو توجه کنید تا عمر 
خودروی تان افزایش یابد. بعضی افراد تصور می کنند که 
موتور خودروهای جدید به واسطه افزایش دقت در ساخت 
موتور، نیازی به آب بندی ندارد. هرچند که بسیاری از 
آداب آب بندی خودروهای قدیمی، نظیر تنظیم کاربراتور 
و سیستم جرقه، فیلرگیری و... در خودروهای امروزی 
دیگر انجام نمی شود، اما حقیقت این است که هنوز هم 
هزار کیلومتر اول، دورانی حیاتی برای موتور خودرو بوده 
و آب بندی صحیح موتور، موجــب افزایش دوام آن در 
درازمدت می شود. آب بندی صحیح می تواند باعث حفظ 
سالمت موتور خودروی شما و صرفه جویی در هزینه ها 

شود و عمر خودروتان را افزایش دهد.

چككردنكاملموتورخودرو
 قبل از روشــن کردن موتور مطمئن شــوید که تمام 
متعلقات موتور سر جایشان قرار گرفته اند؛ هرچند که 
خودروهای امروزی چندین مرحله کنترل کیفی را پشت 
سر گذاشته اند اما پیش از استارت زدن خودرو پیشنهاد 
می کنیم که حتماً کاپوت را باال بزنید و نگاهی بیندازید. 
شاید یک سیم یا یک پیچ، شل به نظرتان بیاید. به ویژه 
سالمت وایرها )سیم های قطوری که به قسمت باالی 
موتور کشیده شده اند و برق جرقه را تأمین می کنند( و 

کابل های سرباتری را بررسی کنید.

آبخودروراچككنيد
در دفترچه راهنمای خودرو می توانید به خوبی شــیوه 
چک کردن مایعات خودرو را بیاموزید. روغن موتور و مایع 
خنک کننده )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 رسوب گرفتن 
موتور شــود. برای آب رادیاتور حتما از مایع مخصوص 
استفاده کنید و آب لوله کشی را در رادیاتور نریزید. بعضی 
از موتورهای جدید نیازمند نسبت بسیار باالی ضدیخ 
در آب رادیاتور هستند که در این زمینه باید به دفترچه 
مراجعه کنید. پس از نگاهی به مایع هیدرولیک و ترمز، 
اگر چراغ هشدار بنزین روشن نیست، می توانید خودرو 

را روشن کنید.

روغنخودروراچككنيد
حتما تا پیش از طی شدن هزار کیلومتر روغن موتور 
را در نمایندگی های مجــاز تعویض کنید و اطمینان 
حاصل کنید که از روغن توصیه شــده توسط سازنده 
و فیلترهای مرغوب استفاده شود. استفاده از روغن و 
فیلتر غیرمرغوب عمر موتور را به شدت کاهش می دهد. 
دقت کنید که در هزار کیلومتر اول ممکن است شاهد 

کم شدن آب رادیاتور باشید. به طور کلی نشتی مایعات 
در خودروهای صفرکیلومتر چندان دور از ذهن نیست. 
به همین 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، به خصوص چراغ چک 
موتور، در اسرع وقت به نزدیک ترین نمایندگی مجاز 

مراجعه کنید.

تعويضسريعروغنوفيلتر
در موتورهای نو که درحال آب بندی هستند، باید روغن 
و فیلتر را زودتر عوض کنید. پیشنهادهای متفاوتی برای 
زمان بندی تعویض های روغن و فیلتر توسط شرکت ها و 
افراد مختلف داده شده است. شما بسته به توصیه کارخانه 
سازنده و صالحدید خودتان می توانید یک برنامه دقیق و 

مناسب برای تعویض روغن و فیلتر انتخاب کنید.

باسرعتودورموتورمتغيررانندگیكنيد
در 320 کیلومتر اول به نحوی با خودرو رانندگی کنید 
که دور موتور و میزان فشــار وارد بر موتور متغیر باشد. 
به طور 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 2000 تا 
3۵00 باال ببرید تا قطعاتی مانند رینگ پیستون آب بندی 
شــوند ولی بعد از این کار، موتور باید کمی با دور پایین 
استراحت کند. اگر خودروی شما دنده ای است، پس از 
طی صد کیلومتر، درحالی که خودرو در یکی از دنده ها 
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 30 کیلومتر در ساعت 
کاهش یابد. این کار را ۵ تا ۶ بار انجام دهید. چندبار پدال 
گاز را تا انتها فشار دهید و دور موتور را به 4۵00 دور در 
دقیقه برسانید و مانند حالت قبل اجازه دهید سرعت 
خودرو با قل خوردن تا 30 کیلومتر در ساعت کاهش یابد.

تــا 800 کیلومتر بعــدی به صورت عــادی رانندگی 
کنید، دور موتور را زیــر 4۵00 دور در دقیقه نگه دارید 
و مدت زمان کارکردن موتــور در دور آرام یا آیدل را به 
حداقل برسانید. به عبارت دیگر اجازه ندهید خودرو درجا 
کار کند. به همین دلیل بهتر است در 800 کیلومتر اول، از 

رانندگی در ترافیک سنگین پرهیز کنید. 

آیامیدانید؟

خودروی نو را چگونه آب بندی كنیم

حتما تا پیش از طی شدن 
هزار کیلومتر روغن موتور 
را در نمایندگی های مجاز 
تعویض کنید و اطمینان 
حاصل کنید که از روغن 
توصیه شده توسط سازنده 
و فیلترهای مرغوب 
استفاده شود. استفاده از 
روغن و فیلتر غیرمرغوب 
عمر موتور را به شدت 
کاهش می دهد. دقت کنید 
که در هزار کیلومتر اول 
ممکن است شاهد کم شدن 
آب رادیاتور باشید
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خرید

این روزها بازارهای رســمی و غیررسمی زیادی برای 
نمایش و فروش خودروهای دســت دوم در کشــور 
فعال شده اســت. از کنار بزرگراه ها و خیابان ها گرفته 
تا انواع و اقسام فضاهای مجازی بســیاری از افراد برای 
خریدو فروش خودرو اقدام می کنند. اما خیلی از کسانی 
که برای خرید خودرو به این بازارها مراجعه می کنند، 
اطالعات کافی نسبت به موضوعات فنی خودرو ندارند 
و ممکن اســت تحت تاثیر صحبت های فروشندگان 
قرار بگیرند که بعضا ممکن اســت اغراق آمیز یا حتی 
غلط باشــند یا اینکه برخی فروشــندگان با واکس و 
پولیش کردن بدنه و تمیزکاری هــای زیروبم خودرو، 
چشم خریدار را از ایرادات احتمالی دور نگه  دارند. 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 بزرگ ترین ریسک هایی 
است که ممکن است هرکس در زندگی مرتکب شود. 
خریداران تازه کار معموال شیفته وضع ظاهری خودرو 
می شوند 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 می کند ، اشاره کنیم.
1( به خوردگی و زنگ زدگی بدنه ماشین توجه کنید. 
راه تشخیص آن حرکت دادن آهن ربا روی بدنه ماشین 
است. اگر آهن ربا به قسمت وســیعی از بدنه نچسبد 
نشانگر آن است که این قسمت به خاطر تصادف از بین 
رفته و با بتونه پر شده است. اگر قسمت های ازبین رفته 

زیاد باشد از خریدن ماشین صرف نظر کنید.
2( به همه جای ماشین به صورت عمودی فشار زیادی 

وارد کنید. در حالت طبیعی باید ماشین به شکل اولیه 
خویش بازگردد، اما اگر ماشین شروع به لرزیدن کرد 
نشانگر آن اســت که سیســتم تعلیق اتومبیل نیاز به 

تعمیر دارد.
3( درها و پنجره ها و در کاپوت و صندوق عقب را چک 
کنید و ببینید که به راحتی باز و بسته می شوند و کلیدها 

راحت در قفل ها می چرخند.
4( پارگی صندلی ها را بررسی کنید و کفی ماشین را کنار 
بزنید، اگر قسمتی از کف ماشین زنگ زده باشد این به آن 
معناست که آب به زودی به داخل ماشین نفوذ می کند.

۵( برق ماشــین را به دقت بررســی کنیــد: چراغ ها، 
راهنماها، بوق و... و آب پاش ها.

۶( به کیلومترشــمار نگاه کنید، راننــده معمولی در 
سال 12 هزار کیلومتر ماشین می راند اما اتومبیلی که 
درخدمت شرکت است در ســال 40 هزار کیلومتر راه 

می پیماید. 
7( موتور را بررسی کنید تا هرگونه عالمت تعمیری را در 
آن بیابید. این عالمات عبارتند از: روغن کاری جدید یا 
لحیم و گاهی اوقات تمیزی غیرعادی زیر درپوش موتور.

8( مکان هایی را که آب به بیرون ترشح می کند را به دقت 
بررسی کنید. تعویض شیلنگ آب کار آسانی است اما اگر 
آب از رادیاتور ترشح کند باید آن را تعویض کنید و این 

کار هزینه سنگینی دربر دارد.
9( موتور را روشن کنید و بگذارید به آرامی حرکت کند 
)بچرخد(. دیده شــده که بعضی از بنگاه داران متقلب 
روغن غلیظ در موتور و جعبه دنــده می ریزند تا مانع 

شنیده شدن صداهای ناهنجار موتور شوند.

10( میله اندازه گیری روغن را بررسی کنید، اگر روی آن 
خیابان های مایل به خاکستری رنگ یا قطرات آب دیدید 

نشانه خرابی رینگ پیستون است.
11( درپوش کارتر را بردارید، به گونه ای 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 ۵ دقیقه 
روشن گذاشتید اگر دود ساده از اگزوز خارج شد داللت 
بر وقفه بر کاربراتور می کند، اما اگر دود آبی بود نشانگر 
این است که کاربراتور باید با هزینه سنگینی تعمیر شود. 
12( باتری را بررســی کنید، یعنی ابتــدا چند دقیقه 
روشن کنید و ببینید که بعد از آن موتور به راحتی روشن 
می شود؛ سپس فرمان را در سرازیری که شیبش تند و 
پرپیچ و خم باشد امتحان کنید و ببینید که صدایی از آن 
خارج نمی شود سپس ماشین باید در مسیر مستقیم و با 

سرعت 100 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
13( ترمزها را امتحان کنید. اگر مجبور باشید آن را تا 
آخر یا ماشین هنگام ترمز گرفتن به این سو و آن سو مایل 
شود یا صدایی از آن خارج شود نیاز به تعمیر فوری دارد، 
زیرا این امور خطری جدی برای راننده به وجود می آورد.

14( به هر صدای غیرعادی داخل ماشین گوش کنید، 
اگر هنگام پیچیدن از چرخ های جلــو صدای بلندی 
خارج شد نشانگر وجود مشکل در سیستم کمک فنر 

اتومبیل است.
1۵( در سرعت زیاد )۵0کیلومتر 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 

فرمان ها نیاز به میزان شدن و تعمیر دارند.

نکته هایی برای خرید
خودرو دست دوم
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پــرونــده راز صـنـعـت
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