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محیط امروز ما دستخوش تغییرات و تالطمات متعددی 
اســت؛ تغییر در قوانین و مقرارت دولتی، فشــارهای 
روزافزون درخصوص تغییرات زیست محیطی و الزام به 
خودروسازان برای توجه بیشتر به آن و سایر عواملی که 
عمدتا خارج از کنترل شرکت هاست. این چالش ها در 
کنار موضوعاتی چون افزایش هزینه ها، کاهش حاشیه 
سود و نیز تشدید رقابت، صنعت خودروسازی و صنایع 
وابسته به آن را بیش ازپیش تحت فشار قر ار داده است. 
رقبای تازه وارد از چین و هند به شکلی تهاجمی درحال 
کسب ســهم خود از بازارهای جهانی هستند؛ مشابه 
اتفاقی که در دهه 1980 توسط ژاپنی ها و در دهه 1990 
توسط کره ای ها رخ داد. تعداد معدودی از بازیگران این 
صنعت هستند که در چنین وضعیتی توانسته اند سود 
رضایت بخشی به دســت آورند؛ تویوتا، هوندا، پورشه و 
BMW، تامین کنندگان tier-1 از قبیل بوش و دنزو، و 
نیز تامین کنندگان tier-2 و tie-3 مانند ارلینگ کلینگر 
و بورگ وارنر. در چنین فضایی، هماهنگی حداکثری 
در زنجیره تامین برای فائق آمدن بر پیچیدگی منتج 
از وجود صدهــا تامین کننده و هــزاران قطعه را برای 
تولید در زمان مناسب موردنظر خط مونتاژ نهایی بسیار 

ضرروی می سازد. 
از آنجایــی که شــرکت های بزرگ فعــال در صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی ایرانی بهخصوص در سالیان 
اخیــر وارد فضای همکاری های بین المللی شــده اند، 

توجه به چالش ها و روندهــای موجود در این صنعت و 
تحلیل اثرات آن بر مدیریت زنجیره تامین خود بسیار 
حائز اهمیت است. پیچیده ترین چالش های پیش روی 
صنعت خودروســازی در زیر به اختصــار توضیح داده 

شده است:

    عوامل بیرونی:
قوانین و مقررات حاکمیتی )در حوزه هایی چون محیط 

زیست و ایمنی(
هزینه های مواد اولیه و انرژی

تامین مالی
    رقابت

مسابقه جهانی )برای مثال، رقبای جدید آسیایی(
تعریف سریع خودروهایی با کالس جدید

اهداف متغیر )همه درحال بهینه سازی و تجدید ساختار 
هستند(

    مشتری
کاهش تقاضا و فشار قیمتی از سمت مشتری

کاهش وفاداری
    صنعت

مازاد ظرفیت در سطح جهانی
اتحادها، مشارکت ها و ادغام های پیچیده 

تحکیم و تثبیت سیستم )تامین کنندگان، نمایندگان 
فروش و خدمات پس از فروش(

با عنایت به چالش های فوق الذکر، مهم ترین روندهای 
موثر بر زنجیره تأمین خودروســازی در زیر به اختصار 

آمده است:
     روندهای سمت عرضه

برونسپاری

منبع یابی از کشورهای با هزینه تولید و لجستیک پائین
مدیریــت ریســک )در مواجهه با حــوادث طبیعی، 

موضوعات کارگری، تروریسم و...(
شفافیت /پاسخگویی )افزایش شفافیت و پاسخگویی در 

سرتاسر شبکه تامین خودروسازان و تامین کنندگان(
     روندهای سمت تقاضا

رشــد غیر یکنواخت )افزایش تقاضــا در چین، هند و 
اروپای شــرقی و در عین حال کاهش تقاضا در ایاالت 

متحده، اروپای غربی و ژاپن(
بخش بندی )تغییرات در کالس بنــدی خودروها از 
کالس های سنتی ســدان، ون، هاچ بک و پیک آپ به 
کالس هایی چون رودسترها، کراس اوورها و suvهای 

کوچک شهری و...(
اهمیت بازار یدکی و خدمات پس از  فروش

 محیط رقابتی شــدید فعلــی، وجود یــک زنجیره 
تامیــن کارآمد و اثربخــش را تبدیل به یــک »باید« 
برای خودروســازان و تامین کنندگان آن کرده است. 
چالش های پیش روی صنعت خــودرو و نیز روندهای 
موثر بر مدیریت زنجیره تامین خودروســازی، نیاز به 
تغییر در استراتژی ها و اقدامات عملیاتی در این حوزه را 

ضروری می سازد.
برای این منظور اتخاذ دیدگاهی سیستمی به کل زنجیره 
تامین )باالدستی و پائین دستی( و شناسایی و مدیریت 
تعامالت بین اجزاء بســیار حیاتی اســت. بهره گیری 
هوشمندانه و همه جانبه از فن آوری اطالعات نیز نقشی 
موثر در این خصوص ایفاء می کند. تغییر رویکرد فن آوری 
اطالعات از کارکرد »عملیاتــی و خدمت گرا« به یک 
»دارایی متمایزکننده راهبردی« باید در دســتورکار 

قرار گیرد. 

روندهای صنعت خودرو و اثرات 
آن بر مدیریت زنجیره تامین

سرمقاله

 علیرضا نورعلی | مدير برنامه ريزی و لجستیک شركت اورند پیشرو



ایمنی حمل و نقل
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گفت و گو

گفت و گو با فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو درمورد 
ایمنی خودروها 

تنها خودروسازان 
مقصر نیستند

ســاالنه شــمار زیادی تصادف در کشور رخ 
می دهد که شمار زیادی از این تصادفات منجر 
به فوت یا جرح می شــود؟ دالیــل این حجم 
تصادفات در کشــور را که از استانداردهای 
جهانی فراتر اســت را چه می دانید؟ ناامنی 
خودروها را در این مورد چقدر مقصر می دانید؟

آمار تصادفــات و آمار تلفات را بایــد از دو منظر 
نگاه کرد. نخســت اینکه ما در کشــور با معضل 
تعداد تصادفات زیاد مواجهیم. شاید این موضوع 
چندان به خودرو مربوط نباشد، چراکه خودرو را 
هرچقدر هم که امــن و مطابق با تکنولوژی های 
روز دنیا بســازیم بازهم آن کسی که به اتومبیل 
فرمان می دهد راننده است و فرمان اشتباه راننده 
و یک مشکل فنی در جاده مثل یک چاله یا پیچ 
غیراســتاندارد می تواند منجر به تصادف شود. 
از ســوی دیگر شاهد هســتیم که خیلی اوقات 
بی توجهی راننده نیز می تواند حوادثی را در پی 
داشته باشد. خیلی از ما فراوان دیده ایم که معموال 
به عالئــم راهنمایی و رانندگی کــه در جاده ها 
وجود دارد توجه کافی نمی شــود، به طوری که 
مثال روی تابلویی هشدار داده شده که با سرعت 
30  کیلومتر در ســاعت حرکت کنند، اما اغلب 
رانندگان این عدد را رعایت نمی کنند. مستقل از 
اینکه خودروهای ما ایمنی الزم را دارند یا نه این 
بی توجهی و ناآشنایی به قوانین و فرهنگ ضعیف 
رانندگی در ایران منجر شده است که آمار تصادف 

در کشور خیلی زیاد شود.  
اما مورد دیگری که باید به آن توجه جدی شود، 
آمار تلفات ناشــی از تصادف اســت. متأسفانه 
بســیاری از تصادفات  در کشــور منجر به فوت 
یا جرح می شود. اینجاســت که موضوع ناامنی 
خودروها آزاردهنده می شــود؛ یعنی وقتی که 
راننده در هنگام رانندگی اشتباهی می کند این 
اشــتباه منجر به فوت او می شود. درواقع ناوگان 
ما در شرایطی اســت که خیلی اجازه اشتباه به 
راننده نمی دهد و معموال نخستین اشتباه آخرین 

اشتباه خواهد بود. راه حل این ماجرا در کالم ساده 
اســت، به طوری که با تغییر تکنولوژی و اجرای 
استانداردهای روز دنیا می توانیم امیدوار باشیم 
که میزان فوت و جرح ناشــی از تصادف کاهش 
پیدا کند. اما این موضوع باعث نمی شود که میزان 

تصادفات کاهش پیدا کند.
اگر بخواهیم برای کاهــش تصادفات اقدامی 

بهبوددهنده انجام دهیم چه باید بکنیم؟
اگر ما بخواهیم در حــوزه تصادفات کاری کنیم، 
باید فرهنگ رانندگی را تغییر دهیم. چندی پیش 
آماری دیدم که نشان می داد ساالنه بیش از 365 
هزار تصادف در کشور ثبت می شود و نزدیک به 
16 هزار نفر بر اثر تصادفات در دم جان خودشان 
را ازدســت می دهند، ولی موضوع این است که 
همان 360 هزار عدد بسیار بزرگی است و صرفاً 
با گذاشتن دوربین در جاده یا قایم شدن پلیس 
برای جریمه رانندگان و جلوگیری از تخطی آنها از 
سرعت مجاز مشکل حل نمی شود؛ چراکه مسائل 
منجر به تصادفات ما صرفاً سرعت نیست و عمدتاً  
به دلیل رعایت نکردن فاصلــه طولی، حق تقدم، 
رانندگی نکردن بین خطوط، بی توجهی به شرایط 
جاده و ایمنی خودرو و جاده برمی گردد. از سوی 
دیگر شــاهد ناآگاهی پلیس از تخلفات یا حتی 
بی توجهی آنها به برخی از تخلفات هستیم. مثال 
در خیلی از مواقع، بســیاری از تخلفات به چشم 
پلیس نمی آید که ازجمله آن می توان به سبقت 
از راست یا رعایت نکردن فاصله طولی یا سرعت 
کمینه و... اشاره کرد. این موضوع نشان می دهد 
عالوه بر اینکه ما نیازمندیم تا به شــهروندانمان 
درخصوص رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی 
آموزش دهیم بلکه باید بــه ماموران راهنمایی و 
رانندگی نیز درمورد انواع تخلفات آموزش دهیم.

راهنمایی و رانندگــی اگر قصــد دارد تا تعداد 
تصادفات را کاهش دهد، باید در صدور گواهینامه 
و فرهنگ رانندگی کار کند و در همین راســتا 
اقداماتی نیز برای افزایش ایمنی خودروها انجام 

شــود، مخصوصا درخصوص اقالم ارزان قیمت و 
پرتیراژ که ضریب جرح آنها نسبت به خودروهای 
گران قیمت بیشتر اســت. اما واقعیت این است 
که اگر همین امروز همه خودروها را اســتاندارد 
و ایمنی شان را به روز کنیم، بازهم در کوتاه مدت 
نمی توانیــم آمار فوت و جــرح را کاهش دهیم، 
چراکه حدود 19 میلیــون خودرو در ایران تردد 
می کنند کــه از این 19 میلیــون خودرو حدود 
1۷ تا 18 میلیون خودرو ایمنــی پایینی دارند، 
یعنی اگر تصادف کنند ضریب فوت و جرح آنها 
باال خواهد بود به همیــن دلیل به یک بازه زمانی 
بیش از 10ســال زمان نیاز داریم تــا آمار فوت 
و جــرح را کاهش دهیم. برای ایــن موضوع نیز 
نیازمندیم تا هرچه ســریع تر اقدامات ابتدایی را 
آغاز کنیم. در هرحال باید صنعت خودروسازی 
ما با تحول همراه شــود چراکه فوت و جرح های 
ناشی از تصادفات هزینه های زیادی برای کشور و 

خانواده اش ایجاد می کند.
درســال هایی که خودرو در کشور تولید شد، 
شاید بیش از هر چیز ایمنی خودرو ها نادیده 

براساس آمارهای رسمی ساالنه 1۵ هزار و 900 نفر در ایران در اثر حوادث ترافیکی فوت می کنند و 
768 هزار مصدوم این حوادث نیز به بیمارستان ها منتقل می شوند که از این تعداد 380 هزار نفر در 
بیمارستان بستری می شوند؛ به عبارتی دیگر می توان گفت نیم درصد مردم ایران به دلیل حوادث 

ترافیکی در سال بستری می شوند.
درحالی که کارشناسان مهم ترین عامل در تصادفات را خطاهای انسانی می دانند، برخی معتقدند، 
ایمنی جاده و البته ایمنی خودرو به راننده کمک می کند تا جاده های پرخطر را نیز با خطای کمتری 
پشت سر بگذارد. با فربد زاوه، کارشناس خودرو درخصوص دالیل تصادفات باال در ایران و همچنین 

راه های ارتقاء ایمنی خودروهای داخلی گفت و گویی انجام داده ایم.
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گرفته شد. شــرکت های معتبر مسیر ایمنی 
خودروهایشان را چطور پیمودند؟ آیا امیدی 
هست که ما نیز در ایران این مسیر را بپیماییم؟

افزایــش ایمنی خــودرو از لحاظ فنــی تعریف 
مشــخصی دارد و کامال کمی اســت. معنی آن 
این است که برای ساخت اتاق ایمن برای خودرو 
باید از فوالد ضخیم تر و باکیفیت تری اســتفاده 
کرد، تعداد ایربگ ها را زیاد کرد و سیســتم های 
کنترل کننده را افزایش داد، همه اینها به معنای 
آن است که قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا 

می کند.  
امکان ندارد شما موفق شوید تا خودرویی بسازید 
که پنج ستاره ایمنی اروپا را داشته باشد و قیمت 
آن 5 هزار دالر باشد. خودرویی که یورو 6  داشته 
باشد، آالیندگی آن درحد استاندارد باشد، حتی 
پنج ستاره هم نه بلکه سه ســتاره ایمنی را نیز 
گرفته باشد و قیمت آن از 5 هزار دالر تجاوز نکند، 
وجود ندارد. پس وقتی سخن از تولید خودروی 
باکیفیت می شود، معنی آن این است که ما باید 
خودروهایی را تولید کنیم که گران تر هستند. این 

گران تر کردن خودروها به قیمت افزایش ایمنی 
یک اثر جانبی دارد و آن هم این اســت که چون 
قدرت خرید اغلب مردم به چنین ماشــین هایی 
نمی رســد، مجبور می شــوند تا از خودروهای 
قدیمی تری اســتفاده کننــد و درنتیجه ایمنی 
کالن نه تنها ممکن است بهبود پیدا نکند که حتی 
بدتر هم شود. یعنی بهرغم اینکه شما قصد دارید 
ناوگان جدیدتری را وارد کنید، استفاده مکرر از 
خودروهای قدیمی تر موجب می شود که ایمنی 

پایین بیاید. 
آیا برای عبور از این بحران راهی وجود دارد؟

 برای اینکه بتوانیم ازلحاظ اقتصادی این هزینه ها 
را برای مردم قابل تحمل کنیم، باید شرایط مالی 
خرید خودرو را تغییر دهیم. بین شــرایط بانکی 
کشــور و ایمنی خودروها رابطه ساده ای وجود 
دارد، اگر خودرویی را به جای ۲0 میلیون تومان 
با ۴0 میلیون تومان باکیفیت و ایمنی بهتر تولید 
کردیم باید بتوانیم با شــرایطی که در همه جای 
دنیا آن را انجــام می دهند، خودرو را به دســت 
مشتری برسانیم. به طوری که با اقساط کم بهره 

طوالنیمدت و لیزینگ هــای کم بهره، این امکان 
را در اختیار مشــتریان قرار می دهیم که خودرو 
گران تر اما بــا ایمنی و کیفیــت بهتر خریداری 
کنند. اگر با این شیوه شــروع به فروش خودرو 
کنیم مشــکل قدرت خرید کاهش پیدا می کند. 
قضیه ایمنی خودرو تنها مربوط به خودروســاز 
نیست و شــامل بحث آموزش و فرهنگ سازی و 
حتی اصالح صدور گواهینامه می شــود تا شبکه 
بانکی. بایــد این زنجیر به صورت کلی درســت 
شود تا بتوانیم این وضعیت را به صورت کلی حل 
کنیم. در هرحال نباید فرامــوش کرد که مدلی 
که برای بهبود وضعیت ایمنــی خودرو در ایران 
باید به آن توجه شــود با کشورهای توسعه یافته 
آمریکا و اروپا متفاوت اســت. بایــد توجه کنیم 
که تولیــد ناخالص ملی ما حــدود نفری ۴ هزار 
دالر است، این درحالی است که در آمریکا ۴5 تا 
50 هزار دالر است. قدرت خرید ما 15 هزار دالر 
و در آمریکا، 50 هزار دالر است و درنتیجه شما 
نمی توانید، مدل اقتصادی چنین کشورهایی را 

در ایران پیاده کنید.
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هفتم اردیبهشت، مصادف بود با روز ایمنی حمل و نقل. 
روزی که در آن قرار اســت تاکید دوباره ای شــود بر 
اهمیت جان انســان ها. در این میان البته حمل و نقل 
جاده ای باتوجه به تراکم فراوان ترش، در میان ســایر 
انواع حمل ونقل چون؛ هوایی، دریایی و ریلی بیشترین 
میزان سوانح را به خود اختصاص می دهد و به همین 
دلیل خودروها به عنوان ناوگان های این مسیر، به عنوان 
یکی از ارکان اصلی ایمنــی حمل و نقل نقش کلیدی 
در ایمنی حمل و نقل دارد. شاید به همین دلیل باشد 
که ایمنی خودرو و کاهش تلفات جانی، در کشــورها 
و شرکت های مختلف خودروسازی جهان، از اهمیت 
باالیی برخوردار است و سرمایه گذاری عظیمی برای 
آزمون های ایمنــی این خودرو ها انجام می شــود؛ با 
این حال زمانی که صحبت از تولید ملی خودرو به میان 
می آید خبــری از آزمون ایمنی نیســت و این بخش 
چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. این درحالی است که 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم کرده، 
در مجموع 5. 86 درصد از سهم بازار خودروهای داخلی 
را سه غول جاده مخصوص شامل ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو در دست گرفته اند و سایر عرضه کنندگان 
خودرو اعم از واردکنندگان و خودروسازان خصوصی، 

13.5 درصد باقی مانده را پوشش داده اند. 
وقتی صحبت از ایمنــی خودروها به میــان می آید 
عالوه بر اینکه اســتحکام آنها در هنــگام تصادفات 
بررســی می شــود میــزان آالیندگی آنهــا و اثرات 
محیط زیستی شان نیز مورد توجه قرار می گیرد. گرچه 
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان و صاحب نظران، 
سازمان ملی اســتاندارد در کنترل کیفیت خودروها 
نقش کم رنگ و ضعیفــی دارد و نگاهی به آمار و ارقام 

رسمی منتشرشده نیز این موضوع را تایید می کند.
به اعتقاد کارشناســان در همه جای دنیــا درکنار دو 
عامل خطای انسانی و جاده های ناهموار ایمن نبودن 
خودروهای تولیدی یکی از علــل تصادفات جاده ای 
شــناخته می شــود، اما این موضوع در ایران به دلیل 
بی توجهی به این ســه عامل بیش از متوسط جهانی 
اســت، به طوری که بنابر گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی که به مقایسه آمار تصادفات 
جاده ای در جهان و ایران پرداخته است، به ازای هر 10 
هزار خودرو در دنیا به طور متوسط حدود 9 نفر کشته 
می شــوند، اما در ایران به ازای هر 10 هزار خودرو 3۷ 

نفر کشته می شوند. 
سهم زیاد کشته شدگان جاده ای موجب شده انتقادات 
جدی نسبت به تولید برخی محصوالت شرکت های 

خودروسازان طی سال های گذشته صورت بگیرد که 
یک پای جدی این موضوع ایمنی خودروهای تولید 
داخل است. از سوی دیگر در شــرایطی بحث ایمنی 
خودرو برای شرکت های خودروساز معتبر جهانی حائز 
اهمیت است و همین موضوع موجب شده موسسات 
مختلفی به ارزیابی وضعیت ایمنی خودروها بپردازند 
که در ایران هیچ موسسه اختصاصی برای رتبه بندی و 
امتیازدهی به وضعیت ایمنی خودروها وجود ندارد. با 
وجود این مجلس شورای اسالمی باتوجه به امتیازات 
موسسات معتبر تست ایمنی جهان، به بررسی ایمنی 
خودروهای ساخت داخل فعلی پرداخته است و پس 
از آن با بررســی خودروها و قراردادهای جدید تالش 
داشــته وضعیت ایمنی محصوالت آینده بازار خودرو 
کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد؛ همچنین در این 
گزارش وضعیت ایمنی خودروهای چینی و وارداتی 
موجود در بازار ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررســی های مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت 
ایمنــی خودروهای تولیــد داخل نشــان می دهد، 
هیچ کدام از خودروهای داخلی تولیدشــده با قیمت 
زیر 50 میلیون تومــان از امنیت باالیــی برخوردار 
نیستند. بر این اساس این مرکز باتوجه به گزارش های 
مصرف کنندگان و تجربیات انجامشــده در کشــور 
از یک ســو و امتیازات کسب شــده خودروها از سوی 
موسسات معتبر تست ایمنی از سوی دیگر وضعیت 
ایمنی خودروهای ساخت داخل را مورد بررسی قرار 

داده است.
 موسسات مورد استناد مرکز پژوهش ها شامل: موسسه 
 ،)NHTSA( ایمنی ترافیک بزرگراه های ملی آمریکا
موسسه بیمه ایمنی بزرگراه )IIHS( و موسسه برنامه 
ارزیابی خودروهای جدید )EURO NCAP( است؛ 
بنابراین بررســی وضعیت بســیاری از خودروهای 
تولیدشده در شرکت های خودروساز نشان از آن دارد 
که هیچ یک از این خودروها نتوانســته اند باالتر از سه 
ستاره ایمنی دریافت کنند. در این گزارش همچنین 
به ســنجش ایمنی خودروهای چینــی نیز پرداخته 
شده است. همســو با انتقادات بسیاری که به کیفیت 
عملکــردی و فنی خودروهای چینی تولیدشــده در 
کشور وارد است، گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
نیز نشان می دهد این خودروها در بحث ایمنی بسیار 
ضعیف هستند؛ به طوری که بسیاری از این خودروها 

بین یک تا دو ستاره ایمنی دریافت کرده اند.
انتشــار این گزارش که در آن به جزئیات بیش از این 
اشاره شده اســت، برخی از نمایندگان مجلس را به 
واکنش وادار کرد به طوری که علی الریجانی، رئیس 
مجلس شــورای اســالمی گفت که ادامه حمایت از 
خودروسازان از سوی مجلس منوط به ارتقاء کیفیت 

محصوالتشان است.

    نطق آتشین علیه خودروهای ناایمن
در روزهای ابتدایی اردیبهشــت، چنــد روزی مانده 
به هفتــه ایمنی حمل و نقــل بهرام پارســایی، عضو 
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در صحن 
مجلس درخصوص وضعیت ایمنــی خودروها نطق 
آتشــین گفت و از ایمنی پاییــن در محصوالت بازار 
داخلی خودرو به شدت انتقاد کرد و گفت: آمار تلفات 
10 ســال در تصادفات جاده ای ۲۴1 هزار و ۲36 نفر 
اســت. یعنی به ازای ایجاد هر شــغل یک کشته، 10 
مصدوم، دو زن سرپرســت خانوار و دو کودک یتیم 
داشته ایم. آیا ما برای اشتغالزایی باید با مردم بجنگیم؟ 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت ایمنی خودرو

 اما و اگرهای ایمنی
در تولیدات داخلی

اگر فرض كنیم متوسط 
قیمت پايه يک و نیم 
میلیون خودرو خارجی 
كه قرار است به ايران 
بیايد، ۱۰ هزار دالر باشد، 
ساالنه ۱۵ میلیارد دالر ارز 
از كشور خارج خواهد شد 
كه البته بايد میلیاردها 
دالر ديگر ارز نیز بابت 
تامین قطعات يدكی 
خودروهای وارداتی هزينه 
كرد. البته درحال حاضر 
نیز چند میلیارد دالر ارز 
بابت واردات قطعات خارج 
می شود، اما هرگز به اندازه 
ارزی كه در نتیجه تعطیلی 
خودروسازی بايد خارج 
شود، نیست
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آیا این کاالی ایرانی افتخار ایرانی اســت؟ هر ســاله 
تعدادی از خانواده ها دچار مصیبت تصادفات جاده ای 
شــده و ناامن بودن خودروها جان آنهــا را می گیرد. 
نماینده مردم شیراز در مجلس بیان کرد: در کجای دنیا 
چنین چیزی اتفاق می افتــد؟ اگر در دنیا یک خودرو 
باعث مرگ پنج نفر شود آن کمپانی خودروهای خود 
را از سراســر جهان جمع آوری می کند. تفاوت ایمنی 
خودروهای داخلی با خودروهــای خارجی از زمین 
تا آسمان اســت. خودروی بنز پلیس به دلیل داشتن 
ایمنی جان پلیس را نجــات می دهد ولی خودروهای 

ناامن جان ملت را می گیرند.

    واردات هم مشکل را حل نمی کند
اگر فرض کنیم متوســط قیمت پایه یک و نیم میلیون 
خودرو خارجی که قرار اســت به ایران بیاید، 10 هزار 
دالر باشد، ســاالنه 15 میلیارد دالر ارز از کشور خارج 
خواهد شــد که البته باید میلیاردها دالر دیگر ارز نیز 
بابت تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی هزینه 
کرد. البته درحال حاضر نیز چند میلیارد دالر ارز بابت 
واردات قطعات خارج می شود، اما هرگز به اندازه ارزی که 
در نتیجه تعطیلی خودروسازی باید خارج شود، نیست. 
مســئله دیگر اما اینجاســت که موافقــان تعطیلی 
خودروســازی معتقدند به واســطه واردات می توان 
ایرانی ها را صاحب خودروهایی با سطح کیفی و ایمنی 
باال کرد، حال آنکه توان خرید بخش بزرگی از مشتریان 
داخلی اجازه تحقق چنین هدفی را نمی دهد. درحال 
حاضر یک خودرو خارجی با حداقل کیفیت و امکانات 
)مثل رنو کوئید(، قیمتی بین 10 تا 15 هزار دالر دارد 

و با این حساب با فرض تعرفه صفر و درنظر گرفتن کف 
قیمتی، حداقل ۴5 میلیون تومان باید برای آن هزینه 
داد. حال پرسش اینجاست که چند درصد مشتریان 
ایرانی توان خرید یک خــودرو ۴5 میلیونی را دارند؟ 
ضمن اینکه این خودرو شــامل محصــوالت خیلی 
ایمن و باکیفیت نیز نمی شود و از حداقل ها برخوردار 
است؛ بنابراین به اعتقاد بسیاری باید با بازنگری جدی 
به سطح تولید خودرو در کشور ســعی کرد تا ایمنی 

خودروهای تولید داخل ارتقاء پیدا کند.
محمد علیزاده کارشناس خودرو معتقد است: مقوله 
ایمنی یکــی از اســتانداردهای مهــم خرید خودرو 
محسوب شــده به صورتی که از شکل ظاهری و تمام 
مشــخصات دیگر، مهم تر است، متاســفانه عالوه بر 
آنکه تعداد تصادف شهری و جاده ای در ایران، باالتر از 
استانداردهای جهانی است، اتفاق تلخ تر یعنی فقدان 
ایمنی الزم در اکثر خودروها باعث شده است تا ساالنه 
جان هزاران نفــر از هم وطنان عزیز از دســت رفته و 
هزاران نفر دیگر نیز بــا مصدومیت ها و جراحت های 

جبران ناپذیر مواجه شوند.
فقط با محاسبه هزینه های مادی ناشی از این جراحت ها 
و فــوت هم وطنان، می تــوان فهمیــد درصورتی که 
خودروهای مورد استفاده آنها جزو تولیدات با ایمنی باال 
بود، چه میزان از شدت این خسارت ها کاسته می شد، 
چراکه براساس آمار رسمی ناجا، از سال ۷۷ تاکنون، 
چهارمیلیون و 591 هزار نفر بر اثر ســوانح رانندگی 
مجروح، مصدوم و معلول شــده اند که همین مسئله 
نشان می دهد عدم اســتفاده از خودروهایی با ایمنی 
باال چه هزینه های زیادی برای کشور در برداشته است.

    عوامل دیگر
تصادفات جاده ای ســاالنه تعداد کثیــری از ایرانیان 
را به کام مرگ می فرســتد. تصادفاتــی که جدای از 
خطاها و تخلفات رانندگان عوامــل مهم دیگری در 
پیش آمدشان دخیل است. وضعیت بحرانی جاده ها، 
ایمنی خودروهای داخلی و همچنین امدادرســانی 
دیرهنگام به آسیبدیدگان در حوادث رانندگی نقش 
بسیار پررنگی در رقم تکان دهنده مرگ و میرها دارند. 

به عقیده بسیاری از کارشناســان جاده های باریک و 
غیراســتاندارد ایران ظرفیت تردد این میزان خودرو 
را ندارند و وضع قوانین ســخت راهنمایی و رانندگی 
و پلیســی کردن جاده ها تاثیر چشمگیری در کاهش 
حوادث نخواهد داشت.در کنار مسئله جاده ها وضعیت 
ایمنی خودروها هم از مسائل بســیار مهم به حساب 
می آید، ســال ها اســت که خودروهای داخلی بدون 
رعایت نکات ایمنی و در تیراژ باالیی تولید می شوند و 
در بازار به فروش می رسند. این خودروها یکی از عوامل 

اصلی مرگ و میر جاده ای هستند. 

    آالیندگی خودروها
درکنار آمار باالی مرگ و میر ناشی از تصادفات، شمار 
دیگری از شــهروندان نه به دلیل  استفاده غیراصولی 
از خودرو و بلکه تنها به دلیل استنشــاق هوای آلوده 
ناشی از آالیندگی خودروهای بی کیفیت جانشان را 
ازدست می دهند. خودروهایی که هنوز میزان تولید 
آالیندگی شــان مطابق با اســتانداردهای دهه های 
گذشته است و براساس استانداردهای روز دنیا آالینده 

محسوب می شوند.
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صداي بوق هاي مکرر،  
ســبقت هاي نابه جا،  
دوبلــه پــارک کردن 
وســط خیابــان،  تنها 
بخشــي از فرهنــگ 
نانوشته رانندگي در ایران اســت. اگر قرار باشد کسي 
در خیابان هاي کالن شهرهاي ایران رانندگي کند باید 
آماده باشــد که از دور زدن ها و الین عوض کردن هاي 
ناگهاني هول نشــود، دنده عقب گرفتــن در اتوبان 
شوکه اش نکند و دست آخر قید اعصاب و روان خود را 
بزند تا هربار که ماشین جلویي به  صالح دید خود در هر 
جا که تمایل داشت،  توقف کرد،  یک نفس عمیق کشیده 
و رد شود. خط هاي سفید نقش بسته بر اتوبان ها هم که 
جنبه تزئیني دارد و ابدا این معني را نمي دهند که باید 
بین خطوط رانندگي کرد. آمبوالنس ها و ماشین هاي 
آتش نشاني در فرهنگ نانوشته رانندگي در ایران،  حقي 
براي عبور از خط اضطرار حاشیه بزرگراه ها ندارند، تنها 
معني و مفهوم این خطوط آن است که هرکسي حوصله 
ماندن در ترافیک را ندارد،  ماشین خود را به سمت آن 
کج کرده و با سرعت بیشتري حرکت کند. راه انداختن 
کمپین هاي آموزشــي، جریمه، دوربین هاي کنترل 
سرعت و بســیاري عوامل بازدارنده دیگر هم تاکنون 
نتوانسته دردي را دوا کند،  این فرهنگ قوي تر از این 
حرف هاست. فرهنگ رانندگي در ایران، آشکارا امنیت 
را به مخاطره مي اندازد و آرامش را از زندگي شهري دور 
مي کند؛ اما سوال اصلي این است که این فرهنگ از کجا 
آمده و علت بروز آن چیســت؟ این میان روانشناسان 
نســبت به این موضوع دیدگاه متفاوتي دارند، برخي 
آن را ناشي از فردگرایي مي دانند و گروه دیگر این مدل 
از فرهنــگ رانندگي را به نوعي اعتــراض علیه قانون 

تشبیه مي کنند. 

    فردگرایي فرهنــگ رانندگي مان را به اینجا 
کشاند

 رضا کرم ترابی جامعه شناس و آسیب شناس مسائل 
اجتماعی معتقد است که فردگرایی و حفظ و تامین 
منافع فردی و ارجحیــت دادن آن به مصالح جمعی 

یکی از علل وقوع چنین  افعالی است.
او مي گوید: » در این فرآیند فرد برای تسریع در زمان و 
رسیدن به اهداف خود دروازه های زمانی کوتاه مدت، 
هنجارهای پذیرفته شده در جامعه را نادیده می انگارد. 
عامل موثر دیگر در پدیدار شدن این شیوه رانندگی 
معطوف به غرور است. غروری از جنس کاذب که در 
آن برخی افراد میل افراطی بســیاری به دیده شدن، 
برتری جویی و اثبات فاصله خویش با دیگران از خود 

نشان می دهند.

این آسیب شــناس مســائل اجتماعی عنوان کرد: 
چنین افرادی غالبا خود را  هوشمندتر و داناتر از بقیه 
می پندارنــد و به نوعی مترصد ســهم خواهی از حق 
حیات اجتماعی افراد دیگر می شوند. عنصر هیجان 
نیز از دیگر  مواردی به شــمار مــی رود که درصورت 
انباشته شدن گاهی به بروز چنین رفتارهایی منتهی 

می شود.
کرم ترابی گفت: غنی ســازی اوقات فراغت و فراهم 
کردن  بسترها و زمینه هایی که افراد در آن به تخلیه 
هیجانات درونی خود مبادرت  ورزند از عوامل موثری 
به شــمار می رود که می تواند در جلوگیری و کاهش 

چنین ناهنجاری های اجتماعی  مثمر ثمر واقع شود.
آسیب شــناس مســائل اجتماعــی یادآور شــد: از 
نقش آموزش و پرورش به عنــوان کلیدی ترین نهاد 
فرهنگ   ساز کشــور نیز نمی توان به سادگی گذشت 
و از آنجا که بخش  اعظمی از شــخصیت انســان ها 
در دوران کودکــی و نوجوانــی شــکل می گیرد با 
فرهنگ ســازی آمــوزش و تربیت اصولــی می توان 
بســیاری از ناهنجاری ها، انحرافــات و لغزش های 

اخالقی و رفتاری را از جامعه زدود.

    دهن کجي به قانون علت رانندگي پرخطر
با این حــال مجتبــی دلیر، متخصص روانشناســی 
اجتماعی، بر این موضوع تاکیــد مي کند که برخی 
از افــراد رانندگی بد را به نوعــی دهن کجی به قانون 
می دانند. او در تشریح این وضعیت بیان کرد: » افراد 
با شــخصیت ضد اجتماعی به گمان خود با رانندگی 
ناایمن درحال زورآزمایــی، قدرت نمایی و به مبارزه 
طلبیدن قانون و مراجع قدرت هستند. برخی نیز در 
هنگام رانندگی حس برتری جویی و رقابت طلبی دارند 
و می خواهند از همه جلو بزنند. می خواهند بهتر بودن 

دست فرمان، رانندگی یا خودروشان را ثابت کنند.«
او درباره نقش جریمه در کاهــش تخلفات رانندگي 
افزود: » جریمه ها صرفا برای عده ای از این رانندگان 
بازدارنده است. اصوال تنبیه، رفتار درست را مشخص 
نمی کند و یادگیری رفتار مناســب ازجمله رانندگی 
ایمن براســاس تشــویق رفتارهای مطلوب میســر 
می شود. بنابراین، سازوکارهای مشوق رانندگی ایمن 

باید فعال تر شود.«
دلیر در پاسخ به اینکه چقدر رعایت نکردن مقررات 
رانندگي، منجر به بروز خشونت در رانندگي مي شود، 
بیان کرد: »به هرحال، اگرچه بخشــی از پاســخ به 
این سوال ها و پرسش های مشــابه مربوط به قوانین 
راهنمایی و رانندگی و فنیـ  مهندســی اســت، اما 
قسمت اعظم پاسخ ها به رفتار افراد مربوط می شود؛ 
برای مثال پدیده ای که به خصوص این روزها بیشتر 

با آن روبهرو هستیم یعنی خشم و پرخاشگری هنگام 
رانندگی نوعی رفتار محسوب می شود و در حیطه علم 

روان شناسی است. 
وقتی درحــال رانندگی هســتیم، گرایــش داریم 
رانندگان دیگر را در دســته بندهای بســیار متمایز 
ببینیم: »احمق ها«، »ابله ها« و...! ما با خود می گوییم 
که »من از ماشــین ها عصبانی نیستم، از راننده های 
احمقشان عصبانیم!« درحالی که هرروز وسایل نقلیه 
بی شــماری در بزرگراه ها از کنار مــا عبور مي کنند 
و معموال دلیلی برای به خاطر ســپردن آنها نداریم، 
حساسیت شدیدی نسبت به رانندگانی پیدا می کنیم 
که جرئت مي کنند »راهمان را بگیرند«. اما شــیوه 
رفتار و عکس العمل ما نســبت به رانندگان همانند 
شیوه واکنش ما نسبت به کســانی که در پیاده روها 

»راهمان را مي گیرند« نیست.
هویت مــا در هنگام رانندگی برای ســایرین مخفی 
اســت و ما امکان فرار ســریع از موقعیــت را داریم؛ 
بنابراین درباره زیر ســوال رفتن هویــت و آبرویمان 
نگران نیســتیم. از این رو خشــم را از اهداف سخت 
به راحتی جابه جا می کنیم. در واقع، جابه جایی زمانی 
رخ مي دهد که ما نیــروی اختصــاص یافته به یک 
هدف را به ســوی یک هدف جایگزین دیگر هدایت 
می کنیم. برای مثال، فردی را که به خاطر سریع راندن 
جریمه مي شود درنظر بگیرید. او ممکن است از افسر 
راهنمایی و رانندگی ناراحت شــود اما مایل یا قادر 
نباشد چیزی به او بگوید. وقتی این فرد به رانندگان 
دیگر مي رســد احتماال با آنها تندخو خواهد بود زیرا 
آنها هدف سهل تری برای تخلیه خشم هستند. برای 
کاهش خشم در هنگام رانندگی و به تبع آن ارتکاب 
برخی تخلفات خوب است بدانیم که تقریبا هر رفتاری 
که از رانندگان دیگر سر می زند علت موجهی دارد و 
حتی اگر راننده ای عمدا به اشتباه رفتار می کند چرا ما 
هم با تالفی کردن اشتباه کنیم. چرا باید اجازه دهیم 
که رفتار مــا را رفتار دیگران را تعییــن کند؟! به نظر 
می رسد آموزش اداره خشم دست کم برای رانندگان 

وسایل نقلیه عمومی ضروری باشد.

    کافي نیست به کســي نزنید، کسي هم نباید به 
شما بزند

از طرف دیگر غالمعلي افروز،  اســتاد دانشگاه تهران 
و مشــاور خانواده،  تعبیر متفاوتي نسبت به سایرین 
دارد، او مي گوید: » دو مدل رانندگی خوب داریم؛ یکی 
رانندگی معقول و مناسب اســت و دیگری رانندگی 
تدافعی است که بهتر هم هســت، در رانندگی کافی 
نیست شما به کسی نزنید، کسی هم نباید به شما بزند. 
او افزود: »مهم ترین مشــکل رانندگی مــا رانندگی 

قانون جایي در فرهنگ رانندگي ایراني ها ندارد

 بیان عصبانیت و خشم
با فشار بر پدال گاز

 ريحانه جاويدی
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تهاجمی اســت، در ایران خیلی ها تهاجمی رانندگی 
می کنند، این نوع رانندگی هیچ جای دنیا معنا ندارد و 
وقتی یک ایرانی هم می رود خارج و می داند باید کلی 
جریمه بپردازد و ممکن اســت او را اخراج هم بکنند، 
از خود اروپایی ها بهتر رانندگی می کند. این نشــان 
می دهد این طور نیست که ما نوع دیگری از رانندگی را 
بلد نباشیم، باور عمیق به اینکه ما باید قانون مدار باشیم 
و حق را به دیگری هم بدهیم، وجود ندارد. یعنی این 
ارزش ملی نیســت و قانون برای خیلی ها هیچ است. 
فکر می کنند قانون را می شود با پول خرید و وقتی هم 

خالف می کنند، تنبیه نمی شوند، تهدید نمی شوند. 
افــروز بیان کــرد: »همچنین اضطــراب، کالفهگی، 
خســتگی، به هم ریختگی فکــری و کوفتگی ذهنی، 
سبقت گرفتن و برتری جویی و آموزش غلط از طرف پدر 
و مادر باعث می شود که شرایط بدتر شود. فکر می کنند 
رانندگی در خیابان فیلم اکشن است، الیی کشیدن و 
تک چرخ زدن با موتور را هنر می دانند. وقتی می خواهیم 
ارزش حاکم شود باید قانون حاکم شود، اینها ضد ارزش 
اســت. دروغ، غیبت، اختالس، تهمت، خودســتایی، 
خودبینی، رشوه قیامت می کند. اینکه برای رفتن به هر 
اداره و هر مکانی دنبال آشنا هستیم، نشان دهنده این 

است که ارزش ها حاکم نیست«. 

    فرهنگ رانندگي نشانه اي از خلق و خو
حسین کریمي،  کارشــناس حمل و نقل جاده اي هم 
معتقد است خلق و خوي رانندگان،  فرهنگ رانندگي 
آنها را تعییــن مي کند. او مي گوید: »آمارها نشــان 
می دهد حدود 90 درصــد تصادف ها با خصوصیات 

اخالقی و رفتــاری راننده ها ارتباط مســتقیم دارد. 
به عبارت دیگر، افکار و اخالق راننده ها در زندگی روی 
رانندگی شان هم تاثیر می گذارد و همین ویژگی های 
رفتاری عامل بســیار مهــم و تعیین کننده ای برای 
وقوع تصادف است. شــاهد این ماجرا هم اینکه جدا 
از آسیب های جانی و مالی تصادف ها، چیزی حدود 
1500 نفر در ســال به خاطر درگیری های ناشی از 

خشونت در رانندگی آسیب می بینند.
کریمي افزود: » خشونت هایی که عمده نشانه های آن، 
حرکات مارپیچ و پشت سر هم، سبقت گرفتن از سمت 
راست با سرعت زیاد و فاصله اندک با سایر خودروها، 
فریاد زدن، اســتفاده از کلمــات توهین آمیز و تهدید 
راننده های دیگر با حرکت سر یا دست، حرکت با سرعت 
بسیار آرام جلو خودروهای دیگر به منظور آزار دادن، 
تغییرجهت ناگهانی خودرو بدون استفاده از راهنما یا 
رعایت حق تقدم یا ترمزکردن ناگهانی، بی دلیل و بدون 
عالمت دادن است و می توان به این فهرست کارهای 
دیگــری نیز اضافه کــرد، برخی کارشناســان تعداد 
رفتارهای خشونت آمیز در رانندگی را بیش از 38 مورد 
دانسته اند؛ یعنی مثال اگر راننده ای هنگام سبقت گرفتن 
بیش از اندازه چراغ بزند و باعث ترس در راننده جلویی 

شود، مصداق خشونت در رانندگی است«.
او بیان کرد: » اینکه روزانه هــزاران خودرو در تهران 
درحال حرکت هستند و در بهترین شرایط رانندگی 
هم باز احتمال برخورد دو ماشــین به هم وجود دارد 
طبیعی اســت، اما اینکه رانندگان به عمد دســت به 
خشونت می زنند دالیلی دارد که یکی از آنها عوامل 
ایجاد خشونت اســت. عواملی مثل ترافیک سنگین، 

وضع آب و هوا، آلودگی های شدید صوتی و محیطی، 
احترام نگذاشــتن به حق دیگران و الزام نداشتن به 
رعایت قانون و شاید مهم ترین این عوامل الزام نداشتن 

افراد به رعایت قانون باشد«.

    پلیس چه مي گوید؟
بنابــر تحقیقی که مرکز تحقیقــات کاربردی پلیس 
راهنمایی و رانندگــی ناجا انجــام داده، چند عامل 
می تواند در کنترل خشونت و قانون گریزی رانندگان 
تاثیرگذار باشد: آموزش و فرهنگ سازی، آموزش توام 
با پرورش مستمر از مقطع پیش دبستانی تا دانشگاه، 
تقویت حس ملیـ  میهنی و تعلق اجتماعی در کنار 
تقویت ایمان مذهبی، اجــرای قاطع مقررات، ارتقاء 
سطح کمی و کیفی عوامل مرتبط با زیرساخت های 
شهری و مهندسی ترافیک، ارتقاء سطح کیفی نیروها 
و تجهیــزات کنترلی پلیس، ارتقاء و کنترل ســطح 
سالمت عمومی رانندگان، رفع احساس بی عدالتی و 
محرومیت نسبی، تقویت ناوگان عمومی حمل و نقل 
شهری و ترغیب اســتفاده از آن توسط مردم، ارتقاء 
فنــاوری دولــت الکترونیــک و کاهش ســفرهای 
زائد درون شهری، اجبــــاری شــــدن اســتفاده 
از اســــتانداردهای ایمنــــی و فنــــی توســط 
خودروســازان داخلــی در جهــت رفــاه مطلــوب 
سرنشــینان خــــودرو، اطالعرسانی و آگاه سازی 
درخصوص حقوق شهروندی و شهروند مداری و فواید 
اجرای مقررات، حمایت قانونمند دستگاه قضایی در 
برخورد با قانون گریزان و افراد مخل در نظم و انضباط 

اجتماعی.
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گزارش

هراز چندی خبرهایی درخصوص تصادف ســرویس 
حمل و نقل مدارس یــا اتوبوس هایی می شــنویم که 
دانش آموزان را به اردوهای تفریحی یا علمی می برند. 
در اغلب این خبرها چند موضوع مشترک وجود دارد که 
اصلی ترین آن به فرسودگی و ایمنی کم این خودروها 
مربوط می شود. این موضوع حتی گاهی پای پلیس و 
شــوراهای شــهر را هم به ماجرا باز کرده تا مدارس را 
ملزم کند تا در انتخاب سرویس مدارس دقت بیشتری 
به خرج دهنــد.  در کنــار اینکه اغلب ســرویس های 
مدارس، بیش  از حد ظرفیت دانش آموز سوار می کنند، 
می توان به راحتی پی برد که اغلب این ســرویس ها از 
نظر ایمنی نامناسب و از نظر عمر وسایل نقلیه، فرسوده 
محســوب می شــوند و امکان حادثه وجود دارد. این 
درحالی است که عالوه بر موارد ایمنی خودرو، سالمت 

روحی راننده کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
در اغلب کشورهای توسعه یافته از خودروهای پیشرفته 
با ویژگي همســان بودن آنها از لحاظ شکل ظاهری، 
ایمنی باال و آالیندگی حداقلی اســتفاده می شود، اما 
باوجود چنین اهمیت و جایگاهی، ســرویس مدارس 
در بســیاری از مدارس کشــور ما از وضعیت مطلوبی 
برخوردار نیست و گاهي شــاهدیم خودروهای از رده 
خارجی که از سایر فعالیت هایشان بازمانده اند، جذب 

سرویس مدارس می شوند.
اما پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ چند وقت 
اســت که از نظارت های جدی تري بــر روند فعالیت 
سرویس مدارس خبر داده بود. »محمدرضا مهماندار« 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نیز از اجرای 
طرح تشــدید برخورد با تخلفــات رانندگی در اطراف 
مدارس و برخورد با ســرویس های غیرمجاز خبر داد 
و گفت که رانندگان بایــد گواهی عدم خالف و گواهی 
سوء سابقه به همراه داشته باشند و تنها در صورتی که 
تاییدیه دریافت کنند، خودروی شان برچسب سرویس 
مدارس سال 96 را دریافت می کند. او تاکید کرده که 
مدیران مدارس و والدین برای جابه جایی فرزندان خود، 
تنها از ســرویس های معتبر و دارای برچسب استفاده 
کنند. ســرویس های غیرمجاز و فاقد برچســب نیز از 

سوی ماموران جریمه خواهند شد.
در یک دهه اخیــر مجموعه مدیریت شــهری تهران 
نیز نسبت به ســاماندهی سرویس مدارس شهر تهران 
حساســیت  زیادی داشــته به طوری که در تابستان 
گذشته نخستین اقدامات برای تغییر ناوگان سرویس 

مدارس از سوی شهرداری تهران کلید خورد.
مازیار حسینی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهــران در این بــاره معتقد اســت: خودوریــی که با 
مشخصات و شــکل ویژه به عنوان ســرویس مدارس 
فعالیت کند، برای عموم شهروندان شناخته خواهد شد 

و باعث می شود تا نگرانی والدین را نسبت به جابه جایی 
فرزندانشان بین خانه و مدسه برطرف کند.

به گفته او هر سال تنها در تهران 30 هزار خودرو درگیر 
سرویس مدارس می شــوند که برخی از این خودروها 
فاقد کیفیت خدمات رسانی هســتند. به همین دلیل 
سعی داریم در قدم اول خودروهایی که دارای مشکالت 
زیادی است را  ساماندهی کنیم و به تدریج خودروهای 

استاندارد را در این حوزه گسترش دهیم.

    ردیاب خودرو
بحث استفاده از ردیاب خودرو برای سرویس مدارس 
نیز، این روزها داغ اســت. کارشناسان معتقدند وقتی 
رانندگان ســرویس بدانند که فعالیت های آنان تحت 
نظارت اســت، بهتر و موثرتر کار خواهند کرد. رعایت 
ایمنی خودرو را رعایت می کنند و می توان بر مواردی 
مانند ســرعت حرکت ســرویس، رانندگی پرخطر و 
با شــتاب و رفتار راننده به طور کامل نظارت داشــت. 
امنیت بیشــتر دانش آموزان، زمان بندی مناسب تر در 
رفت و آمدها و اطالع والدین از مکان سرویس فرزند خود 
در صورت نیاز، ازجمله مزایای استفاده از ردیاب برای 
سرویس مدارس است. آنچه مسلم است تامین امنیت 
سرویس مدارس به همکاری جدی خانواده ها، وزارت 
آموزش و پرورش کشور و مدارس و راهنمایی و رانندگی 
نیاز دارد. تامین امنیت جابه جایی دانش آموزان، رعایت 
قوانین راهنمایی از سوی رانندگان سرویس مدارس، 
اجتناب راننده از جروبحث با دانش آموزان، سوار کردن 
دانش آموزان بیش از ظرفیت قیدشده درکارت خودرو، 
مجهز شدن سرویس به سیستم گرمایشی و سرمایشی 
و وسایل ایمنی مانند جعبه کمک های اولیه وکپسول 
آتش نشانی، بهداشت وســیله نقلیه، پوشش مناسب 

راننده، داشتن ســالمتی کامل از نظر روحی و روانی و 
جسمی، التزام والدین به قرارداد تا پایان سال، رعایت 
تعداد سرنشــین، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، 
رعایت ســاعت حضور در محل منزل دانش آموزان و 
بازگرداندن دانش آموزان در سر موعد مقرر، از مسائلی 

است که باید در حوزه نظارت مورد توجه باشد.

    تولیدات جدید مناسب برای سرویس مدارس
این روزها نگرانی های فراوانی درخصوص وضعیت ایمنی 
ســرویس های مدارس وجود دارد. هراز چندی پلیس 
نیز هشدارهایی برای ارتقاء ایمنی این خودرو ها صادر 
می کند، اما به نظر می رسد تنها با نوسازی آنها می توان 
اقدام عملیاتی بــرای بهبود این وســایل حمل و نقل 
کرد. تجربه های جهانی نشــان می دهد مســئوالن و 
تصمیم گیران برای ایمنی کودکان در زمینه سرویس 
مدارس خودروهایی را انتخاب می کنند که هم از نظر 
شــکل ظاهری و هم به لحاظ ایمنی متفاوت باشــد؛ 
اما متاسفانه در کشــور ما به چنین موضوعی به شکل 
تخصصی و ویژه توجه نشــده اســت. چندی است که  
بهمن دیزل، ون فول سایز با قابلیت ارتقاء به مینی بوس 
را به بازار عرضه کرده اســت. پیش بینی می شود این 
محصول که با نام مکســوس  MAXUS عرضه شــده 
با قیمت مناسب در مقایســه با خودروهای هم کالس 
خود، خریداران بیشــتری را در بازار خودرو به سمت 
خود جلب کنــد. همه صندلی های مکســوس دارای 
کمربند ایمنی اســت. تســت ایمنی اروپا را هم پاس 
کرده و طراحی ماشین به گونه ای است که در تصادفات 
کمترین آسیب به سرنشــین وارد می شود؛ چرا که در 
سیستم تعلیق و شاسی آن از آلیاژهایی با استحکام باال 

استفاده شده است.

لزوم نوسازی سرویس مدارس

 ایمنی جابه جایی دانش آموزان
زیر سایه ناوگان فرسوده
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پرونده

پاي لنگ ایمني خودروها
یادداشت

ســاالنه در ایران ۲۷ هزار تصادف منجر به فوت رخ مي دهد. 
کارشناسان سه عامل را از عوامل اصلي بروز تصادفات رانندگي 
مي دانند،  آنها معتقدند عامل انســاني، ایمنــي خودروها و 
اســتاندارد نبودن جاده ها را مي توان در صدر فهرست دالیل 
بروز تصادفات جاده اي در ایران و جهان دانســت،  این میان 
اگرچه مســئوالن نقش عوامل انســاني را پررنــگ ارزیابي 
مي کنند اما نمي توان از ایمني خودروها چشم پوشــي کرد. 
بسیاري از کارشناسان معتقدند خودروهاي تولید داخل که 
در جاده هاي ایران تردد مي کنند فاصله بسیاري تا استاندارد 
جهاني دارند و همین امر ســبب مي شــود تا آمار تصادفات 
رانندگي در کشور باال باشد و ایمني رانندگي کاهش پیدا کند. 
 )WHO( از طرف دیگر براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی
سالیانه 1/۲5 میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر دنیا 
کشته شده و حدود ۲0 تا 50 میلیون نفر درگیر آسیب های 
جدی ناشــی از این تصادفات بوده اند. براساس گزارش این 
سازمان بیشترین شدت تلفات منتهی به مرگ ومیر جاده ای 
)حدود 90 درصد( در کشــورهای متوسط و کم درآمد اتفاق 
می افتد درحالی که تنها 5۴ درصد از خودروهای جهان در این 
کشورها وجود دارد. این موضوع از آن جهت که بار مالی زیادی 
به افراد حادثه دیده وارد می کند می تواند یکی از عوامل ایجاد 
فاصله اقتصادی بین این کشورها و کشورهای پردرآمد باشد. 
با این حال در ایران هیچ مؤسسه اختصاصی برای رتبه بندی و 
امتیازدهی به وضعیت ایمنی خودروها وجود ندارد و ازسویی 
آمارهای منتشرشده هم آنچنان موثق نیستند و نمی توان با 
اطمینان کامل به آنها رجوع کرد. با این حال دو راه پیش روی 
خریداران قرار می گیرد؛ یکی اعتماد به تجربیات شخصی سایر 
رانندگان است و دیگری توجه به امتیازات کسب شده از سوی 
خودروها در مؤسسات معتبر تســت ایمنی که به خودروها 

داده می شود.
 رتبه تصادفات جاده ای در حال حاضر به عنوان نهمین عامل 
مرگ ومیر، سهمی معادل ۲/۲ درصد از کل مرگ ومیر جهان 
را به خود اختصــاص داده و از طرفی به عنــوان اولین عامل 
مرگ ومیر بین ســنین 15 تا ۲9 ســال شــناخته می شود. 
کارشناسان انجمن ســفرهای بین المللی ایمنی پیش بینی 
کرده اند در صورتی کــه اهتمام جدی و عملــی برای بهبود 
قوانین و اســتفاده از تکنولوژی های نویــن در زمینه ایمنی 
خودرو صورت نگیــرد، تصادفات جاده ای در ســال ۲030 

میالدی، پنجمین عامل مرگ ومیر خواهد بود.
 آمارها نشان می دهد در ســال ۲015 تعداد کشته ها به ازای 
هر 100 هزار وسیله نقلیه )اعم از خودرو، موتورسیکلت و...( 
در دنیا 65 نفر بوده است که این تعداد در ایران حدود 55 نفر 
است. این درحالی است که به ازای هر 10 هزار خودرو در دنیا 
به طور متوسط حدود 9 نفر کشــته می شوند، درحالی که در 

ایران به ازای این تعداد خودرو 3۷ نفر کشته می شوند.
اگرچه روند مرگ ومیر جاده ای و تصادفــات در ایران دارای 
روند کاهشی بوده اســت، اما ایران به عنوان کشوری با سطح 
درآمد متوسط همچنان سهم زیادی در تعداد کشته شدگان 
جاده ای دارد، به گونه ای که براســاس آمار سازمان بهداشت 
جهانی در سال ۲015 میالدی برای دوره ۲1 مارس ۲013 
تا ۲0 مارس ۲01۴ میالدی، ایران به طور مشــترک با کشور 
رواندا، رتبه هشــتم تعداد کشته شــدگان جاده ای را به خود 

اختصاص داده است.

 مجید مقدم | كارشناس حمل ونقل 

بنا بر آمار انجمن خودروســازان ایران، تا به امروز بیشترین داخلی ســازی انجام شده در صنعت 
خودرو کشور و در بین محصوالت موجود، 93 درصد و کمترین نیز ۲0 درصد بوده است. این ۲0 
درصد البته بیشــتر به خودروهای به اصطالح مونتاژی متعلق به بخش خصوصی مربوط می شود 
که اکثر قریب به اتفاق آنها چینی هستند. این میان پژو ۴05، پژو پارس و سمند، تا مرز 93 درصد 

داخلی سازی شده اند.

طبق آمار انجمن خودروســازان ایران، درصد ســاخت قطعات داخلی پــژو ۲06، خودرویی که 
درحال حاضر پرتیراژترین محصول اســت به ۷0 درصد رســیده. رانا هم که از روی پلت فرم پژو 
۲06 ساخته مي شود براســاس آمارهاي این انحمن تا امروز، ۷0 درصد داخلي سازي شده است؛ 
اما در بین محصوالت تولید داخل، دنا هم تا به امروز ۷0 درصد داخلی ســازی به خود دیده است. 
این در شرایطی است که دنا از خانواده سمند به شمار می رود و قطعات مشترک زیادی میان این 

دو محصول وجود دارد.

سوزوکی گرندویتارا که جزو محصوالت مونتاژی ســاخت داخل به شمار می رود، تنها ۲0 درصد 
داخلی سازی داشته و مشخص نیست آیا اصال برنامه ای برای افزایش این رقم وجود دارد یا نه؟ از 
سوی دیگر، انجمن خودروسازان ایران درصد داخلی سازی پژو ۲008 و همچنین پژو 301 را هم 

۲0 درصد اعالم کرده است.

طبق آمار انجمن خودروسازان ایران، این محصول تنها 56 درصد تا به امروز داخلی سازی داشته 
است؛ درحالی که انتظار می رفت باتوجه به گذشت یک دهه از تولید این محصول در ایران و ارتباط 
نسبتا خوب رنو با قطعه سازان کشور، رقم داخلی سازی بسیار بیش از اینها باشد. به نظر می رسد یکی 
از دالیل کندی روند داخلی سازی قطعات تندر 90، سختگیری های خاص رنو در این ماجرا باشد.

93

70

20

56
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حاشیه



در بخش رويداد هر شماره راز صنعت، جديدترين رخدادها در 
حوزه صنعت و خودرو را در قالب گزارش ،گفت و گو و اخبار  مي 
خوانید. اين رخدادها مربوط به مهم ترين نمايشگاه ها،سمینارها 

و رونمايي از خودروهاي داخلي و خارجي است.
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رویداد

پرونده
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اخبار داخلی

رده بندی باکیفیت ترین خودروهای داخلی تولید فروردین اعالم شد
B30 صدرنشینی مزدا 3جدید و

یکی از مالک های خرید خودرو را می توان بررسی کیفیت آنها توسط سازمان های ناظر 
بر این محصوالت  دانست. در ایران نیز شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این 
بررسی تخصصی را انجام می دهد و هرماه کیفیت خودروهای تولید داخل را بررسی 
و نتیجه را اعالم می کند. آخرین نتایج بررسی کیفیت خودروها حاکی از آن است که 
طی فروردین ماه 139۷ تعداد ۴0.۲18 دستگاه خودرو تولید شده است که 99 درصد 
آن خودروهای سبک و 1 درصد باقی مانده مربوط به خودروهای سنگین است. این دو 
گروه به ترتیب 3۷ خودروی سبک و 3 مدل خودروی سنگین مختلف را شامل می شوند 
و نتیجه این بررسی ها به این ترتیب است که در بخش خودروهای سبک و در وانت ها 
باکیفیت ترین: تندر90 پیکاپ )ایران خودرو( / سه ستاره کیفی و بی کیفیت ترین: وانت 
آریسان/ وانت نیســان/وانت کارا دوکابین/ یک ستاره کیفی هستند. در سواری ها ی 
بیشــتر از 100 میلیون تومان باکیفیت ترین: پژو ۲008 / مزدا 3 / ســوزوکی گرند 
ویتارا /چهار ســتاره کیفی و در رده قیمتی ۷5 تا100 میلیون تومان باکیفیت ترین: 
کیا سراتو / هیوندای i20 / چهار ستاره کیفی هستند؛ همچنین در رده خودروهای با 
قیمت 50 تا ۷5 میلیون تومان باکیفیت ترین: بسترن آسا B30 / چهار ستاره کیفی 
وبی کیفیت ترین: لیفان X60 اتوماتیک/ دو ستاره کیفی هستند. در رده قیمت ۲5 
تا50 میلیون تومان هم باکیفیت ترین: رنو ساندرو / تندر90 پالس اتوماتیک / پارس 
تندر / پژو ۲0۷ اتومات / چهار ستاره کیفی و کمتر از ۲5 میلیون تومان باکیفیت ترین: 
سایپا X131 محصول سایپا با دو ستاره قرار دارد، درحالی که همین خودرو با مونتاژ 
پارس خودرو تنها یک ستاره دریافت کرده است و بی کیفیت ترین هم مدل های مختلف 

سایپا پراید با یک ستاره کیفی هستند. در بخش خودروهای سنگین هم تنها خودروی 
مسافری اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲1۲ مارال است و رقیبی برای مقایسه نداشته 
است اما درکامیونت  باکیفیت ترین: ایسوزو NPR75K / چهار ستاره کیفی است و 
 / FM X460 رقیبی ندارد. در رده کامیون )باریـ  کمپرسی( هم باکیفیت ترین: ولوو
چهار ستاره کیفی و رقیبی ندارد و در بخش کشنده ها هم  باکیفیت ترین: کشنده های 

ولوو FH 500 / با چهار ستاره کیفی قراردارد.

جدید ترین مصوبات هیئت وزیران در حوزه خودرو
 تصویب آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث 

هیئت وزیران در آخرین نشست خود برخی آیین نامه ها و مقررات ازجمله آیین نامه 
اجرایی قانون بیمه اجباری شــخص ثالث را تصویب کرد. در همین رابطه هیئت 
وزیران با هدف اجرای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده 
به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وســایل نقلیه، آیین نامه اجرایی این قانون 
را به تصویب رســاند. به موجب آیین نامه مذکور، شرکت بیمه متقاضی فعالیت در 
رشته بیمه شخص ثالث برای اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه 
مرکزی واجد شرایط باشد؛ همچنین بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطالعات 
مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در 
رشته شــخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطالع رســانی خود برای اطالع 
عمومی منتشر کند. دولت همچنین اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی 
را تصویب کرد. موضوع فعالیت و تعهــدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان 
صندوق، اعضاء و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق و منابع 

مالی صندوق، ازجمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق امین خسارت های بدنی 
هستند. یکی دیگر از مصوبات جدید دولت اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از مصرف کنندگان خودرو بود. دولت این تصمیم را باتوجه به ضرورت یکسان سازی 
ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار 
و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این 
خدمات اتخاذ کرد. به موجب این تصمیم، مسئولیت تدوین و ابالغ استانداردها و 
دستورالعمل های فنی و چگونگی ارائه خدمات ســیار و امداد حمل خودرو و نیز 
ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت های ارائه دهنده 
خدمات یادشده در سطح کشــور برای عرضه کننده و ســایر اشخاص حقیقی و 
حقوقی متقاضی، برعهــده وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت؛ همچنین آن 
دسته از اشــخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابالغ این مصوبه، پروانه فعالیت از 
مراجع ذی ربط اخذ کرده اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با اســتانداردها 
و دســتورالعمل های فنی ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تمدید 

پروانه فعالیت اقدام کنند.

مدیرعامل سایپا اعالم کرد
ادامه تولید پراید درسال97

درحالی که طی سالیان اخیر همواره صحبت از توقف تولید خودروی پراید ازسوی 

مدیران عالی رتبه سایپا به گوش رسیده است اما به نظر می رسد تولید این خودرو 
همچنان ادامه خواهد داشت. مدیرعامل سایپا در همین رابطه در جمع خبرنگاران 
گفت: ما درنظر داریم به زودی با فراهم کردن شرایط الزم، خودروی پراید را از رده 
خارج کنیم، اما این به معنای توقف تولید خودروی پراید نیست. محسن جهرودی 
به ســودآور بودن پراید به عنوان یکی از محصوالت ســایپا در بازارهای صادراتی 
اشارده کرد و گفت: »ما بیش از سه میلیون تومان روی هر دستگاه پراید در بازارهای 
صادراتی ســودآوری داریم؛ بنابراین هرگز این محصوالت پرسود را از رده خارج 
نخواهیم کرد اما عرضه آن در داخل متوقف خواهد شــد. برخالف آنچه در افکار 
عمومی درخصوص عرضه پراید با قیمت هایی بسیار نازل تر از قیمت داخلی گفته 
می شود، ما هر دستگاه پراید را به قیمت چهار هزار و ۲50 دالر در بازارهای صادراتی 
به فروش می رسانیم که معادل 18 میلیون تومان می شود. این قیمت درحالی است 
که هزینه های سرباری همچون 9 درصد ارزش افزوده، حق بیمه، 3 درصد عوارض 
شهرداری و آموزش و پرورش، حق نمایندگی ها و... به آن مترتب نمی شود، بنابراین 
این محصول دست کم سه میلیون تومان برای ما سود دارد. جهرودی درخصوص 
تعیین زمان قطعی برای توقف عرضه پراید در بازارهای داخلی هم گفت: امیدواریم 
با تولید یک خودروی جایگزین تا سه ماه اول سال آینده، عرضه پراید به بازارهای 

داخل متوقف شود.
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ایران هشتمین بازار بزرگ رنو فرانسه در جهان 
شرکت خودروسازی رنو فرانسه در گزارش عملکرد سه ماهه خود اعالم کرد که در 
سه ماهه نخست سال ۲018 میالدی 3۷ هزار و ۷81 دستگاه از محصوالت خود 
را در بازار ایران به فروش رسانده است. سهم رنو از کل خودروهای فروش رفته در 
ایران طی این مدت هم 8.۲8 درصد برآورد شده است. بر اساس این گزارش ایران 
هشتمین بازار فروش رنو در جهان طی این مدت بوده است. فرانسه، روسیه، آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا، برزیل و آرژانتین به ترتیب اولین تا هشتمین بازار فروش محصوالت 
رنو در سه ماهه نخست ۲018 بوده اند. شرکت رنو در سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی 1۲0 هــزار و 51۲ خودرو در خاورمیانه، آفریقا و هند به فروش رســانده 
است که 31 درصد این رقم به مقصد ایران بوده است. کل فروش رنو در جهان طی 
ماه های ژانویه تا مارس ۲018 بالغ بر 935 هزار و ۴1 دستگاه بوده که سهم ایران 
از این رقم ۴ درصد بوده است. کل درآمد رنو در ســه ماهه نخست ۲018 نیز 13 
میلیارد و 155 میلیون دالر گزارش شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل تنها 0.۲ درصد رشد داشته است.

انتقاد معاون دادستان کل کشور از تولید خودرو بی کیفیت 
گردهمایی روســای ادارت راه داری و حمل ونقل جاده ای کشــور برگزار شــد و 
محمدجواد حشــمتی، معاون دادســتان کل کشــور در این همایش به انتقاد از 
تولید خودروهای بی کیفیت داخلی پرداخت. حشــمتی در این باره گفت: بهرغم 
فعالیت های خوبی که راه داری و پلیس راهور داشــته است متاسفانه شاهد تلفات 
جانی قابل توجه هســتیم، به طوری که ســاالنه حدود 16 هزار نفر به دلیل سوانح 
رانندگی جان خود را از دســت می دهند. معاون دادستان کل کشور با درخواست 
درباره بررســی دالیل آمار باالی تلفات رانندگی گفت: با وجود پیشرفت های فنی 
و فیزیکی، اما فرهنگ جامعه در رانندگی با این پیشــرفت ها متناسب با آن رشد 
نکرده است. هنوز 60 درصد عامل تصادفات رانندگی خطای انسانی است.  قوانین 
و مقررات برای خارجی ها مقدس است به همین دلیل خسارت های آنها در برابر ما 
بسیار کمتر است. انضباط اجتماعی و کاری در کشور ما خیلی مورد توجه نیست. 
ماشین آخرین سیستم را در ایران داریم ولی متاســفانه خسارت و تلفات انسانی 
خیلی باالست، این مسئله به آن برمی گردد که قانون برای ما ارزشی ندارد. حشمتی 
همچنین به کیفیت پایین خودروها اشاره کرده و گفت: بهرغم ضوابط و مقررات 
خوب متاســفانه برخی تولیدات خودرو استاندارد نیســت که باعث خسارت در 
کشور می شود. زندانی هایی که داریم، هزینه های تحمیلی به دولت و... به موضوع 

خودروهای بی کیفیت ارتباط دارد.

واردات خودرو آسان نمی شود
برخالف پیش بینی های مطرح شده، به نظر می رسد تسهیالتی برای واردات خودرو 
انجام نخواهد شد. واردکنندگان که سال گذشته باتوجه به بسته بودن سایت ثبت 
سفارس شرایط سختی را گذراندند امیدوار بودند تا شرایط در سال جدید برایشان 
بهبود پیدا کند، اما صحبت های معاون وزیــر صنعت و معدن و تجارت تاحدودی 
وضعیت را تغییر داد. رضا رحمانی در پاسخ به اینکه سیاست و برنامه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ســال جاری درقبال واردات خودرو چگونه خواهد بود 

اینگونه پاســخ داد: »واردات خودرو بر اســاس مصوبه دولت که در سال گذشته 
ابالغ شد، صورت می گیرد و ما به عنوان وزارتخانه موظف به اجرای این سیاست ها 
هستیم. اما به هرحال برای بخش خودرو یکی از سیاست های کلی تولیدات مشترک 
است که قطعا به نفع تولید داخل اصالح خواهد شد و سیاست ما آن است که برای 
تقویت خودروهای ســاخت داخل این روند را دنبال کنیم.« به گفته معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت قطعا وضعیت واردات از شرایط فعلی آسان تر نخواهد شد. 
اکنون پروژه های جدیدی در دست اجرا است که اگر به بهره برداری برسند، همان 
خودروهای خارجی با همان کالس و کیفیت را در ایران خواهیم داشــت. قوانین 
مرتبط با واردات خودرو در سال گذشته باعث شده اســت تعرفه واردات خودرو 
افزایش یافته و واردات برخی خودروها عمال ممنوع شود. در دستورالعمل واردات 
خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی از ۴0 درصد 
به 55 درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 1500 تا ۲000 سی سی از 
55 درصد به ۷5 درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲000 تا ۲500 
سی سی نیز از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافته و طبق این دستورالعمل واردات 
خودروهای با ارزش گمرکی بیش از ۴0 هزار دالر نیز ممنوع اعالم شده است. به 
این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی ام و، 
بنز و لکسوس نیز تنها مدل های پایه و ارزان تر از ۴0 هزار دالر، امکان ورود به کشور 
را خواهند داشــت. برندهایی همچون: ســیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، 
سانگ یانگ، کیا، میتسوبیشی و دی اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور 

را خواهند داشت.
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جدول فروش

جدول فروش محصوالت بهمن موتور
بهمن موتور در تازه ترین اطالعیه های فروش خود شرایط 
جدیدی را برای فروش محصوالتی هچمون B30 )با موعد 
تحویل شهریور9۷( و همچنین نقدی و نقدی - اعتباری 

وانت های کارا تک کابین و دوکابیــن ۲000 ارائه کرده 
است. نکته مهم درمورد محصوالت بهمن موتور استقبال 
قابل توجه از خودروهای هاوالH2  و مزدا3 جدید است 

که فعال به دلیل تکمیل ظرفیت، فروش آنها متوقف شده 
است. کاپرا ۲ هم دیگر محصول بهمن موتور است که فعال 

به دلیل تکمیل ظرفیت، فروشش متوقف شده است.

پیش فروش دو ودیعه ای B30 ) قیمت ها به ریال است(

مبلغ موعد تحویلنام خودرو
پیش پرداخت

رنگ های قابل مابه التفاوتسود انصرافسود مشارکتقیمتموعد ودیعه دومودیعه دوم
عرضه

B309۷ قیمت روز --350.000.000شهریور
کارخانه

پس از صدور 1۲درصد16درصد
دعوتنامه

سفید، مشکی، 
سربی، سرمه ای 

و قهوه ای 
شکالتی

نیمه دوم مرداد ۲50.000.000100.000.000
9۷

روش فروش: نقدی و نقدیـ  اعتباری) قیمت ها به ریال است(

تاریخ چک هامبلغ چک هامبلغ پیش پرداختشرایط پرداختنرخ سودقیمت نهایی فروشرنگ قابل عرضهنام محصول

کارا تک کابین ۲000

سفید، نقرآبی 
متالیک، نقره ای 

متالیک

6۲3۴.000.00080.610.0009۷/3/۲0 ماهه9درصد389.500.000
9۷/8/۲0

سفید، نقرآبی 
متالیک، نقره ای 

متالیک

9۷/05/۲0 1۲۲3۴.000.000۴۴.3۲0.000 ماهه16درصد389.500.000
9۷/08/۲0
9۷/11/۲0
98/0۲/۲0

سفید، نقرآبی 
متالیک ، نقره ای 

متالیک

18۲3۴.000.0003۲.180.0009۷/5/۲0 ماهه18درصد389.500.000
9۷/8/۲0
9۷/11/۲0
98/۲/۲0
98/5/۲0
98/8/۲0

کارا دوکابین ۲000

سفید، نقرآبی 
متالیک ، نقره ای 

متالیک

6۲5۴.000.0008۷.600.0009۷/5/۲0 ماهه9درصد۴۲3.000.000
9۷/8/۲0

سفید، نقرآبی 
متالیک ، نقره ای 

متالیک

1۲۲5۴.000.000۴8.150.0009۷/5/۲0 ماهه16درصد۴۲3.000.000
9۷/8/۲0
9۷/11/۲0
98/۲/۲0

سفید، نقرآبی 
متالیک ، نقره ای 

متالیک

18۲5۴.000.00035.000.00009۷/5/۲0 ماهه18درصد۴۲3.000.000
9۷/8/۲0
9۷/11/۲0
98/0۲/۲0
98/5/۲0
98/8/۲0
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شرکت خودرو ســازی پارس خودرو به عنوان شرکت 
زیرمجموعه  گروه خودروســازی ســایپا در تازه ترین 

اطالعیه فروش خود، شــرایط فروش نقدی خودروی 
برلیانس در تمامــی مدل ها را بــا قیمت های جدید از 

تاریخ نوزدهم اردیبهشت تا اطالع ثانوی با موعد تحویل 
30 روزه اعالم کرد.

جدول فروش محصوالت گروه 
خودروسازی سایپا

فروش فوری )نقدی( محصوالت برلیانس 

شماره اطالعیهزمان تحویلقیمت فاکتور خودرونوع خودرو
30۲8۷30005 روزه۴۴۷.800.000برلیانس H230 دنده ای MT با رینگ آلومینیومی
۴۴۷.800.000برلیانس H220 دنده ای MT با رینگ آلومینیومی

66۴.810.000برلیانس H330 اتوماتیک AT با موتور 1650، مولتی مدیا
63۷.۴10.000برلیانس H320  اتوماتیک AT با موتور 1650، مولتی مدیا

6۷۷.960.00برلیانس کراس اتوماتیک با موتور 1650، مولتی مدیا
نکات مهم بخشنامه:

مشتریان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت کنند، امکان تغییررنگ میسر نیست.

اعالم شرایط پیش فروش نقدی انواع محصوالت تجاری سبک شرکت زامیاد

زمان تحویلاطالعیهسود انصرافسود مشارکتپیش پرداختنوع خودرو
خرداد و تیر 1۲31۷000039۷درصد15درصد150.000.000وانت نیسان دوگانه سوز

۲00.000.000
زمان تحویلاطالعیهسود انصرافسود مشارکتپیش پرداختنوع خودرو

خرداد و تیر 1۲31۷0000۴9۷درصد15درصد1۲0.000.000وانت نیسان تک  سوز
180.000.000

شرایط و نکات عمومی بخشنامه:
- پرداخت از طریق حواله، pos و درگاه انجام می  شود.
- مهلت پرداخت 48 ساعت از زمان چاپ حواله  است.

- تمامی روش های پیش فروش با قیمت روز است و مابقی مبلغ خودرو براساس قیمت زمان تحویل محاسبه و اخذ می شود.
مبالغ به ریال است.
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گفت وگومقاله

مدتی اســت کــه در صنعت خودروســازی 
جمله ای را به صورت مستمر می شنویم، اینکه 
قطعه سازان خودرو حال وروز خوبی ندارند، آیا 

واقعا همین طور است؟
صحبت هایــم را با یــک مقدمه آغــاز می کنم. 
ما قطعه ســازان صنعت خــودرو را یک صنعت 
اســتراتژیک می دانیــم چراکــه در همــه دنیا 
استراتژیک اســت. صنعت قطعه سازی و خودرو 
جزو صنایعی هستند که در تمام دنیا دولت ها تمام 
تالششان را می کنند که برای این صنایع بستری 
فراهم کنند که منجربه ایجاد قوانین تشــویقی 
مناسب و ایجاد فضایی شود که قطعه سازی بتواند 
از طریق ماشین آالت و ســخت افزارهای به روز با 
مهارت و علم و دانش و تکنولوژی روز پیش برود. 

 این صنایع چه بسترهایی الزم داشته و خواهد 
داشت؟

به هرحال خودرو کاالیی است که روزبه روز تغییر 
می کند، در دنیا دولت ها تالش می کنند در بستری 
باثبات از طریق ایجاد شــرایط و تسهیالتی مانند 
زمین و خط آهن و... این صنعت را حفظ کنند. باید 
همه به فکر تکنولوژی و نوآوری باشند، خودروساز 
و قطعه ســاز دو بال یک پرنده اند، هــر دو باید با 
روابط حسنه، به روز و قوی باشــند و جوری کار 
کنند که این پرنده را به سرمنزل مقصود و اهداف 
برساند. اگر شما ســیر تاریخ اقتصادی را از اواخر 
دهه60  مروری خالصه و کوتاه کنید بهتر متوجه 
این موضوع درکشــورمان می شــوید. آن موقع 
جنگ تحمیلی تازه تمام شــده بود و دولت زیان 
زیادی دیده بود و پول نداشت که واردات داشته 
باشــد، مدیران وقت با همین تفکر اعالم کردند 
اگر بخواهیم صنعت خودروســازی را گسترش 
بدهیم نیاز به صنعت قطعه ســازی هم داریم، با 

اینکه این حرف مربوط به سه دهه قبل است اما 
این را تشــخیص دادند که  این دو صنعت به هم 
مربوط هستند، باید به عنوان یک همکار و دوست 
نسبت به هم تعهد داشته باشند. با این تفکر هم 
جلو آمدند و مردم را هم راضی نگه داشتند. آمدیم 
جلو تا آخر دهه هشــتاد که وضعیت تغییر کرد، 
تعداد قابل توجهی از قطعه سازان از درجه و مرتبه 
تکنولوژی و دانش فنی و آموزش مهارت نیروی 
کاری و تخصص و دانش توانستند حدودا با دنیا 
برابری کنند، اما متاسفانه از سال 91 فضا ناگهان 

دگرگون شد.
همان بحث تحریم ها و باال رفتن نرخ ارز؟

بله. آن موقع خودروسازان اصول مناسب اقتصادی 
داشــتند، بــرای تکنولوژی هــا پیش پرداخت 
می دادند، ســخت افزارها به روز بود ولی شرایط 
تغییر کرد و دیدیم که وارد تحریم ها شــدیم و از 
سال 91 به بعد تولید خودروسازان شد یک سوم یا 
نصف، به طبع این ضربه ای بود برای خودروسازان 
و قطعه سازان، خودروساز تا حدودی مورد حمایت 
از جانب دولت قرار گرفت که صنعت حفظ شود اما 
قطعه ساز از همان امتیازات محدودش هم محروم 
شد. از طرفی باتوجه به اینکه تحریم ها آغاز شد و 
صنعت خودرو 80 درصد وابسته به اروپا بود و بعد 
تحریم خودروسازان و قطعه سازان ناچارا به سمت 
کشورهای آسیایی مثل چین و کره کشیده شدند، 
این موضوع ضربه ای بود از نظر دانش سخت افزاری 
و مواد اولیه و تکنولوژی، ضربه دوم هم قطع شدن 
ارتباطات بانک ها با دیگر کشورها بود. ضربه سوم 
هم اینجا بود که به هرحال هر صنعتی سرمایه اش 
به تنهایی پاسخگوی نیاز نقدینگی اش نیست و در 
تمام دنیا همین است که صنعت باید با بانک هم 
مراودات خیلی نزدیکی داشته باشد که بخشی از 
نقدینگی صنعت را بازار سرمایه و بانک ها تامین 
می کنند و این تحریم ها شامل خودروسازان هم 
شد و بخشــی از نیاز اقتصادی خودروسازان که 
خواسته یا ناخواسته افتاد روی بدنه قطعه سازان، 
شرایط مالی را برای خودورسازان تنگ و تنگ تر 
کرد و مشــکالت مالی باعث شد تا دو خودروساز 
بزرگ کشور حدودا هر یک ماه تا چهل و پنج روز به 

ما )قطعه سازان( پرداختی داشته باشند. 
تاثیراتش چه بود؟

این موضوع باعث شــد آرام آرام بدنه اقتصادی 
قطعه ســازان ماه به ماه محدودتر شود، این اتفاق 
از اول اثر مســتقیم روی دانش، به روزســازی، 
تکنولــوژی و تخصص گذاشــت و باعث شــد 
کارگرهای خوب و مهندس هــای خوب بروند و 

رضا رضایی، عضو انجمن همگن نیرو محرکه قطعه سازان کشور

به جای وعده و شعار، وقت حمایت 
از قطعه سازان رسیده است

قطعا مهم ترین صنعت در زیرشــاخه خودروسازی را باید قطعه سازی 
دانست. صنعتی که طی سالیان اخیر و به خصوص بعد از داستان تحریم ها 
و نوسانات ارزی با مشکالت شدیدی مواجه شده است. از یک سوی بحث 
تحریم ها و مشکالت در راه تامین مواد اولیه و بحث دیگر به نوسانات 
ارزی و عدم تامین مطالبات از سوی مشتریان یا همان خودروسازان. 
تقریبا تمامی قطعه سازان داخلی از مسئله عدم تامین مطالبات رنج می برند و این موضوع دغدغه 
صاحبان اصلی این صنایع به خصوص در بخش خصوصی اســت. شاید همین عامل انگیزه را برای 
بسیاری از فعاالن این حوزه ازبین برده است تا عطای کار در قطعه سازی را به لقایش ببخشند. همین 
مشکالت مالی باعث شده تا به روزرسانی دانش و تکنولوژی هم آن طور که بایدو شاید در این صنعت 
به طور گسترده اتفاق نیفتد و دست نیاز ازسوی خودروسازان به سوی منابع خارجی دراز شود. در 
همین رابطه با رضا رضایی از فعاالن صنعت قطعه سازی و عضو انجمن همگن نیرو محرکه قطعه سازان 
کشور گفت و گو کردیم. رئیس سابق انجمن قطعه سازان در گفت و گو با راز صنعت از مشکالت این 

صنعت درکشورمان و چالش های پیش رویش سخن گفت...

 مرتضی میثاقی
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چون قطعه سازان واقعا شــرایطی را داشتند که 
صرفا آب باریکه ای بیاید و این صنعت زنده بمانند  
تمام تالششان را هم کردند که کیفیت را رعایت 
کنند ولی شــرایط اقتصادی باعث ایجاد فشــار 
مضاعفی به قطعه سازان شد و از طرفی دیگر هم 
محدودیت های بسیاری وجود داشت و وابستگی 
قطعه ساز با خودروســاز هم که ازبین رفته بود و 
قطعه سازان هم که به فکر کم کردن کیفیت نبودند 
و این ضربه ها به پیکر قطعه سازی وارد شد و هرچه 

به این طرف آمده ایم شرایط بدتر هم می شود.
پس  عمده مســائل به بودجه و بحث های مالی 

بازمی گردد...
 به هرحــال بــرای بنگاه هــای اقتصــادی در 
راه کســب و کار بودجه ای وجود نداشــته است 
برای اینکه بقــا و دوام را از طریــق بهینه کردن 
فرآیندهای نیروی انسانی و اقتصادی و تولیدی 
فراهم کنند. وقتی بودجــه ای برای این کار نبود 
قطعه سازان با جان کندن جلو آمدند و هرسال با 
وعده هایی مواجه هســتم، ازجمله اینکه امسال 
شرایط بهتر می شود و وضعیت اقتصادی بانک ها 
درست می شود و... هرساله شــاهد این هستیم 
که دولت ابتدای ســال می گوید که امسال سال 
اقتصاد و تولید و این و آن است و قوانین را تبیین 
می کنند اما هیچ اتفاقی هم نمی افتد. ســه سال 
پی درپی این طور بــوده. دیگر به جای شــعار و 
وعده وقت حمایت از این صنعت رســیده است. 
صنعت قطعه ســازی خیلی اهمیت دارد، صنعت 
شکالت سازی نیست که یک هفته تعطیل کنیم 
و هیچ اتفاقی نیفتد، بازار قطعه ساز که نمی شود 
این طور باشــد، صنعت خودروســازی به مشکل 
برمی خورد و از پی آن چندین هزار نفر به مشکل 

برمی خورند.
به همین دلیل هم شما این صنعت را استراتژیک 

نام گذاری کردید؟
 صنعت خودرو و قطعه ســازی در تولید ناخالص 
ملی و چرخه اقتصادی کشور نقش پررنگی دارد 
و در سال 95 توانســت بعد از نفت و بانک مقام 
سوم را کســب کند. این صنعت می تواند اشتغال 

پایدار ایجاد کند. تکنولوژی را می تواند باال بیاورد 
و شغل های مختلف در پی اش به وجود می آید و 
صنعت کشور به روزرسانی می شود، یک اشتغال 
در خودروســازی پنج شــغل را در کشور ایجاد 
می کند و بیش از شصت، هفتاد صنعت در کشور 
به روز رسانی می شود. خودروسازان و قطعه سازان 
درواقــع در یک کشــتی هســتند. متاســفانه 
خودروسازان مشــکالتی را به بدنه قطعه سازی 
وارد کردند ولی در قبول تمام مشکالتش درجه 
کمتری داشتند؛ به  هرحال نمی شود که سرمایه 
این بخش 6 تا ۷ ماه در اختیار مشــتری باشــد 
آن هم با ســود بســیار محدود. به اعتقاد من آن 
جهاد ملــی و مدیریت جهادی کــه مدنظر مقام 

معظم رهبری بود، متجلی شد در شاکله صنعت 
قطعه ســازی که من به زعم خودم به عنوان یک 
کارگر از تک تک مدیران این صنعت تشکر می کنم 
که مردانه ایســتادند با وجود اینکه همگی آنها از 
بخش خصوصی هستند. به هر حال عمق مشکالت 
حتی باالتر از آن چیزی اســت  که شما در سوال 
اول درباره وضعیت قطعه سازان از بنده پرسیدید.

با این شرایط آینده این صنعت چگونه خواهد 
بود؟

 وضعیت در دنیا به قدری دگرگون شده است که 
تاثیر مستقیم روی مســائل اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی کشورها داشته است و جانمایه اینها هم 
علم و دانش و تکنولوژی اســت. می بینید در این 
نمایشگاه ها، تکنولوژی خودرو تا چه حدی تغییر 
کرده اســت، مثل خودروهای برقی و هیبریدی 
و... . االن م  گویند کــه در آینده نزدیک تغییرات 
شــگفت آوری داده می شــود که مثــال در خانه 
خودت برنامه ای را اجرا می کنی و ماشــین آنجا 
پیاده ات می کند. اینها دانش است، متاسفانه اینها 
مسائلی اســت که من نمی خواهم عنوان کنم اما 
دو سال قبل از این تمام تالشی که کردند، قانون 
کسب و کار را بردند شورای نگهبان و مجلس و بعد 
برگشت، همه اینها بر پیکره صنعت و به خصوص 
صنعت قطعه سازی بیشتر نمود پیدا کرد. امسال 
هم ازســوی مقام معظم رهبری به درستی سال 
حمایــت از کاالی ایرانی نام گذاری شــد و همه 
صنعتگران هم وظیفه اجرای این شعار را دارند، 
اما این شعار اول باید به شعور تبدیل شود و امکان 
تولیدکردنش هم فراهم شــود، کیفیت که لقلقه 
زبان نیست. کیفیت مســتلزم یکسری امکانات 
است که زیرســاخت هایش هم باید ایجاد شود. 
قوانین پوســیده پنجاه ســال قبل در گمرک ها 
و دارایی و بیمــه و... دارد اجرا می شــود. دولت 
ترکیه را هیچ کســی قبــول نداشــت، اروپا باور 
نداشــت که این کشــور چنان تغییری بکند که 
در صنعت قطعــه و خودرو جــزو مطرحان دنیا 
باشد. این کشور آمد بررســی کرد، قطعه سازان 
را بررسی کرد و حاکمیت قوانین ترکیه را تغییر 
داد و بســتر را فراهم کرد تا امــروز در اینجا قرار 
بگیرند. آدم های مبتکر و خــالق که جهان بینی 
خوبی داشتند را انتخاب کردند تا قوانین ترکیه را 
به گونه ای اصالح کنند و نوآوری به وجود بیاورند 
و دیدید که ســرمایه گذاران مطرح بین المللی به 
این کشور سرازیر شــدند؛ البته این موضوع فقط 
شامل خودروسازی نبود و برای تمام صنایع بود.  
دولت این کشورتکنولوژی را پیشرفت داد، پارسال 
صادرات صنعتی این کشور 15۴ میلیارد یورو شد 
اما صنعت صادرات ما پارسال چقدر بود؟ درحالی 

که ما نفت و پتروشیمی هم داریم.
 چاره کار درکجاســت تا مثــال خودمان را به 

کشوری مانند ترکیه برسانیم؟
آیا دید ما در کیفیت و انتخاب کاال مثل قبل است؟ 
دید ما تغییر کرده، کیفیت و دوام و خدمات پس 
از فروش باید وجود داشته باشد. اینهاست که یک 
کاال را در بازار مطرح می کند. مقام معظم رهبری 
هم  فرمودند که به نظر من امسال دولت مسئولیت 
و رسالت سنگینی دارد. ما تولیدکننده ها مسئولیت 
داریم، هم اخالقی هم دینی، هم تعهد کشوری و 

خودرو كااليی است كه 
روزبه روز تغییر می كند، 
در دنیا دولت ها تالش 
می كنند در بستری باثبات 
از طريق ايجاد شرايط و 
تسهیالتی مانند زمین و 
خط آهن و... اين صنعت را 
حفظ كنند. بايد همه به فکر 
تکنولوژی و نوآوری باشند، 
خودروساز و قطعه ساز دو 
بال يک پرنده اند، هر دو 
بايد با روابط حسنه، به روز 
و قوی باشند و جوری كار 
كنند كه اين پرنده را به 
سرمنزل مقصود و اهداف 
برساند
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گفت وگو

هم برای حرف هایی که رهبری فرموده، مجدانه 
باید به این موارد بپردازیم. ما می توانیم خودمان 
را اداره کنیم، کارگران را در تخصص و دانش باال 
بیاوریم، اما وقتی مواد اولیه ای که از پتروشــیمی 
دریافت می کنیم آن کیفیت را نداشته باشند ما باید 
چه کار بکنیم؟ یعنی در محیط خودمان می مانیم 
باید مدام اصالح قوانین شود، باید به قراردادهای 
فی مابین احترام بگذاریم. این موضوع متاســفانه 
اتفاق نمی افتد. به هرحال امسال حمایت از کاالی 
ایرانی نام گذاری شد، من به عنوان یک کارگر و یک 
پیرمرد امیدوارم امسال انشاهلل این تعهد انجام شود 
به دور از شعار، تولیدکننده و مصرف کننده بتوانند 
با حمایت دولت از ســختی ها فضای مطلوبی را 
فراهم کنند. امیدوارم سال 9۷ در تاریخ شکوفایی 

اقتصادی و صنعتی کشور نمونه باشد.
شــما بحثی را عنوان کردید دربــاره دانش و 
کیفیت، فکر می کنید برای به روزرســانی این 

صنعت چقدر سرمایه الزم است؟
هرکسی حرفی می زند، کسی می گوید 5 میلیارد 
دالر، یکی می گوید ۲0 هزار بیلیــارد تومان و... 
این مستلزم عارضه یابی و ممیزی درست است، 
ما قطعه سازان در بعضی مواقع سوء استفاده هم 
می کنیم. یعنی اگر امتیازی درنظر گرفته می شه 
عدالت محور بین نیازمندها تقسیم نمی شود. ما 
نیازمند ممیزی درستی هستیم. یک شرکت در 
فرانسه کارش همین هست، باید راهکار پیدا کرد 
و مستلزم ممیزی دقیق است آنچه که مشخص 
اســت نود درصد ســخت افزارها و نرم افزارهای 
قطعه سازان از رده خارج اســت، اینها استاندارد 
دارنــد و مثال اگر این ماشــین بیســت میلیون 
قطعه زد اگر نو هم باشد باید کنار گذاشته شود. 
ســخت افزارها باید در کنار دانش و مهارت رشد 
کنند، آنها را می شود خرید اما دانش و مهارت را 
که نه، پس باید در ســطوح مختلف به روز شویم. 
مبلغ مورد نیاز را هرکسی چیزی می گوید اما باید 

ممیزی خوبی اتفاق بیفتد. 
 به نظر شما در اســتانداردهای 8۵  گانه جدید 
خودرویی چه تعداد از قطعه ســازان سربلند 
بیرون خواهند آمد و چند درصد از مدار تولید 

خارج خواهند شد؟
اگر قرار باشــد قطعه ســازان از مدار تولید خارج 
شوند همه خارج می شوند، کسی نمی ماند، تقریبا 
همان شرکت های بزرگ هم از لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری و نیروی تخصصی آمادگی برای این 
اســتانداردها را ندارند، ولی خــب اگر بخواهیم 
رده بندی کنیم شــاید حدود 80 درصد از مدار 

خارج شوند.
همیشه در بحث افزایش قیمت خودرو، یکی از 
دالیلی که خودروسازان مطرح می کنند افزایش 
قیمت قطعات است، اما شما می گویید االن فقط 
قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است.آیا از این 
افزایش قیمت چیزی شامل حال قطعه سازان 

شده است؟
این حرف را خود خودروسازان نمی زنند و حتی 
از قطعه سازان دفاع کردند. آنها هم می گویند که 
از یک هوا نفس می کشــیم و مشکالت مشترک 
است. مشــکالت آنها اما به دلیل حمایت دولت و 
فضاهای دیگر بهتر از شــرایط قطعه سازان بوده 
است. خودشان هم می دانند و همان طور که اشاره 
کردم به دلیل اینکه وضعیــت اقتصادی آنها هم 
مناسب نیست و اصال اگر خودروسازی نباشد دیگر 
قطعه سازی وجود نخواهد داشت. خود خودروساز 
مشکالت را به خوبی می شناسد ولی خب دوسال 
از قراردادهای پســابرجامی می گذرد اما آنچنان 
درصدها فرقی نکرده است و قیمت های تمام شده 
ما از قیمت های تمام شده اروپا بیشتر است، چون 
اروپا که این مشکالت را ندارد. مِن قطعه ساز باید با 
بهره۲5 درصد کمبودم را جبران کنم اما در ترکیه 
و اروپا این طور نیســت، پژو و رنو اگر می خواهند 
چیزی را تولید کنند همه شفاف و مشخص اعالم 

می کنند و می دانند تورم و بیمه و... ثابت است و 
پای قراردادش می ایستند. وقتی ۲00 هزار خودرو 
تولید می شود بین قطعه سازان تقسیم می شود و 
آن پنجاه هزارتایی که تقســیم شده دانش فنی 
را نمی تواند باال ببرد. ولی اگر این تقســیم بندی 
دست دو قطعه ساز باشــد حجم تولیدات تغییر 
می کند. مثل خودروســازان و قطعه سازان مهم 
دنیا که سود متعادل داشتند و بخشی از این سود 
را خرج تکنولوژی و کیفیــت کردند. باید اصالح 
ساختار صورت بگیرد، یک دگرگونی فرهنگی بین 
قطعه ساز و خودروساز باید اتفاق بیفتد. خودروساز 
باید قطعه ســاز توانمند داشته باشــد. باید این 
فرهنگ بازنگری شود و عدالت درنظر گرفته شود.

االن شرایط واردات قطعات چطور است؟
متاســفانه من در آن چندماهی که جزو انجمن 
بوده ام و مطالعات گسترده ای انجام دادم به نظرم 
یکی از چیزهایی که باید واقعا ریشــه کن شــود 
واردات قطعات اســت. یکسری قطعات است که 
شــرایط تولیدش مهیا نیســت و اجبارا دنبالش 
می روند و یکسری هم هست که وارد افترمارکت 
می شود و آنها هم باالخره مسئله ساز است. حدودا 
دوبرابر اینهــا قاچاق وارد می شــود، دولت و قوه 
قضاییه هم وارد عمل شــدند و باید شفاف سازی 
شود و قطعاتی که در داخل تولید می شود از نظر 
کیفیت باال برود. ما عالوه بر اینکه با توان مضاعف 
خودروسازان را با قطعات تولیدی حرکت می دهیم 
اما امیدوارم این اتفاق بیفتد که در آینده نزدیک با 
همه خواسته هایمان در بازارهای اطراف هم حضور 
داشته باشــیم و اگر صرفا وابسته باشیم به تولید 
داخلی خودرو بازهم اتفاق مثبتی رخ نداده. باید 
با اجرای قوانین جدید و وعده هایی که می دهند 
در رفع مشــکالت خودرو ســازی و به خصوص 
قطعه سازی اقدام شود و صنعت پرتوان اقتصادی 
با روحیه جدید بتواند بعد از ســال ها رشد و نمو 

تکنولوژی خودش را دنبال کند.
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بازدید

محسن جهرودی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
از مجموعه اورند پیشرو بازدید کرد.محسن جهرودی 
با همراهی محمدرضا هنری کیا قائم مقام ارشــدش و 
تعدادی از معاونان و مدیران ارشد این گروه خودروسازی 

از اورند پیشرو بازدید کردند.
محسن جهرودی با بیان اینکه نمونه این نظم،قانونمندی 
و رعایت موارد ایمنی و انضباطی را در هیچ قطعه سازی 

داخل کشور مشــاهده نکرده ادامه داد: کوچک ترین 
مسائلی که شاید برای مسئوالن خیلی از مجموعه ها با 
اهمیت نباشد در اینجا رعایت شده و شاید همین نکات 
ریز باعث توانمندی این مجموعه شده است.به معنای 
واقعی امروز از بازدید در چنین مجموعه پیشــرفته و 
قدرتمندی لذت بردم. حمیدرضا صمدی رییس هیات 
مدیره هلدینگ رایزکو،آرمان موسوی مدیر عامل اورند 

پیشرو،مرتضی سبحانی معاون توســعه کسب و کار، 
حسن وطنی مدیر فروش و تعدادی دیگر از مدیران این 

مجموعه میزبان گروه خودروسازی سایپا بودند.
این بازدید از سالن های تولید باک و نوار آب بندی آغاز 
شد و پس از دیدن قسمت های مختلف سایت ها مانند 
آزمایشــگاه،اتاق نویز و ... با مشاهده سالن کنیستر به 

پایان رسید.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مجموعه اورند پیشرو بازدید کرد

رضایتمندی جهرودی از اورند



انـــواع
ـا  ـايـر ه  ت

ای��ن 
الس��تیک جه��ت رانندگ��ي در ه��واي 
خشک و کم رطوبت طراحي و ساخته 
شده اس��ت، الس��تیک هاي تابستاني 
همان طور که از اس��م آن پیدا اس��ت 
براي عملکرد خ��وب ب��ر روي برف و 
یخ و یا دماهاي س��رد س��اخته نشده 
ان��د و نم��ی توانیم ای��ن انتظ��ار را از 
 آن داش��ته باش��یم، این الس��تیک ها

 )الستیک هاي تابستاني( براي آب و هوا 
و محی��ط های گرم تر طراحي ش��ده، که 
نهایت اصط��کاک و خاصیت فن��ري را بر 

روي جاده فراهم مي کنند.
طراحي عاج تایر تابس��تاني از شیارهاي 
مداري، ت��ا الگوهاي پیچی��ده جهت دار 
طبقه بندي مي ش��ود که سطوح مختلف 
دس��ت فرمان را در ش��رایط رانندگي در 

تابستان را ارتقا می دهد.
برای اکث��ر خودروهای موج��ود در بازار، 
س��ایز اورجینال و اصلی الس��تیک یک 
راهنماي خوب و موثر در انتخاب الستیک 
ه��اي تابس��تاني جدی��د برای خ��ودرو 
هس��تند)کاتالوگ موج��ود در خ��ودرو 
که توسط س��ازنده تهیه ش��ده هم بسیار 
مناسب اس��ت(. گرچه، ش��ما باید این را 
در نظر بگیرید که هرچه الس��تیک پهن 
تر و بزرگتر باش��د، احتم��ال لیز خوردن 
)در جاده خیس( افزای��ش پیدا مي کند. 
براي کمک ب��ه جلوگیري از ای��ن اتفاق، 
الستیک تابستاني با طراحي آج جهت دار 

را انتخاب کنید.

اینگونه از الستیک ها برای استفاده 
در ماش��ین های ب��اری س��بک و ون ها و 
خودروه��ای اس یو وی طراح��ی و تولید 
م��ی ش��وند. در اینگونه از تایره��ا دیواره 
الس��تیک ضخیم تر اس��ت و ل��ذا نرمی 

سایر الس��تیک های را 
ندارن��د. همچنین 

این تایرها دارای 
آج بزرگتری به 
منظور تسهیل 
در حرکت در 
ی  ها مس��یر
گلی و خاکی 

است.

اینگونه از تایرها همانگونه که از نام 
آنها بر می آید برای استفاده در مسیرهای 
 خاک��ی و غیرآس��فالت طراح��ی و تولید

 می ش��وند. معموال جداره های ضخیمی 
دارند و خشک هستند اما داراي طول عمر 

مناسبی هستند. 

بس��یاری از خودروه��ای جدی��د، 
در کارخان��ه با تایره��ای با عملکرد 
 ب��اال و نس��بت منظر پایی��ن مجهز
 می ش��وند. بطور کلی ای��ن تایرها 
قابلیت افزون��ی را در رانش خودرو 
ایجاد م��ی کنند، ام��ا ضمنا ممکن 
اس��ت دارای انحراف��ات متع��دد 
ش��ان  مهندس��ی  عملک��رد  در 
باش��ند که ناش��ی از طراح��ی آنها 
اس��ت. تایرهای ب��ا نس��بت منظر 
پایین ی��ا ف��اق کوت��اه، ب��ا ارتفاع 
کاه��ش یافت��ه ی دی��واره، ممکن 
 اس��ت نس��بت به ناهم��واری های 
ج��اده ای و دیگ��ر م��وارد همچون 
برخورد ب��ا جداول خیابان بیش��تر 
مستعد خرابی باش��ند. این موضوع 
کامال برای چرخ ه��ا حقیقت دارد. 
بنابرای��ن همچون تایره��ای دیگر، 
رانندگی کردن با فشار باد مناسب و 
توجه به بارگذاری ها دارای اهمیت 

است.
یکی از رایج ترین آس��یب هایی که 
برای الس��تیک های فاق کوتاه رخ 
می دهد تاول زدن دیواره الستیک 
به دلیل ش��ک نگهان��ی مانند ورود 
به چاله ی��ا برخورد با ج��داول کنار 
خیابان می باش��د که راننده باید به 
این حساسیت الس��تیک های فاق 
کوتاه توجه داش��ته باش��د تا دچار 
این آس��یب دیدگ��ی تایر نش��ود . 
اینگونه الس��تیک ها ب��ه دلیل جدا 
ش��دن الیه های دیواره امکان بروز 
حوادث ناشی از ترکیدگی الستیک 

افزای��ش  را 
 می دهد.

اینگون��ه  عمدت��ا 
ب��رای  از الس��تیک ها 
اس��تفاده در سرعت های 
 ب��اال طراح��ی و تولی��د

 می شوند و دارای قابلیت 
 چن��گ زنی بس��یارعالی 

ب��اال  س��رعت های  در 
هستند. الس��تیک های 
عملک��ردی عمدتا برای 
خودروهای مس��ابقه ای 
تولی��د می ش��وند و عمر 
ع��اج آنها کوتاه اس��ت و 
در زمین ه��ای مرطوب 
عملکرد خوب��ی ندارند. 
تولیدکنن��دگان مختلف 
ب��رای  معیارهای خودرا
تولید اینگونه ازالستیک ها 
بعض��ی  در  و  دارن��د 
موارد الس��تیک های خود 
را در رده عملک��ردی فوق 
 Ultra High( ب��اال 
 )performance tire
نیز قرار می دهند. الزم است 
بدانید که برای خودروهای 
س��واری مورد اس��تفاده 
در سطح ش��هر اینگونه از 
الستیک ها را نمی توانید 
استفاده کنید و فقط برای 
ماشین های مس��ابقه ای 

مناسب  هستند.

نه  مس��تا ی ز ستیک ها ال
از طری��ق ح��ک ش��دن نش��انگر 
ک��وه و دان��ه ه��ای ب��رف بروی 
 دیواره الس��تیک قابل شناس��ایی 
اس��ت. اینگون��ه از الس��تیک ها 
برای عملکرد مناس��ب در سطوح 
 برف��ی و یخ��ی طراح��ی و تولید 
ترکیب��ات  در  ش��وند.  م��ی 
اینگون��ه از الس��تیک ها از موادی 
اس��تفاده می ش��ود که در درجه 
حرارت ه��ای پایی��ن, الس��تیک 
 همچن��ان نرم��ی خ��ود را حفظ

 می کند. اما در زمین های خشک 
و مرطوب اینگونه از الس��تیک ها 
کارای��ی خوبی ندارن��د. همچنین 
الستیک های زمس��تانه دارای عمر 

کوتاهی هستند. عمدتا 
اینگونه از الستیک ها 
را در شرایط سخت 
زمستانی و مناطق 
پربرف اس��تفاده 

می شود..

الس��تیک ها  از  اینگون��ه 
همانگونه که از ن��ام آن بر می آید 
به گونه ای طراحی می ش��وند که 
دارای عملکرد بهین��ه ای در تمام 
فصول سال باشند. الستیک های 
چهارفص��ل درواق��ع ترکیب��ی از 
عملکرد الس��تیک های تابس��تانه 
و زمس��تانه هس��تد ت��ا بتوان��د 
در تم��ام فص��ول س��ال عملکرد 
خوبی داش��ته باش��ند, ام��ا نه در 
زمین ه��ای خش��ک و مرطوب به 
 خوب��ی الس��تیک های تابس��تانه 
اس��ت و ن��ه در زمینه��ای برفی 
بخوبی الس��تیک های زمس��تانه. 
در  الس��تیک های چهارفص��ل 
مقایسه با الس��تیک های تابستانه 
دارای عمق عاج بیش��تری است و 
لذا طول عمر بیشتری در مقایسه 
با الستیک های تابستانه دارد. الزم 
است بدانید که ش��اخص سرعت 
در  الس��تیک های چهارفص��ل 
مقایسه با الس��تیک های تابستانه 
کمت��ر اس��ت و عمدتا ش��اخص 
س��رعت S,T,H و حداکثر V را 
دارا هس��تند. در نهایت, استفاده 
از الس��تیک های چهارفص��ل در 
سرعتهای باال و همچنین شرایط 

برف شدید مناسب نیستند.

تاير هاي تابستاني

براي همه زمين ها

All  Terrain

بيرون جاده اي

Off  Road

فاق كوتاه 
Low Profile 

عمل كرد باال
High Performance

زمستانه
Winter

چهار فصل
All Season

مشخصات الستيك خودرو 
روي دي�واره بيرون�ي هر تاي�ر، اع�داد و كدهايي درج ش�ده ك�ه در حقيقت 
شناسنامه الس�تيك خودرو محسوب مي ش�وند. در ادامه به ش�رح برخي از 

مهمتري�ن آنه�ا مي پردازي�م.

الف( اندازه تایر
اندازه الس�تيك خودرو با عالئمي همچ�ون 92V R16 50/225 نش�ان داده 

مي ش�ود. كه بدين معنی هس�تند:
225= پهنای الس�تيك بر حس�ب ميليمتر

50= نسبت جداره الس�تيك برحس�ب درصد ) ضرب اين عدد با پهنای 
الستيك )بر حسب اينچ( تقسيم بر 100 بيانگر فاق يا ارتفاع الستيك اس�ت(

R= اين حرف بيانگر س�اختار الس�تيك اس�ت )راديال(
16= اين عدد بيانگر قطر رينگ مورد اس�تفاده برای الس�تيك اس�ت.

ب(حد بارگذاري

اين ع�دد بيانگ�ر حداكثر وزن�ي كه ي�ك الس�تيك مي تواند تحم�ل كند به 
حس�اب مي آيد. طور مث�ال: در مثال ف�وق ع�دد 92 بيانگر اين امر اس�ت كه 
الستيك مورد نظر توان تحمل 630 كيلوگرم وزن را دارد. عموما حد بارگذاری 
برای خودروهای سواری بين 70 تا 110 متغيير است. هر چه عدد حد بارگذاری 
بيشتر باش�د, بيانگر اين امر اس�ت كه الس�تيك مورد نظر قادربه تحمل وزن 

بيش�تری اس�ت.

ج( عالمت حداکثر سرعت قابل  تحمل
 Z تا A حداكثر سرعتي كه يك الس�تيك مي تواند تحمل كند، با يك حرف از
بيان مي ش�ود. در مثال فوق حرف V بيانگر اين امراس�ت كه كه اين الستيك 
توان تحمل حد اكثر س�رعت 240 كيلومتر برساعت را دارد. اين عدد براساس 
يك سری آزمايشات خاص بر روی هر الس�تيك توليدی تعيين می شود. الزم 
به ذكر است كه اين حداكثر سرعت فقط برای الس�تيك های سالم مالك قرار 
مي گيرد و برای الس�تيك هايی كه پنجر ش�ده  ويا به هر دلي�ل ديگری دچار 

آس�يب ش�ده باش�ند قابل اتكا  نيس�ت.

كليه الستيك ها داراي تاريخ ساخت روي جداره خود هستند كه با چهار رقم 
نش�ان داده مي ش�ود.

 دو ع�دد اول نش�ان دهنده هفته س�اخت و دو رقم ديگر س�ال س�اخت 
الستيك را نشان مي دهد. براي مثال عدد "1607" نشان مي دهد اين الستيك 

در هفته ش�انزدهم س�ال 2007 ميالدي توليد ش�ده اس�ت.

ه( ترکیبات سازنده تایر

این بخش، مواد سازنده الستیک را توضیح مي دهد.
 مثال:

 STEEL 2+PLY POLYESTER-1=TREAD PLIES

يعني رويه تاير مركب از يك رويه پلي استري همراه دو اليه سيم فوالدي است.



انـــواع
ـا  ـايـر ه  ت

ای��ن 
الس��تیک جه��ت رانندگ��ي در ه��واي 
خشک و کم رطوبت طراحي و ساخته 
شده اس��ت، الس��تیک هاي تابستاني 
همان طور که از اس��م آن پیدا اس��ت 
براي عملکرد خ��وب ب��ر روي برف و 
یخ و یا دماهاي س��رد س��اخته نشده 
ان��د و نم��ی توانیم ای��ن انتظ��ار را از 
 آن داش��ته باش��یم، این الس��تیک ها

 )الستیک هاي تابستاني( براي آب و هوا 
و محی��ط های گرم تر طراحي ش��ده، که 
نهایت اصط��کاک و خاصیت فن��ري را بر 

روي جاده فراهم مي کنند.
طراحي عاج تایر تابس��تاني از شیارهاي 
مداري، ت��ا الگوهاي پیچی��ده جهت دار 
طبقه بندي مي ش��ود که سطوح مختلف 
دس��ت فرمان را در ش��رایط رانندگي در 

تابستان را ارتقا می دهد.
برای اکث��ر خودروهای موج��ود در بازار، 
س��ایز اورجینال و اصلی الس��تیک یک 
راهنماي خوب و موثر در انتخاب الستیک 
ه��اي تابس��تاني جدی��د برای خ��ودرو 
هس��تند)کاتالوگ موج��ود در خ��ودرو 
که توسط س��ازنده تهیه ش��ده هم بسیار 
مناسب اس��ت(. گرچه، ش��ما باید این را 
در نظر بگیرید که هرچه الس��تیک پهن 
تر و بزرگتر باش��د، احتم��ال لیز خوردن 
)در جاده خیس( افزای��ش پیدا مي کند. 
براي کمک ب��ه جلوگیري از ای��ن اتفاق، 
الستیک تابستاني با طراحي آج جهت دار 

را انتخاب کنید.

اینگونه از الستیک ها برای استفاده 
در ماش��ین های ب��اری س��بک و ون ها و 
خودروه��ای اس یو وی طراح��ی و تولید 
م��ی ش��وند. در اینگونه از تایره��ا دیواره 
الس��تیک ضخیم تر اس��ت و ل��ذا نرمی 

سایر الس��تیک های را 
ندارن��د. همچنین 

این تایرها دارای 
آج بزرگتری به 
منظور تسهیل 
در حرکت در 
ی  ها مس��یر
گلی و خاکی 

است.

اینگونه از تایرها همانگونه که از نام 
آنها بر می آید برای استفاده در مسیرهای 
 خاک��ی و غیرآس��فالت طراح��ی و تولید

 می ش��وند. معموال جداره های ضخیمی 
دارند و خشک هستند اما داراي طول عمر 

مناسبی هستند. 

بس��یاری از خودروه��ای جدی��د، 
در کارخان��ه با تایره��ای با عملکرد 
 ب��اال و نس��بت منظر پایی��ن مجهز
 می ش��وند. بطور کلی ای��ن تایرها 
قابلیت افزون��ی را در رانش خودرو 
ایجاد م��ی کنند، ام��ا ضمنا ممکن 
اس��ت دارای انحراف��ات متع��دد 
ش��ان  مهندس��ی  عملک��رد  در 
باش��ند که ناش��ی از طراح��ی آنها 
اس��ت. تایرهای ب��ا نس��بت منظر 
پایین ی��ا ف��اق کوت��اه، ب��ا ارتفاع 
کاه��ش یافت��ه ی دی��واره، ممکن 
 اس��ت نس��بت به ناهم��واری های 
ج��اده ای و دیگ��ر م��وارد همچون 
برخورد ب��ا جداول خیابان بیش��تر 
مستعد خرابی باش��ند. این موضوع 
کامال برای چرخ ه��ا حقیقت دارد. 
بنابرای��ن همچون تایره��ای دیگر، 
رانندگی کردن با فشار باد مناسب و 
توجه به بارگذاری ها دارای اهمیت 

است.
یکی از رایج ترین آس��یب هایی که 
برای الس��تیک های فاق کوتاه رخ 
می دهد تاول زدن دیواره الستیک 
به دلیل ش��ک نگهان��ی مانند ورود 
به چاله ی��ا برخورد با ج��داول کنار 
خیابان می باش��د که راننده باید به 
این حساسیت الس��تیک های فاق 
کوتاه توجه داش��ته باش��د تا دچار 
این آس��یب دیدگ��ی تایر نش��ود . 
اینگونه الس��تیک ها ب��ه دلیل جدا 
ش��دن الیه های دیواره امکان بروز 
حوادث ناشی از ترکیدگی الستیک 

افزای��ش  را 
 می دهد.

اینگون��ه  عمدت��ا 
ب��رای  از الس��تیک ها 
اس��تفاده در سرعت های 
 ب��اال طراح��ی و تولی��د

 می شوند و دارای قابلیت 
 چن��گ زنی بس��یارعالی 

ب��اال  س��رعت های  در 
هستند. الس��تیک های 
عملک��ردی عمدتا برای 
خودروهای مس��ابقه ای 
تولی��د می ش��وند و عمر 
ع��اج آنها کوتاه اس��ت و 
در زمین ه��ای مرطوب 
عملکرد خوب��ی ندارند. 
تولیدکنن��دگان مختلف 
ب��رای  معیارهای خودرا
تولید اینگونه ازالستیک ها 
بعض��ی  در  و  دارن��د 
موارد الس��تیک های خود 
را در رده عملک��ردی فوق 
 Ultra High( ب��اال 
 )performance tire
نیز قرار می دهند. الزم است 
بدانید که برای خودروهای 
س��واری مورد اس��تفاده 
در سطح ش��هر اینگونه از 
الستیک ها را نمی توانید 
استفاده کنید و فقط برای 
ماشین های مس��ابقه ای 

مناسب  هستند.

نه  مس��تا ی ز ستیک ها ال
از طری��ق ح��ک ش��دن نش��انگر 
ک��وه و دان��ه ه��ای ب��رف بروی 
 دیواره الس��تیک قابل شناس��ایی 
اس��ت. اینگون��ه از الس��تیک ها 
برای عملکرد مناس��ب در سطوح 
 برف��ی و یخ��ی طراح��ی و تولید 
ترکیب��ات  در  ش��وند.  م��ی 
اینگون��ه از الس��تیک ها از موادی 
اس��تفاده می ش��ود که در درجه 
حرارت ه��ای پایی��ن, الس��تیک 
 همچن��ان نرم��ی خ��ود را حفظ

 می کند. اما در زمین های خشک 
و مرطوب اینگونه از الس��تیک ها 
کارای��ی خوبی ندارن��د. همچنین 
الستیک های زمس��تانه دارای عمر 

کوتاهی هستند. عمدتا 
اینگونه از الستیک ها 
را در شرایط سخت 
زمستانی و مناطق 
پربرف اس��تفاده 

می شود..

الس��تیک ها  از  اینگون��ه 
همانگونه که از ن��ام آن بر می آید 
به گونه ای طراحی می ش��وند که 
دارای عملکرد بهین��ه ای در تمام 
فصول سال باشند. الستیک های 
چهارفص��ل درواق��ع ترکیب��ی از 
عملکرد الس��تیک های تابس��تانه 
و زمس��تانه هس��تد ت��ا بتوان��د 
در تم��ام فص��ول س��ال عملکرد 
خوبی داش��ته باش��ند, ام��ا نه در 
زمین ه��ای خش��ک و مرطوب به 
 خوب��ی الس��تیک های تابس��تانه 
اس��ت و ن��ه در زمینه��ای برفی 
بخوبی الس��تیک های زمس��تانه. 
در  الس��تیک های چهارفص��ل 
مقایسه با الس��تیک های تابستانه 
دارای عمق عاج بیش��تری است و 
لذا طول عمر بیشتری در مقایسه 
با الستیک های تابستانه دارد. الزم 
است بدانید که ش��اخص سرعت 
در  الس��تیک های چهارفص��ل 
مقایسه با الس��تیک های تابستانه 
کمت��ر اس��ت و عمدتا ش��اخص 
س��رعت S,T,H و حداکثر V را 
دارا هس��تند. در نهایت, استفاده 
از الس��تیک های چهارفص��ل در 
سرعتهای باال و همچنین شرایط 

برف شدید مناسب نیستند.

تاير هاي تابستاني

براي همه زمين ها

All  Terrain

بيرون جاده اي

Off  Road

فاق كوتاه 
Low Profile 

عمل كرد باال
High Performance

زمستانه
Winter

چهار فصل
All Season

مشخصات الستيك خودرو 
روي دي�واره بيرون�ي هر تاي�ر، اع�داد و كدهايي درج ش�ده ك�ه در حقيقت 
شناسنامه الس�تيك خودرو محسوب مي ش�وند. در ادامه به ش�رح برخي از 

مهمتري�ن آنه�ا مي پردازي�م.

الف( اندازه تایر
اندازه الس�تيك خودرو با عالئمي همچ�ون 92V R16 50/225 نش�ان داده 

مي ش�ود. كه بدين معنی هس�تند:
225= پهنای الس�تيك بر حس�ب ميليمتر

50= نسبت جداره الس�تيك برحس�ب درصد ) ضرب اين عدد با پهنای 
الستيك )بر حسب اينچ( تقسيم بر 100 بيانگر فاق يا ارتفاع الستيك اس�ت(

R= اين حرف بيانگر س�اختار الس�تيك اس�ت )راديال(
16= اين عدد بيانگر قطر رينگ مورد اس�تفاده برای الس�تيك اس�ت.

ب(حد بارگذاري

اين ع�دد بيانگ�ر حداكثر وزن�ي كه ي�ك الس�تيك مي تواند تحم�ل كند به 
حس�اب مي آيد. طور مث�ال: در مثال ف�وق ع�دد 92 بيانگر اين امر اس�ت كه 
الستيك مورد نظر توان تحمل 630 كيلوگرم وزن را دارد. عموما حد بارگذاری 
برای خودروهای سواری بين 70 تا 110 متغيير است. هر چه عدد حد بارگذاری 
بيشتر باش�د, بيانگر اين امر اس�ت كه الس�تيك مورد نظر قادربه تحمل وزن 

بيش�تری اس�ت.

ج( عالمت حداکثر سرعت قابل  تحمل
 Z تا A حداكثر سرعتي كه يك الس�تيك مي تواند تحمل كند، با يك حرف از
بيان مي ش�ود. در مثال فوق حرف V بيانگر اين امراس�ت كه كه اين الستيك 
توان تحمل حد اكثر س�رعت 240 كيلومتر برساعت را دارد. اين عدد براساس 
يك سری آزمايشات خاص بر روی هر الس�تيك توليدی تعيين می شود. الزم 
به ذكر است كه اين حداكثر سرعت فقط برای الس�تيك های سالم مالك قرار 
مي گيرد و برای الس�تيك هايی كه پنجر ش�ده  ويا به هر دلي�ل ديگری دچار 

آس�يب ش�ده باش�ند قابل اتكا  نيس�ت.

كليه الستيك ها داراي تاريخ ساخت روي جداره خود هستند كه با چهار رقم 
نش�ان داده مي ش�ود.

 دو ع�دد اول نش�ان دهنده هفته س�اخت و دو رقم ديگر س�ال س�اخت 
الستيك را نشان مي دهد. براي مثال عدد "1607" نشان مي دهد اين الستيك 

در هفته ش�انزدهم س�ال 2007 ميالدي توليد ش�ده اس�ت.

ه( ترکیبات سازنده تایر

این بخش، مواد سازنده الستیک را توضیح مي دهد.
 مثال:

 STEEL 2+PLY POLYESTER-1=TREAD PLIES

يعني رويه تاير مركب از يك رويه پلي استري همراه دو اليه سيم فوالدي است.
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گزارش خبری

بعداز مدت هــا کش و قوس و جابه جایــی زمانی برای 
اجرای طرح پرحرف و حدیث ترافیک تهران در سال 9۷ 
سرانجام این مصوبه جنجالی به مرحله اجرایی رسید و 
از روز شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت به اجرا در آمد. 
بارها و بارها در همین مجله درباره اشکاالت، ایرادات 
و ابهامات مصوبه جدید طــرح ترافیک گزارش هایی 
ارائه شد و در این باره با کارشناســان مخالف و موافق 
طرح، بحث و گفت و گو شکل گرفت. طرحی که با هدف 
کاهش ترافیک تهران و به دنبال آن کاهش آلودگی در 
پایتخت به اجرا در آمد اما همچنان نقاط ضعف فراوانی را 
در دل خود دارد؛ ولی به هرترتیب به مرحله اجرا در آمد. 
وقتی در اواسط دی ماه سال گذشته طرح فوق ازسوی 
اعضاء شورای شهر و مسئوالن ســازمان حمل و نقل 
ترافیک تهران ارائه شد، همگان )مسئوالن شهرداری( 
متفق القول به این نکته اشاره داشتند که طرح جدید 
گامی بلنــد درراســتای کاهش آلودگی هوا اســت. 
مسئوالن ذی ربط این نکته را مطرح می کردند که در 
طرح گذشته با اختصاص سهمیه های بیش ازحد ازسوی 
شهرداری وقت به اقشار خاص جامعه مانند پزشکان، 
خبرنگاران، مدیران عالی رتبــه و... بار ترافیک در این 
محدوده افزایش پیدا کرده و چاره کار در تغییر قوانین 
این طرح اســت. به همین خاطر چاره کار را درکاهش 
ســهمیه ها و افزایش ســاعات اجرای طرح ترافیک 
دیدند. این درحالی است که درکنار این مسئله و برای 
کاهش آلودگی هوا تســهیالتی را هم درنظر گرفتند. 
با این عنوان کــه خودروهای هیبریــدی و همچنین 
خودروهایی کــه معاینه فنی برتــر دریافت می کنند 
می توانند با بهره مندی از تخفیف وارد محدوده طرح 
ترافیک شوند. این درحالی است که برخالف سال های 
گذشــته دیگر خبری از اعطای طرح ســالیانه سابق 
نیست و به غیراز جانبازان و معلوالن و همچنین ساکنان 

محدوده طرح ترافیک )با درنظر گرفتن شرایط خاص( 
سایر اقشار جامعه با پرداخت هزینه خواهند توانست 
وارد محدوده شوند. در این گزارش ابتدا به شرایط ورود 
به محدوده طرح برای اقشار خاص خواهیم پرداخت و 
سپس وضعیت خودروها با دارا بودن معاینه فنی برتر را 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. آیا خودروهای تولیدی 
در کشورمان با قوانین سخت درنظر گرفته شده، واجد 

دریافت معاینه فنی برتر خواهند بود؟

     موانع سخت برای کسب سهمیه خبرنگاران
شاید یکی از اقشاری که دریافت مجوز طرح ترافیک 
برای آنها از نان شــب هم واجب تر باشد، خبرنگاران 
هســتند که به دلیل شــرایط کاری و همچنین قرار 
گرفتن بســیاری از ارگان ها و نهادهــای مرتبط به 
حوزه هایشــان در محدوده طرح ترافیک بارها و بارها 
در طول هفته مجبور به تردد در این مناطق هستند. 
طی سالیان اخیر و در دوره فعالیت شهرداری سابق، 
خبرنــگاران پرتعدادی با ارســال یــک معرفی نامه 
ازسوی رســانه مربوطه و بعد از طی سلسله مراتبی با 
هزینه ای اندک مجوز سالیانه طرح ترافیک را دریافت 
می کردند. اما اعضاء فعلی شــورای شهر و مسئوالن 
سازمان حمل و نقل ترافیک شــهرداری تهران بر این 
اعتقاد بودند که در دوره های قبلی بســیاری از افراد 
عادی ســاکن در تهران با گرفتن یک نامه از رسانه ها 
و بدون ســابقه خبرنگاری موفق به اخذ مجوز طرح 
ترافیک می شــدند؛ به همین خاطر در قوانین جدید 
سخت گیری های فراوانی برای تایید این موضوع درنظر 
گرفته شد و همین امر باعث شــد تا تعداد بسیاری از 
خبرنگاران واقعی هم از کسب سهمیه طرح ترافیک 
بازبمانند و این موضوع حــاال تبدیل به معضلی برای 
این قشر زحمت کش جامعه شــده است. این درست 

که شــهرداری تهران بعداز اعتراضات فراوان ازسوی 
خبرنگاران برای آنها تخفیف ویژه ای را درنظر گرفت 
اما نکته اصلی تعــداد پایین مجوز صادرشــده برای 
آنهاست و شــاید به جرئت بتوان گفت که تقریبا 50 
درصد افــرادی که صحت خبرنــگاری آنها از مراجع 
ذی صالح تایید شده اســت، نتوانستند مجوز ورود به 
طرح ترافیک در ســال جاری را دریافت کنند و این 
بخش هم مانند سایر اقشــار جامعه باید با پرداخت 
هزینه وارد این محدوده شوند. از جمله الزامات برای 
خبرنگاران ارائه معرفی نامه ازســوی رسانه یا انجمن 
صنفی مربوطه، ارائه 10 اثر با نام نویسنده طی 6 ماه 
اخیر و همچنین ارائه بیمه خبرنگاری بود. این درحالی 
است که بخش عظیمی از خبرنگاران در خبرگزاری ها 
یا سایت ها مشغول به کار هستند که درکنار اثر مربوطه 
نام آنها درج نمی شود؛ همچنین متاسفانه در بسیاری 
از رسانه ها بیمه به صورت خبرنگاری لحاظ نشده است 
و این دوعامل دردسر بزرگی را برای این قشر به وجود 
آورده است. اشکاالت در این باره به قدری زیاد بود که 
شهرداری تهران زمان اجرای طرح ترافیک را از نیمه 
فروردین )زمان اولیه اعالم شــده بــرای اجرای طرح 
جدید( دو مرتبه به تعویق انداخت و سرانجام هم این 
طرح با ایرادات فراوان استارت خورد. حتی پلیس راهور 
تهران بزرگ اعالم کرد برای بررسی ایرادات موجود، 
خودروهای بدون مجوز که تا پایان اردیبهشــت وارد 
محدوده طرح ترافیک می شــوند، در این مدت با آنها 
به صورت ارشادی برخورد خواهد شد و خبری از جریمه 
نخواهد بود، اما مسئوالن حمل ونقل شهرداری جریمه 
این خودروها را ضروری می دانستند. نکته مهم  دیگردر 
این باره افزایش باالی  صددرصدی مجوز برای اقشار 
عادی بود که این مســئله برخالف ادعای مطرح شده 
ازسوی مسئوالن مربوطه دررابطه با کاهش ترافیک 

و آلودگی هواست.

     هزینه ها چگونه محاسبه خواهد شد
در طرح قبلی هزینه ها به دو صورت اعمال می شــد. 
به این صــورت که خودروهایی که تا قبل از ســاعت 
10 صبح وارد این محدوده می شدند مبلغ بیشتری 
را پرداخت می کردند و خودروهایی که از ساعت 10 
به بعد و تا قبل از ساعت 1۷ یعنی پایان زمان طرح وارد 
این محدوده می شدند نســبت به بخش اول هزینه 
کمتری را پرداخت می کردند، امــا در مصوبه جدید 
شرایط تغییر کرده است. نکته مهم اینجاست که به 
زمان اجرای طرح ترافیک نسبت به سالیان گذشته 
۲ ســاعت اضافه شــده و زمان پایان طرح از ساعت 
1۷ به ساعت 19 تغییر یافته است. نکته دیگر اینکه 
اجرای طرح ترافیک در روزهای پنج شــنبه لغو شده 

مشکالت جدید در راه اخذ مجوز طرح ترافیک تهران در سال 97

مردودی 75 درصدی خودروها 
برای کسب معاینه فنی برتر
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اســت. هزینه ورود روزانه به محدوده طرح ترافیک 
برای خودروها به دو صورت محاســبه خواهد شد و 
خودروهــای دارای معاینه فنی برتــر از تخفیف ۲0 
درصدی بهره منــد خواهند بــود. در مصوبه جدید 
خودروهایی که در ســاعات اوج صبــح و عصر یعنی 
ساعت 6:30 صبح تا 10:00 صبح و همچنین 16:00 
تا 19:00در این محدوده تردد داشــته باشند یعنی 
مثال ورودشان ساعت 8 صبح و خروجشان ساعت 5 
عصر باشــد با معاینه فنی عادی مبلغ 36هزار تومان 
و با معاینه فنی برتر مبلــغ ۲8800 تومان پرداخت 
خواهند کرد. در موارد دیگر یعنــی وقتی خودروها 
در ساعت اوج صبح یعنی 6:30 تا 10:00 و اوج عصر 
یعنی 16:00 تا19:00 ورود و خروج داشــته باشند 
یعنی به طور مثال ســاعت ۷صبح وارد طرح شوند و 
ســاعت 9 صبح خارج شــوند یا 1۷ وارد شوند و 18 
:30خارج شــوند با معاینه فنی عادی مبلغ ۲۴هزار 
تومان و با معاینه فنی برتر مبلغ 19هزارو ۲00 تومان 
پرداخت خواهند کرد. هزینه پرداخت طرح ترافیک 
در ســاعات غیراوج )10:00 تــا 16:00( هم برای 
خودروهای دارای معاینه فنــی عادی 16هزار 800 
تومان و برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر13 
هزار و ۴۴0 تومان محاسبه خواهد شد. نکته اصلی این 
است که چه خودروهایی می توانند معاینه فنی برتر 
دریافت کنند تا از تخفیف ۲0 درصدی برای پرداخت 

عوارض روزانه بهره مند شوند؟

     آمار باالی مردودی ها در معاینه فنی برتر
  اما سوال اصلی اینجاست که اصال چه فرقی میان معاینه 
فنی عادی و برتر وجود دارد که این تسهیالت درراستای 
کاهش آلودگی هوا برای خودورهای دارای معاینه فنی 
برتر درنظر گرفته شده است؟ شاید بهترین کارشناس 
در این زمینه مدیرعامل ســتاد مرکــزی معاینه فنی 
خودروهای شهر تهران باشد. سید نواب حسینی منش 
باتوجه به ابهامات فراوان درباره اخذ معاینه فنی برتر 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به تفاوت های این مورد 
با معاینه فنی عادی گفت: »تفــاوت معاینه فنی برتر 
در مقایســه با معاینه فنی معمولی در بررسی میزان 
آالیندگی خودروها در دور موتور باال است. اگر خودروها 
به صورت عادی خواستار دریافت معاینه فنی باشند، 
میــزان آالیندگی خودرو به طور آرام مورد ســنجش 
قرار می گیرد و اگر خودرو موفق به پاس کردن حدود 
مجاز آالیندگی باشــد، موفق به کســب معاینه فنی 
می شــود. اما در معاینه فنی برتر این بررســی در دور 
موتور باال اتفاق می افتد و میزان آالیندگی خودرو در 
دور موتور باال چک می شود که هم اکنون تعداد زیادی 
از خودروها در دور موتور باال موفق به پاس کردن حدود 
مجاز آالیندگی نیستند و رد می شوند، به طوری که بر 
اساس مطالعات اولیه انجام شده، 50 درصد خودروها 
در شــهر تهران تنها از نظر میــزان آالیندگی در دور 
موتور باال رد می شوند که این عدد رقم بزرگی است.« 
این درحالی است که همه شرایط مردودی خودروها 
فقط مربوط به آالیندگی نمی شــود. با درنظر گرفتن 
ایراد فنی به ترمزها و سایر قطعات خودروها می توان با 
استناد به صحبت های مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه 
فنی خودروهای شــهر تهران ادعا کرد که درمجموع 
حدود ۷5 درصد یا به عبارت بهتر، سه چهارم خودروها 
درصورت اجرایی شدن معاینه فنی برتر و اجباری شدن 

آن، توان پاس کردن را در دور نخست نخواهند داشت.

     کاتالیست سالم راه اصلی اخذ معاینه فنی برتر
مشکل اصلی آالیندگی خودروها برای کسب معاینه 
فنی برتر چیست؟ حســینی منش در این باره گفت: 
خودرویی که کاتالیست غیرفعال داشته باشد موفق به 
پاس کردن استانداردها نخواهد شد؛ بنابراین خودرویی 
نظیر پراید نیز درصورت داشــتن کاتالیست فعال و 
عملکرد درست آن، به راحتی قادر به پاس کردن این 
معاینه فنی خواهد بود. حتــی خودروهایی که بیش 
از 10 سال از تولید آنها گذشته باشد درصورت پاس 
کردن این اســتانداردها قادر به دریافت معاینه فنی 

برتر خواهند بود. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی 
خودروهای شهر تهران درخصوص میزان مراجعه برای 
دریافت معاینه فنی هم گفت: باتوجه به اجرایی شدن 
طرح  lEZ در شهر تهران همه دارندگان خودرو برای 
دریافت معاینه فنی مجاب شــده اند، به طوری که در 
سال گذشته یک میلیون خودرو در تهران برای دریافت 
معاینه فنی مراجعه کردند که این رقم برای نخستین بار 
انجام شده است، اما از آنجا که شهرداری تهران نیازمند 
این بود که موضوع کسب معاینه فنی برتر را به عنوان 
یک بحث پیشرو و همچنین مشوق اجرایی کند، طبق 
آمار ارائه شده تا اواسط اردیبهشت ماه بالغ بر ۴5 هزار 
خودرو موفق به دریافت معاینه فنی برتر شــدند که 

فهرست آن در سامانه موجود است.

     وضعیت بهتر خودروهای داخلی
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر 
تهران به وضعیت بهتر خودروهای داخلی درکســب 
معاینه فنی برتر اشــاره کرد و گفت: »هم اکنون ۷0 
درصد خودروهایی که موفــق به دریافت معاینه فنی 
برتر شــدند در ردیف خودروهای داخلــی قرار دارند 
و باقــی در ردیف خودروهای خارجی قــرار دارند. بر 
این اساس اظهارات مطرح شده برخی رسانه ها مبنی بر 
اینکه تنها خودروهای خارجی موفق به کسب معاینه 
فنی برتر می شــوند صحت ندارد چراکه خودروهای 
داخلی که کاتالیســت آنها به خوبی نصب شده باشد، 
به راحتی موفق به دریافت معاینه فنی برتر می شوند. 
خودروها بایــد از لحاظ تنظیم موتور میزان باشــند 
تا بنزین نســوخته از انجین خودرو خارج نشود، این 
درحالی است که بسیاری از کاربراتورها و سیلندرها 
ســوخت را کامل نمی ســوزانند و احتراقی که کامال 
انجام نشده از موتور خارج شده و آلودگی تحت عنوان 
هیدروکربــن تولید می کند که بایــد این موضوع در 
تنظیم موتور مدنظر قرار گیرد؛ همچنین خودروهایی 
که شمع مناسب داشته و تنظیم موتور آنها به درستی 
انجام شده باشد و در عین حال کاتالیست فعالی داشته 
باشند نیز موفق به دریافت کســب معاینه فنی برتر 
خواهند شد.« هزینه دریافت معاینه فنی برتر همانند 
معاینه فنی معمولی ۲۲ هزار تومان بوده و این خدمات 
در همه مراکز معاینه فنی ارائه می شود. با این شرایط 
و تصمیمات اتخاذ شــده آیا می توانیم امیدوار باشیم 
که معضل آلودگی هوا در پایتخــت حداقل کمتر از 

قبل شود؟

شايد يکی از اقشاری كه 
دريافت مجوز طرح ترافیک 
برای آنها از نان شب هم 
واجب تر باشد، خبرنگاران 
هستند كه به دلیل 
شرايط كاری و همچنین 
قرار گرفتن بسیاری 
از ارگان ها و نهادهای 
مرتبط به حوزه هايشان 
در محدوده طرح ترافیک 
بارها و بارها در طول 
هفته مجبور به تردد در 
اين مناطق هستند. طی 
سالیان اخیر و در دوره 
فعالیت شهرداری سابق، 
خبرنگاران پرتعدادی با 
ارسال يک معرفی نامه 
ازسوی رسانه مربوطه و 
بعد از طی سلسله مراتبی 
با هزينه ای اندک مجوز 
سالیانه طرح ترافیک را 
دريافت می كردند
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گفت وگو

ایده تغییرشکل سمند براي شما از کجا شروع 
شد؟

داستان از زماني شروع شد که من سمند خریدم. 
همیشــه وقتي به ماشــین نگاه مي کردم فضاي 
خالي جلو ماشین جلب توجه مي کرد و به این فکر 
مي کردم که مي شــود براي طراحي این ماشین 
ایده هاي مختلفي را امتحان کرد. با توجه به عالقه اي 
که به ماشین هاي آمریکایي داشــتم از آنها الهام 
گرفتم و کار طراحي از همین جا شروع شد. طرح 
اولیه پروژه روی کاغذ کشــیده شــد و مهم ترین 
مســئله در این مرحله، این بود که در هیچ کدام از 
قسمت های کاپوت، گلگیرها، درب صندوق و برخی 
از دیگر قطعات، تغییری ایجاد نشود، زیرا عالوه بر 
افزایش هزینه مدت زمان انجام پروژه نیز بســیار 
طوالنی می شد و این مسئله یعنی حداکثر تالش 
برای جلوگیری از تغییر قطعات در روند فیس لیفت 
در میان خودروســازان مطرح دنیا و به خصوص 
خودروســازان ایرانی که امری نسبتاً شایع است، 
بنابراین بدون ایجاد تغییر در قطعات فلزی خودرو 
طرح های اولیه بررســی و نهایی شدند و کار روی 
خودرو آغاز شد. در آغاز کار به علت نیاز روزمره به 
خودرو و همچنین نیاز به جداسازی قطعاتی مانند 
سینی فن، سپر و چراغ ها و بقیه قطعات، اقدام به 
تهیه پایه ای چوبی شــد تا بتوان تمامی قطعات را 
روی آن سوار کرد و با استفاده از این پایه، به صورت 
دقیق و در ابعاد واقعی روند فیس لیفت را انجام داد.

پس از تهیه سینی فن و آماده سازی آن روی پایه، 
در قسمت پشــت چراغ برش و تغییرات عمده ای 
انجام شد و علت این تغییر ایجاد فضای کافی برای 
جاسازی چراغ های جدید بود. اعمال این تغییرات 

به علت حساس بودن بخش سینی فن در استحکام 
قسمت جلو خودرو و اتصال سایر قطعات، نیاز به 

دقت داشت.
درمدل سمندي که شما طراحي کردید بیشتر از 
سایر قسمت ها،  تغییراتي که در چراغ هاي خودرو 
ایجاد کردید،  جلب توجه مي کند،  درباره طراحي 

آن توضیح دهید: 
برای ساخت و نصب چراغ های جدید نیاز به داشتن 
نمونه ای از گلگیر و کاپوت حس می شد و درنتیجه 
برش هایی از آنها تهیه و نصب شد تا چراغ های جلو 
به صورت دقیق و بدون فاصله نصب شوند. در ادامه 
چراغ ها به صورت دستی ســاخته شدند و در این 

بخش از سیستم خودروهای بهروز مانند لنز )برای 
نورپایین( و دی الیت استفاده شد تا جلوه ای زیباتر 

به نمای جلو خودرو بدهد.
بعد از طراحي چراغ ها چه مراحلي انجام شد؟

قسمت بعدی سپر جلو بود که از سپر سمند بهعنوان 
زمینه این کار استفاده شد. قسمت باالیی سپر دچار 
تغییرات وسیعی شد که طی آن فلپ ها حذف شدند 
تا خودرو نمای بهروزتری به خود بگیرد و قطعات 
پالستیکی جدیدی که با جست و جوی زیاد تهیه 
شده بودند، به سپر جوش داده شد و این قسمت از 
کار بعداز یک سال و نیم و با اعمال تغییرات وسیع در 
دیاق سپر پایان یافت. در ادامه جلو پنجره و مجموعه 
پالستیکی صندوق عقب و قســمتی از چراغ های 
عقب به صورت دستی و بادقت و وسواس ساخته 
شدند تا با تمام شدن این مراحل به سراغ سپر عقب 
که بخش پایانی کار بود برویم. در این بخش نیز قاب 
پالک جدید به سپر عقب که متعلق به سمند سورن 
بود منتقل شد، ضمن اینکه در نمای جانبی سپرها، 
چراغ هایی مشــابه آنچه در برخی از خودروهای 
آمریکایی مشاهده می شود نصب شد تا خودرو در 
نمای جانبی، هماهنگی بیشــتری با چهره جدید 
خود پیدا کند. در آخرین مرحله کار رنگ آمیزی 
قطعات به پایان رسید و بعد از نصب قطعات، خودرو 
با چهره جدید خود آشنا شد. تمام دغدغه ام در این 
زمینه این بود که اســکلت فلزي ماشین تغییري 

نکند. 
وقتي با سمندي که خودتان طراحي کردید،  در 
سطح شهر تردد مي کنید، واکنش مردم نسبت 

به آن چیست؟
تمام این پــروژه را به غیراز مرحلــه رنگ آمیزي 
به صورت انفرادي و با هزینه شخصي خودم انجام 
دادم،  در تمام مراحل مطمئن بودم در ایران تنها 

گفت وگو با جواني که طراحي سمند را زیرورو کرد

خودروي ملي با ظاهر اختصاصي
سال 1381، ســمند به عنوان خودروي ملي ایران به بازار عرضه شد، 
اما از آن زمان تاکنون در روند 16 ســاله اي که این خــودرو تولید و 
روانه بازار مصرف مي شود، همواره شکل ظاهري خود را حفظ کرده و 
مدل هاي مختلف آن با اندك تغییراتي در ظاهر همراه بودند. به طوري 
که گاه تشخیص سمند سورن از ســمت ال ایکس با دشواري همراه 
است درنهایت نتیجه چنین وضعیتي کار را به آنجا رســاند که برخي از سمندسواران به این فکر 
افتادند براي تغییرشکل ظاهري خودروي شان،  آستین همت باال بزنند و خودشان به میدان رقابت 
براي طراحي تازه این خودرو قدم گذارند. اراده اي که در عمل موفقیت آمیز هم بود و نشان داد با 
اندکی هزینه و خالقیت مي شود از ســمند هم یک ظاهر متفاوت ساخت. علي اعتمادي،  یکي از 
سمندسواران اهل استان قم است که چند سال پیش شروع به طراحي جدید براي ظاهر خودروي 
شخصي خود کرد،  طرحي که ابتدا یک حدس و گمان روي کاغذ بود و مشخص نبود که بشود آن را 
اجرایي کرد یا خیر اما با کمي تالش،  خط و خطوط روي کاغذ جان گرفتند و کار به آنجا کشــید که 
سمند با ظاهر جدیدي که اعتمادي براي آن دســت و پا کرده بود،  سر از کارخانه تولید این خودرو 
درآورد و سازندگان اصلیش را متعجب کرد. حاال این طراح جوان براي خودش بروبیایي دارد و با 
کمک صفحات اجتماعي مانند اینستاگرام،  هنر و مهارت خود را در اختیار عموم قرار داده است؛ به 
این ترتیب با صرف یک ساعت زمان و هزینه اي معادل سه میلیون تومان مي شود سمند جدیدي از 
او تحویل گرفت که تمام ساختارهاي ظاهري خودرو را درهم شکسته است. اعتمادي در گفت و گویي 
که با مجله راز صنعت داشت از ایده اولیه طرح،  مراحلي که طي کرد و داستان هایي که حین انجام 

کار برایش رقم خورد صحبت کرد که در ادامه مي خوانید:

 ريحانه جاويدی
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همین یک نمونه از ســمند با این شکل ظاهري 
وجود دارد، با اینکه هیچ ســابقه اي در این حوزه 
نداشتم و رشته تحصیلي من هم مرتبط با خودرو و 
طراحي آن نبود،  اما نتیجه کار برایم رضایت بخش 
است. واکنش مردم به خصوص جوانان در مواجهه 
با چهره جدید این خودرو بســیار جالب اســت. 
بسیاری از آنها در برخورد اولیه متوجه هویت اصلی 
خودرو نمی شوند و یعني زمان مي برد تا بفهمند 
این ماشین همان سمندي اســت که ما به عنوان 
خودروي ملي مي شناســیمش، حتــی برخی از 
این دوســتان آن قدر کنجکاو هستند که مجبور 
مي شــوم توقف کنم و درباره مراحل تغییرشکل 
به آنها توضیح دهم. نکته جالب اینکه بعداز اینکه 
کمي درباره طراحي جدیدي که براي سمند انجام 
دادم صحبت مي کنم همه از فروشي بودن خودرو 
پرس و جو مي کنند. به همین دلیل هم باتوجه به 
استقبالي که شد تصمیم گرفتم نتیجه تجربه خود 
را براي دیگران هم انجــام دهم و به نوعي کار را به 

تجاري سازي و بهره برداري اقتصادي برسانم.
آیا ســازندگان اصلي خودروي سمند هم  در 
جریان کار شما قرار گرفته اند؟ واکنش آنها چه 

بود؟
باوجود اینکــه طرح جدیــدم را در اداره مالکیت 
معنوي قــوه قضائیه ثبت کرده بــودم و هربار در 
شهر تردد مي کردم،  با استقبال بسیاري از طرف 
مردم مواجه مي شــدم اما مطمئن بودم که براي 
شــرکت ها داخلي اصال اهمیتي ندارد که یک نفر 
بدون هیچ سررشته اي در طراحي خودرو توانسته 
اســت به خودروي ملي ظاهر جدیدي ببخشد،  
به همین دلیل هم اصال تصمیم نداشــتم ســراغ 
شرکت هاي خودروسازي بروم، اما استقبال مردم 
و این موضوع که فکر مي کردند کارخانه سازنده،  

طرح جدیدي از سمند را تولید کرده است،  ترغیبم 
کرد که یک بار هم که شده شانسم را امتحان کنم؛ 
به همین دلیل به کارخانه ســازنده سمند رفتم، 
مسئوالن این کارخانه بعداز اینکه مدارک مربوط 
به طراحي را مطالعه کردند و سمند جدید من را 
دیدند،  متعجب شدند و از من خواستند یک فرم 
درخواســت همکاري پر کنم و اعالم کردند،  دو 

روز بعد با من تماس مي گیرند اما هنوز هم بعد از 
گذشت یک سال هیچ تماسي با من گرفته نشده 

است.
ایجاد چنین تغییري،  ساختار فني و ایمني ماشین 

را تغییر نمي دهد؟
من تا امروز از این ماشین استفاده کردم و مرتب 
در جاده رانندگي کردم اما به نکته اي که نشــان 
دهد ایمني خودرو کم شده است برنخوردم. نکته 
جالب اینکــه چون ورودي هواي ســپرهاي جلو 
ماشین بیشتر شده،  موتور خنک تر است که درواقع 
مي توان گفت نه تنها ایمني خودرو کم نشده بلکه 

به نوعي ایرادهاي آن هم گرفته شده است.
فکر مي کنید علت ضعف خودروسازان داخلي در 

طراحي خودرو چیست؟
 به نظر من آن چیزي که مهم تریــن نکته درباره 
تولید خودرو در ایران محســوب مي شــود، این 
است که بازار خودروسازي در ایران رقابتي نیست. 
محصوالت در انحصار دو کارخانــه تولیدکننده 
هستند و مصرف کننده به جز اینکه از محصوالت 
آنها استفاده کند،  گزینه دیگري ندارد. همین امر 
سبب مي شود خودروسازان ضرورت ارتقاء کیفیت 
چه از نظر فني و چه از نظر ظاهري را حس نکنند. 
به هرحال مردم به ماشین نیاز دارند،  این شرکت ها 
چه تغییري در محصول خود بدهند و چه ندهند،  
مردم مجبور هستند از آنها خرید کنند؛ بنابراین 
در چنین بــازار انحصاري که برتر بــودن و بهتر 
شدن معنا ندارد،  نمي توان توقع داشت که صنعت 
خودروسازي در زمینه هایي مانند طراحي خودرو 
هزینه کند،  طراح کاربلد استخدام کرده و بخواهد 
نوآوري به خرج دهد، در واقع اصل بر این است که 
با کمترین هزینه یک خودرو تولید شده و به دست 

مردم برسد.

برای ساخت و نصب 
چراغ های جديد نیاز به 
داشتن نمونه ای از گلگیر 
و كاپوت حس می شد و 
درنتیجه برش هايی از 
آنها تهیه و نصب شد تا 
چراغ های جلو به صورت 
دقیق و بدون فاصله نصب 
شوند. در ادامه چراغ ها 
به صورت دستی ساخته 
شدند و در اين بخش از 
سیستم خودروهای بهروز 
مانند لنز )برای نورپايین( 
و دی اليت استفاده شد تا 
جلوه ای زيباتر به نمای جلو 
خودرو بدهد
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برون مرزی

در بخش برون مرزی می توانید گزارش هايی از مســابقات مهم 
خودرويی دنیا بخوانید.همچنین در هر شماره در مورد خودروی 
ســلبريتی های جهانی گزارش های ويژه به همراه تصاويرشــان 
خواهید خواند كه در اين شماره نوبت به رونالدو رسیده است.
صفحه اخبار خودروهای خارجی نیز قســمت ديگر پرونده برون 

مرزی راز صنعت است.
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پرونده
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اخبار خارجی

مناسب به نظر نمی رسد. این فضا برای یک 
فرد بزرگ سال بسیار تنگ و خسته کننده 
است و همان طور که مطرح شد در مقایسه 
با خودرویی مانند اشکودا کودیاک فضای 
کمتری در اختیار سرنشینان قرار می دهد. 
در این بخش فضای خوبی برای ســر و 
شانه یک بزرگ سال وجود ندارد و هیچ 
فضایی برای پاهای تان شــکل نگرفته 
است. ردیف سوم این خودرو قطعا برای 
کودکان ساخته شده است. فضا همچنان 
در ردیــف دوم نیز دغدغه بســیاری از 
سرنشینان اســت. فضای زیادی برای 
سر و پای مســافران وجود ندارد، اما این 
بخش فضای بیشــتری نسبت به ردیف 
ســوم در اختیار مســافران قرار خواهد 
داد. صندلی های ردیف دوم نیز قابلیت 
تنظیمات ساده ای را دارند و تکیه گاه آنها 

به ســمت عقب تغییر حالت داده و کل 
صندلی به شکل کشویی به عقب حرکت 
می کند. درصورت تا کردن صندلی های 
عقب فضــای خوبی برای اســتفاده در 
اختیار خواهید داشــت. دستگیره های 
الزم، پورت USB، فضای تجهیزات زاپاس 
و فضای ویژه برای چراغ قوه نیز در محفظه 
بار تعبیه شــده اســت؛ بنابراین فضای 
محفظه بار با خواباندن صندلی ها کافی و 
کاربردی ظاهر شده و رضایت شما را جلب 
خواهد کرد. در فضــای جلو این خودرو، 
تجربه مشــابهی را با دیگر خودروهای 
فولکس واگن شاهد هستیم. فضای ذخیره 
موجود روی درهای خودرو به اندازه کافی 
بزرگ هســتند و می تــوان یک بطری 
بزرگ آب را به راحتی در این بخش قرار 
داد. پوشش فرمان این خودرو همچنان 

دوست داشتنی است، اما پالستیک به کار 
رفته در فضای درونی هنوز ارزان به نظر 
می رســد. خودرو در مرکز داشبورد به 
یک صفحه نمایش 8 اینچی با گرافیک 
روشن مجهز است. کار با این سامانه ساده 
بوده و قابلیت سازگاری با کارپلی اپل و اتو 
اندروید را دارد. شما همچنین می توانید 
با کمک سامانه ناوبری خودرو اطالعات 
زیادی درخصوص مسیر به دست آورید. 
شما در این خودرو همچنین به سامانه 
کنترل کروز، ســامانه تهویه هوای سه 
ناحیه ای دسترسی خواهید داشت. این 
خودرو به یک موتــور ۲ لیتری دیزلی با 
توانایی تولید 150 اسب بخار  با قابلیت 
محرک چهارچرخ مجهز است و در حالت 
فول آپشن قیمت آن به 33 هزار پوند در 

کشور انگلستان می رسد.

رونمایی از 
فولکس واگن 
تیگوان با 7 صندلی

ارتقاهایی را نیز برای خودروهای دیگرش 
درنظر دارد تا عملکــردی بهتر از خود 
نشان دهد؛ اما اخیرا در میان قدبلندهای 
این برند، شاهد ورود یک تازه وارد به نام 
»اف- پیس« SVR هستیم که در نسخه 
۲019 یک مدل برتر اجرایی محسوب 
می شود. این خودرو دارای یک موتور 5 
لیتری V8 سوپرشارژ 5۴۲ اسب بخاری 
است در ۴.1 ثانیه به شتاب صفر تا 100 
کیلومتر می رســد و با بیشینه سرعت 
۲83 کیلومتر بر ساعت به حرکت خود 
ادامه می دهد. تغییــرات »کاونتری« - 
شــهر صنعتی جگوار در انگلیس- روی 
مدل SVR اف- پیس تنهــا به قدرت 
موتور ختم نمی شود. آنها روی مدل های 

جدید ۲019 یک سیستم کنترل کروز 
تطبیقی جدید و سامانه کمکی فرمان 
را نیز تعبیه کرده اند. سامانه حرکت بین 
خطوط و ویژگی حرکــت - توقف برای 
انجام فرامین روزانه مورد نیاز نیز از دیگر 
فناوری های بــه کار رفته در این خودرو 
هستند. ســامانه ترمز اضطراری جدید 
نیز می تواند در ســرعتی بیش از 160 
کیلومتر در ساعت کاربردی و موثر ظاهر 
شود. در نســخه های ۲019 اف- تایپ 
SVR، نمایشگر اطالعات و سرگرمی 10 
اینچی به صورت استاندارد ارائه می شود. 
آینه  دید عقب به صورت بدون قاب ظاهر 
شــده  و پدال های فلزی، کف پوش های 
برجســته، دکمه های کرومی صندلی، 

تریم فیبر کربنی درها در زیبایی خودرو 
نقش دارند. تمامی نسخه های بنزینی 
دارای فیلتر ذرات بــوده و برخی از آنها 
گنجایــش دریافت بیــش از 8۲ لیتر 
سوخت را دارند. نیک کولینز مدیر ارشد 
خط تولید اف - پیــس در این خصوص 
گفت: عملکرد این خودروی جگوار در 
سراسر جهان تحسین برانگیز بوده و باعث 
کسب جوایز بین المللی زیادی شده است.

 SUV وی افزود: ما امنیت پرفروش ترین
خود را ارتقاء دادیم و با افزایش تجهیزات 
ویژه به  راحتی فضــای داخلی افزودیم. 
قیمت پایه این خودرو درحال حاضر در 
انگلیس حدود 36.5۲0 پوند )50 هزار 

دالر( است.

شاسی بلند جدید 
جگوار در راه است

درحالی کــه تیگوان فعلــی نقش یک 
رقیب قدر در میــان SUV 9 کامپکت 
غیربرجســته را بازی می کند، نســخه 
»آل اســپیس« آن با تبدیل به یک مدل 
۷ صندلی کمی چالشی ظاهر شده است. 
در راستای بررسی یک تیگوان آل اسپیس 
۲018 با موتور دیزلی ۲ لیتری TDI اولین 
نتیجه ای که به دســت می آورید، فضای 
کمتر خودرو در ردیف عقب نســبت به 
رقیبی مانند اشکودا کودیاک است. این 
خودرو حدود 30 سانتی متر از یک تیگوان 
معمولی بلندتر است که نتیجه آن ارائه 
یک مدل ۷ صندلی و پرداخت هزینه ۲ 
هزار پوند اضافه برای آن است. قیمت پایه 
این خودرو در کشوری مانند انگلستان از 
۲9 هزار پوند شــروع می شود. در ردیف 
سوم این خودروی ۷ صندلی اوضاع چندان 

آیا هنوز از تصمیم جگــوار برای ورود به 
بازار کراس اوورها متقاعد نشده اید؟ پس 
بهتر است به عملکرد چند سال گذشته 
جگوار نگاهی انداخته و به مسئله پرفروش 
بودن مــدل »اف- تایپ« بیندیشــید. 
آنچه که مسلم اســت، عملکرد خوب 
جگوار درعرصه ســاخت کراس اوورها 
و ظهور مدل هــای جدیــد آن در بازار 
برترین هاست. درحال حاضر مدل های 
تمام الکتریکــی »آی- پیس« در زمره 
SUV های جگوار هستند و همگان از 
آن به عنوان یک خودروی خوب با قابلیت 
حرکت در ارتفاع سخن می گویند. این 
روند حکایت از موفقیت این شرکت در 
سطحی باالتر دارد و جگوار اعالم کرده که 
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داشت، اما ســقف طویل تر و محفظه بار 
بیشتر باعث کاربرد بهتر آن خواهند شد. 
انتظار نداریم پژو 508 استیشن محفظه 
باری در حد اشکودا ساپرب داشته باشد 
و حدس می زنیم تأکید بیشتر آن به جای 
حجم باالی صندوق روی طراحی و شیک 
بودن باشــد. از دیدگاه بصری، بیشــتر 
خودروهایی با قالــب لیفت بک، عناصر 
مشترکی را از استیشن ها به ارث می برند. 
هنوز مشخص نیست که طراحی بخش 
و نمای عقبی این خودروی استیشــن 
چه شکل و شمایلی خواهد یافت، اما اگر 
این خودرو در راستای تکمیل مجموعه 
جدیدی از مدل های ســدان و لیفت بک 

508 باشد، انتظار ظاهری شیک و زیبا را 
از 508 استیشن داریم. از طرفی احتمال 
می دهیم برخی از فضاهای بهینه داخلی 
در این نســخه از 508 پژو قربانی ظاهر 
شیک بیرونی شوند. در مدل لیفت بک، پژو 
508 فضایی حدود ۴8۷ لیتر را در محفظه 
بار در حالت استقرار صندلی های عقب ارائه 
می دهد. این درحالی ست که پیش بینی 
می شــود این میزان در حالت استیشن 
به مراتب افزایش یابد. با این وجود حجم 
محفظه بار این خودرو افزایش قابل توجهی 
نسبت به نسخه استاندارد خواهد داشت. 
خود مدل اســتاندارد نیز کاربردی تر از 
نسل قبلی است. 508 جدید همچنین 

با محفظه بــار ۴8۷ لیتــری جادارتر از 
نسل قبلی با محفظه ۴۷3 لیتری است. 
احتمال دارد روی مدل های استیشــن 
508 پژو شاهد همان موتورهای موجود 
در لیفت بک 508 باشــیم. در نتیجه، ما 
بــا دو نوع موتــور بنزینــی 1۷۷ و ۲۲۲ 
اسب بخاری و سه مدل دیزلی 1۲8، 158 
و 1۷6 اسب بخاری مواجه خواهیم بود. از 
طرفی احتمال ورود یک نسخه پالگین- 
هیبرید از این خودرو در دورهای انتهایی 
ارائه آن نیز دور از انتظار نیست. خودروهای 
استیت یا واگن معموالً بر پایه  سدان  ها یا 
هاچ بک ها ساخته شده و کمی طویل تر 

از برادران سدان یا هاچ بک خود هستند.

معرفی پژو ۵08 
استیشن در 
پاریس 

در ارائه چنین طرح های بلندپروازانه ای 
تنها نیست. بوئینگ، ایرباس و تعدادی از 
استارتاپ های هواپیمایی نیز قصد دارند 
در این زمینه رقابت کنند. از سوی دیگر، 
اوبر قصد دارد که استفاده از هواپیماهای 
عمود پرواز )VTOL( را برای حمل افراد 
در اطراف مراکز شــهری دنبال کند. این 
هواپیماها الکتریکی خواهند بود تا میزان 
انتشــار نویز و کربن را تا حداقل ممکن 
کاهش دهند، دارای دو یا چهار صندلی 
هستند و مسافران را در مسافتی حدود 
96 کیلومتر بین پد های پرتاب اختصاصی 
به نام اسکای پورت )Skyports( حمل 
می کنند. این میزان به عنوان نقطه شروع 
پروژه تاکســی پرنده درنظر گرفته شده 
است. با افزایش چنین خدماتی برای بلند 
شدن از ســطح زمین، ترافیک هوایی در 
مراکز شهری بیش تر خواهد شد و به همین 

علت ناسا نیز وارد این پروژه می شود. این 
سازمان به مدت چند سال در حال کار روی 
سیستم های مدیریت ترافیک هواپیماهای 
بدون سرنشین مانند پهپادها بوده است و 
سال گذشته نیز قراردادی با اوبر امضاء کرد 
تا این کار را برای پروژه تاکسی پرنده انجام 
دهد. در این پروژه از اختصاص فضای پرواز 
در ارتفاع مشــخصی برای اهداف خاص 
صحبت می شــود؛ به این معنی که یک 
کانال کم ســرعت از فضای پرواز هوایی 
برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشــین 
مخصــوص ســرگرمی و تصویربرداری 
اختصاص می یابد، کانالی با سرعت باالتر 
و ارتفاع باالتر بــرای هواپیماهای بدون 
سرنشین مخصوص حمل کاال و سپس 
کانالــی دیگر برای پرواز تاکســی پرنده 
درنظر گرفته خواهد شد. اوبر قبال گفته 
است که تاکســی های پرنده این شرکت 

در ارتفاعی زیر 3 هزار متر پرواز خواهند 
کرد. ناسا و اوبر قراردادی امضاء کرده اند 
که این پروژه را برای فضای هوایی واقعی 
درنظر می گیرد. تحت توافقنامه جدید، اوبر 
اطالعات و برنامه های خود را درمورد یک 
شبکه به اشتراک گذاری حمل ونقل شهری 
به سازمان همکار ارائه می دهد و ناسا این 
اطالعات را با مدل ســازی هواپیماهای 
خود ترکیب می کند تــا ترافیک هوایی 
هواپیماهای سبک را در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی داالس فورت ورث شبیه سازی 
کند. سال ۲0۲0 زمانی است که اوبر قصد 
دارد فعالیت خدمات تاکسی پرنده خود را 
با همکاری خلبانانی در شهرهای دوبی، 
داالس و لس آنجلس آغاز کند؛ اگرچه این 
زمان بندی درحال حاضر بسیار بلندپروازانه 
به نظر می رسد، اما اوبر قصد ندارد از برنامه 

خود دست بردارد. 

اوبر و ناسا درحال 
ساخت تاکسی پرنده

انتظار می رود، پژو در نمایشگاه خودروی 
پاریس یک نســخه از استیشن )واگن( 
508 را با استایلی متفاوت معرفی کند. 
کمپانی فرانسوی پژو که در ماه های پیش 
یک نمونه چشمگیر از »لیفت بک« 508 
را در نمایشــگاه خودروی ژنو به نمایش 
درآورده و توانسته بود جمعیت زیادی را 
به ســمت خود جلب کند اینک با همان 
فضای داخلی برجســته و همان استایل 
جذاب خارجی تالش دارد ترکیبی بسیار 
کاربردی تر از پــژو 508 را در قالب یک 
نسخه استیشن ارائه دهد. نیازی به گفتن 
نیست که استایل نسخه استیشن 508 
تفاوت زیادی با نسخه استاندارد نخواهد 

اوبر از چند طرح مفهومی در زمینه تاکسی 
پرنده و همکاری با سازمان فضایی ناسا 
خبر داد. پروژه تاکســی پرنده اوبر برای 
سال ۲0۲0 برنامه ریزی شده است. به نظر 
می رســد که اوبر عالوه بر دردسرهایی 
که در زمینه توســعه فناوری خودروی 
خودران داشته است، همچنان به دنبال 
بلندپروازی های خود می رود. اوبر، اخیرا با 
برگزاری کنفرانس الویت )Elevate( در 
لس آنجلس خبرساز بود. در میان خبرهایی 
که از این رویداد منتشر شد، عقد قراردادی 
جدید با ناسا و برنامه ریزی برای رونمایی 
از چند طرح مفهومی تــازه وجود دارد. 
این طرح ها که احتمــاال در قالب پروژه 
تاکســی پرنده اجرا خواهند شد، بیشتر 
شبیه هواپیما هستند. اوبر اولین بار در سال 
۲016 از برنامه های خود برای اجرای پروژه 
تاکسی پرنده رونمایی کرد و درحال حاضر 
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پوتین برای چهارمین بار بر مسند ریاست جمهوری روسیه 
تکیه زد و در اولین روز ریاست دوره جدید یک مهمان ویژه 
داشــت. »لیموزین رئیس جمهور«. این خودرو در قالب 
بخشی از پروژه »کورتج« توسعه یافته و در اولین حرکت 
خود رئیس جمهور جدید روسیه را به قصر بزرگ کرملین 
انتقال داد. این خودرو تاحدی به مدل رولزرویس شــبیه 
اســت و از یک جلوپنجره بزرگ مستطیلی بهره می برد. 
جلوپنجره از اطراف به چراغ های برجسته LED مجهز است 
و دریچه های بزرگ هوا در آن با یک قاب پهن کرومی احاطه 
شده اند. اگر در همین نما نگاه تان را کمی عقب تر ببرید، با 
یک در حجاری شده موتور و جایگاه نصب پرچم روی گلگیر 
مواجه خواهید شد. آینه و چرخ ها در این خودرو نیز با الهام 
از مدل های رولزرویس ساخته شده اند. از ویژگی های این 

خودرو می توان به تریم کرومی و روشــن دور پنجره ها و 
یک نوار باریک کرومی در طول و محیط خودرو اشاره کرد. 
چراغ های اضطراری LED و طیف گسترده ای از آنتن های 
سقفی برای ارتباطات امنیتی از شگفتی های این خودرو 
به شمار می آیند. مشــخصات فنی این خودرو هنوز مورد 
تائید قرار نگرفته اند، اما راشا تودی پیشنهاد کرده که خودرو 
می تواند در چند روز آینده در معرض دید عموم قرار بگیرد. 
با صرف نظر از آنچه که در زیر در کاپوت؛ خودرو را به حرکت 
درمی آورد، عکس ها گذشــته از فضای درونی لوکس با 
صندلی های چرمی، از تریم چوبی و برجستگی های متالیک 
خبر می دهند. مســافران عقبی روی ۴ صندلی روبه روی 
پوتین می نشینند و صندلی ها توسط کنسول های مجزا از 
هم جدا خواهند شد. لیموزین ریاست جمهوری تنها یکی 
از محصوالت پروژه کورتیج است و انتظار داریم به زودی 
سدان های مرسوم بیشتر، کراس اوورها و حتی مینی ون های 

متفاوت را در دیگر ابعاد این پروژه ببینیم.

وقتی بیشتر سران دنیا، خریدار ماشین های آلمانی باشند 
فکر می کنید خودشان ســوار چه ماشینی می شوند؟ در 
آلمان سران ایالت های مختلف بسته به محل فرمانداری شان 
نوع ماشین خود را انتخاب می کنند. بعضی ها طرفدار بنز 
هستند و عده ای دیگر ب ام و را ترجیح می دهند. انتخاب 
گروهی هم »آئودی« است، مثل خانم صدراعظم که این 
روزها یک خودروی آئودی »A8« دارد؛ ماشینی که خیلی 
بیشتر از قیمت معمولی اش برای دفتر صدارت آلمان آب 
خورده، چراکه آنگال مرکل کلی آپشــن اضافی روی این 
ماشین می خواست و تهیه هرکدام کلی هزینه می برد. البته 
آئودی هم برای خانم صدراعظم کم نگذاشته. ماشین مرکل 

یکی از معدود ماشین های دنیاست که اگر به هر دلیلی خانم 
صدراعظم نتواند از آن خارج شود یا حادثه ای برایش پیش 
بیاید، سیستم امنیتی اش به تمامی مراکز پلیس دوروبر خبر 
می دهد، ضمن اینکه به خاطر عالقه او به موسیقی، سیستم 
پخش ماشین موزیک را به صورت ارکسترال پخش می کند. 
نسخه دیزلی این خودرو قدرت ۲68 اسبی و گشتاور 600 
نیوتون متری داشته که باعث می شود شتاب صفر تا 100 
کیلومتر در ساعت خودرو در 5.9 ثانیه ثبت شود و مصرف 
سوخت ترکیبی خودرو به 5.6 تا 5.8 لیتر در صد کیلومتر 
برسد. از طرف دیگر پیشرانه 6 سیلندر قدرت 3۴0 اسب 
بخاری و گشــتاور 500 نیوتون متری داشته و شتاب آن 

در 5.6 ثانیه ثبت می شــود. البته شتاب نسخه طویل تر 
A8 جدید یک دهم ثانیه بیشتر بوده و مصرف سوخت این 
مدل نیز به ۷.5 تا ۷.8 لیتر در هر صد کیلومتر می رسد. هر 
دو پیشرانه از یک استارتر آلترناتوری استفاده می کنند که 
در قلب ساختار الکتریکی ۴8 ولتی جای گرفته است. این 
سیستم درواقع باعث ایجاد یک ساختار هیبریدی مالیمی 
می شود که دوباره روشن شدن پیشــرانه را نرم می سازد؛ 
همچنین سیستم استارت/اســتاپ وجود داشته و البته 
قدرت 16 اسب بخاری نیز از طریق بازیابی انرژی سیستم 
ترمز به دســت می آید. بنا به ادعای آئودی، استفاده از این 
تکنولوژی ها باعث می شود مصرف ســوخت تا 0.۷ لیتر 
کاهش یابد، اما به نام گذاری جدید آئودی نیز اشاره کنیم 
A8 با پیشــرانه دیزلی نام A8 50 TDI کواترو را خواهد 
داشت و مدل بنزینی A8 55 TFSI کواترو خوانده خواهد 

خودرویی که دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا از آن اســتفاده می کند،  لقب هیــوال را ازآن خود 
کرده و »کادیالک وان« نام دارد. این خودرو، یک پادگان 
قابل حمل و نقل اســت که وزن آن 8 تُــن و ارزش آن به 
یک میلیون  وپانصدهزار دالر می رسد. در این خودرو مخازن 
گاز اشک آور وجود دارد که درصورت تجمع معترضان در 
اطراف خودرو، از آن استفاده شود؛ همچنان که در این خودرو 
سالح های جنگی وجود دارد. درون این خودرو، دو ظرف 
حاوی مقداری خون، متناسب با گروه خونی رئیس جمهوری 
است تا درصورت زخمی شدن وی، راننده خودرو که آموزش 
کمک های اولیه را دیده است، بیدرنگ مانند یک پرستار وارد 
عمل شود. اطالعات درخصوص این لیموزین که شرکت 
جنرال موتورز، یــک کاروان 1۲ عــددی آن را به قیمت 
15 میلیون دالر به فروش رساند، در شماری از رسانه های 
آمریکایی منتشر شده اســت. این هیوال که آن را می توان 
نمونه ای کوچک و قابل حمل از کاخ ســفید نامید، دارای 
لوله های اکسیژن است که ساعت ها می تواند به دور از محیط 
خارجی کار کند؛ همچنان که در زیر این خودرو از فلزی 
استفاده شده که دربرابر هرگونه انفجار احتمالی مقاوم است. 
در این خودروی زرهی، به مانند تانک ها و دیگر خودروهای 

لیموزین جدید پوتین

کلکسیون خودروهای آلمانی مرکل

»کادیالک وان« ترامپ
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پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، شجاعانه از خودروی سنتی پاپ موبیل ساخت مرسدس خود 
دست کشیده و متواضعانه، یک هیوندای سانتافه تغییرشکل یافته کانورتیبل را جایگزین آن کرده است. 
البته وی در سفر آسیایی امسال خود هم سوار بر یک پاپ موبیل کیا سورنتو و حتی ایسوزو D-MAX و 
کیا سول شده بود. شاید تعجب کنید که ببینید این خودرو فاقد اتاقک شیشه ای ضدگلوله است که در 
خودروهای قبلی پاپ می دیدیم. دلیل این امر این است که پاپ جدید، نمی خواهد حتی توسط یک حصار 
شیشه ای از مردم جدا شود. شیشه های ضدگلوله از سال 1981 و سوءقصد به جاِن پاپ ژان پل دوم مورد 
استفاده قرار می گیرند، اما پاپ می گوید که چیزی برای ازدست دادن ندارد. پاپ موبیل جدید، تنها سانتافه 
کانورتیبل ساخته شده است و قاعدتاً به محصولی برای جایگزینی کراس اوور کانورتیبل بازنشسته نیسان 
مورانوی کراس کابریولت مبدل نخواهد شد. این ماشین دارای موتور ۲.۲ لیتری CRDi چهار سیلندر 
توربودیزل استاندارد است. دو صندلی در جلو و سه تا در عقب دارد و تغییرات خاصی به جز برداشتن سقف 
و قرار دادن رکاب های اضافی و رول بار سقف روی آن صورت نگرفته است. در همین حال شرکت ایتالیایی 
المبورگینی یک دستگاه هوراکان 165 هزار پوندی را به پاپ اهداء کرده است. البته پاپ فرانسیس کماکان 
سوار »پاپ  موبیل« خود خواهد شد و قصد ندارد شتاب 0 تا 100 کیلومتر 3 ثانیه ای این سوپراسپرت را مورد 
آزمون قرار دهد. پاپ این خودرو را برکت داده و واتیکان قصد دارد آن را در حراج ساتبی به فروش گذشته و 

عواید آن را خرج مسیحیان عراقی قربانی داعش کند.

اولین روزی که ناریندرا مودی نخست وزیر هندوستان در 
سمت جدیدش وارد خیابان های شهر شد، مردم دهلی نو 
انگشت به دهان و مات مانده بودند. هندی ها که تا پیش از 
این سران کشورشان را فقط در بنزهای ساده دیده بودند، 
این بار نخست وزیر تازه وارد را سوار بر یک »ب ام و« سری ۷ 
می دیدند که با شکوه و ابهت عجیبی در خیابان ها جوالن 
می داد؛ آن هم برعکس شعارهای آقای »نارندرا مودی« که 
از ساده زیستی در زندگی می گفت. واکنش های مردم آنقدر 
زیاد بود که همان شب در اخبار رسمی اعالم شد انتخاب 

ماشین نخست وزیر به دست خودش نبوده و حزب حاکم برای محافظت بیشتر از او چنین تصمیمی گرفته. 
یک »ب ام و«ی عجیب که در برابر هرگونه حمله تروریستی ایمن بود؛ از بمب و نارنجک بگیر تا آتش سوزی و 
تیراندازی. با سنسورهایی حرارتی که وجود هر بمبمی را تشخیص می دهند. خودروی مودی هیچ وقت آتش 
نمی گیرد، چراکه باک بنزینش را طوری ساخته اند که هیچ محرک حرارتی نمی تواند به آن نفوذ کند. اتاقک 
ماشین نیز در مقابل نفوذ هر گاز شیمیایی مصون است. می گویند برای راندن Li760 باید راننده ها از مدت ها 

قبل دوره های خاصی را بگذرانند تا با فوت و فن ماشین کامال آشنا شوند.

شد. این عدد دورقمی نشان دهنده خروجی پیشرانه با واحد 
کیلووات است. مدل های دارای نشان 50 قدرتی بین ۲10 
تا ۲30 کیلووات داشــته، درحالی  که نشان 55 به قدرتی 
بین ۲۴5 تا ۲۷5 کیلووات اشاره دارد. این نام گذاری جدید 
در تمامی محصوالت آئودی به کار گرفته خواهد شد. البته 
خودروی ویژه مرکل بسیار گران قیمت تر از این ارقام است 
و این فقط یکی از ماشین های مرکل است. او در پارکینگ 
دفترش، هم مرسدس اس 600 گارد دارد و هم ب ام و سری 
۷ و حتی فولکس واگن و... که هرکدام هم با تجهیزاتی خاص 
و ویژه؛ یکی در مقابل بمب شیمیایی مقاوم است و دیگری 
دربرابر تیراندازی های مرگبار؛ یکی سیستم هشداردهنده 
خاصی دارد و آن دیگری، سیستم اطفاء حریق خودکار. 
مرکل مدعی است با این کار می خواهد از همه برندهای 

خودروسازی کشورش حمایت کند.

زرهی از 9 دوربین دید در شب استفاده شده است. شیشه ها 
در این خودرو ضدگلوله هستند و به استثناء پنجره راننده، 
بقیه پنجره ها باز نمی شوند؛ همچنین این خودرو به دستگاه 
ارتباط با ماهواره مجهز است. درهای این خودرو مانع هرگونه 
نفوذ مواد شیمیایی یا بیولوژیکی به داخل است، هرکدام از 
این درها، به سنگینی در هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ است که از 
بیرون نمی توان آن را باز کرد. راننده خودرو از مأموران امنیتی 
مخفی است که کنترل درها را در دســت دارد. در پایگاه 
اینترنتی مجله Autoweek که دو هفته یک بار منتشــر 
می شود، اطالعات بیشتری درخصوص این خودروی زرهی 
آمده است؛ ازجمله آنکه میزان مصرف بنزین آن 30 لیتر در 
هر 100 کیلومتر است؛ همچنین فروش مشابه این خودرو 
به شخص دیگری ممنوع است تا هیچکس از اسرار آن آگاه 
نشود. همچنین انتشار اســرار این خودرو ممنوع است؛ 
چراکه جزء اسرار دولتی و امنیت ملی به حساب می آید. از 
همین رو زمانی که این خودرو می ایستد، ۴ نفر از نیروهای 
گارد ریاست جمهوری به آن نزدیک می شوند تا کسی به آن 
نزدیک نشود و از داخل آن عکس نگیرد؛ همچنین هنگام 
حرکت، کاروانی از خودروها برای حراست و همراهی آن 

حرکت می کنند.

سنت شکنی پاپ

هندوستان و بازهم آلمانی ها
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مسابقه

هیجان در آذربایجان

برندگان و بازندگان گرندپری باکو
گرندپری آذربایجان همانند یک فیلم ترسناک پربرخورد و 
پرهرج و مرج بود که تا سالیان دراز از خاطره ها پاک نخواهد 
شــد. تصادف هم تیمی ها، یک پنچری مأیوس کننده و 
یک برخورد پشت سیفتی کار. اما برندگان و بازندگان چه 

کسانی بودند؟
     شانس در کنار لوئیس

لوئیس همیلتون بــرای دریافت جایــزه برنده تقریباً 
خجالت زده به نظر می رسید. او می دانست که پیروزی 
به هم تیمی اش والتری بوتاس تعلق داشت. اما یک  تکه 
باقی مانده روی پیست برعکس فکر می کرد. به هرروی، 
این پیروزی بود که همیلتون به شدت نیاز داشت. مدعی 
عنوان قهرمانی در فصل ۲018، قبل از باکو پیروزی ای 
کسب نکرده بود. درواقع، آخرین پیروزی او برمی گشت 
به اکتبر سال پیش در آستین. 6 مســابقه بدون جام 
پیروزی. همیلتون نصیحت پــدرش را زمانی که بچه 
بود به خاطر آورد، هرگز تســلیم نشــو. او این کار را در 
پیست شــهر باکو انجام داد، باوجود اینکه اعتراف کرد 
برای رسیدن به بهترین عملکرد خودش و خودرو تقال 
می کرد. پیروزیهای مشابه این می تواند از پیروزی های 
آینده به مراتب ارزشــمندتر باشــد. او اکنون درحالی 
برای اولین بار در این سال صدرنشین جدول قهرمانان 
می شود که در بیشــتر مدت این فصل، بهترین راننده 
نبوده است. قهرمانان زمانی که ضعیف هستند تالش 
بیشتری می کنند و همیلتون در گرندپری آذربایجان 

بی وقفه تالش کرد.

     باکو پیست هیجان انگیز
بخش اول مسابقه باکو خسته کننده و بخش دوم آن فیلم 
ترسناک بود. اما خوشبختانه برای عوامل اجرایی مسابقه 
و طرفداران فرمول یک بخش سومی هم بود مشابه بخش 
دوم. پیست ترکیب فوق العاده ای است از پیچ های چالشی 
که از میان بخش قدیمی شهر باکو موج وار رد می شود و 
یک مسیر مستقیم دراز که انفجار سرعت در آن یادآور 
مونزا است. رانندگی در بادی که هرلحظه تغییرجهت 
می دهد، چالِش قرار دادن الستیک ها در دامنه عملکرد 
مناسبشان و دیواره هایی که کوچکترین خطایی را عفو 
نمی کنند؛ کافی اســت از هالکنبرگ بپرسیم؛ و تمام 
اینها باعث می شود که ما یک گرندپری محشری داشته 
باشیم. شعار باکو برای ۲018 این بود: مبارزان خیابانی. 
مناسب تر از این نمی شد. مسابقه سال بعد به این زودی 

سر نخواهد رسید. 
     فورس ایندیا متخصص باکو

یک چیزهایی بین باکو و فورس ایندیا وجود دارد. مثل 
اینکه برای یکدیگر آفریده شده اند. سرجیو پرز در اولین 
دیدارش از باکو در سال ۲016، یک پودیوم کسب کرد. 
امسال نیز او این شعبده بازی را با کسب جایگاه سوم تکرار 
کرد. پرز با استادی هرچه تمام با هرج و مرج کنار آمد، آنهم 
در شرایطی که یک دور بعد از شروع مسابقه در نتیجه 
برخورد آسیب دید و وارد پیت استاپ شد. مرد مکزیکی 
عالی بود. زمانی که سباستین فتل هنگام عبور از والتری 
بوتاس برای کسب جایگاه نخســت، باعث ساییدگی 

الستیک جلوـ  چپ خود شد او از فرصت استفاده کرد و با 
این کار او اولین راننده در تاریخ پیست باکو شد که دوبار 
بر سکو قرار گرفته اســت. این همچنین اولین پیستی 
است که تیم فورس ایندیا در آن دوبار سکو کسب کرده 
است و برای تیمی که فصل پیش چهارم شد و امسال از 
سه مسابقه اول تنها یک امتیاز کسب کرده است، پاداش 
خوبی بود. پرز همچنین با کسب هشتمین پودیومش، 
نامش را در کتاب های رکورد به عنوان موفق ترین راننده 
مکزیکی تمــام دوران ها ثبت کرد و به ســلطنت پدرو 
رودریگز از زمان گرندپری هلند در سال 19۷1، پایان داد.

     کاله ها را به نشان احترام برای لکلرک بردارید
زمانی که او به عنوان راننده تیم ســائوبر در فرمول یک 
و درحالی که قهرمانی در فرمــول ۲ را با خود به یدک 
می کشید، معرفی شد، انتظارات از او زیاد بود. به هرحال، 
سه مسابقه ابتدایی فصل برای راننده آکادمی فراری توأم 
بود با آزمون و خطا، به طوری که هم تیمی اش مارکوس 
اریکسون او را تحت الشــعاع قرار داده بود اما لکلرک با 
رسیدن به پیستی که او ســال پیش در فرمول ۲ در آن 
فوق العاده عمل کرده بود به نظر می رسید که راحت تر 
است. این راننده ۲0 ســاله که تجربه رانندگی در این 
پیست را داشــته این بار در یک ماشین با قدرت فرمان 
و باالنس بیشتر ، شجاعتش را نشــان داد و این باعث 
شد که رفتار خودرو بیش ازپیش قابل پیش بینی باشد. 
تأثیرگذارتر اینکه، لکلرک فقط براثر خوش شانسی در 
باکو ششم نشد، بلکه آن را کسب کرد. سرعتش در تمام 
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مسابقه خوب بود، در ابتدا پابه پای ردبول ها آمد و سپس از 
فرناندو آلونسو سبقت گرفت. این نتیجه یک تقویت کننده 
واقعی برای اعتمادبه نفس دادن به او و تیم بود و او بهترین 
نتیجه اش را در 50 مسابقه اخیر برای سائوبر کسب کرد.

     سیفتی کار جریان مسابقه را تغییر داد
سیفتی کار انتقادات شدیدی را دریافت کرد. راننده ها 
همیشــه می خواهند که هرچه ســریع تر برای اینکه 
بتوانند دمای الستیک های شان را حفظ کنند، بروند اما 
این مرسدس نقره ای مسئول تغییر جریان دو مسابقه 
پی درپی بود که لحظات هیجان انگیزی را خلق کرد و 
باعث شد که مردم درباره فرمول یک صحبت کنند. فتل و 
رومن گروژان از ورود سیفتی کار بیشترین دل شکستگی 
را داشتند، اما شیرینی موقت را برای بوتاس به ارمغان آورد 
و لذت نهایی را نصیب همیلتون کرد. سیفتی کار باعث 
آفرینش شرایطی شده اســت که ما شاهد سه مسابقه 
فوق العاده هیجان انگیز با سه برنده متفاوت از سه تیم 

متفاوت باشیم.
     رانندگان ردبول مرتکب گناه کبیره فرمول یک شدند

هرگز بــا هم تیمی ات تصــادف نکن. این یــک قانون 
شناخته شده و ساده اســت. با این حال دنیل ریکاردو و 
مکس ورشتپن آن را زمانی که در باکو به شکل چشمگیری 
در سرعت باال برخورد کردند، شکستند. حادثه آمدنش را 
خبر می داد. هر دو راننده در سرحد توان فشار می آوردند 
که قابل قبول بود، نزدیک تر می شدند و در برخی موارد 
رقابت شــخصی می شــد، اما و در یک نقطه، ورشتپن 
چرخ هایش را قفل و از پشــت به ریکاردو برخورد کرد. 
رئیس تیم کریستن هورنر گفت که هر دو راننده به یک 
اندازه مقصر هستند. مدیر غیراجرایی مرسدس نیکی 
الودا اما کمتر دیپلماتیک بود و بیان داشت: »به نظر من 
۷0 درصد ورشــتپن و 30 درصد ریکاردو مقصر است. 
او همیشــه به ســمتش می رفت، ریکاردو بیچاره کجا 
می توانست برود؟« ابراز ندامت، امتیازات ارزشمند دور 
ریخته شده را برنمی گرداند. این صدها کارمند ردبول را 
که روی هر دو ماشین کار می کنند را خوشنود نخواهد 

کرد. هزینه خسارات سنگین قابل پرداخت نیست. یک 
AAA دوگانه سبک ردبول نیست. این مسلماً دومین بار 
در سه مسابقه اخیر بوده است. اما قبل از آن آخرین باری 
که هر دو خودرو از رســیدن به خط پایــان بازماندند 
گرندپری سال ۲010 کره جنوبی بود. به هر دو راننده 
گفته شــد که این هفته با مراجعه به مقر اصلی ردبول، 
گزارشی از آنچه رخ داد بدهند و از کارکنان عذرخواهی 

کنند. 
     بدشانسی سباستین فتل

بعد از گرندپری بحرین این طور به نظر می رسید که اوضاع 
برای فتل گل و بلبل باشد. دو مسابقه، دو برد و صدرنشینی 
جدول قهرمانان. اما در دو مســابقه آخر سیفتی کار او را 
به سختی شکست داد. فتل در مراحل ابتدایی مسابقه در 
جلو به راحتی رانندگی می کرد و به نظر می رسید که برنده 
گرندپری آذربایجان او باشــد، اما بعداً مشخص شد که 
مرسدس در تالش بود تا با بوتاس و همیلتون به صورت 
گازانبری به او فشار بیاورد. حتی اگر بوتاس می توانست با 
طوالنی تر کردن بخش اول مسابقه، دیرتر از الستیک های 
اُلتراسافت استفاده کند، به احتمال قوی فتل نمی توانست 
موقعیت خودش بر پیست را نگه دارد. اما با ورود سیفتی کار 
این کار معنایش را از دســت داد. بوتاس به راحتی پیت 
استاپ انجام داد و به عنوان پیشرو مسابقه جلوتر از فتل 
قرار گرفت. راننده آلمانی بعد از استارت مجدد مسابقه 
نتوانست در تالش برای بازپس گیری جایگاهش صبر 
کند و همه چیز را اشتباه انجام داد و در نتیجه قفل کردن 
چرخ هایش به رده چهارم سقوط کرد. سکو از دست رفت. 
پرز حتی کار را برای او بدتر کرد و درنتیجه بهره مندی 
از الستیک های ســاییده فتل، برتری را از او ربود و او را 
به رتبه پنجم تنزل درجــه داد که با کناره گیری بوتاس 
از رقابت مجدداً چهارم شد. او باکو را درحالی ترک کرد 
که صدرنشینی در جدول قهرمانان را برای اولین بار در 
این فصل از دست داد و ۴ امتیاز پایین تر از همیلتون قرار 
گرفت. شما می توانید راجع به اینکه برنده تمام ۴ مسابقه 
بایستی فتل می شد، بحث کنید. هرچند جنبه های مثبتی 

هم داشت. حاال فراری در جدول سازندگان صدرنشین 
است و اثبات کردند که بهترین خودرو گرید را دارند.  

     سرگئی سیروتکین
امسال، سال سختی برای ویلیامز است؛ بنابراین زمانی 
که آنها سرعت الزم برای کسب حتی یک امتیاز را دارند 
بایستی این کار را انجام دهند. لنس استرول این کار را 
کرد و کسب سکوی پارسال را امسال با هشتمی ادامه داد 
و هم تیمی اش سرگئی سیروتکین برخالف او انجام داد. 
بعد از فقط دو پیچ، او به دلیل ترمز اشتباه در پیچ شماره 
۲ از عقب با پرز برخورد کرد. داوران مسابقه روی خوشی 
به چنین رانندگی ای نشان ندادند و او را برای گرندپری 
اسپانیا سه دوره جریمه کردند. با گذشت چند ثانیه بعد 
اوضاع بدتر هم شد و او برای ساندویچ آلونسو و هالکنبرگ 
نقش پرکننده را ایفا کرد. آنها او را له کردند به طوری که 
کار زیادی از دســت راننده روس برنمی آمد. درنتیجه 
تماس، ویلیامز از زمین بلند شــد و در فرود او سیستم 

تعلیق و بال جلو را شکست. مسابقه تمام شد.
     دل شکستگی برای والتری بوتاس

والتری بوتاس یکی از بچه هــای واقعاً خوب در پادوک 
است؛ بنابراین زمانی که پیروزی را فقط چند دور مانده 
به پایان مسابقه ازدست داد همدردی زیادی با او شد. او 
در بخش اول مسابقه به شــدت محو بود و به تنهایی در 
رده سوم رانندگی می کرد. اما وقتی که او در بخش اول 
طوالنی تر در پیست ماند و پیشتازی را ازآن خود کرد، 
یک پیروزی غیرمحتمل از قبــل، ممکن به نظر آمد. او 
استارت مجدد را به خوبی مدیریت کرد و زمانی که واضح 
بود فتل در سبقت برای کسب مقام نخست چرخ هایش را 
قفل خواهد کرد و از داخل پیچ لیز خواهد خورد او به طرز 
هوشمندانه ای پیچ را باز گذاشت که نشان دهنده هوش 
مسابقه ای او است. این باخت به او آسیب خواهد زد. در 
چنین شرایطی مرسدس او را از حضور در جلو رسانه ها 
عفو کرد. اما او با این عملکردش می تواند کمی تسلی پیدا 
کند که وقتی بر ســر میز مذاکره برای قرارداد می آید، 

می تواند نشانه خوبی باشد.
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رشد و پیشرفت روزافزون صنعت خودروسازی چین طی ده سال اخیر مشهود است. امروز 
گروه های خودروساز چینی مالک برندهای شناخته شده ی جهانی هستند و بازار این کشور 
به عنوان بزرگ ترین بازارخودروی جهان، میزبان شرکت های معتبر خودروسازی است. 
تقریباً 10 سال پیش بود که تحلیل گران صنعت خودروسازی، از ورود محصوالت چینی به 
بازارجهانی خبر دادند. امروز اما خودروهای چینی بخش قابل توجهی از سهم بازارجهانی، 
غیر از اروپا و آمریکا را در اختیار دارند که روز به روز این مقدار افزایش می یابد. تیم تخصصی 
وب سایت معتبر آمریکایی موتور1 به نمایشگاه خودروی پکن مراجعه کردند و در حاشیه 

بازدید از این نمایشگاه، به تست برخی مدل های چینی پرداختند. 

     کوروس 5

همان طور که کامالً قابل درک است، معموالً خودروهای گران قیمت تر دربرابر خودروهای 
اقتصادی عملکرد بهتری دارند. شاسی بلند کامپکت و محور جلو کوروس 5 گران ترین مدل 
تست شده توسط کارشناسان موتور1 است که در نگاه اول می توان تصور واردات آن به بازار 
آمریکا را منطقی دانست. با قیمت بیش از 30 هزار دالر، کوروس 5 در رده ی مدل های نزدیک 
به کالس لوکس بازار چین قرار می گیرد. پیشرانه 1.6 لیتری توربوشارژ سرعت زیادی در 
اختیار راننده قرار نمی دهد، اما به لطف وجود یکی از بهترین گیربکس های 6 سرعته خودکار 
در بین مدل های چینی تست شــده، انتقال قدرت به محور جلو روان است. درحالی  که 
بیشتر خودروها با این نوع گیربکس تمایل به تعویض دنده سریع و باقی ماندن در دنده های 
سبک تر دارند، جعبه دنده کوروس 5 بیشتر مطابق میل راننده به دنده معکوس می رود. در 
سرسخت ترین قسمت های پیست، سیستم تعلیق اسپرت، تایرها و به طور کلی دینامیک 
رانندگی کوروس 5 خوش درخشید. شاید باید گفت که کابین کوروس 5 الهام قابل توجهی 
از محصوالت فولکس واگن گرفته و درمجموع یادآور سواری نسل گذشته  فولکس واگن 
تیگوان است. سواری کوروس 5 در برابر دیگر شاسی بلندهای چینی نمره  بهتری می گیرد. 

EADO چانگان     

ســدان کامپکت EADO دومین مدل سدان و یکی از ســریع ترین خودروهای چینی 
تست شــده بود. درواقع به دلیل وجود بیشتر مدل های شاسی بلند، EADO  جلب توجه 
بیشتری می کرد. البته ســریع بودن چانگان EADO در پیست مانع بررسی موشکافانه  
سواری و دینامیک رانندگی آن نشد. کارشناس موتور1 هنوز با آخرین نسل از تویوتا کوروال 
در پیست رانندگی نکرده است، اما پس از تست EADO، باتوجه به قیمت و کالس، معیار 
بهتری از کوروال درنظر نگرفت. سیستم تعلیق سدان چانگان نرم بود اما نه  به قدری که در 
مسیر اساللوم کامالً ناامیدکننده باشد. فرمان تعادل کافی ندارد و بسیار کند عمل می کند؛ 

از طرفی سرعت الزم برای مانورهای کوتاه را هم در اختیار می گذارد. در بخش طراحی اما 
داستان همیشگی خودروهای چینی تکرار می شود و چانگان EADO  هم با الهام قابل توجه 

از محصوالت برندهای شناخته شده  جهانی طراحی شده است. 

     جیلی بویه

به رغم قیمت بسیار پایین تر جیلی بویه )Boyue( در مقایسه با کوروس 5، کراس اور کامپکت 
جیلی سواری بهتر و کیفیت مونتاژ بهتری از دیگر خودروهای تست شده داشت. برند جیلی در 
سطح جهانی شناخته شده است و چند برند معروف دیگر، مانند لوتوس و ولوو را هم دراختیار 
دارد. کامالً مشخص است که بویه، با اشتراک گذاری دانش مهندسان برندهای زیرمجموعه  
جیلی ساخته شده است. طراحی بدنه جیلی بویه با جلوپنجره  طرح پنج ضلعی، خطوط 
نسبتاً عمیق و سقف شناور با  این الهام قابل توجه است و می توانست با کمی اصالحات جزئی 
به عنوان محصول نیسان یا هیوندای نیز شناخته شود؛ درواقع مشکل همین است که بازهم 
زبان طراحی یک شرکت چینی اختصاصی نیست. این مشکل در طراحی کابین نیز به چشم 
می خورد. فضای داخلی بویه، بهشت پالستیک ها با طرح فلز درکنار انواع دکمه های سیاه رنگ 
است. جیلی بویه در بازار آمریکا باوجود مدل های فوق العاده بهتری مانند میتسوبیشی اوتلندر 
اسپرت، هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. نکته  مثبت بویه، قوای فنی و شاسی متعادل 

آن است. 

S3 وولینگ هنگ گوآنگ     

شاسی بلند بزرگ و کم قدرت وولینگ نمونه  بسیار خوبی از منحصربه فرد بودن بازار خودروی 
چین است. در چند کشور جهان، شاسی بلند با سه ردیف صندلی، 110 اسب بخار قدرت، 
گیربکس دستی و قیمت 9 هزار دالری می توان فروخت؟ مسلماً بازار آمریکا چنین مدلی را 
قبول نمی کند. البته همیشه خودروهای ارزان قیمت مشتری خواهند داشت و شاید افرادی 
در آمریکا باشند که با دیدن یک شاسی بلند بزرگ با سه ردیف صندلی، کابین جادار و قیمت 
 ،CR-V بسیار عجیب است؛ طول آن برابر هوندا S3 زیر 10 هزار دالر، وسوسه شوند. ابعاد
ارتفاع مشابه جیپ گرندچروکی اما فقط چند میلی متر عریض تر از هوندا فیت. متریال 
استفاده شده در فضای داخلی اما چندان عجیب نیست و بوی پالستیک بی کیفیت تمام 
کابین را پر کرده است. شرکت خودروسازی وولینگ با ساخت مدل های مختلف ون در چین 
شهرت پیدا کرده است که حاال از این تجربه در ساخت شاسی بلند استفاده می کند. شاید باید 

اعتراف کرد که با این قیمت پایین، کیفیت S3 قابل قبول است.

نگاهی به برترین خودروهای چینی نمایشگاه پکن

رشد روزافزون خودروسازی چین



چارسو

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

سو.چارسو را دنبال كنید.
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رقابت

 طی ســالیان اخیر و بعد از ورود بسیاری از خودروها 
ارزان و گران قیمت، باکیفیت و بی کیفیت به بازار ایران 
و همین طور کسب مجوز از بســیاری از کمپانی های 
خودروســاز معتبر برای ســاخت محصوالتشــان 
درکشورمان شاید انتخاب یک ماشــین برای خرید 
و استفاده بسیار ســخت تر از قبل شده است. هرچند 
بحران ارزی طی ســالیان اخیر در ایــران تاحدودی 
خرید خودرو برای قشر متوسط جامعه از لحاظ مالی 
را با مشــکل مواجه کرده اســت ولی بازهم می توان 
خودروهایی با قیمت متوسط بازار در کشورمان تهیه 
کرد. در این شماره قصد داریم سه خودروی پرفروش 
این روزهای بازار کشــورمان یعنــی تندر 90 پالس 
)محصول ایران خــودرو( پــژو ۲0۷)محصول ایران 
خودرو( و رنو ســاندرو )محصول پارس خودرو( را از 
لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار دهیم  تا با بررســی همه 
جوانب، چه ازلحاظ کیفیت و ظاهر و چه ازلحاظ فنی 
و ارزش مالی در ِرنج قیمت بین 50 میلیون تومان تا 
۷0 میلیون تومان بتوانید کار راحتی برای خرید یک 
خودروی باکیفیت داشته باشید. محصوالتی که هرسه 
آنها به تازگی ازسوی بازرسی کیفیت و استاندارد موفق 

به کسب ۴ ستاره شده اند. 

      هاچ بک های جذاب
درگام اول به مقایســه دو خــودرو هاچ بک پرفروش 
این روزهای بازار خودروی ایران یعنی ساندرو و ۲0۷ 
خواهیم پرداخت. خودروهایی که در تمامی رده های 
سنی مشــتری خاص خود را دارند و برخالف ظاهر 
جوان پسندشان فقط دربین این قشر طرفدار ندارند. 
در اغلب نقاط دنیا عموما بــازار خودروهای اقتصادی 

و هاچ بک خیلی داغ اســت. مصرف ســوخت کمتر، 
هزینه های نگه داری پایین تر، جادار بودن ماشــین و 
فضای کمتر برای پــارک از ویژگی های این خودروها 
هستند. اتوماتیک بودن این خودروها نیز در شهرهای 
شلوغ کشورمان ازجمله پایتخت، خود جذب کننده 
بسیاری از مشتریان است؛ البته مقایسه بین خودرو 
بدون توجه به نیاز خریدار کار اشــتباهی است. شاید 
خودرویی که برای شما مناســب است، برای دیگران 
اصال مناسب نباشــد. در این بخش سعی شده است 
که بااســتفاده از اطالعات فنی، خودروی مورد نظر 
شما معرفی شود. ابتدا به سراغ رنو ساندرو اتوماتیک 
می رویم. رنو ساندرو در اصل نسخه هاچ بک لوگان یا 
همان L90 محسوب می شود که در بسیاری بخش ها 
با آن اشتراک دارد. تولید این خودرو در سال ۲00۷ 
آغاز شــد و تحت دو برند رنو و داچیا در کشــورهای 
مختلف عرضه شد. سپس در سال ۲01۲ تولید نسل 
اول ساندرو خاتمه یافته و نسل دوم با ظاهری جدید 
که البته کاماًل مشابه لوگان شــده بود به بازار عرضه 
شــد؛ اما در ســوی دیگر پارس  خودرو به سراغ نسل 
اول ســاندرو رفته و تولید آن را در دو نسخه دستی و 
اتوماتیک آغاز کرد. در شروع باید بگوییم که ساندرو 
ظاهری ساده، پویا، نسبتا جذاب و اروپایی دارد. ساندرو 
بااستفاده از پلت فرم تندر90 ساخته شده است، پس 
نســبت به ۲0۷ با فضای کامــال جادارتری خصوصا 
در قسمت سرنشــینان عقب رو به رو هستیم. کابین 
ساندرو ازنظر راحتی و آکوســتیک کامال عالی عمل 
کرده و جایی برای ۲0۷ نگذاشته است تا خود را نشان 
دهد. به بحث فنی که می رسیم باید بگوییم پیشرانه 
این هاچ بک تندوتیز ۴ سیلندر 1600 سی سی حجم 

دارد و جزو معدود پیشــرانه های واردشده به کشور 
است که استهالک بسیار پایینی دارد. این پیشرانه در 
دور 5۷50 به حداکثر قدرت 105 اسب بخار می رسد. 
الزم به ذکر اســت که یکی از مهم تریــن مزیت های 
این پیشرانه گشتاور آن اســت که در دورهای پایین 
در اختیار راننده قرار می گیرد، یعنــی در دور موتور 
3۷50 بــه حداکثر گشــتاور 1۴0 نیوتن متری خود 
دســت پیدا می کند. مصرف سوخت ترکیبی ساندرو 
اتوماتیک معادل 8.3 لیتر است و به کمک گشتاوری 
که در دورهای پایین تولیــد می کند به مصرف کمتر 
هم می توان دســت پیدا کرد؛ اما به ســراغ مهم ترین 
برتری ساندرو در مقابل رقیبش می رویم که گیربکس 
اتوماتیک این خودرو است. گیربکسی که تا مدت ها به 
تعمیر نیاز ندارد و رنو قبال روی مگان ۲000و داستر 
نیز آن را به کار گرفته است و برای باال بردن راندمان آن 
در ساندرو تورک کانورتر آن را مورد اصالحات بهینه 
قرار داده اســت. این گیربکس را هرچقدر که تحت 
فشار قرار دهید به علت برنامه ریزی صحیح و ضرایب 
صحیح دنده ها در هر لحظه به شــما بهترین پاسخ را 
می دهد. ســاندرو در مقوله هندلینگ نیز حرف های 
زیادی برای گفتن دارد زیرا مهندســان رنو با بازبینی 
و اصالح کامل آن نســبت به تندر 90 آن را به بهترین 
و خوش  دست ترین خودرو در کالس خودش تبدیل 
کرده اند. یکی از دالیل آن نیز اســتفاده از ساب فریم 
در دل جلو خودرو اســت که مانند یک شاسی اولیه 
عمل کرده و قســمتی از وزن قطعاتــی چون موتور، 
گیربکس و پلوس ها در هنگام شتاب گیری، ترمزکردن 
و پیچیدن را تحمل می کند و هندلینگ را بسیار بهبود 
می بخشــد و در تصادفات نیز باعث آســیب رساندن 

مقایسه کیفیت فنی تندر90 پالس ، پژو 207 و رنو ساندرو

نبرد اتومات های 4ستاره
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کمتر می شود. درمجموع ساندرو را می توان خودرویی 
با ویژگی هایی نظیر: کیفیت باالی ساخت ، استهالک 
پایین ، هندلینگ عالی به همراه سواری و فرمان پذیری 
خوب و طراحی جذاب و جوان پسند دانست که آن را 
به ارزشــمندترین خودرو هاچ بک بازار تبدیل کرده 
است. گســتردگی خدمات پس از فروش سازنده نیز 
خیال خریدار را راحت می کند. شاید بگویید که سطح 
امکانات در ساندرو پایین است یا در بخشی از کابین 
پالستیک زیادی استفاده شده است اما خب با کیفیت 
باالی ساخت و اســتهالک پایین خود این ضعف ها را 
ازبین می برد. اما از ظاهر ۲0۷ شــروع خواهیم کرد، 
در طراحی خودرو زیبا و اســپرت ۲0۷آی از آخرین 
تکنولوژی های روز استفاده شده است. ۲0۷ اتومات 
به دلیل چاالکی و قابلیت های دینامیکی باال، مصرف 
ســوخت پایین، قیمت مناسب، اســتفاده از موتور با 
قدرت باال و مطابقت بــا اســتانداردهای روز اروپا از 
محبوبیت ویژه ای چه در میان جوانان و چه در میان 
خانواده ها در ســطح جهان برخوردار شده است. پژو 
۲0۷آی با ظاهــری چاالک و اســتایلی زیبا و نمای 
داخلی شکیل، احســاس آرامش و وقار خاصی را به 
سرنشــینان خویش می دهد. در طراحی و تولید پژو 
۲0۷آی از جدیدترین دستاوردهای فنی و مهندسی 
دنیا استفاده شده است. مصرف سوخت پائین موتور 
TU5 در کنار قدرت موتــور باالی آن ازجمله مزایای 
۲0۷آی اســت. کیفیت خودروهای تولیدی ساخت 
داخل قرار گیرد شــبکه گســترده فروش و خدمات 
پس از فروش ایران خودرو، کیفیت ۲0۷آی را تضمین 
می کند. دوام و عمر باالی قطعات خــودرو می تواند 
در کاهش هزینه های نگه داری ۲0۷آی بســیار موثر 
باشد. خودروی ۲0۷ نیز ویژگی هایی دارد که نسبت 
به رنو ســاندرو برتری دارد. کیفیت ســاخت قطعات 
داخلی خودرو یکی از این موارد اســت؛ همچنین اگر 
انســان محتاطی هســتید باید بگوییم که پژو ۲0۷ 
گزینه بهتری است. قطع سیستم انتقال بنزین هنگام 
تصادف و سیســتم ترمزکمکی eba و فعال شــدن 
فالشرها هنگام ترمز شــدید سبب شده است که این 

خودرو در بخش ایمنی نمره قابل قبولی دریافت کند. 
از آنجایی که پژو ۲0۷ خودرویی است که توسط ایران 
خودرو تولید می شــود، به لحــاظ گارانتی و قطعات 
یدکی وضعیت بهتری دارد. به علت تشابه فنی فراوان 
پژو ۲0۷ با پژو ۲06 و ســاندرو با ال90 قطعات این ۲ 
خودرو به راحتی در بازار یافت می شود، اما قطعات پژو 
۲0۷ از ساندرو ارزان تر است. بنابراین به لحاظ تامین 
قطعات ســاندرو و ۲0۷ گزینه های مناسبی هستند. 
ازلحاظ طراحی خارجی و داخلی پژو ۲0۷ به روزتر و 
جوان پسندتر است؛ همچنین آپشن های موجود در 

این خودرو نسبت به رنو ساندرو بیشتر است.

       تندر پالس، تازه وارد محبوب
 یک تفاوت بزرگ میان این خودروی ۴ ســتاره با دو 
مورد قبلی وجود دارد. آن هم اینکه دیگر خبری از یک 
خودروی هاچ بک نیســت. مدت زیادی از ورود تندر 
پالس اتومات بــه بازار خــودروی داخلی نمی گذرد. 
تندر پالس جدیدترین محصول ایران خودرو است که 
درحقیقت فیس لیفت رنو تندر 90 است و تندر پالس 
از نظر ظاهری و جلوپنجره کمی متفاوت شده است، 
اما تندر پالس از نظر فنی دقیقاً مشــابه رنو تندر 90 
است. تندر پالس در بخش بیرونی تغییراتی را تجربه 
کرده که نقش بسزایی در بهبود چهره نه چندان جذاب 
L90 داشته اند. در قسمت جلو، چراغ ها، جلوپنجره و 
سپر تغییر کرده اند و برای ایجاد نمایی لوکس تر یک 
زه کرومی به باالی جلوپنجره اضافه شــده است. فرم 
جلوپنجره هم به هاچ بک ساندرو شباهت دارد. در عقب 
نیز چراغ ها تغییر کرده اند و یک لبه هم به دِر صندوق 
اضافه شده است که تا روی چراغ ها کشیده شده است. 
ســپر عقب نیز تغییراتی جزئی را تجربــه کرده و دو 
شبرنگ به آن اضافه شــده است، درحالی  که همانند 
جلو، در عقب هم یک زه کرومی به چشــم می خورد. 
ایران  خودرو تندر پالس را تنهــا به صورت اتوماتیک 
ارائه کرده است و حداقل فعاًل خبری از نسخه دستی 
آن نیست. مصرف سوخت تندر اتوماتیک نیز از سوی 
ایران  خودرو 8.3 لیتر در هر صد کیلومتر در ســیکل 

ترکیبی اعالم شده اســت. تندر پالس یک خودروی 
محرک جلو شناخته می شــود و دقیقا از همان موتور  
k4m 1600 سی سی با توان 105 اسب بخار و حداکثر 
گشتاور 1۴0 نیوتن متر همانند نسل قبلی خود بهره 
می برد، این موتور 16 ســوپاپ بوده و دارای سیستم 
سوخت رسانی انژکتوری الکترونیکی است، این خودرو 
در مدل اتوماتیک خود دارای یک گیربکس ۴سرعته 
است، در تندر نود پالس شاسی و ساختار بدنه بسیار 
مستحکم ساخته شده اســت و ضربات وارده به اتاق 
را در تصادفات جاده ای به تمامی نقاط بدنه تقســیم 
می کند و از ضربه مستقیم انرژی ناشی از برخوردهای 
احتمالی به سرنشــینان جلوگیری خواهد کرد. این 
خودرو دارای اســتاندارد آالیندگی یورو۴ و ۴ ستاره 
 Euro ایمنی از مرکز تست تصادفات جاده ای در اروپا
Ncap شده اســت. مصرف سوخت این خودرو طبق 
گفته های ســازندگان این محصول در شرکت ایران 
خودرو در نمودار مصرف ترکیبی شهر و اتوبان عددی 
مابین ۷.8 تا8.1 در هر صد کیلومتر را نشان می دهد 
و توانایی رسیدن به سرعت 185 کیلومتر بر ساعت را 
دارا خواهد بود؛ البته این نکته حائز اهمیت است که 
تندر نود پالس توان دست یابی به سرعت ۲00 کیلومتر 
در ساعت را نیز دارا است. هرچند خودروهای ال90 و 
تندر پالس را می توان دو خودروی محبوب بازار ایران 
دانست اما شاید اگر ظاهر آنها به روزتر از شرایط فعلی 
بود، یک تنه می توانستند بازار را در اختیار خود بگیرند. 
هرچند می توان تندر 90 پالس را نسخه جراحی شده 
ازلحاظ ظاهری به نســبت تندر 9 دانســت اما بازهم 
می شود ادعا کرد که ظاهر این خودرو مشکل اصلی و 
بزرگ آن در مقایسه با دو خودروی ۴ ستاره دیگر این 
روزهای بازار ایران باشــد، وگرنه ازلحاظ فنی نه تنها 
چیزی از آنها کم ندارد که شــاید در وضعیت بهتری 
به ســر می برد. حاال با بررســی وضعیت فنی این سه 
خودرو، کدام یک را برای اســتفاده ترجیح می دهید، 
یک هاچ بک از بین ساندرو یا ۲0۷ اتومات یا تندر 90 
پالس خودروی تازه وارد و محبوب این روزهای بازار 

خودروی ایران؟
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این روزها بســیاری از خودروســازان داخلی به ساخت 
خودروهای مشترک با برندهای چینی تن داده اند. برندهایی 
که نام چین را یدک می کشــند و از این رو در بازار داخلی 
محبوبیت چندانی ندارند و تنها با قیمت متوسط و آبشن های 
قابل توجه می توانند مشتریان ایرانی را به سمت خود جلب 
کنند، اما میان این همه نام ریز و درشت چینی این روزها نام 
خودروی هاوال H2 شنیده می شود. خودرویی که مربوط به 
یکی از برندهای نامدار چینی است و برخالف بسیار دیگری 
از خودروهای موجود در بازار توانسته است امتیاز ایمنی 

باالیی را در اروپا دریافت کند.
پاییز سال گذشته در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی 
خودرو تهــران، بهمن موتور، خودروســازی هاوال چین 
به عنوان یکی از زیرمجموعه های گریــت وال را به عنوان 
شریک تجاری جدید خود معرفی کرد و خبر داد که سه 
محصول هاوال در سال 9۷ از سوی بهمن موتور راهی بازار 
ایران می شود. هاوال H2 به عنوان پرفروش ترین کراس اوور 
جمع و جور در بازار چین شناخته می شود. مجموع عرضه 
این خودرو در بازار جهانی برای سال ۲01۷، بیش از ۲3۲ 
 H2 هزار دستگاه بوده است. این آمار نشان می دهد که هاوال
در سال گذشته میالدی جزو 5 خودرو پرفروش کالس خود 
در بازار جهانی بوده است. طبق اعالم رسمی شرکت بهمن 
موتور، قرار است که هاوال H2 با پیشرانه 1,5 لیتری توربو 
1۴0,8 اسب بخار و گشتاور ۲0۲ نیوتون متر به بازار عرضه 
شود. این توان توسط یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک 

به چرخ های جلو این کراس اوور کوچک منتقل می شود.
این وعده گروه بهمن در روزهای ابتدای اردیبهشــت ماه 
محقق شد و سایت فروش آن برای مشتریان باز شد و اتفاقا 
مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفت به طوری که سایت 
فروش آن بعد از چند ســاعت به دلیل ترافیک مراجعه با 
 H2 اختالل روبهرو شد. چند روزی بعد از آغاز پیش فروش
با قیمت قطعی 96 میلیون تومان و استقبال بیش از حد 
انتظار از این خودرو، شوروم مرکزی محصوالت هاوال در 
ـ کرج توسط گروه بهمن   کیلومتر 13 جاده مخصوص تهران 
و با حضور دکتر حمیدرضا صمدی مدیرعامل هلدینگ 
رایزکو و محمد علیپور رئیس هیئت مدیره شرکت کروز  و از 

سهام داران گروه بهمن افتتاح شد. 
حمیدرضا داوودزاده مدیرعامل شــرکت بهمن موتور در 
مراسم افتتاحیه در جمع خبرنگاران ضمن اظهار خرسندی 
از اعتماد مشتریان و استقبال فراوان از محصول جدید این 
شرکت، هاوال H2 گفت: وظیفه خود می دانیم تمام تالش 
خود را انجام دهیم تا با ارائــه به موقع محصول باکیفیت، 
پاسخگوی این اعتماد باشــیم. وی درخصوص تکمیل 
ظرفیت هاوال H2 اظهار داشت: به دلیل حفظ کیفیت در 
ماه های اولیه تولید، ظرفیت محدودی را برای فروش در 
نظرگرفته بودیم، اما در راستای تقدیر از مشارکت مشتریان 
و پاسخ به اعتماد هم وطنان در اولین فرصت ممکن نسبت به 
فروش مجدد این محصول اقدام خواهد شد و محصول مورد 
نظر با شرایط فروش متفاوت و مدت زمان تحویل مناسب در 

اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مدیرعامــل گروه بهمــن در ادامه گفت: امــروز دور هم 
جمع شــدیم تا افتتاح جدید طرح نمایندگی های بهمن 
)Boutique Store(  را اعــالم کنیم که بهمن با چهره 
و اســتانداردهای جدیدتری در بازار حضور یافته است. 
استانداردهایی که بهمن جدیدی را با سیاستی جدید نشان 
می دهد، تا با تولید محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب، 
مشتریان محترم شرکت را راضی تر نگه داریم. او ادامه داد: 
مهم ترین هدف ما بهبود و توسعه شبکه نمایندگی ها و در 
کنار آن توسعه و ارتقاء خدمات نیز است به طوری که توسعه 
محصول و ارتقاء سطح فروش خود را منوط به توجه بیشتر 
به این بخش و متعاقبا افزایش رضایت مشتریان می دانیم. 
هاوال H2 به عنوان اولین محصول شرکت هاوال در ایران به 
یک پیشرانه 1.5 لیتری توربو مجهز شده و گیربکس نصب 
شده روی آن از نوع 6 سرعته خودکار است؛ همچنین از نظر 
امکانات، این خودرو در شرایط خوبی قرار دارد و به امکاناتی 
نظیر سیستم کنترل سرعت در سرپایینی و سانروف و ترمز 

پارک برقی مجهز شده است.

 H2 بررسی و مشخصات فنی هاوال      
هــاوال H2 مــدل ۲018 نمونه ایســت در کالس بدنه 
خودروهای شاســی بلند یا کراس اوور ســایز کوچک که 

توسط بهمن موتور در سال 9۷ به فروش می رسد. 
هاوال H2 محصولی است از بخش Haval شرکت چینی 
گریــت وال. )Great Wall( گریت وال در ســال 198۴ 
 SUV تاسیس شده و در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده
در این کشور به حســاب می آید. این شرکت محصوالت 
ســواری خود را تحــت برنــد Great Wall و مدل های 
شاســی بلند خودرو را با نام هاوال )به طور مستقل از سال 
۲013( تولید کرده و توانســته اتومبیل هــای خود را به 
کشورهای مختلف جهان ســوم و درحال توسعه و حتی 

استرالیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کند.
قیمت مناسب، سواری نرم، استفاده از مواد اولیه با کیفیت 
مناسب در داشــبورد، امکانات رفاهی، کمکی رانندگی و 
ایمنی در حد استاندارد، طراحی داخلی قابل قبول و زیبا، 
فضای زیاد کابین در مقایسه با رقبای این کالس از نقاط 

قوت این خودرو محسوب می شود.

      ابعاد خودرو
هاوال H2 مدل 9۷ ایران یک شاســی بلند سایز کوچک 
بوده و طولی برابر با ۴.335 میلی متر، پهنایی برابر با 1.81۴ 
میلی متر، ارتفاعی برابر با 1.695 میلی متر و فاصله دو محور 
عقب و جلویی برابر با ۲.560 میلی متر دارد. برای درک بهتر 
می توان این شاسی بلند جدید بهمن موتور برای سال 9۷ را 
از لحاظ ابعاد با نمونه هایی مانند ولوو XC40  با طولی در 
حدود ۴.۴۲5 میلی متر، ب ام و X2 با طولی در حدود ۴.360 
میلی متر، میتسوبیشی ASX با طولی در حدود ۴.355 
میلی متر، داچیا داستر با طولی در حدود ۴.3۴1 میلی متر،  
هایما S۵ توربو با طولی در حدود ۴.358 میلی متر یا نیسان 
قشقایی نسل جدید با طولی در حدود ۴.39۴ میلی متر یا 

کیا اسپورتیج ۲018 با طولی در حدود ۴.۴80 میلی متر 
مقایسه  کرد.

      طراحی خارجی و داخلی
از لحــاظ ظاهــری هــاوال H2 از طراحــی مدرن تر و 
هماهنگ تری نسبت به سایر نمونه های چینی چند سال 
گذشته موجود در ایران سود برده و نمایی نسبتا مدرن و 
 H2 قابل قبول را از خود به نمایش می گذارد. کابین هاوال
هرچند طراحی نسبتا ساده ای دارد، اما به دلیل استفاده از 
مواد اولیه باکیفیت متوســط در داشبورد از لحاظ بصری 
محیطی مناسب را برای سرنشینان فراهم می کند. داشبورد 
طراحی تختی داشته و صفحه نمایش اصلی یک نمونه 8.0 
اینچی لمســی رنگی بوده که در بخش میانی داشبورد و 
در زیر ۲ خروجی سیســتم تهویه مطبوع اتوماتیک قرار 

گرفته است. 
ازلحاظ فضای داخلی، هاوال H2 ابعادی مناسب داشته و 
صندلی هایی با روکش چرمی باکیفیت متوسط با سیستم 
گرم کن برای بخش جلویی و صندلی راننده با قابلیت تنظیم 
در 6 جهت مختلف به صورت الکتریکی به همراه تنظیمات 
مخصوص بخش مخصوص گودی کمر به خوبی سرنشینان 
را در بر می گیرند و حتی در هنگام سفرهای طوالنی مدت 

نیز موجب خستگی نخواهند شد.

      تجهیزات ایمنی و کمکی رانندگی
برخالف اکثر خودروهای چینی بازار ایران، هاوال H2 از 
امکانات قابل قبولــی در بخش تجهیزات ایمنی و کمکی 
رانندگی مطابق فهرست زیر نیز سود می برد؛ سیستم فرمان 
الکتریکی )EPS(، سیستم تعلیق مک فرسون مستقل با 
میل موج گیر در جلو، سیستم تعلیق چند نقطه ای مستقل 
در عقب، ترمزهای ضد قفل )ABS( برای هر چهار چرخ، 
دیسک های ترمز خنک شــونده در جلو و عادی در عقب، 
سیستم ترمز دستی الکتریکی، سیستم کنترل پایداری 
الکترونیکی )ESC(، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی 
Brake As-( سیستم نیروی کمکی ترمز ،)EBD )ترمز 

sist(، سیستم کنترل حرکت خودرو در سرازیری، سیستم 
 6 ،)HHC( کنترل شروع حرکت خودرو در سراشــیبی
کیسه هوای ایمنی )۲ عدد جلویی، ۲ عدد جانبی، ۲ عدد 
پرده ای(، سنســور دنده عقب، دوربین کمکی دنده عقب، 
دوربین کمکی پارک روی آینه جانبی برای نمایش نقاط 
 Cruise کور، سیستم کنترل ســرعت )کروز کنترل یا
Control(، اتصــاالت ISOFIX بــرای نصب صندلی 
مخصوص کودکان،کمربندهای ایمنی سه نقطه ای به همراه 
سیستم پیش کشنده، سیستم قطع خودکار سوخت هنگام 
تصادفات رانندگی، سیســتم ضد سرقت )ایموبیالیزر( و 
کلید هوشــمند و دزدگیر از مواردی است که سبب شده 
تا هاوال H2 موفق به کســب نمره 35 از 3۷ و 5 ستاره از 
ANCAP )موسسه سنجش ایمنی خودروها در استرالیا( 
شده و به این ترتیب در مقیاس جهانی نیز یک نمونه ایمن 

به شمار می آید.

آیا هاوال H2 بازار خودرو ایران را 
دگرگون می کند
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موارد مهم فراوانی وجود دارد که در فصل بهار برای محافظت 
از خودرو باید رعایت کرد، مواردی که بررسی آنها می تواند 

استفاده از خودرو را در طول تابستان  بی دردسر کند.

      بررسی سامانه خنک کننده 
در روزهای پیش رو با افزایش گرما روبه رو می شویم و معموال 
درصورت بی توجهی به شــرایط خودرو، این افزایش دما 
می تواند دردسرهایی را به همراه داشته باشد، پس بررسی 
سامانه خنک کننده از نکات مهم بازرسی وضعیت خودرو در 
این فصل است. حجم مایع خنک کننده موتور در خودروهای 
سواری تقریبا پنج تا شش لیتر است که برای ساخت آن از 
دو لیتر مایع خنک کننده و سه لیتر آب استفاده می شود. 
پس از باز کردن پیچ تخلیه رادیاتور و خروج مایعات موجود 
در آن و شبکه گردش آب، منبع انبساط را مجددا از آب پر 
کنید و بگذارید تخلیه شود. این کار کمک می کند تا مسیر 
حرکت مایع خنک کننده شسته شده و رسوبات و امالح 
موجود تا جای ممکن خارج شوند. هم زمان با بستن پیچ 
تخلیه رادیاتور، مایع خنک کننده تازه ای که تهیه کرده اید را 
در مخزن ذخیره آب رادیاتور بریزید تا جایی که سطح آن با 
عالمت حداکثر»MAX« برابر شود. پس از بستن درِ مخزن، 
موتور خودرو را روشن و کمی صبر کنید تا فن رادیاتور یک بار 
روشن و خاموش شود. مجددا سطح مایع مخزن را بررسی 
کنید؛ احتمال کم شدن میزان آن به دلیل پخش شدن در 

نقاط خالی از آب موتور وجود دارد.

       بررسی وضعیت ترموستات
نکته مهم دیگری که حتما باید مورد بازرســی قرار گیرد 
اطمینان از سالمت ترموستات است. این قطعه حساس که 
وظیفه کنترل حرارت مایع خنک کننده موتور را به عهده دارد 

اگر دچار مشکل شود و نتواند به موقع باز و بسته شود، خطرات 
بسیاری از پاره شــدن لوله انتقال آب موتور به رادیاتور تا 
سوختن واشر سرسیلندر را به دنبال خواهد داشت؛ همچنین 
از سالمت فن رادیاتور نیز مطمئن شوید. این قطعه که با یک 
موتور الکتریکی کار می کند به مرور زمان مستهلک شده و 
ممکن است نتواند بهخوبی کار مکش هوای بیرون به سمت 
شبکه های رادیاتور را انجام دهد. در این صورت زمان بیشتری 
برای خنک کردن آب داخل رادیاتور نیاز خواهد بود. در پایان 
اگر هنگام رانندگی متوجه باال رفتن آمپر آب بیشتر از حالت 
طبیعی شدید، خودرو را متوقف کرده و ضمن خودداری از 
خاموش کردن آن بگذارید مدتی در حالت ثابت بدون فشار 
کار کند؛ همچنین از باز کردن در مخزن انبساط و در رادیاتور 
در این حالت به شدت خودداری کنید زیرا با خروج آب داغ و 

بخار روبه رو خواهید شد.

       بازرسی سامانه تهویه و کولر 
مهم ترین جزء تشکیل دهنده سیستم خنک کننده گازی 
است که در لوله های آلومینیومی مدار با فشار بسیار زیاد 
تزریق شده است. این گاز که انواع مختلفی دارد باتوجه به نوع 
خودرو و کندانسور آن از حجم متفاوتی نیز برخوردار است و 
در کنار آن روغن مناسب همان روغن نیز به کار برده می شود. 
همچنان که اشاره شد این گاز تحت فشار بسیار زیاد در مدار 
تزریق می شود؛ به همین علت کوچک ترین منفذ به وجود 
آمده در اتصاالت مدار باعث خروج آن خواهد شــد. خروج 
گاز در ابتدا باعث کم شدن میزان برودت هوا و درنهایت نیز 
باعث ازکار افتادن پیستون های تعبیه شده در کندانسور کولر 
خواهد شد. پس اگر این روزها کولر خودروی تان را روشن 
کردید و دیدید از سرما خبری نیســت بدانید عامل اول و 
اصلی سرد نبودن هوا، کم بودن میزان گاز موجود در مدار 

کولر است. اگر پس از بازرسی از کم بودن گاز مطمعن شدید 
قبل از تزریق مجدد گاز نسبت به پیدا کردن محل نشت گاز 
اقدام کنید؛ زیرا شارژ مجدد گاز بدون اصالح محل نشت 
آن فقط هدر دادن پول و وقت شما خواهد بود. محل اتصال 
اجزای مدار کولر معموال با واشرهای الستیکی خاصی به نام 
اورینگ آب بندی می شوند که این اورینگ ها به مرور زمان 
خاصیت خود را از دست داده و دیگر نمی تواند مانع خروج گاز 
و روغن شود. از آنجا که در کنار گاز، روغن نیز در مسیر لوله ها 
و اتصاالت سیستم کولر وجود دارد، معموال مناطقی که دچار 
مشکل شده اند به دلیل خروج روغن سیاه، کثیف و چرب تر 
هستند. پس اول دنبال رد چربی روی لوله ها و اتصاالت کولر 
باشید یا در مرحله بعد می توانید با تزریق هوا به داخل مسیر و 
با استفاده از کف صابون، اتصاالت خراب را شناسایی و نسبت 

به رفع ایراد آن اقدام کنید.
مورد بعدی که در زمان سرویس کولر باید به آن توجه کرد 
تعویض فیلترهایی است که در مســیر عبور گاز در داخل 
لوله ها تعبیه شده اند. این فیلترها که در خودروهای مختلف 
اندازه و فرم خاصی دارند به »فیلتر مدادی« معروف هستند 
و به مرور زمان و به خاطر جذب ناخالصی های همراه گاز و 
روغن، روزنه های داخل آن مسدود شده و مانع رفت و آمد 
راحت و استاندارد گاز در مسیر می شود. این فیلترها را که 
قیمت چندانی نیز ندارد هر بار قبــل از تزریق گاز به مدار 
تعویض کنید. برای تزریق گاز نیز نکته قابل اهمیت این است 
که فقط از همان گازی که از طرف سازنده خودرو توصیه شده 
است، استفاده کنید. در غیر این صورت باید آمادگی خراب 
شدن کندانسور را داشته باشید، زیرا عدم تناسب بین گاز، 
روغن و مکانیزم ساخته شدن کندانسور می تواند به خرابی 
اجزای حساس داخل سیلندر کندانسور منجر شود و تعمیر 

آن هزینه زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد.

پایان بهار زمان بررسی سیستم های 
خنک کننده

آیا می دانید که
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جشنواره

در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره امتنان سال 96 که با حضور رئیس جمهور 
و وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی برگزار شد، شرکت اورند پیشرو به عنوان بهترین واحد 
نمونه ملی معرفی شد و تندیس این انتخاب به دکتر حمیدرضا صمدی مدیرعامل 
هولدینگ رایزکو و بنیانگذار شــرکت اورند پیشــرو تعلق گرفت که پسر ایشان به 

نمایندگی از سوی دکتر صمدی این جایزه را دریافت کردند.
شرکت اورند پیشــرو که با بیش از ۲0 ســال ســابقه، در حوزه نوآوری و طراحی 
سیستم های خودرویی به عنوان بزرگ ترین شــرکت زیرمجموعه هلدینگ رایزکو 
فعالیت دارد، موفق شد جایره واحد نمونه ملی سال 96 در جشنواره امتنان از کارگران، 

گروه های کار و واحدهای نمونه را به خود اختصاص دهد.
شرکت اورند پیشرو پس از تاسیس در سال 13۷6 ، همواره در مسیر گسترش دانش ، 
مهارت ها و تخصص فنی، مطابق با پیشرفت های روز دنیا و در جهت بهبود ایمنی ، 
سالمت و رفاه جامعه و مشتریان نهائی خود گام برداشته و با بهکارگیری توانایی های 
خود در تحقیقات و نوآوری و با استفاده از تکنولوژی های نوین ، نسبت به تولید قطعات 

متنوع خودرو اقدام کرده است.

      کارگران و کارفرمایان نمونه سال تجلیل شدند  
بیست و نهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان تهران یازدهم 
اردیبهشت ماه امسال با حضور جمعی از کارگران برتر استانی و کشوری و با حضور 
مهندس مقیمی استاندار تهران ، دکتر صادقی فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر محجوب نماینده مجلس شــورای اسالمی ، خانم 
دکتر اتابکی مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ، 
مهندس دهقان مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران ، خانم مهندس رضایی مدیر روابــط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان و جمع کثیری از کارگران استان تهران در تاالر مجموعه فرهنگیـ  ورزشی 

تالش برگزار شد.
جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید هرساله هم زمان با روز کارگر باهدف 

تشویق و تجلیل از فعاالن، کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و شناسایی کارگران 
خالق ، گروه های کارگری نمونه و مدیران موفق واحدهای تولیدی برگزار می شود.

در این مراسم مهندس مصطفی کاظم زاده مدیرعامل مجموعه کارگری برنز واحد 
نمونه سال طی این مراسم به سخنرانی پرداخت و درمورد ساخت قطعات داخلی 
خودرو بیان کرد: کارفرمایان و کارگران بــا تقویت روحیه خودباوری می توانند به 
افتخار ثبت نشان تجاری تولید ملی برسند. او از افزایش حقوق این کارگروه صنفی 
خبر داد و در ادامه گفت: کارگران نباید دغدغه و چالشــی در تامین معیشت خود 
داشته باشند، بنابراین با توجه به تورم ســاالنه قصد افزایش حقوق برای کارگران 

کردیم.
کاظم زاده با اشــاره به اهمیت اتکا به توان داخلی و ارج نهادن به کارکنان کارگری، 
تصریح کرد: تقویت روحیه خود باوری نیروهای کارگری و همچنین جذب نخبگان 
جدید در عرصه فعالیت این کارگروه یکی از اقدامات و عوامل اصلی پیشــرفت این 

مجموعه است.
مدیرعامل این کارگروه نمونه گفت: در عوض فضای کارگری اقدام به ایجاد یک محیط 
اپراتوری کرده ایم تا فعالیت آنها ارزشمندتر از پیش شمارده شود. او معتقد است: این 
مجموعه با جلوگیری از هزینه های اضافی و بازیافت مواد مازاد بخش زیادی از سرمایه 
را دوباره به چرخه تولید بازگردانی می کند. صرفه جویی های این واحد صنفی موجب 

شده تا 800 نفر نیروی فعال تحت چتر پوششی این کارگروه قرار بگیرند.
ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی هم در این مراسم 
با اشاره به دیدار رهبر معظم انقالب و همچنین رئیس جمهور با جامعه کارگری، گفت: 
رئیس جمهور برخی از نکات کلی در رابطه با وضعیت فعلی کشــور و پیشرفت های 
اقتصادی در چهار سال گذشته را بیان کردند که تمامی آنها حاصل دست رنج کارگران 

ایرانی است.
صادقی فر ادامه داد: پیشــرفت های اقتصادی از چهار سال گذشته تاکنون دارای ۲ 
ویژگی شاخص اعم از حرکت به سمت موفقیت و کنترل تورم هاست. با توجه به آمار 
منتشرشده از بانک مرکزی تورم به نحوه پلکانی کاهش پیدا کرده است به طوری که 

برگزاری جشنواره امتنان در هفته کارگر

اورند پیشرو برنده جایزه کارآفرین 
برتر در رده کشوری و استانی شد
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 شاخص های مربوط به تورم از سال 1393 از مقدار 3۴ درصد به حدود 8 درصد رسیده 
است. او با توجه به تالش کارگران در بازســازی کشور در دوران مربوط به سال های 
دفاع مقدس بیان کرد: بدون همکاری و تالش جامعه کارگری، کشور هرگز به آبادانی 

و رفاه نسبی دست نمی یافت.
صادقی فر گفت: برای رفع مشکالت کشور نیاز به یک تغییر نگرش اقتصادی داریم، 
چراکه اکنون اقتصاد کشور به علت زیرساخت های نامناسب با یک ابر چالش مواجه 

شده است.
معاون فرهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: متاســفانه زیرساخت های 
اقتصادی کشورمان توسعه پایداری را نداشته است و باید ساختار مبتنی بر رشد و 
موفقیت با رعایت قواعد صحیحی بروز پیدا کند. ساختار مدون نیازمند یک حرکت 

دولتی است زیرا حمایت دولت می تواند به تغییر این ساختار کمک شایانی بکند.
صادقی فر گفت: برای رسیدن به رفاه و عدالت اجتماعی باید همه را در یک جایگاه قرار 
داد و تمامی افراد با کار، تالش و گفتمان سازنده مسئولیت اجتماعی را شکل دهند 
و به ایفای نقش بپردازد و این درحالی است که با شعار های بدون عمل هیچ کاری به 
ثمر نخواهد رسید. دولت باید عزم جدی را درمورد ورود کاالهای قاچاق داشته باشد 
و در این امر قوه مجریه و قضائیه باید دوش به دوش خانواده های کارگران از تولید ملی 

حمایت کنند.
معاون فرهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه به مشکالت کارآفرینان 
اشاره کرد و خواســتار حذف هزینه های جانبی برای تولیدکنندگان و سعی در رفع 
مشکالت کارآفرینان و همچنین تسریع در امور تولید کنندگان داخلی شد. تسریع 
امور تولیدکنندگان داخلی موجب کاهش قیمت اجناس و تشویق این فعاالن برای 
حضور هرچه بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی می شود، بنابراین دولت باید در این 

موضوع  اهتمام ورزد.
در این مراسم همچنین، محمدحسین مقیمی در حاشیه این جشنواره از تخصیص 
اعتبارات به میزان چهارهزار ودویســت میلیارد تومان برای مشاغل فراگیر و صنایع 
روســتایی خبر داد و گفت: تخصیص اعتبارات یکی از مواردی اســت که به رونق 
واحدهای تولیدی کمک می کند و در این راستا و برای حمایت از کاالی ایرانی امسال 

میزان چهارهزارودویست میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
 مقیمی ادامه داد: امسال برای رونق اشتغال فراگیر که یکی از اولویت های دولت است 
مبلغ 3هزار میلیارد اعتبار و برای حمایت از صنایع روستایی به میزان هزارودویست 

میلیارد اعتبار تخصیص یافته است.
او این میزان اعتبار برای رونق فضای کسب و کار و واحدهای تولیدی را خوب توصیف 
کرد و ادامه داد: البته ســقف اعتبارات بنا به کوچک یا بــزرگ بودن واحدها متغیر 

خواهد بود. 
رئیس شورای اشتغال استان تهران، ســقف اعتبارات برای واحدهای کوچک را تا 
سقف 50 میلیون تومان و تسهیالت قابل ارائه به واحدهای بزرگ را بین ۲تا3 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
 مقیمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود جامعه کارگری را مشتمل از افرادی 
خدوم با نقشی اثرگذار در ایجاد تحوالت اجتماعی برشمرد و گفت: حجم خدمات 
کارگران در دوران دفاع مقدس و دوران بازسازی غیرقابل توصیف است و این قشر 

زحمتکش در همه عرصه های انقالب نقشی اثرگذار داشته اند.
 استاندار تهران جدی گرفتن دو عنصر ارتقاء کیفیت کاالها و کاهش قیمت کاالهای 
تولیدشده را از سوی صاحبان صنایع در راستای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی 
خواستار شد و تصریح کرد: برای تحقق شعار امســال دولت و ملت یک مسئولیت 
متقابل دارند، از یک سو دولت باید با برطرف کردن موانع تولید به پایین آمدن قیمت 
تمام شده کاالها کمک و از طرفی مردم هم با خرید کاالی ایرانی به رونق تولید اهتمام 

کنند.
 مقیمی ادامه داد: امروز با راهبرد صحیحی که در صنایع فوالد و پتروشــیمی اتخاذ 
کردیم به جرئت می توانیم ادعا کنیم که فوالد و فرآورده های پتروشــیمی در دنیا 
مشتریان مختص به خود را دارند و با سیاست گذاری دقیق در بخش تولید می توانیم 
همین اقبال را در خرید دیگر اجناس ساخت ایران برای مشتریان داخلی و خارجی 

ایجاد کنیم.
در پایان این مراسم از کارگران نمونه استانی و کشوری با اهداء لوح تقدیر از زحمات 
آنان قدردانی شد و لوح تقدیر واحد نمونه به شرکت اورند پیشرو اهدا شد که مهندس 
آرمان موسوی مدیرعامل این شــرکت به نمایندگی از مجموعه آن را دریافت کرد؛ 
همچنین در پایان این جشنواره از گروه های کارگری نمونه ای از شرکت های ایران 
خودرو، سایپا، پارس خودرو و شرکت های »دمنده«،»گروه صنعتی برنز«،»شرکت 

لوله و ماشین سازی«،»صنایع آرد ورامین« تجلیل شد.
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13 - جمع عنوان ، ديباچه ها - فقیر و بی چیز - بیان كرد
14 - موتور سیکلت پر قدرت ورزشی با چرخ های بزرگ - ترانس 

افزايش دهنده ولتاژ باتری خودرو - تجويز پزشک
15 - معادل فارســی اتومبیل - وســیله ای برای انتقال حركت 

دورانی فرمان به چرخ ها

عمودی
1 - بزرگ و سرور - از تابلوهای راهنمايی و رانندگی

2 - ماركی بر خودرو - دربدر و سرگردان - لباس خانم ها
3 - هزار كیلو - يکی از وسايل ضروری خودرو ، مولد الکتريسیته - 

آگاه و بصیر
4 - نیم تنه - روســتا های بزرگ - روغن صنعتی روانساز - حافظه و 

هوش
5 - رفیق مشهدی - خاور - پرخاش و نهیب - زرد انگلیسی

6 - يکتا پرست - رژه نظامی
7 - همدم - سنگ آسیا - ناراست

8 - يگان نظامی برابر سه جوخه - گوناگون
9 - اختر - نويسنده و سخنور

10 - بله روسی - عادت - گريه و زاری
11 - ظلم - پارچه ای لطیف - جانان و محبوب

12 - ابزار كوبیدن میخ - درياچه فارس - محل ورود
13 - يکــی از دو جنــس - زباندار بی زبان - شــركت خودروســازی 

فرانسوی كه بنیانگذار آن »آرماند .... « نام دارد - افسار
14 - الستیک يدكی - ماشین جديد سايپا كه فروش موفقی را تجربه 

نکرد - پیشوند نزد و نزديک
15 - در يک موتور درونســوز به قطعه ای گفته می شــود كه بر فراز 

بخش بااليی سیلندرها قرار دارد  - دسته پیستون اتومبیل

اسامی برندگان جدول شماره 7:
مهديس نیک چابکی به  شماره پرسنلی 8۰87

زهراعسگرخانی به شماره پرسنلی 2826
حسین كمری ورمنجه به شماره پرسنلی ۵284

توضیح : پس از حل جدول از به هم پیوســتن حروف 
خانه های زردرنگ رمز جدول به دست می آيد .

حل جدول شماره 8 - رمز جدول میتسوبیشی

جایزه: 
کارت هدیه 

200هزار
 تومانی

 راز صنعت در هر شماره با برگزاری مسابقه پیامکی  به قید قرعه 
به شما خواننده محترم جوايزی اهدا می كند.شما تنها می توانید 
از طريق ارسال رمز جدول به شماره 3۰۰۰72۱6۰  در مسابقه 

پیامکی راز صنعت  شركت كنید.
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