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اخـبـار داخـلـی

تازه ترین اخبار خودرو را در این صفحه بخوانید
سقوط صنعت خودرو ایران به رتبه  ۱۸جهان
سازمان بینالمللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری ،با انتشار آمار تولید خودرو جهان
در س��ال  2018اعالم کرد تولید خودرو ایران در این سال با افت 40درصدی نسبت
به سال قبل از آن مواجه شده است .براس��اس این گزارش ،تولید خودرو ایران در این
سال به 1میلیون و 95هزار و  526دستگاه رسیده است .در سال پیش از آن1 ،میلیون
و 515هزار و  396دستگاه خودرو در ایران تولید شده بود .تولید خودرو سواری ایران
در سال  2018بالغ بر 1میلیون و 27هزار و  313دستگاه بوده است .ایران در این سال
همچنین 68هزار و  213دستگاه خودرو تجاری تولید کرده است .در میان کشورهای
خودروس��از جهان ،ایران رتبه  18را در س��ال  2018به خود اختصاص داده است و
این درحالی است که کشورمان در سال پیش از آن در رتبه  16جهان از این نظر قرار
گرفته بود .رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری در سال  2018نیز  16و از نظر
تولید خودروهای تجاری  21اعالم شده اس��ت .چین با تولید 27میلیون و 809هزار
دستگاه بزرگترین خودروساز جهان در سال  2018بوده است و آمریکا با 11میلیون و

314هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با 9میلیون و 728هزار دستگاه در رتبه سوم قرار
گرفتهاند.کل خودرو تولیدشده در جهان طی سال  2018بالغ بر 95میلیون و 634هزار
دستگاه اعالم شده است که سهم ایران از این رقم  1.14درصد بوده است .تولید خودرو
جهان در این سال با افت  1.1درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

آغاز ساخت کارخانه اتوبوسسازی ایران و جمهوری آذربایجان
عملیات ساخت کارخانه مشترک اتوبوسسازی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
آذربایجان با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان و وزیر اقتصاد جمهوری
آذربایجان در منطقه صنعت��ی «حاجی قابول» جمهوری آذربایجان آغاز ش��د .این
کارخانه با مش��ارکت ش��رکت «آذرماش» جمهوری آذربایجان و شرکت خصوصی
«عقاب» جمهوری اس�لامی ای��ران در منطق��ه صنعتی «حاجی قاب��ول» در 110
کیلومتری جنوب باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ساخته میشود .سهم شرکت
ایرانی دراین کارخانه 75درصد و س��هم ش��رکت آذربایجانی 25درصد است که با
سرمایهگذاری اولیه 6میلیون یورو ساخته خواهد شد .مدتزمان ساخت این کارخانه
پایان سال میالدی آینده اعالم شده است .با تکمیل این کارخانه در مرحله اول ساالنه
 500دستگاه اتوبوس تولید خواهد شد .با ساخت این کارخانه ،همکاریهای دو کشور

در حوزه صنعتی وارد مرحله جدیدی میشود .پیش از این ،در اوایل سال  97کارخانه
مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان در مجتمع صنعتی «نفتچاالی»
جمهوری آذربایجان به بهرهبرداری رسیده است که در همان سال اول فعالیتش بیش
از هزار دستگاه انواع خودرو در آن تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

کاهش درآمد پژو بهدلیل خروج از ایران

گروه خودروسازی پژو فرانس��ه اعالم کرد ،درآمدش  ۱.۱درصد در سهماهه اول سال
جاری میالدی کاهش یافته که یکی از دالیل آن خروج از ایران بوده است .سهام این
خودروساز فرانسوی روز پنجشنبه پس از اعالم کاهش درآمد آن سقوط کرد .درآمد

این خودروس��ازی به 17.98میلیارد یورو (20.05میلیارد دالر) طی ژانویه تا مارس
نسبت به 18.2میلیارد دالر سال گذش��ته کاهش پیدا کرد .مقدار فروش جهانی این
ش��رکت 15.7درصد س��قوط کرد و به 886هزار و  400خودرو در سهماهه اول سال
جاری رس��ید که یکی از دالیل آن خروج از ای��ران بود .بهجز ای��ران ،تحویل خودرو
6.1درصد سقوط داش��ت .کاهش فروش 30درصدی در آمریکای التین هم بیتاثیر
نبود .این ش��رکت اعالم کرد حاال انتظار دارد بازار خودروهای آمریکای التین  %2در
 2019کاهش پیدا کند .خودروسازی پژو فروش در اروپا را ثابت پیشبینی میکند،
درحالیکه فروش در چین 3درصد و در روسیه 5درصد کاهش داشته است .پژو قصد
دارد برای کمک به کاهش تولید دیاکس��ید کربن به تولید مدله��ای آدام ،کارل و
کاسکادا خاتمه دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

درآمد جرایم رانندگی خرج زیرساختها میشود

طی س�الیان اخیر اختالف زیادی درباره س�ند خودرو میان س�ازمان
ثبت اس�ناد و س�ایر نهادها بهوجود آمده اس�ت .س�ازمان ثبت اسناد
و امالک کش�ور اینگونه ادعا دارد ک�ه هرگونه معامل�ه خودرو باید در
دفاتر رس�می این س�ازمان به ثبت برس�د ،اما س�ایر نهاده�ا ازجمله
پلی�س ،ب�رگ س�بز خ�ودرو را بهعن�وان س�ند مالکی�ت بهرس�میت
میشناس�ند.ب�ه گفته «پورمخت�ار» هم برگ س�بز پلیس و هم س�ند
مالکیتی ک�ه در دفترخانهه�ا صادر میش�ود از لحاظ قان�ون ،بهویژه
قانون مدنی س�ند مالکیت حس�اب میش�ود و هردو هم دارای اعتبار
یکس�انی هس�تند .عضو کمیس�یون قضائی و حقوقی مجلس ش�ورای
اسلامی گف�ت« :در برابر قانون ،ه�ردو س�ند معتبر هس�تند و قانون
بههیچ عنوان الزام نکرده اس�ت برای خرید و فروش خودرو باید سند
از دفترخانه داش�ته باش�ید».

شهردار تهران طی حكمی ،بخشی از اختيارات خود در خصوص درآمدهای
حاصل از جرايم راهنمايی و رانندگی را به «علی امام» ،مديرعامل ش�ركت
راهآهن ش�هری تهران و حومه (مت�رو) تفويض و تنفيذ كرد .براس�اس این
حکم« ،پیروز حناچی» ،شهردار تهران بخشی از اختیارات خود ناشی از مفاد
مواد  52و  53قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص اجرای پروژههای
مرتبط با احداث زیرگذر عابر پیاده مترو ،ذیل اعتبارات موضوع ماده ()23
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند  1389را به «علی امام»،
مدیرعامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) ،تفویض و تنفیذ کرد.
براساس این حکم؛ شرایطی فراهم شده است تا شرکت راهآهن شهری تهران
و حومه (مترو) ،با اس�تفاده از منابع حاصل از جرای�م رانندگی ،درخصوص
زیرگذرهای عابر پیاده و ورودی دوم مترو جهت بهینهس�ازی معابر شهری
قابل دسترسی به مترو برای تمامی اقشار مختلف شهروندان عمل کند.

برگ سبز ،سند رسمی خودرو است
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واردات  ۳۳۰خودرو خارجی در فروردین

توسطیکیازشرکتهایخودروسازیتبریزانجاممیشود

افت 67درصدی

ساختکامیونبرقیوهوشمندایرانی

آمار واردات کش��ور در فروردینماه امسال نش��ان میدهد در بازه زمانی ابتدا تا انتهای
فروردین  ،98بیش از  330دستگاه خودرو سواری به ایران وارد شده و این در حالی است
که واردات خودرو در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل67 ،درصد کاهش
داشته است .براساس آمار اعالمی گمرک ،در فروردینماه امسال بیشترین واردات خودرو
سواری از مبدأ کشور کره صورت گرفته و  200دس��تگاه خودرو سواری از این کشور به
ارزش5.4میلیون دالر از منطقه ویژه شهید رجایی به ایران وارد شده است .واردات خودرو
ایران در فروردینماه امسال بعد از جمهوری کره ،از کشورهای امارات ،بریتانیا و عمان
انجام شده که این کشورها بهترتیب 75دستگاه 30،دستگاه و 24دستگاه خودرو سواری
به ایران صادر کردهاند و پس از این کشورها ،چین و آلمان قرار دارند که از هریک از این دو
کشور 2 ،دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده .گرانترین خودرو وارده شده در میان
خودروهای وارداتی فروردینماه ،یک خودرو تسالی برقی است که با قیمت129هزار دالر
از آلمان وارد گمرک غرب تهران شده است.

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی گفت« :ب��ه همت یکی از
شرکتهای خودروسازی تبریز ،کامیون 14تنی برقی با فناوری اروپایی تا یکسال آینده
روانه بازار میش��ود« ».حس��ین نجاتی» در نشست مش��ترک با مدیران شرکتهای
خودروساز و قطعهساز استان آذربایجان شرقی در اینباره گفت« :دوستدار محیط زیست،
ایمنی ،پایداری و بهرهوری ،مش��خصههای اصلی این خودرو تجاری و سنگین است».
بهگفته این مقام مس��ئول ،این خودرو امکان پیمودن  300کیلومتر در هربار ش��ارژ را
داراست .نجاتی همچنین توان موتور الکتریکی این خودرو را  380اسب بخار اعالم کرد و
گفت« :مدتزمان شارژ باتریهای این کامیون 2تا 9ساعت است ».نجاتی با اشاره به دیگر
ویژگیهای این خ��ودرو برقی گفت« :وجود سیس��تم ترمز احیاکنن��ده یکی دیگر از
ویژگیهایی است که شارژ خودکار باتری را هنگام استفاده از ترمز ،در پی دارد».

حرف آخر پارسخودرو به خریداران برلیانس و رنو
خودرو جایگزین دریافت کنید

درحالیکه بس��یاری از پیشخرید کنندگان محصوالت پارسخودرو طی ماههای
اخیر منتظر دریافت یک جواب مناس��ب ازسوی این خودروس��از بودند و حتی کار
به تجمع اعتراضی ازس��وی خریداران محصوالتی مانند برلیان��س و رنو جلو وزارت
صنعت ،معدن و تجارت کشید ،پارسخودرو در اطالعیهای اعالم کرد تنها چاره کار
انصراف با دریافت سود و یا دریافت یک خودرو جایگزین است .شرکت پارسخودرو
برخالف وعدههای داده شده ،وضعیت ثبتنام کنندگان خودروهای برلیانس و رنو را
طی چند ماه اخیر مشخص نکرده بود و وعده داده بود تا نیمه اردیبهشت  98تکلیف
تمامی معوقات برلیانس کراس ،اتومات و دستی را مش��خص کند و بعد از تاخیر در
این موضوع ،کار به تجمع اعتراضی کش��ید .س��رانجام این خودروساز با فاصله چند
روزه اطالعیهه��ای جداگانه برای خریداران رنو و برلیانس ص��ادر کرد .اطالعیه اول
برای خریداران محصوالت رنو صادر شد .پارسخودرو در قالب اطالعیهای فراخوان
دوم طرحهای پیشنهادی خود را برای مشتریان محصوالت رنو که تاکنون دعوتنامه
تکمیل وجه مابهالتفاوت برای آنها صادر نشده را اعالم کرد .پیشنهادهای قابل اجرا
برای محصوالت رنو عبارت بود از طرح پیشنهادی انصراف ،طرح پیشنهادی تبدیل
مدل خودرو ،طرح پیشنهادی الحاقیه قرارداد و طرح پیشنهادی خرید انصرافی .در
بند الف مش��تریان در صورت تمایل میتوانند نسبت به انصراف خود اقدام کنند .در
این روش بهمنظور جلب رضایت حداکثری این گروه از مش��تریان ،سود انصراف با
نرخ 45درصد از زمان ثبتنام اولیه خودرو محاس��به خواهد ش��د و پس از انصراف

کامل ثبتنام فروش فوری دس��تگاه خودرو از محصوالت قابل عرضه شرکت سایپا
با قیمت قبل تیرماه  97با قابلیت خرید انصرافی برای مش��تری فراهم میکرد .البته
درصورتیکه مشتریان تمایل به استفاده از روش فروش فوری نداشته باشند ،مبلغ
پیشپرداخت به انضمام سود انصراف 45درصد طی 30روز هم به آنها مسترد خواهد
ش��د .همچنین در آخرین روزهای اردیبهش��تماه هم اطالعیهای برای خریداران
محصوالت برلیانس صادر شد که بر مبنای آن ،خریداران خودرو برلیانس میتوانند
خودروهای جایگزین بگیرند .در این بخشنامه آمده است« :جهت تعهدات مشتریانی
که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابهالتفاوت برای آنان صادر نشده است ،سه روش
وجود دارد که شامل انصراف ،تبدیل مدل خودرو و الحاقیه قرارداد است».

تمدید  2ماهه مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی

براساس مصوبه جدید دولت ،مهلت ترخیص خودروهای سواری وارداتی ۲ماه تمدید شد.
تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۸/۰۲/۹۸هیات وزیران درخصوص اصالح تصویبنامه
موضوع ترخیص واردات خودروهای سواری ،طی نامه شماره ۱۸۴۷۲در تاریخ۲۱/۰۲/۹۸
توس��ط معاون اول رییس جمهور ابالغ ش��د.در متن این مصوبه آمده است :در بند ()۳
تصویب نامه شماره /۱۳۷۱۶۱ت ۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷عبارت چهار ماه به شش
ماه اصالح میشود .بر اساس آمارهای اعالم ش��ده بیش از  14هزار خودرو در گمرکات
مختلف کشور دپو شده است ،هیات دولت نیمه بهمن ماه سال 97مصوبهای صادر کرد که
برای مدت 4ماه امکان ترخیص خودروهای وارد شده تا حدودی تسهیل میشد .براین
اساس ،تا کنون تعدادی خودرو با مصوبه قبلی هیات دولت از گمرکات ترخیص شده اند.
بررسیها نشان میدهد ،تنها در گمرک بوشهر  1400دستگاه خودرو وارداتی دپو شده که
 100دستگاه با مشکالت قضایی و غیر گمرکی مواجه است .این روند در گمرکات شهید
رجایی و شهید باهنر نیز وجود دارد.بررسیها نشان میدهد ،با مصوبه قبلی هیات دولت
حدود  1600دستگاه خودرو از گمرکات مختلف ترخیص شده است.
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خرداد ماه 98

بررسی فنی و ظاهری هیوندا اکسنت و کیا سراتو آپشنال

نبردشانهبهشانهکرهایها

محصوالت ساخت خودروسازان کشور کره جنوبی سهم بسیار بزرگی در بازار خودرو کشورمان
دارند و زمان طوالنی از سپری شدن ورود خودروهای ساخت این کشور به بازار خودرو ایران
هم گذشته است .تنوع محصوالت تولیدی توسط کرهایها بههمراه کیفیت قابل قبول آنها
از دالیل اصلی رخ دادن این اتفاق و استقبال توسط مشتریان ایرانیست .این درحالیست
که واردات و مونتاژ محصوالت نهتنها توسط خودروسازان دولتی که بهدست خصوصیها هم
رخ داده و طی سالهای اخیر شاهد حضور حجم انبوهی از این محصوالت در بازار هستیم.
محصوالت کمپانیهای کیا و هیوندا قطعا در صدر پرفروشترین خودروهای خارجی در بازار
ایران هستند .در این گزارش به مقایسه دو محصول محبوب این دو خودورساز یعنی هیوندا
اکسنت و کیا سراتو آپشنال خواهیم پرداخت که باوجود گرانی سرسامآور خودرو طی یکی دو
سال اخیر همچنان مورد استقبال عالقهمندان به خودرو در بازار ایران هستند .قبل از شروع
این مقایسه ،ذکر این نکته ضروری اس��ت که این دو خودرو از دو نسل متفاوت خودروهای
کرهای هستند...
[ [مشخصات ظاهری و فنی اکسنت

ابتدا به سراغ هیوندا اکسنت میرویم .در نمای روبهرو ،چراغهای کشیده و اسپورت اکسنت،
جلب نظر میکنند ،درحالیکه نسبت به طول کوتاه بدنه ،بزرگ هستند و تا نزدیکی ستون
 ،Aادامه دارند .لب ه باالیی چراغها ،کامال در راستای خط کاپوت قرار دارد و بهلطف حجمدهی
عالی در این قسمت ،جایگاه مناسبی برای آن دیده میشود .جلوپنجر ه مدرن خودروهای
هیوندای ،در اکسنت وجود ندارد و صرفا ،یک فضای خالی س��یاهرنگ با لوگوی سازنده در
وسط ،قابل تشخیص است .در سپر هم ،با حالتی س��هبعدی مواجه هستیم که به جذابیت
خودرو میافزاید .ش��اید تنها نکت ه منفی در طراحی نمای روبهرو اکس��نت ،دیدهشدن لبه
کاپوت ،باالتر از هواکش پیشرانه باشد که البته باتوجه به قدیمی بودن طراحی خودرو ،حالت
کامال واضح و ناخوشایندی دارد .از نمای جانبی ،استفاده هوشمندانه از خطوط حجمدهنده
با حداقل هزینه ،زیبایی اکنست را افزایش میدهد .رینگهای  ۱۶اینچ ساده با طرح اسپرت،
الس��تیکهای کمپهنا ،در کنار آنتن معمولی ،از نکات منفی در طراحی اکسنت محسوب
میشوند .از سویی دیگر ،فرم جذاب سقف با حالتی که عالوه بر جادار کردن فضای کابین،
کوچک بودن صندوق عقب را پوشش میدهد ،نکات مثبت نمای جانبی هستند .در پشت
خودرو ،شاهد نمایی ساده هستیم که با چراغهای بزرگ ارائه میشود .حالت شیش ه عقب ،زیبا
است ،اما با حضور آنتن نسبتا بلند روی سقف ،جذابیت کمتری فراهم میکند .در مجموع،
ظاهر این خودرو از نمای پشت ،ساده و کمهزینه از کار درآمده است .ظاهر اکسنت ،پس از
چند سال حضور در ایران ،همچنان مد روز و چش��منواز ارزیابی میشود ،اما فراتر از انتظار
عمل نمیکند .زیبایی نمای روبهرو ،تحسینبرانگیز است ،اما از پشت ،کامال عادی و بهعقیده
بسیاری از کارشناسان؛ قدیمی بهنظر میرسد .ابعاد این خودرو ،شامل طول  ۴,۳۷۰میلیمتر
با عرض  ۱,۷۰۵میلیمتر است که با ارتفاع سقف  ۱,۴۵۵میلیمتر و فاصلهمحورهای ۲,۵۷۰
میلیمتر ،ارائه میشود .ورود به کابین هیوندای اکسنت ،حس جالبی دارد .شاید انتظار ما
از یک خودرو کوچک ،فضایی ناراحت کننده باش��د ،اما در مقایسه با خودروهای شناخته
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مجله تخصصی خودرو

ن باال در
ش��دهکمی جادارتر عمل میکند .نمایشگر  ۷اینچ ،در نس��خههای مدرن و با آپش 
مرکز داشبورد وجود دارد که البته نمون ه مونتاژی ،دارای چنین شرایطی خواهد بود .خطوط
حجمدهنده ،روی داشبورد اکس��نت هم وجود دارند تا سادگی و یکتکه بودن این بخش
از فضای داخلی را کاهش دهند .پنل پشت فرمان ،کامال س��اده طراحی شده است و ادوات
تزئینی در آن دیده نمیشود .درحالیکه ماد ه اصلی داشبورد و فرمان هم ،پالستیک نسبتا
ارزانقیمت است ،صندلیها با پوشش مناسب و فرم بسیار خوب طراحی شدهاند .قسمتی
از تودری هم ،از پوشش صندلیها تشکیل شده است .از نکات مثبت در طراحی کابین جلو،
میتوان به فرمان خوشاستیل اکسنت اشاره کرد که هرچند لوکس و با پوشش چرم نیست،
خوشدست و کاربردی عمل میکند .کلیدهای کنترل سیستم سرگرمی و ارتباطات تلفنی با
قابی نقرهایرنگ ارائه میشوند که درکنار جذابیت ظاهری ،کامال کارپسند هستند .درحالیکه
صندلیهای ردیف جلو ،حالتی اسپرت و هماهنگ با فیزیک بدن دارند ،برای ردیف عقب،
صندلیهایی نسبتا صاف و با حداقل ظرافت در نظر گرفته ش��ده است .در مجموع ،فضای
داخلی اکسنت برخالف متریال نسبتا ارزانقیمت ،راحتی مناسب و رضایتبخشی دارد که با
داشبوردی نسبتا ساده ارائه میشود .اما به سراغ مشخصات فنی اکسنت میرویم .قلب تپنده
هیوندای اکسنت یک پیشرانه  4سیلندر است و  1591سیسی حجم دارد .قدرت موتور این
ماشین  128اس��ب بخار در دور موتور  6300دور در دقیقه است و در دور موتور  4200دور
در دقیقه میتواند به حداکثر گش��تاور  156نیوتن متر دست پیدا کند .این پیشرانه یکی از
پربازدهترین پیشرانههای استفادهشده در این کالس است که عالوه بر قدرت مناسب ،مصرف
سوخت پایینی نیز دارد .هیوندای اکسنت باتوجه به وزن ماشین و کشش پیشرانهاش از خود
قابلیتهای حرکتی مناسبی نش��ان میدهد .برای انتقال قدرت پیشرانه از یک گیربکس
4سرعته اتوماتیک استفاده شده است که سرعت پاسخگویی مناسبی دارد و عملکرد کلی آن
قابل قبول است و با موتور هیوندای اکسنت هم هماهنگی قابل قبولی را داراست .هندلینگ
هیوندای اکسنت باتوجه به کالس خود خوب اس��ت و پایداری قابل قبولی دارد .اما از نظر
سواری سیستم تعلیقی معمولی دارد و سواریاش خشک است و گاها ضربهها را به کابین
انتقال میدهد .فرمان هیوندای اکسنت نرم است و دقت مناسبی نیز دارد و در پیچها عملکرد
دقیقی را از خود نشان میدهد .با هیوندای اکسنت قابلیت مانوردهی خوبی را هم داراست و
بهلطف ترمزهای قدرتمند ماشین در سرعتهای باال با کوچکترین اشاره میتوانید کنترل
اتومبیل را دوباره به دست بگیرید .هیوندا اکسنت در کالس خود خودرو مناسبی است که
نسبت به رقبایش از موتور پربازدهتر ،امکانات بیشتر و ارزش خرید باالتر بهره میبرد .اما از آن
فقط باید در حد یک سدان شهری کوچک توقع داشته باشید تا بتواند شما را راضی نگه دارد.
[ [کیا سراتو آپشنال

ن را بررسی
به سراغ دیگر محصول کرهای میرویم و ابتدا مش�خصات ظاهری آ 
میکنیم .در نمای روبه�رو ،حالتی نیمدایره دیده میش�ود که تمامی لب ه کاپوت
جلو را فرا گرفته اس�ت .این موضوع ،عالوه بر هماهنگی جذاب قطعات مختلف
این قسمت ،از جمله چراغها و جلوپنجره ،باعث مخفیشدن لب ه درپوش موتور

میشود .چراغها نس�بتا باریک و اسپرت هس�تند و حالتی مثلثی با گوشههای
تیز دارند .س�ایز چراغها و جلوپنجره ،کامال متناسب است و با خط کمعمق بدنه
زیر چراغ ،تقویت میش�ود .در جلوپنجره ،فضای خالی با قطعهای پالس�تیکی،
سیاهرنگ و مشبک دیده میشود که لوگوی کیا را در مرکز دارد .سپر جلو سراتو،
ساختار سادهای دارد و با حداقل خطوط حجمدهنده ارائه شده است .عالوه بر خط
زیر چراغ که پیشتر اشاره شد ،صرفا یک خط تقارن عمودی در مرکز سپر دیده
میشود و حتی در نزدیکی چرخ تا چراغ مهشکن ،خالقیت خاصی وجود ندارد و
درکل ظاهر جلو سراتو ،زیبایی قابل قبولی ارائه میکند .ظرافت در طراحی سراتو،
از نمای جانبی بهوضوح دیده میشود؛ چراکه با ترفندهایی استادانه ،برای بیننده
جذاب و چش�منواز عمل میکند .از لب ه چراغ عقب تا آینهبغل و س�تون  ،Aخط
ن درها و نزدیکی رکاب هم به
جالبی وجود دارد که از زیر پنجرهها میگذرد .پایی 
لطف حجمدهی ظریف سازنده ،حالتی شبیه به ذوزنقه و متقارن دیده میشود .در
امتداد چراغ جلو تا نزدیکی لب ه در نیز ،خطی کمعمق وجود دارد که حس اسپرت
سراتو را تقویت میکند .از معدود نکات منفی در طراحی این قسمت ،میتوان به
پالستیکی بودن قاب پنجرهها ،آنتن سنتی انتهای سقف و ظاهر عاری از خالقیت
آینهها اشاره کرد .از نمای پش�ت ،با چراغهای اسپرت مواجه هستیم که با رنگ
قرمز ،متمایز دیده میش�وند .تقریبا تمامی لب ه کاپوت و قسمت عقب خودرو با
نوعی برآمدگی ارائه میشود که تاحدودی طول کم بدنه در این بخش را پوشش
میدهد .سطح بیرونی درپوش صندوق ،فاقد خطوط حجمدهنده است و جزئیات
خاصی ارائه نمیکند .سپر عقب سراتو هم مشابه سپر جلو ،صرفا با خطی نیمدایره
و متقارن با بدنه طراحی شده؛ درحالیکه با حداقل هزینه ،حتی از چراغ راهنما و
چراغترمز مرسوم در خودروهای معمولی نیز محروم است .در مجموع ،نمیتوان
ایرادی اساسی به طراحی ظاهری کیا سراتو گرفت؛ هرچند امروزه ،ساده بهنظر
میرسد .ابعاد این خودرو ،ش�امل طول  ۴۵۳۰میلیمتر با عرض  ۱۷۷۵میلیمتر
میشود که ارتفاع سقف  ۱۴۶۰میلیمتر و فاصله محورهای  ۲۶۵۰میلیمتر ارائه
میکند .کیا سراتو ،اصوال در زمانی طراحی شد که نمایشگر میان داشبورد ،اهمیت
باالیی برای عموم مردم نداش�ت و یک آپشن محسوب میش�د .این موضوع در
خودروهای امروزی با کالس قیمتی متوسط ،مورد توجه خریدار است؛ اما همچنان
در خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ،در مقابل دریافت هزین ه اضافه ارائه میشود.
سراتو عرضهشده توسط سایپا نیز چنین شرایطی دارد و تنها در نسخ ه آپشنال،
دارای نمایشگر لمسی  ۷اینچ خواهد بود .برای افرادی که سابق ه رانندگی با سراتو
وارداتی دارند ،فضای داخلی نسخ ه مونتاژ سایپا ،کامال متفاوت و قابل تشخیص
خواهد بود .پالستیک مورد اس�تفاده در نمون ه وطنی ،کیفیت پایینتری دارد و
البته صرفا با رنگ س�یاه و تا حدودی شبیه به س�دانهای چینی معمول در بازار
ایران ارائه میشود .تقریبا همهچیز در کابین سراتو سایپا ،سیاهرنگ است و فقط
در مدل آپشنال ،شاهد رنگ روشن در قس�مت پایین داشبورد و پوشش داخل
درها هستیم .فرمان و پنل مربوط به سرعت و دور موتور سراتو ،از طرح سیلندری
استفاده میکند که تا حدودی ش�بیه به مزدا  3است .فرمان سراتو ظاهر خاصی
ندارد و حتی با نمون ه چرمی در نسخ ه آپشنال ،قدیمی بهنظر میرسد؛ ولی حس
خوبی به راننده میدهد و در ش�ب با اس�تفاده از نور پسزمین ه قرمز در قسمت

عقربهها ،کامال اس�پرت عمل میکند .کلیدهای روی فرمان هم برای استفاده از
کروز کنترل ،مدیریت سیستم س�رگرمی و ارتباط تلفنی کارایی دارند .مجرای
هوای تهویه مطبوع ،حالت پرانتزی دارد و با نمایش�گر قدیمی مربوط به ساعت
در باالترین قسمت داشبورد ارائه میشود .باتوجه به تیره بودن کلیت داشبورد و
فضای داخلی ،نمون ه فاقد نمایشگر لمسی با مانیتور تکرنگ TFTکه نوشتههای
قرمزرنگ دارد ،ترکیب ساده و قابل قبولی ارائه میکند .جالب است بدانید سراتو
برخالف ظاهر بیرونی خود که چندان بزرگ به نظر نمیرسد ،کابین جادار و قابل
قبولی ارائه میکند .این محصول ،خصوصا در فضای باالی سر ،عالی عمل میکند
و حتی برای فردی با قد  ۱۸۵سانتیمتر ،ایدهآل خواهد بود .چنین مزیتی ،در مورد
فضای جلوی زانو ،صدق نمیکند و برای سرنشینان بلندقد روی صندلیهای عقب،
پاها در وضعیت چسبیده به صندلی جلو خواهد بود .فرم کلی صندلیها و مواد
بهکاررفته در پوشش آنها ،رضایتبخش است و البته در نسخ ه آپشنال با چرم
مصنوعی ،راحتی مناس�بی فراهم میکند .ظرفیت صندوق بار در سراتو۴۱۵ ،
لیتر است که برای یک خودرو سدان سایز متوسط ،ایدهآل بهنظر میرسد .البته
صندلیهای عقب هم قابل جمع شدن به سمت جلو هستند تا فضای بیشتری
در اختیار باشد و دسترسی سرنش�ینان به صندوق سادهتر شود .سراتو سایپا
آپش�نال در دو مدل دندهای  1600سیس�ی و اتوماتیک  2000سیسی تولید
میشود .این پیشرانه  4سیلندر اس�ت و قابلیت تولید  156اسب بخار قدرت و
 194نیوتنمتر گشتاور را داراست .شتابگیری سراتو خوب است و در عین حال
یکی از نقاط مثبتش هم مصرف سوخت نس�بتا اقتصادی این خودرو است که
البته از هیوندای اکسنت مصرف سوختش عدد باالتری است .برای انتقال قدرت
پیشرانه سراتو به چرخها از یک گیربکس 6س�رعته اتوماتیک استفاده شده
است که از پس وظیفه خود بهخوبی برمیآید .گیربکس سراتو سایپا هماهنگی
خوبی با موتور دارد و تعویض دندههایش با دقت ،سریع و بدون ضربه است .در
کل در بخش فنی کیا س�راتو کیفیت معمولی اما قابلیت حرکتی خوبی با توجه
به قیمتش دارد .سواری و تعلیق کیا سراتو س�ایپا کمی خشک است که از نظر
جوانان و اسپرتسوارها یک نکته مثبت بهشمار میرود ولی از نظر میانساالن و
کسانی که سواری نرم میپسندند ،یک نقطه ضعف بهشمار میرود و در واقع این
ماشین نظر مثبت بخش زیادی از خریدارانش را بهعلت همین سواری خشک
جلب نمیکند .هندلینگ و پایداری کیا س�راتو خوب اس�ت و میتوانید با آن
رانندگی نسبتا لذتبخشی را تجربه کنید که در هنگام مانورهای مختلف سطح
پایداری خوبی دارد .از مزایای کیا سراتو فرمان نرم ،اسپرت و خوشدست آن
است که در افزایش حس لذت رانندگی کمک بهسزایی کرده.

[ [جمعبندی

در حال حاضر ،با توجه به افزایش ش��دید قیمت خودرو ،هیوندا اکنست رشد بیشتری
را نسبت به کیا سراتو تجربه کرده است .مقایسه کلی نشان میدهد که هرچند این دو
خودرو هرکدام بهط��ور جداگانه مزایای فراوانی دارند و حت��ی برتریهای ویژهای هم
نسبت به هم دارند ،اما در معدود مواردی این اکسنت است که از سراتو پیشی میگیرد.
اما این برتری آنقدر محسوس نیست که بتوانیم هیوندا اکسنت را برنده قاطع محصوالت
کرهای بدانیم و درکل ،رقابت ش��انه به ش��انه و جذابی را ش��اهد خواهیم بود.
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خرداد ماه 98

گـزارش

این دریای متالطم آرامشدنی نیست

ادامه دور باطل بازار خودرو

بازار پرتالطم خودرو انگار قرار نیست به این زودیها رنگ آرامش را به خود ببیند .تقریبا یکس�الی میشود که قیمت خودروهای داخلی با
نوسانات و سیرصعودی عجیبی مواجه شده و هیچکدام از تصمیمات مسئوالن مربوطه هم نتوانسته دردی از وضعیت را درمان کند .همه دیگر
میدانند که داستان از کجا آغاز شده است .خروج آمریکا از برجام بهدستور ترامپ ،و اعمال تحریمهای جدید ازسوی رئیسجمهور این کشور
برای کشورمان عاملی بود که نرخ ارز در ایران به باالترین قیمت ممکن در تاریخ برسد و ازسوی دیگر خودروسازان معتبر اروپایی مانند پژو و رنو
هم بهدلیل همین اعمال تحریمها عطای کار در کشورمان را به لقایش بخشیدند و کاسه و کوزههای خود را جمع کرده و از ایران خارج شدند .از
همان اواسط اردیبهشتماه بود که قیمت خودروهای داخلی و خارجی مانند اسبی لجامگسیخته به پیش میتاختنند و بهنظر نمیرسید راهی
برای مهار این اسب سرکش پیدا شود.

بنبست تصمیمات

طی یکس��ال اخیر و برای جلوگیری از افزایش روزافزون و سرس��امآور قیمت
خودرو ،تصمیمات لحظهای و بدون کارشناسی ازس��وی مسئوالن وقت دولتی
برای مهار بازار خودرو گرفته شده است ،اما هیچکدام دردی از وضعیت فعلی را
درمان نکرده است .سوءمدیریتها در صنعت خودرو و مدیریت اقتصادی کشور
ش��رایط را بهگونهای پیش برد که تغییر و تحوالتی ه��م در راس وزارتخانهها و
همچنین خودروسازان شاهد بودیم تا شاید گرهای از مشکالت باز کند ،اما انگار
هیچ درمانی برای این درد وجود ندارد و ش��اید بهتر باشد که اینگونه بگوییم راه
درمانی به ذهن مسئوالن مربوطه نمیرسد .کافی است تصمیمات یکسال اخیر
مدیران صنعتی و خودرویی را بررسی کنیم تا بهتر متوجه مسیر اشتباه آنها در
راه ترمیم بازار خودرو شویم .وقتی در اوایل سال  97قیمت ارز به یکباره با شتاب
فراوانی س��یر صعودی بهخود گرفت ،خودروس��ازان و قطعهس��ازان درخواست
افزایش و آزادس��ازی قیمتها را مطرح کردند .بعد از کشمکشهای فراوان بود
که مجوز افزایش  20تا 25درصدی قیمتها ب��رای خودروهای زیر 45میلیون
تومانی صادر شد .اما خودروس��ازان این مقدار افزایش را چارهساز نمیدانستند.
بدهی سنگین خودروسازان بزرگ دولتی به قطعهسازان روزبهروز بیشتر میشد
و همین مسئله صدای صاحبان صنعت قطعهسازی را درآورده بود .خودروسازان
به بهانه ضرر و زیان مالی باتوجه به افزایش چندبرابری نرخ ارز و عدم صدور مجوز
افزایش قیمتها ازسوی دولت ،بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت نمیکردند
و قطعهسازان هم بهدلیل انباشت طلبهای خود ازسوی خودروسازان از تامین
قطعات خودداری میکردند .ازس��وی دیگر باتوجه افزایش عجیب و غریب نرخ
خودروهای وارداتی تقاضای خرید تولیدات داخلی باال رفته بود ،اما پایین بودن
عرضه باعث ش��د تا داخلیها هم با افزایش بیشازحد معم��ول قیمتها مواجه
ش��دند .در دوران تصدیگری «محمدرضا نعمتزاده» در وزارت صمت بود که

10

مجله تخصصی خودرو

وزیر ناموفق دولت اول روحانی تصمیم به حذف شورای رقابت در قیمتگذاری
خودروهای داخلی گرفت .این اتفاق اگرچه در دوران وزارت نعمتزاده رخ نداد،
اما در دولت دوم حسن روحانی و دوران وزارت محمد شریعتمداری رنگ واقعیت
بهخود گرفته و شورای رقابت با تصمیم وزارت صنعت دیگر عامل تعیینکننده
قیمت خودرو (زیر 45میلیون) نبود و فقط در حد پیشنهاددهنده این امر نقش
داشت و حاال دیگر س��تاد تنظیم بازار بود که از ش��هریور  97قیمتها را تعیین
میکرد .اما این اتفاق هم نتوانست چارهای برای آرام کردن بازار متالطم خودرو
باش��د .بحران صنعت بهخصوص در حوزه خودروس��ازی بهحدی شدت گرفته
بود که موضوع اس��تیضاح ش��ریعتمداری ازسوی مجلس مطرح ش��د ،اما وزیر
صنعت دولت دوازدهم قبل از برپایی جلس��ه استیضاح از سمت خود استعفا داد
و «رضا رحمانی» بهعنوان گزینه جدید وزارت صمت ازس��وی حس��ن روحانی
به مجلس معرفی ش��د و رای اعتماد گرف��ت .همگان منتظر بودن��د تا رحمانی
در لباس ناجی صنعت خودرو وارد ش��ود .از همان ابتدای حضور وزیر جدید در
وزارتخانه ،خودروسازان و قطعهسازان بحث آزادسازی قیمتها را مطرح کردند
و تنها راه عالج صنعت خودرو را این اتفاق میدانستند .طی ماههای پایانی سال
 97جلسات متعددی میان مس��ئوالن وزارتخانه ،خودروسازان و قطعهسازان و
همچنین نمایندگان مجلس برای ایجاد راهکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی
خودرو برگزار ش��د و درنهایت طبق اعالم وزیر صنعت و معدن و تجارت تصمیم
بر این شد تا قیمت خودروهای تولید داخل براساس حاشیه بازار تعیین شود تا
قیمتها به ثبات برس��د .حاال چند ماهی از اجرای این تصمیم گذشته است ،اما
خروجی این موض��وع چیزی جز افزایش دوباره و ادام��ه روند صعودی قیمتها
نبوده است .نکته مهم اینجاست که مقایس��ه قیمتها در زمان اوج گرانی ارز و
زمان فعلی ما را دچار یک تناقض بزرگ میکند .وقتی قیمت دالر در ش��هریور
و مهرماه  97به باالترین نرخ خود در تاریخ کشورمان رسید ،قیمت خودروهای

داخلی مانند پراید ،پژو و ...هنوز بهحد فعلی افزایش پیدا نکرده بود .مگر نه اینکه
توجیه اصلی افزایش قیمتها ازسوی خودروس��ازان و فعاالن بازار آزاد ،افزایش
نرخ ارز بود ،پس چرا وقتی دالر در مقطعی دچار افت قیمت شد و حتی تا حدود
11هزار تومان هم کاهش پیدا کرد ،نهتنها خبری از کاهش قیمت خودرو نبود که
همچنان شاهد افزایش قیمتها هم بودیم .همین عامل باعث شد تا دولت حل
مشکل را از راهی دیگر جستجو کند و آن هم اقدام برای پیشفروش محصوالت
و افزایش عرضه بود.

خطای استراتژیک
بهنظر میرس��د که احتماال امر بر دولت و خودروس��ازان اینگونه مشتبه شد که
تنها دلیل افزایش سرس��امآور قیمت خودرو در بازار باالتر بودن تقاضا نسبت به
عرضه اس��ت .همین عامل بود که باعث شد اس��تارت پیشفروشهای پیدرپی
محصوالت داخلی از اواسط اس��فند  97زده ش��ود .اما ابهام اصلی اینجا بود که
چیزی در حدود 300هزار خودرو پیشفروشش��ده توسط ایرانخودرو و سایپا
هنوز به مش��تریان تحویل داده نش��ده بود ،پس چگونه خودروس��ازان توانایی
تامین این تعداد محصولی را داشتند که هرروزه به طرق مختلف در سایتهای
خود به فروش میرساندند .با دس��تور وزارت صنعت ،معدن و تجارت دو شرکت
ایرانخودرو و سایپا از اوایل اسفندماه سال گذشته ۲۰درصد از تولیدات روزانه
خود را به فروش فوری با تحویل یکماهه با هدف افزایش عرضه ،کاهش قیمتها
و کاهش التهابات بازار خودرو اختصاص دادند .البته بهدنبال موج جدید التهاب
و افزایش قیمتها در بازار خودرو در اواسط اردیبهشت ،در جلسه کمیته خودرو
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مصوب ش��د که سهم فروش فوری خودروسازان
۱۰درصد دیگر افزایش پیدا کند .با این حس��اب ،خودروس��ازان موظف شدند
۳۰درص��د از تولیدات روزانه خ��ود را برای ف��روش فوری در نظ��ر بگیرند .این
وضعیت در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به سهماه از آغاز فروش فوری
خودروسازان ،دو شرکت ایرانخودرو و س��ایپا هنوز هیچ آمار رسمی در رابطه با
تعداد خودروهای تحویل شده به مشتریان در این طرح اعالم نکردهاند .اهمیت
این موضوع در این است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت با هدف افزایش عرضه
روزانه خودرو به بازار و کنترل قیمتها ،خودروس��ازان را مکلف به فروش فوری
محصوالتشان کرد؛ بنابراین باید مشخص شود تاکنون چه تعداد خودرو در این
طرح به مشتریان واگذار شده تا مشخص شود خودروسازان تا چه حد به وظایف
خود در این زمینه ب��رای افزایش عرضه خودرو به ب��ازار و کنترل قیمتها عمل
کردهاند .این وضعیت در حالی است که خودروسازان چندصدهزار دستگاه خودرو
بابت پیشفروشهای صورتگرفته در سال گذشته به مشتریان بدهکارند و هنوز
این خودروها را تحویل ندادهاند و اتفاقاً برخ��ی از خریداران همین خودروها در
سال گذشته ،از این شاکی هستند که ایرانخودرو و س��ایپا چرا وقتی که هنوز
خودروهای پیشفروششده در سال گذشته را تحویل ندادهاند ،اقدام به فروش
فوری محصوالتشان با موعد تحویل یکماهه میکنند؟ فقط کافی است تا سری
به وزارتخانه صنعت ،معدن وتجارت و یا دفاتر مرکزی سایپا و ایرانخودرو بزنیم
تا شاهد تجمعات اعتراضی خریدارانی باش��یم که چندینماه پیش ،محصوالتی
یکی از خودروس��ازان را به امید تحویل فوری ،پیشخرید کرده و هنوز در صف
انتظار تحویل هستند .متاسفانه هیچگاه هم هیچ پاسخ درستی ازسوی مسئولین
مربوطه داده نمیشود تا خریداران حداقل تکلیف خود را بدانند .البته باید حساب
خریداران خودروهایی مانن��د برلیانس ،تندر 90و رنو س��اندرو را جدا کنیم که
خودروسازان آب پاکی را روی دس��ت آنها ریخته و اعالم کردهاند که یا ازخرید
خود انصراف دهند یا به فکر محصول جایگزین باش��ند .این اتفاق هم یکی دیگر
از عوام��ل افزایش قیمت بیشازاندازه خودروهای از این دس��ت در بازار اس��ت.
جمعبندی و بررسی همه این تصمیمات حاکی از این است که دولت باز هم راه را
اشتباه رفته و چاره کار در کنترل بازار خودرو را باید در مواردی غیر از تصمیمات
اخیر جستجو کرد تا سایر راهحلها منجر به شکست نشود .نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اسالمی ازجمله مسئولین و کارشناسانی است که آخرین تصمیم
دولت در راه کنترل بازار خودرو یعنی تعیین قیمت براساس 5درصد حاشیه بازار

را شکست خورده میداند« .زهرا ساعی» در اینباره در جمع خبرنگاران گفت:
«این سیاس��ت ،سیاس��ت موفقی برای کنترل قیمت خودرو نبوده و مسؤلین و
متخصصین باید در این زمینه بررس��ی کنند که چه الگوهایی باید ارائه شود تا
بازار خودرو بهدرستی مدیریت و از آش��فتگی خارج شود .وزیر صنعت ،معدن و
تجارت باید از افراد کاردان استفاده کند تا از طریق بازبینی و تغییر سیاستهای
فعلی ،بازار خودرو را به آرامش برس��اند ».بهگفته سخنگوی فراکسیون حمایت
از قطعهسازان مجلس شورای اسالمی در ش��رایط فعلی که خودروسازی کشور
دچار چالش شده و قیمتها نوس��انات زیادی دارند تالشهای زیادی انجام شد
تا قیمتها به کف حاش��یه بازار نزدیک شود که متاس��فانه موفقیتآمیز نبود و
قیمتها هنوز ش��ناور هس��تند و مردم هنوز خودروهایی که ثبتنام کردهاند را
تحویل نگرفتهاند ،از طرفی بهخاطر رکود بازار خودرو قطعهس��ازان نمیتوانند
مطالبات خود را از خودروس��ازان دریافت کنند ».این درحالی است که قطعا در
کنار بس��یاری از تصمیمات غلط دولت در راه کنترل قیم��ت خودرو ،نمیتوان
از نقش پررنگ و بس��یار تاثیرگذار دالالن گذش��ت و همین عامل باعث شده تا
نهادهای دولتی و قضایی طی چند هفته اخیر به مس��ئله فروش خودرو ازطریق
فضای مجازی و سایتهایی مانند دیوار ،شیپور و باما ورود کنند تا شاید اینگونه
بتوان بخشی از آشفتگی بازار خودرو را کنترل کرد.

رفت و برگشت قیمتها
یک نظریه طی ماههای اخیر بهوجود آمده است که یکی ازدالیل اصلی افزایش
قیمت ارز ،مس��کن و خودرو مربوط به درج قیمتهای باالت��ر از رقم واقعی در
فضای مجازی و سایتهای اینترنتی مرتبط است .سال گذشته بود که دولت نرخ
 4200تومانی را بهعنوان نرخ مرجع دالر درنظر گرفت و همین عامل باعث شد
تا تمامی سایتهای اعالمکننده نرخ ارز از اعالم رقم دالر در بازار آزاد خودداری
کنند .چندماهی وضع به همین منوال گذش��ت تا آبها از آسیاب افتاد و مجدد
نرخ دالر در بازار آزاد به سایتها بازگشت .حدود یکسال بعد یعنی اردیبهشت
 98تصمیم بر این شد تا سیاستی اتخاذ شود و هیچگونه قیمتی در پلتفرمهای
خرید و فروش برای خودرو درج نش��ود .روز دوازدهم اردیبهشت بود که رئیس
مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمانیافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمتسازی
کاذب در بازار خ��ودرو و امالک در فض��ای مجازی ،از برخ��ورد جدی با دالالن
این حوزه خبر داد« .س��رهنگ مصطفی نوروزی» در گفتوگو ب��ا خبرنگاران،
به گزارش ایسنا ،اظهار داش��ت« :یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار
خودرو کش��ور بهواس��طه فعالیت س��ودجویان و تعدادی از دالالن فعال در این
حوزه ایجاد شده که با فعالیت گسترده و سازمانیافته در سایتهای واسط باعث
افزایش بیرویه خارج از عرف خودرو و مسکن ش��دهاند .افزایش بیرویه قیمت
خودرو باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرفکنندگان شده است و پلیس فتا
بهمنظور ارتقا امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنالین و س��ایتهای
درج آگهی در فضای مجازی ،جلس��ات متعددی با مراجع محترم قضائی برگزار
و برابر پیگیریهای صورتگرفته ،دس��تور سرپرس��ت محترم دادسرای ناحیه
 ۳۱تهران ،حذف قیمتهای بازار خودرو و مس��کن به مدیران سایتهای واسط
ابالغ شد ».همزمان با این اظهارات بود که سایتهایی مانند دیوار ،شیپور و باما
قیمت خودرو را از آگهیهای خود حذف کرده و عنوان توافقی در قسمت قیمت
پیشنهادی این آگهیها درج ش��د تا خریداران از طریق تماس با صاحب آگهی
از قیمتها باخبر شوند؛ در این میان حتی یکی از سایتهای مشهور آگهی ادعا
کرد که بهزودی از طریق انجام اقدامات و بررسیهای کارشناسانه روی خودروها
قیمتگذاری خواهد کرد .حذف قیمتها از س��ایت های خرید و فروش خودرو
تنها توانست شوکی کماثر و مقعطی را به بازار خودرو وارد کند و قطعا نمیتوان
از این طریق و در درازمدت ب��ازار را کنترل کرد .بهنظر میرس��د حداکثر تاثیر
حذف قیمتهای در سایتهای خرید و فروش خودرویی همانی خواهد بود که
درباره ارز و س��که رخ داد و پس از مدت کوتاهی قیمتها به سایتها بازگشت.
در حال حاضر ،اما محدودیته��ای درج قیمت به بازار خودرو س��رایت کرده و
نهادهای نظارتی امیدوارند با این حربه مانع صع��ود منحنی قیمت بیش از این
شود ،اما آیا این راهکار چارهساز خواهد بود؟ بهنظر میرسد که پاسخ منفی است
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و حتی شرایط بهگونهای جلو رفته که ش��اهد بازگشت مجدد قیمت به سایتها
هم هستیم .روز  18اردیبهش��ت بود که «رضا الفتنسب» س��خنگوی اتحادیه
کس��ب و کارهای اینترنتی اعالم کرد« :در جلس��اتی که با اتحادیه فروشندگان
خودرو داش��تیم ،به این نتیجه رس��یدیم که در صورت اعالم روزانه قیمت کف
خودروها ازس��وی اتحادیه نمایش��گاهداران خودرو تهران ،درج قیمت خودرو با
حداکثر 3درصد بیش از قیمت اعالمی ،در آگهیهای اینترنتی ممکن خواهد بود.
باتوجه به توافق انجامش��ده بهعنوان مثال ،اگر قیمت خودرویی ازسوی اتحادیه
نمایشگاهداران خودرو تهران100 ،میلیون تومان اعالم شود ،آگهی خودروهایی
که نهایتاً تا  103تومان قیمتگذاری شده باش��ند ،مجاز به انتشار و درج قیمت
خواهند بود ».اما برخالف انتظار این اتفاق رخ نداد و الفت نسبت عامل این اتفاق
را اتحادیه نمایشگاهداران خودرو میداند .س��خنگوی اتحادیه کسب و کارهای
اینترنتی در اینباره میگوید« :پس از حذف قیمت از آگهیهای فروش خودرو،
با هماهنگی انجام شده مقرر ش��ده بود تا اتحادیه نمایشگاهداران خودرو ،هرروز
لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و س��ایتهای آگهیدهنده براساس این
لیس��ت ،اقدام به کنترل درج قیمت در آگهیهای فروش خودرو کنند تا دالالن
نتوانند قیمتهای کاذب در بازار ایجاد کنند .اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاهداران
خودرو بهشدت در ارائه لیس��ت قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل
قیمتهای  40خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست
قیمت که به ما داده شد ،لیستی شامل قیمت  25خودرو داخلی به ما اعالم شد؛
این درحالی است که در س��ایتهای آگهی ،حداقل  250برند خودرو بهصورت
دائم در حال خرید و فروش هستند ».بهگفته الفتنس��ب« :متاسفانه علیرغم
پیگیریها ،اتحادیه نمایش��گاهداران اعالم کرد که توان ارائه لیس��ت قیمتی از
برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش میشوند ندارند و حتی
اعالم کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیس��تی را به س��ایتهای آگهیدهنده
بدهیم .از همین رو ،سایتهای آگهی ،تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که
با تعدادی از نمایشگاههای اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پرمعامله
را استعالم کنند ».اما سوال اینجاس��ت که مگر میشود عدهای نمایشگاهدار که
سودشان در افزایش قیمتهاست ،نرخ روزانه تمامی خودروهای موجود در بازار
را اعالم کنند .آیا نمیش��ود تصمیمی عاجل در اینباره بدون ترس از فشارهای
بیرونی اتخاذ کرد تا بازار خودرو کمی از بحران فعلی خارج ش��ود؟ آیا نمیتوان
یک ریشهیابی اساسی صورت داد تا دلیل اصلی رخ دادن چنین بحرانی در بازار
خودرو کشور مشخص شود؟ آیا دولت تصمیمی مبنی بر حمایت از قطعهسازان
بهعنوان اصلیترین نیروی پشتیبان خودروسازان ندارد؟

مصوبه جدید مجلس
طی روزه��ای پایانی اردیبهش��ت پیش��نهادی مبنی بر مس��کوت ماندن طرح
س��اماندهی بازار خودرو مطرح ش��د که مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان
مجلس در نهایت با  ۹۸رأی مواف��ق و  ۹۸رأی مخالف و  ۹رأی ممتنع از مجموع
 ۲۴۴نماینده حاضر با مس��کوت ماندن ای��ن طرح مخالف��ت کردند .همچنین
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ش��رکتهای خودروسازی را موظف کردند
که در هنگام فروش خودروها قیمت تمامش��ده ،درصد س��ود و قیمت قطعی را
محاسبه کرده و به ش��ورای عالی رقابت اعالم کنند .این پیشنهاد به ماده  ۶این
طرح الحاق میشود که براساس آن ش��رکتهای خودروسازی موظف هستند
هنگام فروش ،قیمت تمامشده خودرو ،درصد س��ود و قیمت قطعی را محاسبه
و به ش��ورای عالی رقابت اعالم کنند .تخلف از این امر جرم محس��وب ش��ده و
مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیزی درجه  ۶موضوع ماده  ۱۹قانون مجازات
اسالمی مصوب  ۹۲.۲.۱محکوم میشود .طبق اظهارات «بهرام پارسایی» عضو
کمیسیون اصل « :90در حال حاضر نظارتی بر نحوه قیمتگذاری خودرو وجود
ندارد .این کار راس��تیآزمایی نمیش��ود .خودروسازان س��ود را در گرانکردن
قیمت خودرو میبینند و طبیعی اس��ت در این ش��رایط بیش از ۴۰۰هزار تعهد
انجام نشده وجود داشته باش��د ».بهگفته این نماینده مجلس« :با این پیشنهاد
نظارت بر قیمتگذاری و راس��تیآزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان
به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰هزار خ��ودرو را نمیتوانند انبار کنند که نتیجه

12

مجله تخصصی خودرو

آن افزایش شدید قیمت خودرو ش��ده و پول به جیب خودروسازان میرود .آنها
هم در نهایت خودرو را پنجدرصد زیر قیمت بازار عرضه میکنند .پس خودروساز
هم بدش نمیآید که قیمت خودرو را افزایش دهد؛ نتیجه آن هم تنش شدید در
بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است ».همچنین «حسینعلی حاجیدلیگانی»
نماینده شاهینشهر هم بهعنوان موافق این پیشنهاد ،گفت« :این پیشنهاد باعث
میشود که بازار رها و یله نباشد .این پیشنهاد س��ختگیرانه نیست و در جایگاه
دفاع از حقوق مردم تعریف میش��ود .با این کار نظارت بر قیمتگذاری صورت
گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد .یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد
تنظیم بازار ب��ر روی قیمتگذاری کاال نظ��ارت ندارد و ش��اهد افزایش قیمت
هستیم؛ مث ً
ال میگوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده ،اما قیمت ساختمان
چندین درصد افزایش یافته .دلیل آن است که میلگرد را انبار میکنند و به بازار
نمیدهند .بازار که تشنه میشود کمکم عرضه میکنند که نتیجه افزایش قیمت
اس��ت .این وضعیت را در بازار خودرو هم میبینی��م ».نگاهی به وضعیت قیمت
برخی از خودروها طی یکماه اخیر حاکی از آن اس��ت که تعدادی از محصوالت
خودروسازان خصوصی در عرض کمتر از 30روز رش��دی در حدود 50میلیون
تومان را پشتسرگذاشتهاند و انگار در آش��فتهبازار وضعیت خودروهای دولتی،
بهانه دست خصوصیها هم آمده است .آیا سازمان حمایت از مصرفکنندگان در
بررسیهای نظارتی خود دالیل این موضوع و اسناد و مدارک مثبت این گرانی را
از شرکت خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است؟ این درحالی است که
ماه گذشته نیز در گزارشی اعالم شد که یکی دیگر از شرکتهای خصوصی برخی
محصوالت خود را بعض��اً تا حدود ۳۰میلیون تومان گرانت��ر از قیمتهای بازار
میفروشد ،درحالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،قیمت فروش
خودرو در کارخانههای سازنده باید پنجدرصد کمتر از نرخهای حاشیه بازار باشد.
این وضعیت در حالی اس��ت که طبق قانون حمای��ت از حقوق مصرفکنندگان
خودرو مصوب سال  ۱۳۹۵وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری
از تضیی��ع حقوق مصرفکنندگان ازس��وی این ش��رکتها ،ب��ا وزارت صنعت،
معدن و تجارت اس��ت و این وزارتخانه نیز این مس��ؤولیت را به سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنن��دگان بهعنوان بازوی نظارتی خ��ود بر بازار کاال و
خدمات ،واگذار کرده است ،اما متاس��فانه هیچ نظارتی ازسوی این نهاد صورت
گرفته نشده است یا حداقل نتیجه نظارت ازسوی این نهاد اعالم نشده است.

سایه دولت کنار میرود؟
روز بیس��تونهم اردیبهش��ت بود ک��ه یک عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس اعالم کرد« :با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴درصد س��هام دولت در
ایرانخودرو و حدود ۱۷درصد سهام دولت در سایپا در هیئتوزیران ،این اتفاق
بهزودی عملیاتی میشود ».بهگفته «سعید باستانی» کمیسیون اقتصادی دولت
در مصوبهای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکتهای خودروساز و چند شرکت
دیگر دولتی را بهطور کامل واگذار کن��د .نماینده مردم تربتحیدریه در اینباره
گفت« :با تصویب نهایی این پیش��نهاد در هیئت وزیران ،حدود ۱۴درصد سهام
دولت در ایرانخودرو و حدود ۱۷درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی
واگذار میشود و دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج میشود و به این
ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار میگیرد ».آیا
میتوان امیدوار بود که خصوصیس��ازی دو خودروساز بزرگ کشور به سرانجام
برسد و گامی بزرگ در راستای بهبود وضعیت خودرو در ایران انجام شود؟ هرچند
بهنظر میرسد که نمیتوان به وقوع چنین اتفاقی در آیندهای نزدیک امیدوار بود.
همانطور که سالهاست بحث خصوصیسازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
مطرح شده و هیچوقت به سرانجام نرسیده اس��ت .اما میتوان امیدوار بود که با
واگذاری سهام س��ایپا و ایرانخودرو به بخش خصوصی ،گامی بلند در راستای
بهبود بازار خودرو درکش��ورمان برداش��ته ش��ود .هرچند قبل از این اتفاق باید
تکلیف تمامی بدهیها و طلبهای این دو خودروساز را مشخص کرد ،امری که
رخ دادنش با وجود ابهامات موجود به این آسانی ممکن نخواهد بود .آیا میتوان
امیدوار بود که این دریای متالطم آرام شود یا همچنان شاهد ادامه دور باطل در
صنعت خودروسازی کشورمان خواهیم بود؟

پــرونــده
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زنگ خطر خودرو سازی
در گ�زارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررس�ی آش�فتگیها
در بازار خودرو و را هحلهای فوری تس�ویه بازار» آمده است« :صنعت
خودروسازی پتانسیل باالیی در ایجاد اش�تغال و نقشی مؤثر در رشد
و توس�عه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد .پس از س�ا لهای متمادی
تجربه اعمال تحریمهای فعال ،آمریکا و جامعه جهانی آس�یبپذیری
ایران در م�ورد تحریمه�ا را بهخوبی ش�ناختهاند .بهط�ور کلی هدف
اصلی در تحریم صنعت خودروس�ازی کش�ور ،تح�ت تأثیر قرار دادن
اشتغال حوزه تولید و درآمدهای ناش�ی از صادرات از این بخش است
بهنحوی که بتواند تالش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت
وایج�اداش�تغالدربخشه�ایغیرنفت�یرامح�دودکن�د.
بازار خودرو کش�ور همانند دیگر بازارها از ابتدای سال جاری تاکنون
دس�تخوش آش�فتگی ش�ده اس�ت ،هرچن�د بس�تر این آش�فتگی و
نابسامانی در تیرماه سال  ۱۳۹۶با تصویب نامه ممنوعیت ثبت سفارش
و تخلفه�ای وارداتی پ�س از آن آماده ب�ود .بهعب�ارت دیگر خروج
آمریکا از برجام و عدم همکاری پژو و رنو و همچنین شوک بزرگ ارزی
و اخالل در دیگر بازارها مزید بر علت عدم تعادل در بازار خودرو شد.
دولت در اکثر بازاره�ای نامتعادل ورود کرد و بهطور نس�بی موجبات
تعادل در آنها را فراهم کرد ،اما در بازار خودرو شاید بهدلیل تبعاتش،
تصمیمگیری جهت تسویه بازار و حذف رانتجوییهای شکلگرفته را
به تأخیر انداخت و در این بین ،تغییر مرجع ثبا تساز از شورای رقابت
به س�ازمان حمایت مصر فکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین تغییر
وزیر صمت مزید بر علت ش�د.
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در این مطالعه بهط�ور خالصه وضعی�ت موجود این صنعت ب�ا تکیه بر
میزان تولی�د خودرو ،صنعت قطعهس�ازی و واردات قطع�ات منفصله،
بررسی قیمت تما مش�ده و مبالغ فروش در دو ش�رکت ایرا نخودرو و
سایپا مورد تحلیل قرار گرفته است .در بخشهای بعدی نیز چالشها و
چرایی آشفتگی صنعت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است .در انتها
راهکاره�ای بهبود وضعی�ت و برو نرفت از بحران در قال�ب دو برنامه
کوتاهمدت و بلندمدت ارائه ش�ده اس�ت.

 .۱وضعیت موجود صنعت خودروسازی کشور
[ [الف :تولید خودرو

وضعی��ت تولید مطاب��ق نمودار  ۱نش��ان میده��د تولید خ��ودرو در ۱۰ماهه
اول س��ال  ۱۳۹۷با کاهش  ۳۵.۴درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل
به ۸۱۲هزار و  ۹۷۹دس��تگاه رس��یده اس��ت .روند کاهش تولید خودرو که از
اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷شروع شده بود ،در ش��هریورماه متوقف شد و رو به
افزایش گذاش��ت ،اما در آبا نماه س��ال  ۱۳۹۷مجدد ا ً روند کاهشی ادامه پیدا
کرد .میزان تولید خودرو در د یماه س��ال  ۱۳۹۷نس��بت به آذرماه  ۲۱درصد
رش��د را نش��ان میدهد.
روند تولید خودرو در ۱۰ماهه اول س��ال  ۱۳۹۷در دو خودروساز ایرا نخودرو
و س��ایپا تقریباً روندی مش��ابه با روند کلی تولید در کش��ور دارد.

[ [ب :وضعیت صنعت قطعهسازی و واردات قطعات منفصله خودرو

ارائه آمارهای دقی��ق برای صنعت خودروس��ازی باتوجه به وج��ود دو انجمن
مختلف یک��ی ذی��ل وزارت صم��ت و دیگ��ری وزارت کار و رف��اه اجتماعی و
همچنین زنجیره وابس��ته به آن هم در حوزه تأمین و هم خدمات ،کار مشکلی
است .نتایج بررسیها براس��اس مصاحبههای حضوری و آمارهای موجود نشان
میدهد در حال حاض��ر  ۱۵۳۰واحد قطعهس��ازی اعم از کوچک ،متوس��ط و
بزرگ در کشور وجود دارد که میزان اشتغال ایجاد شده توسط این واحدها که
زنجیره تأمین مواد را هم شامل میش��ود حدود ۵۵۰هزار نفر برآورد میشود.
روند بیکاری و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط قطعهسازی
ب�ا واحدهای ب�زرگ متفاوت اس�ت .واحده�ای قطعهس�ازی بزرگ با
رو شهای�ی همچ�ون کاهش ش�یفت ،مرخصیه�ای اجب�اری ،حذف
اضافهکاری و… و با امید به تغییر شرایط با دریافت مطالبات و افزایش
تولید (افزایش سفارش�ات جدید قطعه) ،حدود  ۱۰درصد تعدیل نیرو
داش�تهاند .اما در واحدهای کوچک و متوس�ط وضعیت بهمراتب بدتر
است ،بهگونهای که در  ۱۶واحد قطعهسازی مورد بررسی ،تقریب ًا بیش
از  ۳۰درصد تعدیل نیرو اتفاق افتاده اس�ت که میتوان تا حدودی آن
را به کل واحدهای کوچک و متوس�ط قطعهس�ازی تعمیم داد.

مطالبه ۲۰هزار میلیارد تومانی قطعهسازان
از خودروسازان
مطالبات قطعهس��ازان از خودروسازان تا پایان سهماهه اول سال  ۱۳۹۷حدود
۴,۵۰۰میلیارد تومان برآورد میش��د که این مقدار به ح��دود ۲۰هزار میلیارد
تومان تا پایان د یماه رس��یده است .این موضوع نش��ان میدهد اگرچه تحریم
موجب افزایش افسارگس��یخته مطالبات قطعهسازان ش��ده است ،اما ریشه در
گذشته و قبل از تحریم نیز دارد .قطعهس��ازان بهعنوان بخش خصوصی واقعی
بزر گترین قربانی روند فعلی در صنعت خودروسازی خواهند بود .در هفتماه
نخس��ت س��ال جاری در مجموع واردات قطعات منفصله خودروهای س��واری
با کد تعرفه  ۹۸۸۷ب��ه ارزش دو میلیارد و ۹۱میلی��ون دالر در رتبه اول اقالم
عمده وارداتی بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل  ۱۴درصد رش��د را
نش��ان میدهد .اگرچه آمار ارزش واردات قطعات منفصله خودروهای سواری
در ۹ماهه ابتدایی س��ال جاری نش��ا ندهنده رتبه اول واردات قطعات منفصله
خودروهای س��واری اس��ت ،اما واردات این اقالم با کاهش  ۱۷درصدی نسبت
به مدت مشابه س��ال  ۱۳۹۶به ۲۳۳۷میلیون دالر رسیده است .ارزش واردات
قطع��ات منفصله جه��ت تولید خودرو س��واری ردیف  ۸۷۰۳بنزین��ی با حجم
سیلندر  ۲۰۰۰سیسی با ساخت داخل  ۱۴تا کمتر از  ۳۰بهاستثنای الستیک
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به ارزش یکمیلیارد و ۲۱۴میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال
قبل با کاهش  ۴درصدی مواجه ش��ده اس��ت.
[ [ج :مواد اولیه مصرفی در صنعت خودرو و قطعهسازی

عمده م��واد اولی��ه مصرف��ی در خودرو م��واد پلیم��ری ،ورق س��رد فوالدی،
آلومینیوم ،مس کاتدی و فوالد آلیاژی است .در جدول  ۱تغییر متوسط قیمت
مواد اولیه مصرفی مورد اس��تفاده در صنعت خودرو در آبان  ۱۳۹۷نس��بت به
اس��فند  ۱۳۹۶ارائه شده اس��ت .نتایج نش��ان میدهد بیش��ترین تغییرات در
آلومینی��وم با  ۱۲۶درص��د افزایش و کمتری��ن مربوط به ف��والد آلیاژی با ۵۰
درصد افزایش بوده اس��ت.
امکان تأمین ورق فوالدی ،آلومینیوم ،مس کاتدی و س�رب در کش�ور
وجود دارد و تنها فوالد آلیاژی از خارج کش�ور تأمین میش�ود .البته
ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که قطعهسازان بهدلیل نداشتن
نقدینگی ،ه�م در تأمین م�واد اولیه داخل�ی و هم خارجی با مش�کل
مواجهان�د .تأمین م�واد اولی�ه داخلی عمدت� ًا از طریق ب�ورس انجام
میشود که نیاز به پرداخت نقدی اس�ت و در مورد تأمین از خارج هم
مش�کل نقدینگی و هم پروس�ه ثبت س�فارش عمده چالش این بخش
برای قطعهس�ازان اس�ت.

به صدا درآمدن زنگ خطر در صنعت
خودروسازی
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[ [د :بررسی بهای تمامشده تولید و درآمد فروش خودروهای داخلی در ایرانخودرو
و سایپا

بررس��ی صور تهای مالی میان دورهای ۹ماهه منتهی به  ۳۰آذرماه  ۹۷نشان
میدهد زیان انباش��ته ایرا نخودرو و س��ایپا بیش از ۱۰ه��زار و  ۷۰۰میلیارد
تومان است .از طرفی مطالبات قطعهسازان از کل خودروسازان حدود ۲۰هزار
میلیارد تومان برآورد میشود .زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا
در آمده و نیازمند چار هاندیشی برای برو نرفت از این بحران است .را هحل این
بحران مطمئناً با لحاظ هر دو طرف عرضه و مصرف ،میتواند به حل مش��کالت
صنعت خودرو و در نهایت رس��یدن به ثبات در بازار خودرو کمک کند .به این
منظور بررسی دقیق بهای تما مش��ده تولید و درآمد فروش خودروهای داخلی
مورد تأکید اس��ت.
مطابق جدول  ،۲اگرچه ش�رکت ایرا نخودرو در ابت�دای دوره ۹ماهه
نخست سال  ۱۳۹۷س�ود انباش�ته حدود  ۴۴۰میلیارد تومانی داشته،
اما در انتهای دوره منتهی به  ۳۰آذر  ۹۷با زیان انباشته بیش از ۴هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومانی مواجه ش�ده اس�ت .این در حالی است که زیان
انباشته ش�رکت ایرا نخودرو برای دوره ششماهه نخست سال ۱۳۹۷
حدود ۲هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان بوده اس�ت .نکته حائ�ز اهمیت این
است که سهم هزینههای مالی از زیان خالص این شرکت در دوره مورد
بررس�ی بیش از  ۴۰درصد اس�ت.
همچنین وضعیت سود و زیان شرکت س��ایپا برای دوره منتهی به  ۳۰آذر ۹۷

در جدول  ۲نشان داده شده است .این ش��رکت در ابتدای دوره ۹ماهه نخست
س��ال  ۱۳۹۷زیان انباش��ته بیش از یکمیلیارد و ۱۰۰میلیارد تومانی داشته
که در انته��ای دوره منتهی ب��ه  ۳۰آذر  ۹۷به زیان انباش��ته بی��ش از ۶هزار
و ۱۰۰میلیارد تومانی رس��یده اس��ت .این در حالی اس��ت که زیان انباش��ته
ش��رکت ایرا نخودرو برای دوره ششماهه نخست س��ال  ۱۳۹۷حدود ۲هزار
و ۹۰۰میلیارد تومان بوده اس��ت .س��هم هزینههای مالی از زی��ان خالص این
شرکت نیز همانند شرکت ایرا نخودرو سهم عمد های از زیان خالص را به خود
اختصاص داده است ،بهگونهای که سهم هزینههای مالی در دوره مورد بررسی

بیش از  ۳۲درصد زیان خالص این ش��رکت اس��ت.
مطاب�ق نم�ودار  ،۳ط��ی چهار س��ال منته��ی به س��ال  ۱۳۹۶در ش��رکت
ایرا نخودرو ،هم��واره مبالغ فروش بی��ش از بهای تما مش��ده محصوالت بوده
اس��ت .اما ،مبالغ فروش در ش��شماهه نخست س��ال  ،۱۳۹۷یکهزار میلیارد
تومان کمتر از بهای تما مش��ده بوده اس��ت .این روند در نهماهه نخس��ت سال
 ۱۳۹۷ادامه یافته بهگونهای که مبالغ ف��روش ،بیش از دوهزار و  ۱۰۰میلیارد
توم��ان کمتر از بهای تما مش��ده بوده اس��ت .رون��د فروش و بهای تما مش��ده
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محصوالت گروه س��ایپا طی دوره  ۱۳۹۲تا ش��شماهه اول س��ال ۱۳۹۷
در نمودار  - ۴ب نش�ان داده شده اس�ت .طی چهار س�ال و نیم اخیر
مبالغ فروش همیش�ه بیش از بهای تما مش�ده بوده اس�ت .در نهماهه
منتهی به  ۳۰آذر  ۹۷مبالغ فروش ،بیش از دوهزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
کمتر از بهای تمامش�ده بوده اس�ت.
ایرا نخودرو در س��ال  ۱۳۹۲چیزی حدود ۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان صرف

تولی��د محصوالت خود ک��رده ،حال آنک��ه درآمدی نزدیک ب��ه ۸هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان از فروش خودروهای مورد نظر نصیب این ش��رکت ش��ده است.
در س��ال  ۱۳۹۳نیز این ش��رکت ۱۴هزار و  ۲۵۰میلیارد توم��ان صرف تولید
محصول کرده و در مقاب��ل ،حدود ۱۶هزار و  ۷۵۰میلی��ارد تومان رقم فروش
آنها بوده اس��ت و به این ترتیب حدود ۲ه��زار و  ۵۰۰میلیارد تومان س��ود از
تفاوت بهای فروش و قیمت تما مشده عاید این ش��رکت شده است .همچنین،
در س��ا لهای  ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴و  ۱۳۹۶بهترتیب حدود یکهزار و  ۹۰۰میلیارد
تومان ،دوهزار و  ۳۰۰میلی��ارد تومان و یکهزار و  ۸۵۰میلیارد تومان س��ود
از محل تفاوت قیمت فروش و بهای تما مش��ده عاید شرکت ایرا نخودرو شده
است .این در حالی است که در ۹ماه نخست سال  ،۱۳۹۷مبلغ بهای تما مشده
ش��رکت ایرا نخودرو حدود ۱۷هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان بوده و مبلغ فروش،
حدود ۱۵هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بوده اس��ت.
شرکت سایپا هم در سال  ،۱۳۹۲بیش از سههزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
بهای تما مش�ده تولید داش�ته ،حال آنکه مبلغ ف�روش آنها نزدیک به
س�ههزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بوده اس�ت .در س�ال  ۱۳۹۳هم سایپا
توانسته بیش از ش�شهزار و  ۹۰۰میلیارد تومان خودرو بفروشد ،حال
آنکه مبلغ تما مشده تولید این شرکت کمتر از پنجهزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان بوده که سودی معادل یکهزار و  ۱۰۰میلیارد تومان از این محل
برای این شرکت به ارمغان آورده است .همچنین ،در سا لهای ،۱۳۹۴
 ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶بهترتی�ب ح�دود یکه�زار میلیارد توم�ان ،یکهزار
و  ۹۰۰میلیارد توم�ان و یکه�زار و  ۴۰۰میلیارد تومان س�ود از محل
تفاوت قیمت فروش و بهای تما مش�ده عاید ش�رکت سایپا شده است.
این ش�رکت طی نه ماه ابتدایی س�ال  ،۱۳۹۷بیش از پنجهزار میلیارد
تومان صرف تولید محصول کرده و در ع�وض ،پنجهزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان از ناحیه فروش آنها درآمد بهدست آورده است که موجب شده
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س�ودی حدود  ۳۰۰میلیارد تومانی در نیمس�ال نخست سال جاری از
این محل بهدس�ت آورند .این موضوع بهوضوح نشان میدهد که زیان
شرکت سایپا در ششماهه اول ناشی از محل تولید نبوده است .اما در
سهماهه منتهی به  ۳۰آذر  ۹۷زیان شرکت از محل تولید خود را نشان
داده بهگونهای که حدود ۹ه�زار میلیارد تومان مبلغ بهای تما مش�ده
بوده اس�ت و مبلغ فروش حدود ۶هزار و  ۷۰۰میلی�ارد تومان بوده که
زیان بیش از ۲هزار و  ۲۰۰میلیارد تومانی را از این محل نشان میدهد.
در ج�دول  ،۳تعداد تولی��د و فروش به تفکی��ک نوع خ��ودرو تولیدی در دو

شرکت سایپا و ایرا نخودرو نش��ان میدهد که تقریباً همه خودروهای تولیدی
بهفروش رفته و حتی در برخی موارد از ظرفیت تولید مانده از دوره قبل هم به
فروش اضافه شده است .همچنین برآورد تولید در سهماهه پایانی سال ۱۳۹۷
و سهماهه ابتدایی س��ال  ۱۳۹۸نش��ان میدهد که نمیتوان چندان امیدی به
تسویه تعهدات قبلی خودروسازان تا پایان سهماهه نخست سال  ۱۳۹۸داشت.
همانگونه که در نمودار  ۵نمایش داده ش��ده اس��ت ،بررسی سود و زیان در دو
شرکت ایرا نخودرو و س��ایپا به ازای هر خودرو تولیدی براساس مبلغ فروش و
بهای تما مشده در ۹ماهه نخست در مقایس��ه با ششماهه نخست سال ۱۳۹۷
نشان میدهد در ششماهه ابتدایی سال جاری ،شرکت سایپا بهجز در خانواده
پراید که به ازای هر خودرو بیش از ۵۰۰هزار تومان زیانده بوده اس��ت،
در بقی��ه تولیدات مبلغ ف��روش بیش از بهای تما مش��ده بوده اس��ت .حتی در
خودرو س��راتو این اختالف به بیش از ۲۳میلیون تومان رس��یده اس��ت .اما در
بررس��ی صور تهای مالی ۹ماهه ابتدایی س��ال جاری این رون��د بهکلی تغییر
کرده و در تمامی تولیدات بهج��ز برلیانس مبلغ بهای تما مش��ده بیش از مبلغ
فروش اس��ت.
مبلغ فروش در ش��رکت ایرا نخودرو در ششماهه ابتدایی س��ال جاری ،تنها
در سه خودرو هایما ،س��وزوکی و دانگ فنگ ،بیش از بهای تما مشده بوده و در
بقیه تولیدات مبالغ بهای تما مشده بیش از فروش بوده است .در گروه سمند و
دنا بهازای هر خودرو بهترتیب بیش از  ۱۰و ۸میلیون تومان مبلغ فروش کمتر
از بهای تما مش��ده بوده اس��ت .در گروه پژو این زیان برای هر خودرو بهحدود
۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان میرس��د.
در ۹ماهه ابتدایی س�ال جاری میزان اختالف بهای تما مش�ده و مبلغ
فروش بیش�تر ش�ده بهگون�های که تف�اوت بهای تما مش�ده ب�ا مبلغ
فروش در گروه پژو و س�مند بهترتیب به ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان و
۱۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان بهازای هر خودرو رس�یده اس�ت.

گـزارش

موج تعطیلیها به هوندا رسید
هوندا تصمیم گرفته است س�ایت خودروسازی «س�ویندون» در انگلیس را
تا س�ال  2021بهطور کامل تعطیل کند .این تصمیم منجر به از بین رفتن بیش
از  3500شغل خواهد ش�د .این تنها کارخانه در اروپا است که ساالنه بیش از
150هزار دستگاه خودرو تولید و روانه بازار میکند .ناظران معتقدند تعطیلی
این س�ایت تولیدی ضربه مهلکی بر صنعت خودرو بریتانیا خواهد بود .وزیر
صنعت انگلیس «آقای کالرک» مخالفت خود را با این تصمیم خودروساز ژاپنی
اعالم کرده و در تالش اس�ت تا این تصمیم خودروس�از ژاپنی را تغییر دهد.
هوندا از سال  1989این واحد را تاسیس و مشغول تولید است.
بسیاری از کارگران اکنون نگران آینده هس�تند .کسانی که بعضا بیش از 25
سال سابقه کار در این شرکت را دارند .سرپرس�ت سندیکای کارگران اعالم
کرده است تالش خواهند کرد تا تصمیم مدیران ارشد شرکت را تغییر دهند.
چرا که این تصمیم نهتنها کارگران بلکه هزاران شغل دیگر در زنجیره تامین را
که بهصورت غیرمستقیم ایجاد شده بودند را نیز متاثر خواهد کرد.
«اس��تیو ترنر» ،معاون وزیر کش��ور در تجمع کارگری پیام حمایت وزیر را
قرائت کرد و تعطیلی این واحد تولیدی را ضایعهای بزرگ برای شهر و منطقه
خواند .وی در ادامه بستهش��دن چنین کارخانه تولیدی بزرگی را به ناقوس
مرگ برای تولید در ش��هر تشبه کرد .س��ههزار و پانصد نفر در این کارخانه
هوندا کار میکنند .تعداد مشاغل غیر مستقیم در شهر به بیش از دههزار نفر
میرس��د ودهها هزار تامینکننده در مناطق دیگر وجود دارند که همگی از
این تصمیم متاثر خواهند شد .این تصمیم نهتنها زندگی این شاغلین را ،بلکه
زندگی و کار نسل بعدی آنها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد .اگرچه تعدادی
از این افراد در شرف بازنشستگی بودهاند ،اما بسیاری از آنها جوانانی هستند
که درصدد تش��کیل زندگی هس��تند .معاون وزیر کش��ور گفت بسیاری از
مشاغل با حقوق خوب و حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی خوب یا در این
شرکت بودند یا بهواسطه این شرکت ایجاد شده بودند .اگر این کارخانه بسته
شود ،چیزی که باقی میماند مشاغل خدماتی با حداقل حقوق خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگری این ش��رکت که بیش از  25سال سابقه همکاری با
هوندا را در س��ابقه خود دارد ،میگوید اینکه تصمیمش��ان را به هیچیک از
کارگران اطالع ندادند کمی توهینآمیز بود و بیشترین تالششان را خواهند

کرد که مدیران ارشد را از این تصمیم منصرف کنند.
ش��رکت هوندا در ماه فوریه اعالم کرد در راس��تای بازسازی ش��رکت و در پاسخ به
تغییرات صنعت این واحد تولیدی را تا س��ال  2021بهطور کام��ل تعطیل خواهد
کرد« .کاتوش��ی اینهوا» مدیر اروپایی ش��رکت هوندا اعالم کرد« :به لطف تغیررات
سریع صنعت ،بسیار حیاتی اس��ت که ما هم استراتژی حرکت به سمت خودروهای
برقی را بهسرعت دنبال کنیم .در این راستا نیاز است تا تمامی واحدهای تولیدی ما
در سراس��ر اروپا خود را با این موضوع تطبیق دهند یا در راستای این اهداف تغییر
یابند ».وی در ادامه گفت« :ما چارهای جز گرفتن این تصمیم سخت نداشتیم ،چرا
که باید خودمان را و شبکه تامینکنندگانمان را برای موجهه با آینده آماده کنیم .ما
از تاثیر این تصمیم بر کارکنانمان آگاهیم .بس��یار متاسفیم ،اما این تصمیمی نبوده
که به سرعت یا بهراحتی اتخاذ شده باشد ،بلکه نتیجه ساعتها بحث صاحبنظران
بوده اس��ت».
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کالف سردرگم سهمیهبندی و افزایش قیمت سوخت

بالتکلیفی وضعیت بنزین ادامه دارد
«بنزینازساعت 24روزپنجشنبه 12اردیبهشتماهسهمیهبندیودونرخیمیشود»اینخبریبودکهروزسهشنبهدهماردیبهشت
ازسویدوخبرگزاریرسمیوالبتهمخالفسیاستهایدولتمنتشرشدوخیلیزوددرشبکههایاجتماعیطوفانبهپاکرد.دربخشی
دیگر از خبر منتشرشده آمده بود« :بنزین با نرخ 1000تومان با سهمیه 60لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500تومان در هر لیتر عرضه
میشود.همچنیندولتبرایتاکسیهایاینترنتیباهماهنگیمجموعهوزارتکشورسهمیهایمجزادرنظرمیگیرد.قیمتهرلیتربنزین
سوپرآزادنیز 3000توماندرهرلیترخواهدبود».همیناتفاقکافیبودتابایکچشمبههمزدنصفهایطویلخودرودرپمپبنزینها
تشکیل شود تا رانندگان ب ه حساب خودشان آخرین بنزین با نرخ فعلی را وارد باکها کرده و از بقیه پیشی بگیرند .اما لحظاتی از انتشار
اینخبردرفضایمجازیوحقیقینگذشتهبودکهسهمیهبندیوافزایشقیمتبنزینتوسطمسئوالنمختلفچهدروزارتنفتوسایر
ارگانهایمربوطهدولتیوچهازطریقنمایندگانمجلسشورایاسالمیتکذیبشد.هرچنداطالعیههایپیدرپیهمباعثنشدتامردم
ازحضوردرصفهایطوالنیبنزینعقبنشینیکنندوشلوغیپمپبنزینهاچندروزیادامهداشتتاآبهاازآسیابافتاد.

داستان سهمیهبندی
س��همیهبندی بنزین در کش��ورمان ،ریش��ه در دولت «محمود احمدینژاد»
دارد .تیرماه  1386و در دولت نهم بود که سهمیهبندی و افزایش قیمت کلید
خورد و نرخ دولتی بنزین  100تومان با سهمیه  60لیتر بنزین برای هر خودرو
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و همچنین  400تومان برای هر لیتر س��همیه آزاد تعیین ش��د .البته این نرخ
3سال بعد تغییر کرد و قیمت بنزین سهمیهای  400و بنزین آزاد  700تومان
تعیین شد .با روی کار آمدن دولت «حس��ن روحانی» قیمت بنزین سهمیهای
 700تومان و بنزین آزاد  1000تومان تعیین ش��د که ای��ن نرخها هم خیلی
زود دس��تخوش تغییرات ش��د و بعد از حذف س��همیهبندی ،بنزین از س��ال

 1394بهصورت تکنرخی بدون س��همیهبندی با قیمت هر لیتر  1000تومان
عرضه شد .طی سالیان اخیر ،بارها و بارها ش��ایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و
سهمیهبندی بنزین مطرح شده اس��ت که هیچکدام به مرحله اجرا نرسید .اما
با پایین آمدن ارزش پ��ول ایران در برابر ارز خارج��ی مانند دالر بهخصوص از
ابتدای سال  ،97قاچاق سوخت رونق گرفت و شاهد روانه شدن بنزین بهصورت
قاچاق به کشورهای همسایه بودیم .همین عامل باعث شد تا در ماههای پایانی
سال گذش��ته بار دیگر زمزمه سهمیهبندی به گوش برس��د .اتفاقی که باتوجه
به حاش��یههای رخ داده در اواسط اردیبهشتماه س��ال جاری ،فعال به تعویق
افتاده اس��ت .اما بهنظر میرسد که حداقل بازگش��ت کارت سوخت به چرخه
سوخترس��انی بهزودی عملی شود تا مقدار مصرف س��وخت در کشورمان در
گام اول مشخص ش��ود .این درحالی است که بعد از انتش��ار خبر افزایش نرخ
بنزین و سهمیهبندی آن ،مسئوالن دولتی این موضوع را فعال منتفی دانسته،
ولی اجرای آن در آینده را رد نکردند .روز ش��انزدهم اردیبهشت بود که «بیژن
زنگنه» وزیر نفت اعالم کرد« :دولت در این خصوص هیچ مصوبهای نداشته ،اما
برخی با شایعات برای کشور مش��کل ایجاد کردند .وزارت نفت هیچ تصمیمی
درخصوص افزایش قیمت بنزین نداشته اس��ت ».نکته اما اینجا بود که بعد از
چندی مشخص شد خبر منتشرشده در برخی از خبرگزاریها مبنی بر افزایش
قیمت و س��همیهبندی بنزین ازسوی سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی به آنها رسیده است .هرچند بعد از این اتفاق ،سخنگوی قوه
قضایه اعالم کرد که این مسئول بازداشت ش��ده خبر خود را به نقل از مقامات
باالدستی اعالم کرده است .با این شرایط ،کامال مشخص است که انگار قرار بوده
سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین ازس��وی دولت اجرا شود ،اما حاشیههای
رخداده باعث ش��ده تا دولت فعال از موضع خود عقبنش��ینی کند.

2فوریتی ممنوعی��ت افزایش قیمت بنزین و گازوییل در س��ال  98را تصویب
کردند .این درحالی است که نمایندگان مجلس شدیدا بهدنبال بازگشت کارت
سوخت و احیای آن هستند« .کوروش کرمپور» عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اس�لامی در همینباره و در جمع خبرنگاران اعالم کرد« :ما به وزارت
نفت و دولت گفتیم که کارت سوخت را احیا کنید ،انشاءاهلل کارت سوخت را
احیا میکنند .البته بدون افزایش قیمت ،اما اینکه مردم بدون کارت س��وخت
شخصی مراجعه کنند و به آنها بنزین ندهند ،اینگونه نیست .ابزار بازدارندهای
در برخی مواقع و نقاط در نظر گرفته خواهد ش��د تا مردم به استفاده از کارت
سوخت شخصی تشویق شوند ».بهگفته «کرمپور» نفع وجود کارت سوخت در
فرآیند عرضه بنزین کشور بیشتر از نبود آن است و دولت حتما باید سناریویی
بچیند که کارت س��وخت اجباری باشد ،اما س��همیهبندی بنزین فعال منتفی
اس��ت و مجلس رأی منفی به آن داده اس��ت.

زیرساختها فراهم است؟

تعویق موقت

هرچند که دول��ت و مجلس اعالم کردهاند که هدف اصل��ی در اینباره به قصد
جلوگیری از قاچاق بنزین و مشخص ش��دن مقدار مصرف واقعی سوخت بود،
اما وقتی در تمام��ی بیانیهها و مصاحبهها اعالم میکنن��د که افزایش قیمت و
س��همیهبندی فعال منتفی اس��ت ،یعنی قرار اس��ت در آیندهای نهچندان دور
اتفاقاتی در اینباره رخ دهد .روز ش��انزدهم اردیبهش��ت بود که «س��یدجواد
ابطحی» نماین��ده مردم خمینیش��هر در مجلس در گفتوگو ب��ا خبرگزاری
تسنیم اعالم کرد« :در جلسه غیرعلنی امروز مجلس (شانزدهم اردیبهشت) که
وزرای اقتصاد ،نفت و کشور و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند،
وضعیت قیمت بنزین و همینطور س��همیهبندی آن بررس��ی و مقرر ش��د که
کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ،مجددا ً احیا شود ،اما قیمت بنزین فع ً
ال
تغییر نکند ».بهگفته ابطحی ،ریاس��ت مجلس اعالم کرده که تغییر در قیمت
بنزین باید پس از اصالح ساختار بودجه انجام شود و برای جلوگیری از مصرف
بیرویه بنزین ،جایگاههای سوخت  CNGتقویت و بهروزرسانی شود .یک روز
بعد از این جلس��ه بود که بیش از 100نماینده مجلس ش��ورای اسالمی طرح

اصرار نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و برخی دیگر از مسئوالن مربوطه
به استفاده اجباری از کارت سوخت درحالیس��ت که کامال مشخص است که
زیرس��اختها برای اجرای آن فراهم نیس��ت .هرچند که بس��یاری از مالکان
خودروهای قدیمی مشکلی از بابت استفاده از بنزین با کارت سوخت را ندارند،
اما در طرف مقابل هم جمع کثیری از آنها فاقد کارت سوخت هستند .مشکل
اصلی به تامین بدنه کارت س��وخت بازمیگردد و هیچ ج��واب منطقی هم از
جانب نهادهای ذیربط داده نمیش��ود .همان مشکلی که برای ثبتنام کارت
ملی طی ماههای اخیر رخ داده ،گربیان متقاضیان دریافت کارت سوخت را هم
گرفته است .حدود  1سال است که هرفردی که خودرو صفرکیلومتر خریداری
کرده ،این خودور را بدون کارت سوخت دریافت کرده و فعال در صف دریافت
کارت سوخت معطل مانده است .مشکل به تامین کارت خام برمیگردد که انگار
در حال حاضر بهدلیل تحریمها میسر نیس��ت .با اینکه حدود  ٦ماه از ثبتنام
متقاضیان گذشته ،هنوز برای آنها کارتی صادر نشده است و این درحالی است
که بعد از تکنرخی ش��دن بنزی��ن و از بین رفتن کارکرد کارتهای س��وخت
شخصی ،بخش قابل توجهی از این کارتها به دالیل مختلف از بین رفته است و
در نتیجه ،پیشبینی میشود که در صورت احیای کارت سوخت ،تقاضای قابل
توجهی برای صدور کارتهای جدید ایجاد شود .یکی از مسئوالن شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی درباره تعویق صدور کارت سوخت میگوید:
«یکی از دالیل مهمی که تاکنون احیای کارت س��وخت را ب��ه تأخیر انداخته،
مش��کالت موجود در صدور کارت سوخت جدید در کش��ور است .کارتهای
هوشمند طی سالهای اخیر ازجمله محصوالت وارداتی بود و ازسال گذشته
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وارد کردن آن بهدلیل شرایط تحریمی ،ممکن نبوده است .از طرف دیگر ما در
داخل کشور حتی دستگاههای تولید این کارتها را نداشتهایم و با اینکه قرار
بود تجهیزات فراهم ش��ود ،هنوز این اتفاق رخ نداده اس��ت».

راه جایگزین چیست؟
بارها و بارها ازس��وی دولت اعالم ش��ده که مالکان خودرو و موتورس��یکلتها
که کارت س��وخت ش��خصی ندارند ،تنها از طریق س��امانه دولت همراه اقدام
کنند .دور جدید ثبتنام مالکان خودرو و موتورس��یکلت فاقد کارت سوخت از
هشتم اردیبهشت امسال آغاز شده است و فعال ادامه دارد .شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران در اینباره اعالم کرده مالکان خودروهای نو شماره و
تعویض پالکهای جدید که تاکنون موفق به دریافت کارت شناس��ایی خودرو
نشدهاند ،هنگام ثبتنام کارت سوخت در سامانه میتوانند با استفاده از شماره
( VINشناس��ه  16رقمی) مندرج در شناس��نامه مالکیت خودرو نس��بت به
ثبتنام کارت سوخت در سامانه دولت همراه ،اپلیکیش��ن دولت همراه و یا از
طریق کد دس��توری * #4اقدام کنند .ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران به مردم اطمینان خاطر داده که نگران کارت س��وخت نباشند .مردم در
صورت هرگونه تغییر در نظام توزیع سوخت میتوانند یا با کارتهای سوخت
یا با کارت بانکی ثبتنام شده ،سوختگیری کنند .اما مراجعه به یکی از دفاتر
دولت الکترونیک و یک پرسوجوی ساده نشان میدهد که پروسه صدور کارت
س��وخت حداقل  5ماه بهطول میانجامد و به این زودیه��ا اتفاقی در اینباره
رخ نخواهد داد .همین عامل باعث ش��ده تا راه جایگزینی درنظر گرفته ش��ود.
حاال با کمبود بدنه کارت هوش��مند ،مدیران وزارت نفت تصمیم گرفتهاند که
کارتهای بانکی را جایگزین کارت سوخت کنند ،اما این کار نیازمند آن است
که تجهی��زات کارتخوان جایگاههای س��وخت تغییر کن��د و بانکیها عملیات
تبدیل کارت عابربانک را به کیف پول الکترونیک انجام دهند که خودش فرآیند
پیچیده و زمانبری است .مسئوالن در تالشند تا از کارتهای بانکی که میتواند
بهعنوان کارت سوخت ایفای نقش کند ،استفاده کنند تا هم هزینهها را کاهش
دهند و هم هرچه زودتر امکان س��وختگیری هوش��مند فراهم شود ،اما هنوز
مشخص نیست کدام بانک متولی این امر شود و فعال روند سوختگیری به همین
شکل فعلی ادامه خواهد یافت تا مسئوالن به نتیجه واحد برسند .البته کسانی
که کارت سوخت قدیمیشان را دارند یا پارسال المثنی گرفتهاند ،دیگر نیازی
نیست که برای کارت سوخت اقدام کنند.

شاید وقتی دیگر
بهنظر میرس��د که جایگزینی کارته��ای بانکی بهجای کارت س��وخت هم از
گزینههایی باشد که حداقل اجرایی شدن آن با توسط به ضعفهای زیرساختی
طی ماههای آینده میسر نخواهد شد و واقعا معلوم نیست دولت چه تصمیمی برای
بازکردن این کالف سردرگم دارد .فعال تمام حواسها معطوف به مشخص شدن
زمان افزایش قیمت بنزین است و شاید وضعیت کارت سوخت برای مردم خیلی
اهمیت نداشته باشد .آخرین خبر رسمی در اینباره روز  25اردیبهشت ازسوی
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رئیس دفتر رئیسجمهور اعالم شد« .محمود واعظی» در جمع خبرنگاران درباره
وضعیت بنزین اعالم کرد« :درباره سهمیهبندی بنزین فعال با شرایط پیشآمده،
دولت قصد اعالم تصمیمگیری نهایی را ندارد .در این موضوع قبل از اینکه دولت
تصمیم بگیرد و هماهنگ شود بهعلت مش��کلی که در اطالعرسانی پیش آمد و
یک اشتباه در خبررسانی انجام شد ،آن مسائل پیش آمد ،اما مسئوالن واقعیت را
گفتند که هنوز ما تصمیمگیری در این زمینه انجام ندادهایم و فعال تصمیمگیری
نهایی را در این زمینه به زمانی سپردیم که آرامشی ایجاد شود».

چشم امید به CNG
نکته مهم دیگر این است که برخی ازمس��ئوالن چاره کار حداقل در کوتاهمدت
را جایگزینی  CNGبهجای بنزین میدانند« .حمید قاسمی ده چشمه» مدیر
طرح سی.ان.جی در همایش س��ی.ان.جی که در آخرین روز از نمایشگاه نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی برگزار شد ،با اش��اره به اینکه میانگین مصرف بنزین
سال گذشته88 ،میلیون لیتر در روز بود ،گفت« :ایران دومین کشور ارزان انرژی
در جهان بهشمار میرود تا آنجا که قیمت گازوئیل  2سنت ،بنزین هشت سنت
و سی.ان.جی سه سنت است و برای جایگزین کردن سایر سوختها با سی.ان.
جی بهدنبال افزایش قیمت با شیب مالیم هستیم .و این درحالی است که برای
افزایش تولی��د 10میلیون لیتر بنزین در روز به پنج س��ال زمان و س��همیلیارد
دالر سرمایهگذاری نیاز است ».بهگفته این مقام مس��ئول «در حالی که میزان
مصرف انرژی تا س��ال  2050توس��ط خودروها تغییر نمیکند ،اما نوع سوخت
تغییر خواهد کرد و حرکت جریان انرژی به سمت گاز طبیعی است .اگر بتوانیم
طرحهای سی.ان.جی را به نتیجه برس��انیم ،مصرف بنزین از 90میلیون لیتر به
50میلیون لیتر کاهش پیدا میکند ».اما این اتفاق باتوجه به زیرس��اختهای
فعلی فراهم است؟ هرچند دولت تسهیالتی هرچند اندک را برای گازسوز کردن
خودروها بهخصوص خودروهای عمومی درنظ��ر گرفته ،اما قطعا در حال حاضر
راضی کردن صاحبان خودرو برای گازس��وز کردن خودروهایش��ان کار راحتی
نخواهد بود .رئیس کمیته انرژیهای نو مجلس ش��ورای اس�لامی اعتقاد دارد
باتوجه به واقعی نبودن قیمت انرژی در کش��ور ،کسی به سمت مصرف سی.ان.
جی نمیرود ،اما اگر قیمتها واقعی ش��ود ،میزان مصرف این س��وخت افزایش
پیدا میکند« .بشیر خالقی» در اینباره میگوید« :دولت باید الیحهای در مورد
سوخت بهویژه گازسوز کردن خودروهای سنگین به مجلس بیاورد؛ زیرا ظرفیت
خوبی برای ذخیره گازوئیل و صادرات آن ایجاد میکند ».بهگفته خالقی «ایران
900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت میکند؛ در حالی که رقم بودجه
کشور 400هزار میلیارد تومان است .این رقم یعنی اینکه انرژی را هدر میدهیم و
باید قیمت واقعی آن مشخص شود ».رقم باالی مصرف بنزین طی ماههای اخیر
درحالی ازسوی مسئوالن مربوط اعالم شده است که آخرین آمار ارائهشده حاکی
از کاهش مصرف بنزین در روزهای پایانی اردیبهشت است که شاید دلیل اصلی
آن به تقابل این روزها با ماه مبارک رمضان است .اما پیشبینیهای کلی حاکی از
این است که در ماههای پیش روی سال جاری ،مصرف سوخت 10درصد افزایش
پیدا خواهد کرد .در حال حاضر متوس��ط مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از
90میلیون لیتر است و در برخی روزها این رقم به باالی 100میلیون لیتر در روز
میرسد .همچنین طبق پیشبینی «سیدمحمدرضا موسویخواه» ،مدیرعامل
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،میزان متوسط مصرف بنزین در سال
 98به 97میلیون لیتر در روز خواهد رسید .متوسط مصرف بنزین در سال گذشته
88میلیون لیتر در روز بود .آیا تصمیمات احتمالی آتی مانند احیای کارت سوخت
و سهمیهبندی باعث خواهد شد برخالف پیشبینیها شاهد پایین آمدن مصرف
بنزین باش��یم و یک معضل بزرگ برای دولت پایان یابد؟ ح��اال همگان منتظر
رسیدن روز موعود هستند .آیا صدور کارت سوخت با شرایط فعلی میسر خواهد
شد .آیا زیرس��اختها برای استفاده از کارتهای بانکی ازس��وی بانکها فراهم
خواهد شد تا گام اول در راه بهبود و شفافسازی وضعیت سوخت در کشورمان
برداشته شود؟ آیا دولت خواهد توانس��ت مردم را ازنظر روانی آماده کند تا گام
بعدی یعنی سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین برداشته شود؟

گـزارش

چه خودروهایی را نباید بخریم
اگر تا بهحال خودرو خریده باشید ،حتما در این مسیر کارشناس�ان زیادی دیدهاید که به ش�ما پیش�نهاد کردهاند خودرویی را بخرید یا خیر و در این
زمینه دیدگاهها و نقطه نظراتی هم داشته باشند .در این زمینه برخی از ما به س�راغ خودروهایی میرویم که بعد از مدل و س�الم بودن بدنه رنگش�ان
مورد عالقه ما اس�ت و در این زمینه گاهی از بخش فنی خودروها غافل میش�ویم .درحالیکه بیتوجه به نکات فنی گاهی موجب ایجاد دردس�ر برای
ما میش�وند .البته این وسوس�هها درباره خودروهای گرانقیمت با مدل پایین هم وجود دارد که در اینجا به این موضوع خواهیم پرداخت و با نگاهی
کارشناس�ی آس�یبهای موجود در آن را واکاوی میکنیم.

خودرو دست دوم خوب یا بد؟!

احتماال افراد زی�ادی را دید هاید که وقت�ی بحث خرید خ�ودرو بهمیان
میآید ،تنها ب�ه اتومبیلهای ن�و و صفرکیلومتر فک�ر میکنند .برخالف
این عده ،اف�رادی هم هس�تند که بن�ا به دالی�ل خاص�ی ،اتومبیلهای
کارکرده و م�دل باالت�ر را ترجیح میدهند .اگرچه ممکن اس�ت بس�ته
به ش�رایط مختل�ف ،نظر م�ا به چالش کش�یده ش�ود و گزین�ه متفاوت
را انتخ�اب کنی�م ،با این ح�ال هرک�دام از ای�ن انتخابه�ا ویژگیهای
منحصربهف�ردی دارند .بس�یاری از خودروه�ای کارکرده عمرش�ان را
کرد هاند و ح�اال گرفتار یهایش�ان به دوش م�ا افتاده اس�ت! البته این
تصور لزوما درست نیست و خودروهای کارکرد ه زیادی در بازار هستند
که بهلطف نگهداری درس�ت دارنده ،از سلامت ظاه�ری و فنی مطلوبی
به�ره میبرند .ازجمل�ه ویژگیه�ای خودروهای کارکرده این اس�ت که
نس�بت به نمونه صفر کیلومتر معموال ارزا نتر هستند .این ویژگی باعث
میش�ود تا عدهای با بودج�ه کمتر به س�مت خرید آنه�ا روی بیاورند.
البت�ه حتی اگ�ر بهدنب�ال خ�ودرو ارزانت�ر نباش�یم ،با هم�ان بودجه
میت�وان خودروه�ای کارکرده ام�ا بعض�ا لوکس و ب�ا امکانات بیش�تر
تهیه ک�رد .البت�ه اگ�ر فیلتر خری�د اتومبی�ل در هر ب�ازه قیمت�ی را از
ن�و ب�ه کارک�رده تغیی�ر دهی�م ،تع�داد انتخابهایمان بس�یار بیش�تر
میش�ود؛ از خودروه�ای کالس�یک گرفت�ه ت�ا روز .دیگر نیاز نیس�ت
مش�تری برای خرید اتومبیل ،س�لیقه خودش را به دس�ت انتخا بهای

محدود خودروس�از بس�پارد .بلک�ه گزینهه�ا آنقدر زیاد میش�وند
ک�ه قابلی�ت مان�ور و انتخ�اب مطل�وب مش�تری ح�رف اول را میزند.
از دزدگی�ر و روک�ش اتومبی�ل گرفت�ه ت�ا ضب�ط و سیس�تم صوت�ی،
ممک�ن اس�ت از حداق�ل امکان�ات ی�ک اتومبیله�ای کارکرده باش�د
ک�ه مالک قبل�ی ب�رای اس�تفاده خود آنه�ا را تهی�ه کرده اس�ت .این
یک�ی از ویژگیه�ای خودروهای کارکرده اس�ت ک�ه بعضا زم�ان خرید
و مقایس�ه به چش�م نمیآی�د .بنابراین مش�تری خودروه�ای کارکرده
معموال چن�د پل�ه از خری�دار اتومبیل ن�و جلوتر هس�تند؛ چ�ه از بابت
هزینه زمانی و چه از نظر م�ادی! حتی یک ویژگ�ی بعضی از خودروهای
کارکرده س�الم ،تخفیف بیمه آنهاس�ت .این یک�ی از ویژگیهای خوب
خودروه�ای کارکرده برای خریدار اس�ت که هرس�اله بس�ته ب�ه قیمت
خودرو ،مبلغ قاب�ل توجهی در هزینهه�ای مال�ک صرفهجویی میکند.
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مزیت خودروهای صفر کیلومتر

ب�وی کهنگ�ی خودروه�ای کارک�رده اس�تعاره از هم�ان اس�تهالک
اتومبیل اس�ت .خودروه�ای کارک�رده بهدلیل اس�تفاد ه زی�ادی که از
آنه�ا ش�ده ،مس�هتلک میش�وند و درنتیج�ه ،ش�انس خراب�ی آنها
ب�ه مرات�ب بیش�تر میش�ود .ای�ن یعن�ی خری�دار بای�د این ریس�ک
را بپذیرد ک�ه ممکن اس�ت هرچند وق�ت یکبار ،پ�ای اتومبی�ل مورد
نظرش ب�ه تعمی�رگاه مح�ل باز ش�ود! ح�اال اگ�ر اتومبیل کالس�یک یا
لوکس باش�د ،هزینه زمان�ی و مادی ب�رای تعمیر آ ن بیش�تر میش�ود.
در ط�رف مقابل ،ب�وی نو خ�ودرو صفرکیلومت�ری را درنظ�ر بگیرید که
موق�ع تحویل ح�س اعتم�اد بیش�تری ب�ه انتخ�اب مش�تری میدهد!
خرید خودرو نو همیش�ه این اطمینان را به مش�تری میدهد که خودرو
سالم است .حتی اگر مشکلی داشته باش�د ،اتومبیل را با گارانتی تعمیر
میکند .دیگر برای مشتری ،نگرانی تصادف و رنگشدگی خودرو وجود
ندارد .باید این واقعیت را قبول کنیم ک�ه هیچوقت نمیتوانیم قاطعانه به
مالک اتومبیل کارک�رده اعتماد کنیم .ش�اید خودرو تصادف ش�دیدی

داشته یا از آن اس�تفادههای نادرس�ت و غیرمنطقی ش�ده باشد .مالک
اتومبیل ممکن اس�ت آنها را بازگو نکند و بعد از خرید ،خریدار جدید با
گرفتاریه�ای عجی�ب و غری�ب روبه�رو ش�ود .از آنجای�ی ک�ه بعضا
خودروهای کارکرده چند بار خرید و فروش میشوند ،ممکن است آخرین
مالک واقعا از عیب اتومبیل آگاهی نداشته و نیت بدی هم نداشته باشد.
با این حال ،مشتریان خودروهای نو همیشه از این خطر در امان هستند.
خودروهای ن�و از نظر پوش�ش خدمات گس�ترده مش�کلی ندارند .حاال
درنظر بگیرید که یک خ�ودرو قدیمی خریدهاید و باید پای مش�کالتش
بایس�تید .چراکه بس�یاری از قطعات خودروهای قدیمی و کالسیک در
بازار کش�ور ما بهس�ختی پیدا میش�وند و وقتی هم که پیدا میش�وند،
قیم�ت نجوم�ی دارند .هی�چ ش�رکت رس�می و بینالملل�ی از برندهای
جهانی در کش�ورمان حضور ندارد تا با تکیه به س�رویس آنها ،دغدغه
تعمیر آنها را نداش�ته باش�یم .از س�وی دیگر باید گفت که خودروهای
نو ش�اید مثل اتومبیلهای کارکرده ،لوکستر نباش�ند و قیمت پایینتر،
تخفیف بیمه و امکانات اضافی نداش�ته باش�ند ،ولی یک ویژگی طالیی
برای هرکس�ی دارند که آنهم نو بودنش�ان اس�ت! این یعنی خریدار با
پرداخت هزین�ه مش�خصی میتواند صاح�ب اتومبیل صف�ر کیلومتری
ش�ود که خیالش از هر بابت راحت اس�ت .دیگر نیازی نیس�ت ریس�کی
را قب�ول کند که گرفتار مش�کالت احتمالی برای تعمیر خودرو ش�ود .او
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این اطمینان را دارد ،اگر اتومبیل صفرکیلومترش خراب ش�ود میتواند
به گارانت�ی ش�رکت مراجعهکند و مش�کل را رای�گان برطرف س�ازد. .

سیتروئن زانتیا ارزانتر

باید گف�ت که زانتیا از آن خودروهایی اس�ت که در ب�ازار ما هیچوقت از
سکه نمیافتد .این خودرو نخستینبار در اوایل دهه  80شمسی به ایران
راه پیدا کرد ،در آن دوران هنوز بازار کش�ورمان رون�ق چندانی نگرفته
بود و با وجود پیش�رانه قدرتمند ،امکانات مناسب و سواری بسیار عالی،
به یک�ی از محبوبترین محص�والت قابل خری�د در ایران تبدیل ش�د.
بهر هگیری زانتیا از سیس�تم تعلی�ق نیوماتیک روغن�ی و بهر همندی از
قابلیتهایی مثل تنظیم ارتفاع و حرکت روی س�ه چرخ ،مهمترین عللی
بود که باعث ش�د اس�م این خودرو بر س�ر زبانها بیفتد .شتاب و کشش
بسیار عالی این خودرو و حداکثر سرعتی که بعضا تا بیش از  230کیلومتر
بر ساعت (تجربی) میرسید ،خریداران این خودرو را سر ذوق میآورد.
این محصول در دو نس�خه با پیش�رانههای  2000و  1800سیسی به بازار
کشور عرضه ش�د ،ولی پس از مدتی نمونه  2000سیسی آن از خط تولید
خارج و تولید نسخه  1800تا س�ال  1389ادامه یافت .البته در سالهای
ابتدایی ،تعداد محدودی زانتیا با جعبهدنده اتوماتیک به بازار کشورمان
عرضه شد که نمونههای س�الم این خودرو بس�یار کمیاب بوده و قطعات
یدکی غیر مش�ترک آن با زانتیاه�ای دندهای نیز تقریبا نایاب هس�تند.
چیزی که خرید زانتیا را اش�تباه میکند ،انتخاب نمونههای ارزانقیمت
این خودرو اس�ت که بعضا با قیمتهایی کمتر از 20میلی�ون تومان قابل
خرید هس�تند ،البت�ه در این می�ان باید بح�ث افرادی ک�ه خودروهای
تمیز را بهدلی�ل نیاز مالی ف�ورا زیر قیمت میفروش�ند کن�ار بگذاریم.
یادمان باش�د زانتیا سیس�تم برق بس�یار حساس�ی داش�ته و کمترین
دس�تکاری غیراصولی در ای�ن خودرو ،به س�وختن یونی�ت کنترلهای
آن و حتی آتشگرفتن سیمکش�ی منجر میش�ود .توجه داش�ته باشید
ایسییوی این خودرو بس�یار گرانقیمت بوده و درصورت بروز خرابی،
حدود دومیلیون تومان هزینه دارد .از بحث موتور و تعمیر اساسی بیش
از پنجمیلی�ون تومانی آن که بگذریم ،سیس�تم تعلیق خودرو همانطور
که پیشتر ذکر شد ،از نوع نیوماتیک روغنی است که با یک پمپ مرکزی
کار میکند .این پم�پ ،غیر از پر و خالی کردن گویه�ای تعلیق خودرو،
وظیفه تغذیه پمپ هیدرولی�ک و پمپ ترمز را نی�ز بهعهده دارد و برای
سالمت آن نیاز اس�ت بهصورت دورهای گویها ،روغن کامل و درنهایت
اورینگهای این سیس�تم تعویض ش�وند .در غیر این صورت ،سیس�تم
بسته مذکور دچار نشتی شده و بسیار دردسرساز میشود .در نتیجه باید
گفت اگر 20میلیون تومان بودجه دارید و برای خرید یک دستگاه زانتیا
بهجای یک پراید صفر کیلومتر وسوس�ه شدهاید ،بهتر است کمی بیشتر
تامل کنید تا در پایان زانتیای شما بهاندازه قیمت خودش هزینه برندارد!

بودج�های احتماال یک خ�ودرو با کارک�ردی بیش از 200ه�زار کیلومتر
و احتماال «تمامرن�گ» عایدتان خواهد ش�د که با وج�ود قیمت قطعات
ب�االی ای�ن خ�ودرو و همچنی�ن پیچیدگی بخش فن�ی آن ،بهتر اس�ت
در انتخابش کم�ی تامل کنی�د .زیرا تعمی�رات موت�ور همچنین صفحه
کالچ اصل�ی ای�ن خ�ودرو قیم�ت بس�یار باالی�ی دارد و البت�ه بعض�ی
قطع�ات غیر اصل�ی ب�ا قیمت بس�یار مناس�ب برای ای�ن خ�ودرو پیدا
میش�ود که اصوال این ن�وع قطعات کارک�رد صحیح و بادوام�ی ندارند.

مرسدسبنز سی )C240( 240با قیمت کم

نیسان ماکسیمای زیر قیمت

ماکس�یما نیز از آن دس�ته خودروهایی اس�ت که با ورود به بازار ایران،
معادالت بازار را تغییر زیادی داد .حدود  15س�ال پی�ش ،در دورانی که
از خودروهای خارجی مدرن در کش�ور خبری نبود ،ماکس�یما توانست
طرفداران زیادی پیدا کند .ابعاد بزرگ این خودرو در کنار مشخصههایی
مثل قدرت موتور باال ،امکانات نسبتا خوب در آن دوران و از همه مهمتر
فضای داخلی وسیع و س�واری راحت از جمله مش�خصههایی بود که هر
سرنشینی را عاشق خودش میکرد .این خودرو نیز همچون زانتیا از سال
 1381روی خط تولید پار سخودرو ق�رار گرفت و تا ده س�ال بعد ،یعنی
 1391نیز به بازار عرضه میش�د .ماکس�یما از همان ابتدا تا انتهای تولید
با موتور شش س�یلندر  0/3لیتری در ایران عرضه میشد و این درحالی
است که این خودرو (که در بسیاری از بازارهای سطح جهان تحت عنوان
 Cefiroش�ناخته میش�ود) با پیش�رانههای ضعیفتر و حتی قویتری
نیز به بازار جهانی عرضه میش�د و نس�خه ایران ،یک نمونه حد متوسط
اس�ت .البته الزم به ذکر اس�ت در ابتدای عرضه ،تعداد بسیار محدودی
ماکس�یما با موتور  5/3لیتری به بازار کشور وارد ش�د که این نسخه در
حال حاضر بسیار کمیاب است و زمینه محدودی در بازار دارد .همچنین
ماکس�یما با دو نوع جعبهدن�ده چهارس�رعته اتوماتیک یا پنجس�رعته
دس�تی در ایران تولید میش�د که هریک طرفداران خاص خود را دارد.
ام�ا یادتان باش�د که اگ�ر کس�ی قص�د دارد ی�ک ماکس�یما حداقل با
۳۵میلی�ون توم�ان زی�ر قیم�ت ب�ه ش�ما بفروش�د ،اصال به س�راغش
نروی�د .نمونههای�ی ک�ه ب�ا کمت�ر از قیم�ت اصلی پی�دا میش�وند ،در
وهله نخس�ت عمدتا دند های هس�تند که البت�ه ماکس�یماهای دند های
ش�تاب و کش�ش برقآس�ایی دارند .اما موضوع این اس�ت که ب�ا چنین

داش�تن یک خودرو مرس�د سبنز همواره از جمله خواس�تههایی است
که هر ف�ردی دوس�ت دارد در زندگ�ی خ�ود آن را تجربه کن�د ،اما این
نکت�ه را فراموش نکنید ک�ه یک خ�ودرو لوکس قیمت لوک�س هم دارد
و نبای�د نمونههای ارزانقیم�ت را انتخاب ک�رد و خری�د .در اوایل دهه
 80دو ات�اق مرس�د سبنز  Eکالس (مش�هور ب�ه  ))W211و  Cکالس
(مش�هور به  )W203با کده�ای موت�ور  280 ،240و( ...این اع�داد جلو
حرف انگلیس�ی اتاق ق�رار میگیرند) بهط�رز عجیب و فراگیری بر س�ر
زبانها افتادن�د که در ای�ن بی�ن  C240و  E280بیش از دیگ�ر نمونهها
مورد اس�تقبال قرار گرفتند .در همان دوران پلیس راهنمایی رانندگی و
نیروی انتظام�ی نیز تعداد قابل توجهی از ای�ن بنزها را برای ناوگان خود
خریداری کردند ک�ه البته این روزها بعد از گذش�ت بی�ش از یک دهه،
چند هزار دس�تگاه از آنها در مزایدهه�ای مختلف فروخته ش�دهاند که
نمونهه�ای مزایدهای ب�ا قیمت بس�یار ایدهآلی در بازار پیدا میش�وند.
در ی�ک دوره زمان�ی ی�ک مرس�د سبنز  Cکالس تی�پ ( C240موتور
چه�ار س�یلندر) مزای�ده نی�روی انتظام�ی را با قیم�ت بس�یار پایینی
میش�د خریداری کرد .قیمتی ک�ه تقریب�ا همقیمت خودرو دنا اس�ت.
این موضوع باعث وسوس�ه ش�دن بس�یاری از اف�راد میش�ود .اما باید
گفت ک�ه قیم�ت قطع�ات این خ�ودرو چ�ه در قس�مت ظاه�ر و چه در
قس�مت فنی ،آنقدر باال اس�ت که در صورت مرتب کردن خ�ودرو برای
س�واری راحت و ای�دهآل ،قیم�ت نهایی بیش از حد تصور ش�ما باش�د.
همچنین از آنجا که ممکن اس�ت توجه چندانی به سرویسهای دورهای
اس�تاندارد این خودروها نش�ده باشد ،بدون شک مش�کالت عدیدهای
در بخشه�ای مختلفش�ان وج�ود خواه�د داش�ت .آفتابس�وختگی،
کهنگ�ی و مس�تهلک ش�دن قطع�ات مختلف ظاه�ری و فن�ی و بهطور
کل�ی از فرم خ�ارج ش�دن خ�ودرو ،بنزه�ای 50میلی�ون تومان�ی را به
گزینههای نس�بتا ترس�ناکی برای خرید تبدیل میکنن�د .در این میان
بای�د گفت ک�ه پایین بودن م�دل و باالبودن کارکردش�ان موجب ش�ده
با چنی�ن قیمتی به فروش برس�ند ک�ه در ص�ورت تمایل ب�ه خرید این
گزینهها نیز باید با مس�ائل اس�تهالک و قیمت قطعات آن کن�ار بیایید.
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گـزارش

بررسی علل جوش آوردن خودرو در فصل گرما

جوش نیاوردگی!
تقریبا هیچ فرقی ندارد که سرمایی باشید و یا گرمایی ،حتما بارها پیش آمده
است که گرمای هوا کالفهتان کرده باشد و احساس کنید که دیگر در آن هوا
کارایی الزم را ندارید ،شاید جالب باشد اگر بدانید ،بالیی که گرما سر خودتان
میآورد ،سر خودروتان هم میآورد! نکته دیگر این است که تابستان فصلی
اس�ت که بهدلیل گرمای هوا ممکن است نیاز ش�ما به خودرو را برای رفت و
آمدهای ش�هری یا مسافرت بیش�تر کند و اینجاس�ت که اتفاقاتی همچون
جوش آوردن خودرو ،پنچر شدن تایر یا خرابی کولر و جوش آوردن میتواند
گرمای هوا را برای ش�ما آزاردهندهتر و گرمای خورشید را سوزانتر کند .اما
برای پیشگیری از این اتفاقات ،انجام چند کار ساده میتواند تاثیرگذار باشد.
چه کنیم که خودرو گرمازده نشود و جوش نیاورد؟

از تایرها غافل نشوید

به گفته اتحادیه تولیدکنندگان الس��تیک ( )RMAاز هر رانن��ده فقط یکی از آنها
فش��ار باد تایرها را چک میکند ،درحالیکه از هر ده راننده تقریباً هفت راننده بهطور
مرتب ماشینش را میشوید! واقعیت این است که یک تایر کمباد ،پرباد ،فرسوده یا غیر
باالنس ،بهخصوص در هوای گرم تابستان ،میتواند بسیار خطرناک باشد .وقتی دمای
هوای باال میرود ،در ازای هر ده درجه افزایش دما ،فش��ار باد تایر هم حدود یک تا دو
پوند بر اینچ مربع تغییر میکند و در نتیجه ،اگر گرمای هوا و فشار ناخواسته دست به
دست هم بدهند ،در نهایت تایر میترکد و سالمت سرنشینان خودرو و راننده بهصورت
توامان به خطر میافتد .ترکیدن الستیک خودرو یکی از خطرناکترین اتفاقاتی است
که میتواند برای خودرو رخ دهد.

ترموستات باز نماند!

در طول فصل گرما ،الزم اس��ت خودرو خ��ود را برای مقابله با هوای گرم و نور ش��دید
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خورشید آماده و محافظت کنیم .بنابراین باید نکاتی را مدنظر قرار داد که خودرو شما با
رعایت آنها در درجه حرارت نرمال کار میکند و تا حد زیادی از صدمات احتمالی ناشی
از دمای زیاد و نور شدید خورشید مصون میماند .بهعنوان اولین نکته توجه کنید که
اگر سيستم خنككننده خودروها دچارمشكل شود ،حتي در سوز و سرماي زمستان
هم جوش ميآورند ،چه برسد به اين روزهاي گرم .فن و ترموستات ،بازيگراني تأثيرگذار
در روند خنكشدن موتور هستند .براي بررسي سالمت ترموستات بايد ابتدا موتور را
روشن كرد و چند لحظهاي منتظر ماند .اگر گرم ش��دن موتور يا رسيدن هواي گرم به
بخاري بيش از حد معمول طول كشيد ،احتماال ترموستات باز مانده است .بعد از آنكه
موتور گرم شد ،آن را خاموش كنيد و به  2شلنگ بزرگي كه از موتور به رادياتور ميروند،
نگاهي بيندازيد .اگر يكي از آنها داغ و ديگري سرد بود ،احتماال ترموستات بسته باقي
مانده است .اگر ترموستات يكي از اين  ۲مشكل را داش��ت ،وقتش رسيده كه تعويض
شود .فن خودرو هم يكي از اصليترين وظيفهها را در سيستم خنككننده دارد .بسته به
دماي موتور ،فن در  ۲حالت كند و تند كار ميكند و مرز بين اين  ۲حالت ،معموال دماي
90درجه اس��ت .يكي از اصليترين داليل جوشآوردن خودرو ،عملكرد نادرست فن
است ،بههمين دليل گفته شده كه اگر خودرويي جوش آورد ،قبل از هرچيز ،مطمئن
شويد فن بهدرستي كار ميكند يا نه.

جوشآوردن چیست؟

در روزهای گرم سال ،پيستونهاي موتور خودرو ،با س��رعت سرسامآوري در حركت
هستند و حرارت فراواني توليد ميكنند .سيستم خنككننده موتور براي كاهش اين
حرارت ،آب را در اطراف سيلندرها به جريان مياندازد .زمانيكه حجم اين آب كاهش
پيدا كند يا به هر دليلي جريانش متوقف ش��ود ،موتور بالفاصله جوش ميآورد .براي
بازديد از سطح آب رادياتور ،ابتدا به دفترچه راهنماي خودرو مراجعه كنيد و ببينيد كه
آيا شركت س��ازنده ،اجازه باز كردن در رادياتور را داده يا خير .در خودروهاي جديد ،با

هربار باز كردن در رادياتور ،سيستم خنككننده به هواگيري نياز پيدا ميكند .اما اگر
خودرو چندان جديد نيس��ت ،در رادياتور را باز كنيد و مطمئن شويد كه سطح سيال،
حدود يكسانتيمتر باالتر از لوله رادياتور است .اگر اينطور بود ،حجم آب داخل موتور
كافي است .فقط به ياد داشته باشيد كه اين كار را در مواقع گرم يا روشن بودن خودرو
انجام ندهيد ،چون ممكن است آب جوش بهدست و صورتتان بپاشد.

قبل از جوشآوردن

[ [ .1عدم توجه به آب و روغن موتور که نقش موثری در خنککنندگی موتور خودرو ایفا
میکنند ،میتواند باعث افزایش دمای موتور و درنهایت ،جوشآوردن خودرو شود.

احتمال سوختگیهای شدید وجود دارد و آسیب آن بسیار جدی است .وقتی رادیاتور
بهقدر کافی خنک شد و تقریبا به دمای محیط رسید ،درب رادیاتور را باز کنید و ضدیخ
تازه در آن بریزید .توصیه میش��ود برای بازک��ردن درب رادیاتور خودرویی که جوش
آورده ،حتما از یک دستمال ضخیم و چندالیه استفاده کنید تا در صورت نیاز ،پاشش
آب و بخار مهار شود .نکته بعد این اس��ت که وقتی خودرو شما یکبار جوش میآورد،
ممکن است این اتفاق مجددا نیز تکرار ش��ود .حتی اگر خودرو را تعمیر کردید ،بازهم
ممکن است ایراد بهطور کامل برطرف نشده باشد .بهطور کلی همیشه نگاهتان به آمپر
آب باشد .هر زمان که موقعیت آن از حدود مجاز عبور کرد ،در یک محل مطمئن توقف
کنید و صبر کنید تا خنک شود .ذکر این نکته الزامی است که هربار که خودرو ما جوش
بیاورد یا به دالیلی مقداری از آب آن کاسته شود ،باعث میشود تا مقداری هوا در مسیر
لولههای آب درون موتور نفوذ پیدا کند .این هوا سبب میشود تا عمل خنککنندگی
آب با اختالل مواجه شود و درنتیجه دمای موتور کاهش پیدا نکند .برای کاهش دمای
موتور خودرو ،پیشنهاد میشود حتما پس از هربار جوشآوردن خودرو ،عمل هواگیری
رادیاتور انجام شود.

از آفتاب دوری کنید!

[ [ .2بیتوجهی به آمپر آب که نشان میدهد دمای خودرو در حال باالرفتن است ،یکی
دیگر از نشانههای جوشآوردن ماشین است.
[ [ .3توقف در ترافیک ،درجا کار کردن ،کار کردن با دور موتور باال و س�ایر موارد این
چنینی ،باعث میشود تا دمای موتور رفتهرفته افزایش پیدا کند .سعی کنید از مسیرهایی
تردد داشته باشید که کمترافیکتر باشند .حرکت خودرو در دور موتور پایین و با سرعت
مناسب ،سبب میشود تا هوا در موتور جریان یافته و موتور خنکتر شود.
[ [ .4تسمهها و شیلنگها را چک کنید .شیلنگهایی که به رادیاتور وصل هستند ،به ورود
و خروج آب به داخل موتور کمک میکنند ،تسمههایی که فن را میچرخانند هم ،به بیشتر
خنکشدن سیستم یاری میرسانند .اگر شیلنگها یا تسمهها پاره بشوند ،رادیاتور بالفاصله
جوش میآورد و شما را بین راه میگذارد.

[[

[ [ .1واقعيت اين است كه باتري در گرماي زياد هم آسيب ميبيند و نياز به توجه دارد.
داخل باتري ،صفحهها و شبكههايي وجود دارد كه در معرض حرارت زياد ،صدمه ميبينند
و باعث كاهش رسانايي الكتريكي ميش�وند و همين باعث ميشود كه عمر باتري خيلي
كوتاهتر از حد انتظار شود .براي حفظ سلامت باتري بايد تا جاي ممكن از پارك كردن
خودرو در تابش مستقيم آفتاب خودداري كرد.
[ [ .2گرماي هوا به تبخير بنزين سرعت ميدهد و باعث ميش�ود كه مقداري از بنزين
داخل باك هدر برود .به همين دليل در روزهاي گرم ،گاهي بوي بنزين در اتاق خودرو
پخش ميشود .پارككردن خودرو در سايه ،كمك مهمي به كاهش تبخير بنزين ميكند.
[ [ .3تابش مس�تقيم آفتاب تابس�تاني ،براي تمامي بخشهاي خودرو ،از بدنه و جلو
داشبورد گرفته تا موتور و تايرها ،ضرر جدي دارد .بنابراين پارك كردن خودرو در سايه
حتي اگر ناچار به مقداري پيادهروي شويم ،كامال بهصرفه است.
[ [ .4روغنموتور در گرماي تابستان ،شايد كمتر مورد توجه قرار گيرد .بد نيست بدانيم
كه روغن در خنككاري و كاركرد بهينه موتور نقش مهم�ي دارد .در فصل گرم ،بايد از
روغنهايي با گرانروي باال استفاده كرد و براي تشخيص روغن مناسب ،بايد به حداكثر
دماي منطقه توجه داشت.
[ [ .5برای حفظ رنگ خودرو خود از آسیبهای ناشی از تابش نور مستقیم خورشید در
تابستان ،تا جایی که میتوانید خودرو را در س�ایه نگه دارید .این کار هم به حفظ رنگ
خودروتان کمک میکند و هم از گرم شدن بیش از اندازه قطعات پالستیکی داخل خودرو
پیشگیری میکند ،قطعات پالستیکی داخلی خودرو در اثر گرمای بیش از حد گازهایی از
خود منتشر میکنند که بهعلت شیمیایی بودن برای سالمت سرنشینان مضر است.
[ [ .6ذکر یک نکته در انتها حتما برایتان جالب خواهد بود .همانطور که خودرو شما به آب
در رادیاتور احتیاج دارد ،یک تحقیق جدید که در این زمینه صورت گرفته ،نشان میدهد
که رانندگانی که هیچگونه آب یا نوشیدنی بهمدت  ۱۰س�اعت مصرف نکردهاند ،تعداد
اشتباهات آنها ،مانند انحراف از خط و تأخیر در ترمزگیری۲ ،برابر شده است .البته این
آزمایشها بهمدت  ۲ساعت در یک دستگاه شبیهساز رانندگی انجام گرفته است و نشان
میدهد که همانطور که وجود آب و نوشیدنی برای خودرو ضروری است ،برای راننده
هم ضروری است و باید حواسش به خودش و خودرو بهصورت توامان باشد!

پسا جوشآوردگی!

اگر به هر دلیل ،خودرو شما جوش آورد ،باید چند نکته را رعایت کنید .اول اینکه حتما
خودرو را خاموش کنید .کاپوت را باال بزنید و اجازه بدهید تا خودرو خنک شود .نکته
بعد باز نکردن در رادیاتور بهصورت س��رخود و در همان ابتدای کار است .در این کار،
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گـزارش

خودروها در انتظار فناوری نوین
نگاهی به آینده کیس ه هوا در خودرو

کیس� ه هوا در س�الهای اخیر بهعنوان یکی از آپش�نهای قاب�ل توجه هر
خودرویی بهشمار میآید ،این کیسهها توانس�تهاند جان میلیونها نفر در
سراس�ر جهان را هنگام تصادف از م�رگ نجات دهند .اما ای�ن ایربگها در
طراحیهای نوین توانستهاند ارتقا پیدا کنند و اکنون شاهد نسل جدیدی از
کیسه هوا در خودروها خواهیم بود و دیگر از شکل سنتی و قدیمی آن خبری
نیست .بررس�یهای آماری نشان میدهد ،وجود کیس�ه هوا در اتومبیلها
میتواند مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را تا  30درصد کاهش دهد .از
سال  1377وجود کیسه هوا در هر دو قسمت راننده و سرنشین جلو خودرو
در ایاالت متحده آمریکا اجباری شد .در ایران هم قرار بود طبق مصوبه قبلی
هیئتدولت ،از ابتدای سال  ،1392نصب یک کیسه هوا و از ابتدای تیر نصب
دو کیسه هوا در خودروهای سواری تولید داخلی اجباری شود ،اما متاسفانه
بهعلت مش�کالتی که طی یک سال گذشته صنعت خودروس�ازی کشور با
آن مواجه بود ،اجرای استاندارد کیسه هوا با یکسال تعویق ،به سال آینده
موکول شد.
در این گزارش با ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین فناوریها و
دستاوردهای این قطعه خودرو.

ورود از دهه ۶۰

از دهه  60یعنی پس از اینکه شرکت خودروسازی مرسدسبنز ،خودروهای کالس S
جدید خود را بهعنوان یکی از نخستین خودروهای مجهز به کیسه هوا روانه بازار کرد،
استانداردهای ایمنی شرکتهای بزرگ خودروسازی در سطح دنیا با تغییر و تحوالت
قابل توجهی مواجه شد و به این ترتیب طراحان ،تعبیه کیسه هوا در خودروهای جدید
را بهعنوان یکی از الزامات صنعت خودرو و یک استاندارد مورد توجه قرار دادند .گرچه
نصب کیسه هوا در قسمت فرمان یا داش��بورد خودرو در ابتدا فقط به راننده محدود
میشد ،اما پس از مدتی طراحان تصمیم گرفتند بهمنظور حفظ ایمنی دیگر سرنشینان
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مجله تخصصی خودرو

خودرو در قسمتهای دیگر از ستونهای میانی و عقبی تا کمربند ایمنی هم فضایی
را برای نصب کیس��ه هوا در نظر بگیرند .کیس��ههای هوا معموال در قس��مت فرمان،
داشبورد ،درها یا قسمت پش��تی صندلیها که به حسگر مجهز است ،نصب میشود.
ش��رکت خودروس��ازی آمریکایی  TRWکه در حوزه طراحی و ساخت خودروهای
آیرودینامیکی فعالیت میکند ،در یک طرح ابتکاری تصمیم گرفته کیس��ه هوایی را
برای خودروهای جدیدش طراحی کند که در قس��مت سقف خودرو تعبیه میشود.
در این خودروها در زمان تصادف یا برخورد خودرو با هر سطحی ،کیسه هوا بالفاصله
از قسمت سقف خودرو باز شده و بهعنوان یک سپر محافظتی برای همه سرنشینان
خودرو عمل میکند.

کیسه هوا چگونه کار میکند؟

کیسه هوا (ایربگ) یکی از معیارهای بسیار مهم در اندازهگیری میزان ایمنی اتومبیل
بهشمار میرود .طبق گفته سازمان ایمنی ترافیک ،در تصادفهایی که خودرو از روبهرو
برخورد میکند ،کیس��ه هوای جلو باعث کاهش  ۲۹درصدی میزان تلفات رانندگان
میشود .کیسه هوای این قسمت همچنین تلفات سرنشینان باالی ۱۳سال صندلی
جلو اتومبیل را بهمیزان  ۳۲درصد کاهش میدهد .در خودروهای امروزی کیسههای
هوا معموال در قس��متهای روبهرو و طرفین قرار دارند .بعض��ی از انواع خودروها ،در
قسمت صندلیهای عقب هم مجهز به کیسه هوا هستند .هر کیسه هوا از سه قسمت
اصلی تشکیل میشود .خود کیسه هوا یکی از این قسمتهاست که معموال از پارچهای
نازک و سبک از جنس الیاف پلیآمید تهیه میش��ود .این کیسه باید بتواند بهعنوان
یک سپر محافظتی عمل کند و خطر ترکیدگی نداشته باشد .هرگونه نقصی هرچند
ناچیز و جزئی که در عملکرد کیسه هوا وجود داشته باشد ،میتواند سالمت سرنشینان
خودرو را به خطر اندازد.

کیسه هوای خارجی

یکی از جدیدترین ابتکارات در زمینه طراحی کیس��ه هوای خودرو ،اقدام ش��رکت
خودروس��ازی ولوو برای محافظت از جان عابران پیاده ،دوچرخهس��وارها و کاهش
پیامدهای ناشی از برخورد بدنه خودرو با خودروهای دیگر یا سطوح مختلف است .این
شرکت بزرگ خودروسازی قصد دارد در همه خودروهای تولیدی جدیدی که از هفت
سال آینده به بازار عرضه میکند ،کیسه هوای خارجی نصب کند که هنگام تصادف
در برابر آس��یبهای احتمالی به عابران پیاده ،موتورسوارها ،دوچرخهسوارها و حتی
سرنشینان خودرو بهعنوان یک سپر محافظتی عمل میکند .نحوه عملکرد کیسه هوای
خارجی این خودروها مبتنی بر ابزار ردیابی است .این سیستم به راداری مجهز است
که در قسمت پنجره جلوی خودرو نصب میش��ود .روی آینههای کناری این خودرو
دوربینی نصب شده که اگر مانعی در حال نزدیک شدن به خودرو باشد ،از طریق پیام
صوتی به راننده هشدار داده میشود .اگر راننده در زمان مناسب از خود واکنشی نشان
نداده و خودرو را متوقف نکند ،بالفاصله ترمز خودرو بهطور خودکار فعال شده و چنانچه
فاصله خودرو تا عابر پیاده بسیار کم باشد ،حسگرهایی که روی سپر خودرو نصب شده
از خود واکنش نشان داده و کیسه هوای خارجی از نزدیکی پنجره جلو خودرو شروع به
بزرگ شدن کرده و بهطور کامل باز میشود .وقتی کیسه هوای خارجی بهطور کامل
باز میشود ،میتواند فضایی معادل یکسوم پنجره جلو خودرو و ستونهای جلویی
خودرو را پوشش دهد .در شرایطی که این روزها بسیاری از تصادفات رانندگی ناشی
از حواسپرتی رانندگان و اس��تفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی اس��ت ،مجهز
بودن خودروها به سیستمهای ایمنی پیشرفتهتر ،امتیازی بزرگ محسوب میشود.
کیسههای هوایی که از قسمتهای کناری بدنه بیرونی خودرو خارج میشود ،آخرین
نوآوری امنیتی خودروهایی است که تا هفت سال آینده روانه بازار خودرو میشود.

نوآوریها
 TRWشرکتی كه در زمينه ساخت و طراحي خودرو و وسايل جانبي و تكنولوژيهاي
مربوط به آن فعاليت ميكرد ،بهتازگي كيسه هواهاي خارجي توليد كرده كه احتماال
بهزودي در توليد انبوه استفاده خواهد شد .اين كيسهها كه روی پانلهاي جانبي بدنه
خودرو جاسازي شدهاند ،زمان تصادف در 20تا  30ميليونيوم ثانيه عمل ميكنند و
وظيفه آگاه كردن اين كيسهها بهعهده حسگرها و دوربينهاي مخصوصي است كه
در قسمتهاي خاصي از بدنه خودرو گذاشته شده است .اين كيسهها در نمونههاي
آزمايشي تقريبا طولي به اندازه 2متر و عرض 70سانتيمتر و عمق 15سانتيمتر دارند
كه بتوانند خودرو را بهخوبي پوشش بدهند .پروژه طراحي كيسههاي هواي خارجي
بيشتر از سه سال است كه با سرمايهگذاري اتحاديه اروپا در حال پيگيري است تا اگر
تمام آزمايشها موفقيتآميز بود ،اولين خودروهايي كه مجهز به اين سيستم پيشرفته
هستند سواريهاي لوكس آلماني باشند.

کیسه هوای زانویی

این کیسه هوای کوچک برای جلوگیری از هرگونه آسیب به قسمتهای تحتانی بدن
در برخورد با داشبورد ایجاد شده است .کیس��ههای هوای زانویی صندلی راننده زیر
ستون فرمان قرار میگیرد و برای شاگرد هم در قسمت پایینی داشبورد تعبیه میشود.
شرکت فورد طراحی صندلیاش برای مدل موستانگ  ۲۰۱۵را همراه با کیسه هوای
زانویی انجام داده است .این شرکت بهجای استفاده از مدلهای سنتی پارچه کیسه
هوا ،از نوعی کیسه پالس��تیکی بلند با قابلیت باد شدن باال استفاده کرده است .محل
قرارگیری این کیس��ه هوا در قسمت جعبه داش��بورد و بین دیواره داخلی و خارجی
آن است .در صورت تصادف ،با سرعت بس��یار باال گازی کیسه را پر میکند و از جعبه
داشبورد مستقیم قسمت جلو پاهای سرنشین جلو را پر میکند.

کیسه هوای جلو و وسط خودرو

جنرالموتورز در س��ال  ۲۰۱۳کیسه هوای جلو و وس��ط خودروهای خود را بر روی
بوییک ،شورولت و کراساوورهای  GMC Acadiaامتحان کرد .این کیسه هوا در
بین دو صندلی جلو و از سمت راست صندلی راننده تا تقریباً قسمت میانی خودرو قرار
میگیرد .طبق گفته جنرالموتورز هدف از طراحی این کیسه هوا ،جلوگیری از خم
شدن راننده به قسمت صندلی شاگرد در زمان تصادف است ،در زمانی که صندلی جلو
اتومبیل سرنش��ین ندارد .همینطور زمانی که صندلی شاگرد پر باشد ،این کیسه هوا
بهعنوان مانعی در برابر برخورد دو نفر به یکدیگر عمل میکند .جنرالموتورز همچنین
ادعا میکند که این کیسه هوا ،صدمات ناشی از چپ کردن خودرو را کاهش میدهد.

کمربندهای بادی

شرکت فورد در س��الهای اخیر ،کمربند ایمنی بادی خود را معرفی کرده است .این
کمربندها هم بهعنوان کیسه هوا و هم بهعنوان کمربند ایمنی استفاده میشوند .طبق
گفته شرکت فورد ،کمربندهای بادی آسیبهای مربوط به سر ،گردن و سینه را هم
برای سرنشینان جلو و هم سرنشینان عقب کم میکند .این کمربندها برای کودکان
که معموال در صندلیهای عقب سوار میشوند کاربردی و مفید است .با این حال تمام
سازندگان صندلی ایمنی مخصوص کودک توصیه میکنند که صندلی کودک را همراه
با کمربند ایمنی بادی استفاده نکنید.

کیسه هوا در هیوندای

برخالف انواع کیس��ههای هوای متداول ،شرکت خودروسازی هیوندای کیسه هوای
جدید خود را طوری ساخته است که در صورت برخورد دو خودرو به یکدیگر و فعال
نشدن کیس��ه هوا در برخورد اول ،در اثر برخورد خودروها با اجسام دیگر این کیسه
هوا فعال شود .طبق اطالعات بهدست آمده توسط سیستم ملی نمونهبرداری خودرو،
حدود  ۳مورد از هر  ۱۰تصادف بهدلیل برخورد ثانویه با وس��یله نقلیه یا دیگر اجسام
اتفاق میافتد .در هنگام تصادف در برخورد اول سیستم هیوندای سعی در شناسایی
موقعیت افراد دارد که اغلب بهدلیل تاثیر اولین ضربه در وضعیت نشستن مناسبی قرار
ندارند ،سیستم ثانویه سریعتر از سیستم کیسه هوای اولیه عمل میکند و هیوندای
برای تنظیم دقیق ش��دت برخورد مورد نیاز جهت عملکرد مناسب ،بهسختی تالش
کرده است .هیوندای بهدنبال این است تا با طراحی و ساخت این سیستم ،پس از اولین
ضربه در تصادفات ،ایمنی خودرو و سرنشینان را حفظ کند .این خودروساز بر این باور
است که تصادفات چند برخوردی بسیار شایع هستند؛ بنابراین افزایش ایمنی پس از
تصادفات اولیه بسیار مهم است.

کیسههای هوای ولوو

کافی است نگاهی به ولوو  V40بیاندازیم تا به همه ما ثابت شود که فنآوری صنعت
خودرو با چه سرعتی در حال پیشرفت است .این مدل ساخته شده در شرکت سوئدی
مجهز به یک کیسه هوای خارجی اس��ت که در زمان برخورد با عابرین پیاده اطراف
کاپوت باز میش��ود .البته باید این را مد نظر قرار داد که این سیستم ایمنی ابتکاری
احتماالً بهزودی با سیستمهای پیش��رفتهتر ایمنی همانند سیستم فعال تشخیص
عابر پی��اده و یا ترمز خ��ودکار جایگزین خواهد ش��د« .لک��س کرسمیکرز» (Lex
 )Kerssmakersمدیر ارشد کمپانی ولوو در مصاحبهای که وب سایت  Go Autoبا
وی داشت ،این نکته را متذکر شد که از این کیسه هوای قرار گرفته در زیر کاپوت مدل
 V40در ساخت نسل بعدی  XC90استفاده نمیشود و شاید در هیچیک از مدلهای
تولیدی آینده این کمپانی استفاده نخواهد ش��د .این سیستم ایمنی در اثر برخورد با
عابرین در سرعتهای کمتر از  50کیلومتر برساعت فعال میشود تا از شدت جراحات
وارده به عابرین پیاده کم کند ،اما تکنولوژیهای فعال جدید این مزیت را دارند که از
خود برخورد جلوگیری کنند.
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همهچیز درباره انواع خودروهای هیبریدی

آیا راه برای دوستداران طبیعت
باز میشود؟
این روزها که آلودگی هوا بهخصوص در تهران بهواسطه خودروهای بنزینی رکوردهای جهانی را شکسته است ،شاید بتوان گفت که خودروهای هیبریدی
یک راهکار برای عبور از ش�هرهای دودآلود باشند؛ خودروهایی که در دنیا به اتومبیلهای دوس�تدار طبیعت معروف هستند .اگرچه این خودروها قیمت
لونقل عمومی استفاده شوند .در این گزارش ،نگاه کوتاهی
نسبتا باالتری نسبت به خودروهای بنزینی دارند ،اما میتوانند بهعنوان تاکسی در سرویس حم 
به عملکرد و فعالیت خودروهای هیبریدی داریم.
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مزیتهای هیبریدی

میتوان ادعا کرد که تولید انبوه خودروهای هیبریدی از س��ال  1999آغاز شد و در این
زمینه بیش از 40هزار تویوتا پریوس در فاصله سالهای  1997تا  2000در دنیا فروخته
ش��د .ب ه مرور زمان عالقه مردم به این خودروها افزایش پیدا کرد و خودروس��ازان نیز به
س��اخت انبوه این خودرو در برندهای مختلف اقدام کردند .اما اگ��ر میخواهید بدانید
خودروهای هیبریدی چگونه کار میکنند باید بگوییم بیشتر خودروهای هیبریدی تولید
شده در دنیا از نوع بنزینی الکتریکی هستند .البته بعضی از شرکتهای خودروسازی مانند
پژو خودروهایی از نوع دیزل الکتریکی نیز تولی��د کردهاند .خودروهای هیبریدی نیازی
به اتصال به برق ندارند ،بلکه در حین حرکت خود به خود ،نیروی حرکت را تولید و شارژ
میکنند .در این می��ان ،تفاوت بین خودروهای هیبری��دی و خودروهای تمامبرقی این
است که شارژ باتری خودروهای هیبریدی در مقایسه با خودروهای تمامبرقی هرگز تمام
نمیشود .همچنین بازدهی خودروهای هیبریدی بسیار باالتر است.

ی در سرعتهای پایین و در حالت کارکرد درجا صرفا
باید بدانید که خودروهای هیبرید 
از موتور الکتریکی تغذیه میشوند و میزان مصرف س��وخت آنها بهشکل قابل توجهی
تا ۴.۵لیتر در هر صد کیلومتر کاهش پیدا میکند .مهمترین مزیت یک خودرو هیبرید،
مصرف س��وخت پایین و آالیندگی کمتر آن نس��بت به خودروهای معمولی اس��ت .در
ترافیکهای ش��هری بخش عمدهای از زمان کارکرد خودرو ،در حالت ساکن و خالص
میگذرد و این یعن��ی بنزین بدون آنکه حرکت��ی ایجاد کند میس��وزد .در یک خودرو
هیبریدی در شرایط ترافیک ،موتور درونسوز بهطور خودکار خاموش میشود و خودرو
با توان الکتریکی به حرکت درمیآید .مهمترین مزیت موتور الکتریکی این است که در
حالت سکون هیچ توانی مصرف نمیکند و به این ترتیب خودرو تنها زمانی که به حرکت
درمیآید ،انرژی مصرف میکن��د .ضمن آنکه موتورهای الکتریکی میتوانند گش��تاور
(کش��ش) بس��یار باالیی را از آغاز حرکت تولید کنند .این موضوع یعن��ی اینکه خودرو
بهراحتی میتواند با سرنشینان کامل در ترافیک ش��هری حرکت کند و بههمین دلیل

مجله تخصصی خودرو

مصرف سوخت این خودروها بهطور معمول در شهر پایینتر از جاده است.
در این زمینه باید گفت که در رانندگی ،یک خ��ودرو هیبرید هیچ تفاوتی با خودروهای
معمولی ندارد و به این ترتیب نیازی به آموزش خاصی برای راندن این خودروها نیست،
اما باید اذعان کرد که در این خودروها مجموعه پیچیدهای از سیستمهای الکترونیکی و
مکانیکی وظیفه به حرکت درآوردن خودرو را بر عهده دارند و همین موضوع خودروهای
هیبرید را به فناوری بسیار پیشرفتهای تبدیل میکند.

معایب هیبریدیها

خودروهای هیبریدی در کنار تمام مزایایی که دارند ،معیبی هم دارند؛ در این زمینه باید
گفت کارشناسان بر این باور هستند که شتاب کمتر اولیه نسبت به خودورهای تمامبرقی
یکی از ایرادات خودروهای هیبریدی اس��ت .همچنین در صورت بروز خرابی تعمیرات
آن گرانتر و تخصصیتر است .از سوی دیگر باید گفت که در خودروهای هیبریدی شما
مجبور نیستید در طول روز بهدنبال جایگاه برق باشید یا هنگام رسیدن به خانه ،مثل تلفن
همراه خود ،آن را به پریز وصل کنید .کار با خودروهای هیبریدی درست مانند خودروهای
بنزینی معمولی است .ش��ما با خرید یک خودرو هیبریدی بازهم باید به جایگاه سوخت
بنزین ،مراجعه کنید .در این خودروها میتوانید بدون نگرانی برای از دست دادن قدرت
باتری خود ،با فشردن یک کلید به حالت استفاده از موتور الکتریکی بروید .از سوی دیگر
خودروهای هیبریدی نمیتوانند اسپرت شوند و وزن اضافه باتری آنها سبب برهم خوردن
تعادلشان میش��ود .هیبریدیها طی سالهای اخیر از رش��د و تنوع بیشتری برخوردار
شدهاند ،اما با این حال هنوز هم گزینههای محدودتری دارند .خصوصا در رده خودروهای
بزرگی مانند SUVها که نشان دادهاند از مزایای کمتری نسبت به هیبریدیهای کوچک
بهره میبرند.

معرفی  4خودرو هیبریدی در ایران
امروزه بس��یاری از خودروهای وارداتی به کشورمان هم نسخه بنزینس��وز دارند و هم
نسخه هیبریدی .بهعنوان مثال تویوتا کمری  2016هم در نسخه بنزینسوز و هم نسخه
هیبریدی وارد ایران شده است .البته باتوجه به بازار آشفته و ممنوعیت واردات خودروهای
وارداتی در سالهای اخیر قیمت خودروهای هیبریدی نسبت به گذشته دوونیم برابر شده
است ،ولی خریداری و استفاده از این خودروها همواره یکی از بهترین راهکارهای کاهش
آلودگی هوا بهش��مار میآید؛ در ابنجا چهار خودرو هیبریدی در ایران را به شما معرفی
کنیم تا درباره ویژگیهای فنی این خودروها بیشتر بدانید.

میتسوبیشی اوتلندر phev
میتسوبیشی اوتلندر  phevجدیدترین محصول کمپانی ژاپنی میتسوبیشی در کشورمان
است .ش��اید بهتر اس��ت بگوییم میتسوبیش��ی اوتلندر  phevاولین شاسیبلند 7نفره
هیبریدی فولسایز است که با مصرف سوخت میانگین حدود 6لیتر بسیار کماشتهاتر از
نسخه بنزینسوز است .این ماشین دارای دو موتور است که یکی بنزینی  2000سیسی
با توان خروجی  140اسب بخار و یک موتور الکتریکی که  80اسب بخار قدرت دارد که در
مجموع این خودرو  220اسب بخار قدرت تولید میکند .این خودرو با باتری  ۱۲کیلووات
ساعتی ،قادر به طی مسافت  52کیلومتر اس��ت .قیمت میتسوبیشی اوتلندر  phevدر
بازار آمریکا حدود  360000دالر است که در بازار ایران حدود  540تا 560میلیون تومان
معامله میشود.

هیوندای سوناتا  2018هیبرید
هیوندای سوناتا خودرویی است که در بازار ایران طرفداران زیادی دارد ،هیوندای سوناتا
هیبرید در س��ه تیپ  GL،GLSو  GLS PLUSدر بازار موجود اس��ت .سوناتا با نسل
شش��م و تولید بین س��الهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۴وارد جاده های ایران شد .این خودرو در
ایران با کد  YFو در سال  2015با کد LFکه چهره جذابتر و مدرنتری داشت ،توانست
نظر قشر جوان را جلب کند .هیوندای در مدل سوناتا  ۲۰۱۸زبان طراحی خود را عوض
کرد و بهجای استفاده از خطوط شکسته و تهاجمی سبک اروپایی را مدنظر قرارداد .این
هیوندای پیشرانه  2لیتری  4س��یلندر دارد که با بطریهای پلیمری ترکیب شده است.
سوناتای هیبرید از دو پیشرانه بنزینی–الکتریکی استفاده میکند که موتور بنزینی قادر
به تولید  ۱۵۴اسب بخار توان و  ۱۹۰نیوتنمتر گشتاور است .مصرف سوخت هیوندای
سوناتا هیبرید بسیار بهینه است .میانگین  5.6لیتردر هر  100کیلومتر است .یکی از نکات
مثبت سوناتا هیبرید سیستم بازیابی انرژی ترمزگیری است که به شارژ سریعتر باتریهای

موتور برقی ماشین کمک میکند.

تویوتا کمری هیبرید XLE
ظاهر تویوتا کمری هیبرید  2018شباهت بسیار زیادی به تویوتا آریون نسل جدید دارد.
تویوتا کمری هیبرید در بازار دارای رقبایی مانند هیوندای س��وناتا هیبرید و کیا اپتیما
هیبرید اس��ت .این ژاپنی برقی–بنزینی در کالس خودروهای خانوادگی قرار دارد که از
کیفیت باالتری نسبت به بقیه رقبا برخوردار است .قیمت تویوتا کمری هیبرید  XLEدر
بازار امریکا در نسخه فول حدود 37هزار دالر است .در تویوتا کمری هیبرید مدل  2018از
یک موتور  2.5لیتری چهار سیلندر همراه با یک موتور الکتریکی و یک باتری برای پیشرانه
استفاده شده است .این موتور ۴سیلندر میتواند  ۱۵۶اسب بخار و گشتاور  ۱۵۶پوند فوت
ایجاد کند .این مدل خودرو دارای موتور الکتریکی سنکرون مغناطیس دائم با توان ۱۴۱
اسب بخار است .گیربکس مورد استفاده در تویوتا کمری هیبرید  XLEاز نوع اتوماتیک
 CVTبا حالت تغییر دستی دنده است .قیمت تویوتا کمری هیبرید  XLEمدل 2016
در بازار آزاد بین  440تا 530میلیون تومان است و نسخه  2018این خودرو نیز بهصورت
واردات شخصی در حدود 680میلیون تومان خرید و فروش میشود.

تویوتا پریوس

اولین س��ری تویوتا پریوس ( )Toyota Priusدر س��ال  ۱۹۹۷رونمایی شد .در
مجموع ۱۲۳هزار دس��تگاه پریوس نس��ل اول در کارخانه تویوتای ژاپن تولید شد.
نس��ل دوم پریوس موفقیت بزرگی برای تویوتا بود و طی سالهای  ۲۰۰۳تا ۲۰۰۹
در ژاپن و  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۲در چین تولید میشد .نس��ل چهارم سدان سایز متوسط
تویوتا پریوس هیبرید از س��ال  ۲۰۱۵معرفی ش��ده که تا به امروز تولید میش��ود.
موتور بنزینی ماش��ین تویوتا پریوس هیبرید  1800سیس��ی حجم و قابلیت تولید
 110اسب بخار را داراست و در ترکیب با موتور برقی ماشین در مجموع  121اسب
بخار قدرت را در اختیار راننده ماشین قرار میدهد .مجموع گشتاور تولیدی موتور
برقی و بنزینی تویوتا پریوس در ترکیب با یکدیگر  141نیوتنمتر گش��تاور اس��ت.
تویوتا پریوس استاندارد آالیندگی یورو  6را پاس کرده است .این خودرو در سیکل
ترکیبی  100کیلومتر تنها به حدود  5لیتر بنزی��ن نیاز دارد .یک گیربکس CVT
یا دنده متغیر وظیفه انتقال قدرت تویوتا پریوس به چرخهای ماش��ین را داراس��ت.
در این زمینه باید گفت ک��ه قیمت جهانی تویوتا پریوس هیبرید  2018در نس��خه
فول 33هزار دالر اس��ت.

کمی بیشتر بدانیم

با وجود خودروهای هیبریدی از انواع ش�رکتهای خودروس�ازی در بازار،
هنوز هم افراد زیادی هستند که از طرز کار این نوع خودروها آگاهی چندانی
ندارند .در زمان خریدن یک خودرو جدید ،خری�داران نهتنها به جنبههای
زیستمحیطی توجه میکنند ،بلکه دنبال گزینههای جایگزین نیز هستند.
از زمان عمومی�ت یافتن تویوت�ا پریوس در جامعه ،خودروهای دوس�تدار
محیط زیس�ت زیادی عرضه ش�دهاند .هماکنون در کنار خودروهای دیزلی
کممص�رف ،خودروهای متفاوت�ی نیز در ب�ازار فروخته میش�وند که از آن
جمله میتوان ب�ه خودروه�ای پالگی�ن هیبری�دی ( )PHEVو همچنین
خودروهای تمامالکتریکی اش�اره کرد .باید گفت که یک خودرو هیبرید به
بیان ساده مدلی است که از دو منبع انرژی مختلف برای به حداکثر رساندن
راندمان و کارآیی اس�تفاده میکند و به این معنی اس�ت ک�ه ترکیب کردن
انرژی الکتریکی ذخیره ش�ده در باتریها با انرژی احتراقی س�وختهایی
چون بنزین ،دیزل و ی�ا گاز مایع یک خ�ودرو هیبریدی را میس�ازد .البته
موض�وع پیچیدهتر از این حرفها اس�ت ،زی�را در سیس�تمهای هیبریدی
انرژی الکتریکی شاید مث ً
ال توسط پیش�رانه احتراق داخلی و یا از ترمزهای
احیا شونده تولید ش�ود؛ درحالیکه در دیگر سیستمها شما میتوانید برای
شارژ باتریها از پریز برق استفاده کنید .همچنین تفاوتهایی در چگونگی
استفاده از الکتریسیته ذخیره شده وجود دارد؛ برخی سیستمهای هیبرید
شاید بهطور انحصاری توسط یک یا بیش از یک پیشرانه الکتریکی و پیشرانه
احتراق داخلی حرکت کنند که اکثرا ً بهعنوان هیبریدهای گس�ترشدهنده
محدوده حرکتی شناخته میشوند .دیگر خودروها پیشرانههایی الکتریکی
دارند که میتوانن�د همزمان با پیش�رانه احتراق داخلی عم�ل کنند و یا از
تنظیماتی برخوردار هستند که میتواند بین این دو پیشرانه بهطور متناوب
سوئیچ کند.
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از سیستم تهویه ماشین چه میدانید؟

ضروریترین در تابستان!
فصل ،فصل گرما اس�ت و البته که تحمل گرمای فراوان ب�رای هیچکس کار
سادهای نیست .فرقی نمیکند که انس�ان ،حیوان ،وسایل الکتریکی باشد و
یا خودرو مورد اس�تفاده ش�ما! ما بهتدریج به روزهایی نزدیک میشویم که
هوا در گرمترین حالت خود خواهد بود ،و این مس�ئله سبب بروز مشکالت
بسیاری خواهد شد .تنها راه فرار از این گرمای کشنده ،استفاده از سیستم
کولر و یا تهویه مناسب است .این مسئله برای خودرو هم صدق میکند .شما
بهعنوان یک راننده از سیستم تهویه و کولر خودروتان چه میدانید؟ چقدر
از اهمیت این سیس�تم در خودرو خود آگاهی دارید؟
[ [تاریخچه سیستم تهویه ماشین

دیگر مانند قدیم ،کولر ماش��ین یک قطعه الکچری محسوب نمیشود ،بلکه یک نیاز
ضروری برای هر خودرویی اس��ت تا راننده و سرنش��ینان بتوانند ب��ا آرامش خاطر و
بدون تحمل گرمای موجود در ماشین بنشینند .شاید جالب باشد اگر بدانید سیستم
تهویه ،سال  ۱۹۳۹بههمت مخترعان آمریکایی در خودروها استفاده شد .مهندسان
شرکت خودروس��ازی پکارد ( )Packardاولین خودروهای مجهز به سیستم تهویه
را راهی بازار کردند که البته بس��یار ابتدایی کار میکرد و خبری از ترموستات در آن
نبود .با گذشت زمان ،شرکتهای بیشتری از سیستم تهویه استفاده کردند ،بهطوری
که با نزدیک ش��دن به ده��ه  ۱۹۷۰بیش از ۵۰درص��د خودروهای جدید سیس��تم
تهویه داش��تند .البته پیش از خودروس��ازان و پس از ابتکار پکارد ،بسیاری از افراد از
سیس��تمهای تهویهی افترمارکت و سفارش��ی برندهای مختلف در خودرو استفاده
میکردند .پس از چند دهه ،کولرهای با گاز  12-Rو  12-CFCبا نام تجاری فریون
( )Freonکه از کلروفلوئوروکربن اس��تفاده میکردند ،بهعنوان مواد تخریبکننده
الیه اوزون شناخته شدند .استفاده از این نوع ماده سردکننده ممنوع شد و نسل جدید
سیس��تمهای تهویه  134a-Rیا  134a-HFCبه بازار رسید .سیستم تهویه یکی از
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تجهیزات تاریخس��از صنعت خودروسازی اس��ت که عملکرد اصلی آن تغییر چندانی
نکرده است؛ همه سیس��تمهای تهویه با خنک کردن کابین و حذف رطوبت شناخته
میش��وند و قطعات اصلی موجود در آنها خیلی با هم تفاوتی ندارد.
[ [قطعات اصلی کولر

س�ه قطعه اصل�ی در سیس�تم تهوی�ه ش�امل کمپرس�ور (متراکمکننده)،
کندانسور (چگالنده) و اواپراتور (تبخیرکننده) تعریف شده است .کمپرسور
یا متراکمکنن�ده ( )Compressorیک پم�پ بوده که از طریق تس�مه به
میللنگ موتور خودرو متصل اس�ت .ماده س�ردکننده (همان گاز کولر) در
حالت گاز کمفش�ار به کمپرس�ور وارد و س�پس متراکم میش�ود .عملکرد
کندانس�ور را نیز مانند س�رد ش�دن بخار و تبدی�ل آن به آب تص�ور کنید.
خروجی کندانسور یک مایع متراکم شده و آماده خنک کردن کابین است.
تبخیرکننده یا اواپراتور( )Evaporatorنیز بخش مهم دیگر سیستم تهویه
است که برخالف دیگر قطعات ،در خارج از فضای اصلی کاپوت ،معموالً پشت
داشبورد سرنشین جلو نصب شده است .اواپراتور لولههای پیچی و چند تیغه
ظاهری مانند رادیاتور دارد ،اما عملکرد آن جذب گرما است نه پخش آن .با
تبدیل ماده سردکننده به گاز ،ظرفیت جذب حرارت در آن باال میرود .گاز
ایجاد ش�ده از اواپراتور ،گرما و رطوبت کابین را به خود جذب میکند و پس
از خنک شدن هوا با وجود فن ،هوای مطبوع و سرد به فضای داخلی خودرو
دمیده میشود .پس از این ،ماده سردکننده که حالت گاز دارد به کمپرسور
برمیگردد تا این چرخ دوباره از سر گرفته شود .مجموعه لوله و شیلنگ نیز
از مهمترین قطعات این سیستم است .شیلنگها در سیستم تهویه مطبوع
خودرو وظیفه ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف سیس�تم را برعهده دارند و
بهدلیل شرایط کاری خاص باید از اس�تانداردهای خاصی برخوردار باشند.
وظیفه ش�یر انبس�اط تعیین میزان صحیح گاز واردش�ونده از کندانسور به
داخل اواپراتور از طریق یک فیلتر است .رس�یور کولر یا درایر نیز عهدهدار

خش�ک کردن گاز و مجاری کولر از هرگونه رطوبت اس�ت.

[ [مکانیس�مکولر

سیستم کولر خودرو طی یک چرخه بسته با مبرد بهعنوان فرآیند سیال کار میکند.
یعنی هوای گرم ورودی هیچموقع بهطور مستقیم با مبرد تماس ندارد ،بلکه بهصورت
غیرمستقیم توس��ط یک تبخیرکننده در جریان هوا سرد میشود .در حالت طبیعی،
سیس��تم کولر هر خودرویی باید بتواند در عرض  5دقیقه (بس��ته به هر شرایط آب و
هوایی) هوای محیط ورودی را بس��یار خنک کند .بهترین راه ب��رای ارزیابی این امر،
استفاده از کف دستتان است .یعنی کافی اس��ت پس از مدتی کف دست خود را جلو
دریچه کولر بگیرید و در صورتی که احساس کردید هوای خروجی خنک نیست ،سریعا
سیس��تم تهویه را خاموش کرده و به یک تعمیرگاه مراجعه نمایید .عملکرد مناس��ب
کولر را زمانی میتوان تشخیص داد که خودرو در زیر آفتاب پارک شده باشد ،در این
حالت معموال هوای داخل کابین از هوای محیط گرمتر خواهد بود .زمانی که این اتفاق
برایتان پیش آمد ،ابتدا تمامی پنجرههای خودرو را باز کنید و سرعت فن خودرو را در
حالت ماکزیمم قرار دهید تا هوای گرم را از داخل کابین به بیرون هدایت کند .سپس
پنجرهها را ببندید و کولر را روشن کنید .زمانی که دمای داخل کابین کمتر از دمای
محیط شد ،میتوانید از عملگر بازگردش هوا در داخل کابین استفاده نمایید تا دمای
داخل کابین به دمای مدنظر ش��ما برس��د.

[ [نقص در کولر چیست؟

عوامل زیادی میتواند موجب ش��ود تا سیستم کولر خودرو ش��ما بهخوبی کار نکند
که این عوامل میتواند ش��امل نش��تی گاز بهدلیل از بین رفتن عایقکاری و یا خراب
ش��دن اتصاالت ،گرفتگی لولهها و از کار افتادن سنس��ورها باش��د .آخرین چیزی که
احتمال خرابی آن وجود دارد ،کمپرسور سیستم کولر بوده که در این صورت حسابی
بهخرج میافتید .عدم روغنکاری ،اصلیترین دلیل از کار افتادن کمپرس��ور سیستم
کولر اس��ت .در زمان نصب کولر ،حدود  150میلیلیتر روغن ب��ه چرخه مبرد اضافه
میشود تا اجزای سیستم را روغنکاری نماید .زمانی که گاز سیستم کولر شما نشتی
داشته باشد ،در این صورت روغن موجود در سیس��تم نیز به بیرون نشت خواهد کرد
و عمل روغنکاری بهدرستی صورت نخواهد گرفت و درنهایت منجر به از کار افتادن
کمپرسور سیستم خواهد شد .در این مواقع توصیه میشود از تسمه با کیفیت و خوب
استفاده کنید تا مشکل ایجاد نکند .گاهی تسمه سالم است ،ولی تنظیم نبوده و صدای
سوتی ایجاد کرده که در زمان کولر گرفتن ایجاد میشود .در این مواقع ،تسمه کمی
سفت میشود تا این مشکل حل شود .از سفت کردن زیاد تسمه بهشدت پرهیز کنید
تا هم عمر تسمه کم نشده و هم بلبرینگ کمپرسور خراب نشود .گاهی خود کمپرسور
در جای خود محکم نبوده و س��ر و صدا و ارتعاش ایجاد میکند .با آچارکشی و سفت
کردنکمپرس��وراینمش��کلدراینش��رایطحلمیش��ود.

[ [مراقبت از کولر

 .1برای جلوگیری از خرابیهای پرهزینه سیس��تم کولر خودرو ،باید هر هفته حداقل
30دقیقه سیس��تم کولر خود را روش��ن نمایید .این عمل موجب روغنکاری اجزای
سیس��تم میش��ود و از زنگزدن اتصاالت کمپرسور در س��طوح مختلف ،جلوگیری
میکند.
 .2به منظور اینکه هوای خروجی از کولر ش��ما بوی بدی ندهد ،هر چند وقت یکبار
فیلت��ر آن را تعویض نمایی��د ،چراکه جلبکهایی ک��ه بر روی تبخیرکنندهها رش��د
میکنند ،باعث ایجاد بوی بد در هوای خروجی از کولر میش��وند.
 .3شما باید هرسال یکبار کل سیستم کولر را چک کنید و مطمئن باشید هزینه این
چکآپ س��االنه بس��یار کمتر از تعویض کمپرس��ور سیس��تم کولر خواهد بود.
 .4وقتی کولر مش��غول کار اس��ت به خصوص در خودروهای کمتر از شش سیلندرـ
قدری از توان خودرو کاس��ته خواهد شد .در این ش��رایط ،از حرکت با سرعت باال ،به
ویژه در مس��یرهای طوالنی بپرهیزید و بیجهت پدال گاز را فشار ندهید .در غیر این
صورت ،نهتنها به موتور خودرو فشار بیش��تری وارد میکنید ،بلکه مصرف سوخت را
هم افزایش میدهید.
 .5هنگام رانندگی در ترافیک شدید یا س��رباالییهایی با شیب تند بهتر است کولر را
چند دقیقهای خاموش کنید یا از درجات کمتر آن استفاده کنید ،زیرا در این شرایط
موتور خودرو معموال بیشتر تحت فشار است.
 .6هنگام فعالیت کولر ،حرکت با پنجرههای باز توصیه نمیشود .بسته بودن پنجرهها
فشار کمتری به کولر وارد میکند و موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت میشود؛
ضمن آن که هوای خنک داخل خودرو در صورت باز بودن حتی یک پنجره بهآسانی
و به سرعت از دست میرود.
 .7دقت کنید هنگام اس��تارت زدن ،سیس��تم کولر اتومبیل در حالت خاموش باشد.
قبل از روشن کردن سیستم ،بهتر است اجازه دهید موتور اتومبیل کمی گرم ش��ود.
 .8بهترین زمان برای راهاندازی سیس��تم ،قبل از حرکت یا در س��رعت بسیار پایین
اس��ت .البته خاموش کردن سیستم سرمایش در هر س��رعتی بالمانع است و خطری
بههمراه نخواهد داش��ت.
 .9هنگام شارژ گاز ،مطمئن شوید گاز داخل سیستم کولر شما با گاز دیگری بهاشتباه
مخلوط نشده باشد و همواره از گازی که با سیس��تم کولر اتومبیل شما سازگار است،
استفاده شود.
 .10دقت کنید هنگام استارت زدن ،سیس��تم کولر اتومبیل در حالت خاموش باشد.
قبل از روشن کردن سیستم ،بهتر است اجازه دهید موتور اتومبیل کمی گرم ش��ود.
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فیات-کرایسلر

فروش 6.5میلیارد دالری مگنتی مارلی را به پایان میرساند.
«فیاتکرایسلر » پروسه فروش شرکت «مگنتی مارلی » را به یک هولدینگ
ژاپنی به پایان خواهد رساند .هولدینگ ژاپنی «کالسونیک کانسی » نام دارد.
اگرچه قیمت اولیه اعالم فیاتکرایس�لر کمی بی�ش از 7میلیارد دالر بود ،اما
معامله با 6.5میلیارد دالر منعقد شد.
فیات اعالم ک��رد قیمتگذاری ب��ر مبنای ارزیاب��ی اقتص��ادی در روز پایانی انجام
شده اس��ت .درآمد حاصل از این فروش بزرگ در پروژه خودروهای تمامالکتریک و
خودران این شرکت سرمایهگذاری خواهد ش��د .این پروژه سال گذشته توسط تیم
تحلیلگران فیات رونمایی و ارائه ش��ده اس��ت.
«مایک منل��ی » مدیرعامل فیاتکرایس��لر تاکید کرد که ارتباط میان دو ش��رکت
حفظ خواهد شد .هولدینگ نس��بت به ش��رکت مگنتی مارلی متعهد خواهد ماند و
از آنجایی که مگنتی مارلی یکی از تامینکنندگان اصلی ماس��ت ،این رابطه ایمن و
پایدار باقی خواهد ماند و این انتقال در نهایت ،آینده را برای کارکنان و سهامداران
جدید شرکت تصمین خواهد کرد .این فروش جایگاه اس��تراتژیک مگنتی مارلی را
نش��ان میدهد ،توان مالی ما را افزایش میدهد ،ارزش برای سهامداران به ارمغان
میآورد و به م��ا این امکان را میدهد بر روی س��بد محصوالت خ��ود تمرکز کنیم.
هیئتمدیره همچنین موافقت کرده اس��ت 2.24میلی��ارد دالر از درآمد حاصل از
این فروش بهعنوان سود هر سهم شناس��ایی و به سهامداران عمومی پرداخت شود.
بر این اساس ،سیام ماه می1.45 ،دالر بهازای هر سهم سود پرداخت خواهد ش��د.
س��ایر اثرات آتی این فروش ناش��ناخته اس��ت .هرچند هیچ برنامهای برای کاهش
تولید ،یا تعدیل هنوز اعالم نش��ده اس��ت .منابع غیررس��می حکایت از این دارد که
مالک جدید 12.6میلیون دالر سرمایه به این شرکت تزریق خواهد کرد که منجر به
ایجاد  106فرصت ش��غلی جدید در میش��یگان و اوکلند خواهد ش��د.
مگنتی مارلی با حدود 43هزار کارمند ،قطع��ات الکتریکی ،برقی و انتقال قدرت را
برای خودروس��ازان تولید میکند.
شرکت جدید مگنتی مارلی« ،س��ی.کی هولدینگ» نامیده خواهد شد که براساس
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س��رمایه و درآمد ،هفتمین قطعهساز بزرگ و مس��تقل صنعت خودرو است و حدود
 170دفتر تولید ،توزیع یا تحقیق و توس��عه را در سراس��ر اروپ��ا ،آمریکای جنوبی،
ش��مالی ،اقیانوس��یه و ژاپن راهبری و هدایت خواهد کرد.
یکی از اعضای کالسونیک کنس��ی به س��مت مدیریت عامل این مجموعه منتصب
خواهد ش��د و مدیرعام��ل قبل��ی مجموعه ،آق��ای «ارمانو ف��راری » ب��ه عضویت
هیئتمدیره در خواهند آمد .مدیرعامل س��ابق این مجموعه ای��ن انتقال را به فال
نیک گرفت و گفت« :در چند ماه گذش��ته دو شرکت زمان زیادی را برای آشنایی با
یکدیگر صرف کردند .بس��یار مفتخر و مشعوفم که این دو ش��رکت آینده را در کنار
هم رقم خواهند زد .بهعنوان عضوی از مجموعه اعالم میکنم روابط ما با مجموعه،
به قوت خود ادامه خواهد یافت و ما کماکان بهعن��وان یکی از تامینکنندگان اصلی
فیاتکرایسلر نسبت به مش��تری خود پایبند و متعهد خواهیم بود .مهمترین مسئله
در ادغام دو ش��رکت ،ادغام فرهنگی و عملیاتی اس��ت».
فی��ات درنظر دارد پ��روژه بلندپروازان��های را با هم��کاری سامس��ونگ و گوگل
راه بیان��دازد .فیات در تالش اس��ت اکوسیس��تمی از خودروه��ای خود در کل
جهان ش��کل دهد و آنه��ا را به ه��م مرتبط کن��د .برنامه درازمدت این ش��رکت
این اس��ت که فضای رایانش اب��ری را ب��رای خودروهایش طراح��ی کند که در
آن ،هر توس��عهدهند های بتوان��د نر مافزارش را توس��عه و به اش��تراک بگذارد.
این سیس��تم قرار است در گام اول و تا س��ال  2022تمامی خودروهای در حال
کار فیا تکرایس��لر را به هم متصل کند و آنچه اکوسیس��تم وس��ایل نقلیه نامیده
میش��ود را محقق کند .در حال حاض��ر ،فقط چهلدرص��د خودروها در ایاالت
متحده و کانادا به هم متصل هس��تند .در این سیس��تم ،زیرساخت مناسب برای
ادغام با ش��هرهای هوش��مند درنظر گرفته ش��ده اس��ت .همچنین با استفاده از
هوش مصنوعی ،در تالش اس��ت تا همهچیز از پیشبینی آ بوهوا تا نیاز به تعمیر
و نگهداری را برای رانندگان آسان سازد .در ادامه قرار است شرکت آمازون هم
در این پروژه وارد ش��ود.

پــرونــده
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اخـبـار خـارجـی

تازه ترین اخبار خارجی خودرو را در این صفحه بخوانید
درگذشت اسطوره افسانهای فرمول یک در 70سالگی

آخرین روزهای ماه می میالدی بود که خبر درگذشت «آندریاس نیکوالس الئودا»،
رانند ه اتریش��ی فرمول یک منتشر شد .مردی که در س��ال  1949میالدی چشم به
جهان گشود و بهدلیل کسب افتخارات متعدد در مسابقات فرمولیک توانست نامی
جاودانه از خود بهجای بگ��ذارد .الئودا در س��الهای  ۱۹۷۷ ،۱۹۷۵و  ۱۹۸۴عنوان
قهرمانی فصل فرمولیک را از آن خود کرد و عالوهبر این۲۵ ،بار فاتح مسابقات جایزه
بزرگ شد و ۵۴بار روی س��کو رفت .آندریاس نیکوالس ملقب به «نیکی» ،نمادی از
صبر و استقامت بهشمار میرود که پس از حادثه تلخ و ناگواری که در سال  1976حین
برگزاری مسابقات جایز ه بزرگ آلمان در پیست «نوربرگ رینگ» برایش رخ داد ،اراده
خود را برای اثبات تواناییهایش جزم کرد و به اسطورهای فراموشنشدنی در دنیای
ل یک تبدیل شد .این قهرمان اتریش��ی که با خودرو فراری در پیست
مسابقات فرمو 
مشهور نوربرگ رینگ دچار حادثه شد ،بهدلیل آتشسوزی شدید ،درون خودرو چند
دقیقهای محبوس شد و سرانجام با تالشهای بسیار توانست از خودرو خارج شود .اما
نکته قابلتوجه ،قدرت و عزم او بوده که باعث شد باوجود جراحات و سوختگی شدید
در نواحی مختلف بدنش ،همچون قهرمانی بهیادماندنی روی پای خود بایستد .نیکی
الئودا در دوران حرفهای خود دوبار از مسابقات کنارهگیری کرد .در سال  1979نیکی

با اعالم بازنشستگی از دور مس��ابقات کنار رفت ،اما این خداحافظی فقط 3سال دوام
آورد و بار دیگر در س��ال  1982پش��ت فرمان نشست .وی س��ومین عنوان قهرمانی
خود را در سال  1984با تیم مکالرن جشن گرفت و برای همیشه با دنیای قهرمانی
خداحافظی کرد ،اما عش��ق الئودا به دنی��ای اتومبیلرانی هرگز تمام نش��د و فعالیت
خود را بهعنوان مدیر فنی و مشاور در تیمهای فرمول یک ادامه داد .الئودا تا آخرین
روزهای زندگی در تیم مدیریتی مرسدسبنز فعالیت کرد و نقش مهمی در پیوستن
و امضای ق��رارداد «لوئیس همیلتون» با تیم مرس��دس  AMGرا برعهده داش��ت.

7هزار کارمند صنایع خودروسازی آمریکا در آستانه اخراج
آمارها نش��ان میدهد که فورد و جنرالموتورز بهعنوان دو ش��رکت خودروس��ازی
بزرگ فعال در ایاالت متحده آمریکا بالغ بر هفتهزار نفر از کارمندان خود را اخراج
خواهند کرد که از این تعداد 2300 ،نفر از آنها در کارخانههای مستقر در خاک آمریکا
فعالیت کرده و مشغول به کارند .براس��اس گزارش فاکس بیزینس ،شرکت فورد در
همین رابطه اعالم کرده است که تصمیم گرفته حدود 10درصد از نیروهای انسانی
خود را تا پایان ماه اوت س��ال جاری میالدی اخراج کند ،تا بتواند خود را از پرداخت
س��االنه 600هزار میلیون دالر حقوق و مزایا نجات دهد« .جیم هکت» ،مدیرعامل
فورد بهتازگی با انتشار و ارسال ایمیلی به کارکنان خود خاطرنشان کرده است که این
تعدیل نیرو شامل مدیران ردهباالی شرکت نیز میشود و فورد را از خطر ورشکستگی
و کاهش شدید درآمدزایی و سودآوری رها خواهد کرد .این تعدیل نیروی گسترده
فورد و جنرالموتورز درحالی اتفاق میافت��د که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ایاالت
متحده آمریکا تاکید زیادی بر افزایش نرخ اش��تغال در صنایع خودروسازی داشت
و از آنها مکررا ً درخواس��ت کرده بود که به این موضوع توجه زیادی داش��ته باشند.
چندی پیش بود که ترامپ با راه انداختن سلسله توئیتهایی اعتراضآمیز از عملکرد
نهچن��دان موفقیتآمیز خودروس��ازان آمریکایی بهخص��وص جنرالموتورز و عدم

انفجار خودروهای برقی ،دردسر جدید تسال

پس از آنک�ه دو مورد انفج�ار خودرو تسلا در چی�ن رخ داد ،این س�ازنده
خودروهای برقی تصمیم گرفت سیستم باتریهای برخی از خودروهای خود
را بهروزرس�انی کند .این تصمیم پس از آن اتخاذ ش�د که هفته گذشته یک
خودرو تسال در هنگکنگ دچار حریق ش�د ،رویدادی که برای دومینبار و
با فاصله کوتاهی از اولی رخ داد .به گزارش سیانان ،سخنگوی تسال در این
رابطه اعالم کرد« :ب�رای اطمینان و احتیاط هرچه بیش�تر ،ما در حال اصالح
تنظیمات مدیریت شارژ و حرارت خودروهای مدل اس و ایکس خود هستیم».
ماه گذشته بود که یک خودرو مدل اس نیز در پارکینگی در شهر شانگهای چین
دچار حریق شده بود .تسال هم درکنار مقامات چینی ،گفته که تیم خود را برای
بررسی آتشسوزی جدید در شانگهای به محل اعزام کرده است .این درحالی
است که معموال احتمال آتشسوزی در خودروهای برقی از خودروهای بنزینی
کمتر است و تسال هم اعالم کرده است که «بهعقیده این شرکت ،آمار درست
برای وقوع چنین حوادثی باید صفر باشد».
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مجله تخصصی خودرو

دستیابی به اهداف اشتغالزایی این شرکت ،انتقادات شدیدی کرد .مدیرعامل فورد
همچنین اعالم کرده اس��ت که بهزودی 20درصد از مدیران سطح باالی خود را نیز
حذف خواهد کرد که البته بیشتر این تعدیل نیروها در کشورهای اروپایی ،آمریکای
جنوبی و روس��یه اتفاق خواهد افتاد .فورد برخالف اقدام جنرالموتورز برای اخراج
کارمندانش به آنها چند روز فرصت داده تا با کارخان��ه خداحافظی کرده و کارهای
موردنظر خود را در این مهلت کوتاه به انجام برس��انند .به عقیده کارشناسان ،بهنظر
میرسد این اقدام فورد بسیار محترمانهتر از اقدام سریع و ناگهانی جنرالموتورز بوده
که از آنها خواسته بود هرچه سریعتر محل کار خود را ترک کنند.

ممنوعیت تردد خودروهای بنزینی و دیزلی در
هلند
براس�اس گزارش وبس�ایت  ،The Drivenشورای ش�هر آمستردام،
پایتخ�ت هلند ،قص�د دارد ت�ردد و فروش تمامی وس�ایل نقلی�ه اعم از
موتورس�یکلت و خودروهای بنزین�ی و دیزلی را تا س�ال  2030میالدی
ممنوع اعالم کند و این بدان معناس�ت که این کش�ور ع�زم خود را برای
مقابله با آلودگی هوا بهش�دت جزم ک�رده و قص�د دارد بدینترتیب در
افزایش میزان سالمتی ش�هروندان و محافظت از محیط زیست بکوشد.
دولتهای بس�یاری همچون انگلس�تان ،فرانسه ،نروژ ،اس�پانیا ،یونان،
مکزیک ،چین و هند از جمله پیش�گامانی هستند که پیشتر اعالم کرده
بودند بهمنظور جلوگی�ری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیس�ت ،تولید و
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را تا ده�ه  2030و نهایت ًا تا دهه 2040
میالدی (حدودا ً دو دهه آینده) ممنوع و متوقف خواهند کرد.

جریمه سنگین پورشه بهدلیل تقلب

کوپرا در دادستانی آلمان شرکت خودروسازی پورشه ،بخشی از کمپانی خودروسازی
فولکسواگن را 598میلیون دالر بهخاطر دخالتش در رسوایی «دیزل گیت» جریمه
کرد .دادستانی شهر جنوبی اشتوتگارت اعالم کرد که بخش توسعه این شرکت تعهدات
قانونی خود را زیرپا گذاشته و خودروهای دیزلی فروخته که سطح باالی آالیندگی را
داشتهاند .پورشه جریمه را پرداخت و اعالم کرد جریان رسیدگی دادستانی علیه این
شرکت به پایان رسیده است .خودروسازی فولکسواگن قب ً
ال 1.2میلیارد دالر بهخاطر
لغزش در مدیریت جریمه ش��ده بود .سال گذش��ته دادس��تانی مونیخ ،آئودی را هم
895میلی��ون دالر جریمه کرد .س��خنگوی فولکسواگن گفت پ��س از جریمههای
شرکتهای پورشه و آئودی ،دیگر هیچ پرونده قضایی علیه این گروه خودروسازی باز
نیست .دیزل گیت ،تقلب شرکت خودروسازی فولکسواگن در تست انتشار گازهای
آالینده خودروها ،تا حاال حدود 33.6میلیارد دالر برای این گروه خودروسازی هزینه
برداشته است4 .سال پیش ،فولکسواگن قبول کرد که 11میلیون خودرو دیزل را در

سراس��ر جهان در ش��رایطی فروخته که یک نرمافزار در داخل آنها در تست گازهای
آالینده تقلب میکرده است .در  2016این شرکت قبول کرد 14.7میلیارد دالر جریمه
به آمریکا بپردازد .در آوریل ،دادس��تانی آلمان ،رئیس س��ابق این ش��رکت« ،مارتین
وینترکورن» را بهخاطر دست داشتن در این رسوایی تحت پیگرد قرار داد که وینترکورن
ای��ن اتهام��ات را رد ک��رد و گف��ت از ای��ن مس��ئله بیخب��ر ب��وده اس��ت.

تدبیر خالقانه ش�ورلت برای ترویج بس�تن کمربند ایمنی

شرکت ش��ورلت فناوری جدیدی را در خودروهایش بهکار گرفته تا عادت بستن
کمربند ایمنی را میان نوجوانان ترویج کن��د .این ویژگی Buckle to Drive
نام دارد و به وضعیت «رانندگی نوجوان» اضافه شده است .قابلیت Buckle to

 Driveبه راننده نوج��وان اجازه نمیدهد بدون بس��تن کمربن��د حرکت کند.
بههرح��ال ،وضعیت «رانندگی نوجوان» در س��ال  2015میالدی عرضه ش��د و
ویژگیهای مختلفی مانند جمعآوری اطالعات درباره ش��یوه رانندگی نوجوان و
ارائه خالصهای از آن به والدین ،دارد .والدین میتوانن��د هنگام ورود نوجوان به
خودرو این وضعی��ت را تنظی��م کنند .سیس��تم مذکور مواردی مانند مس��افت
طیش��ده ،حداکثر س��رعت ،تعداد دفعاتی ک��ه راننده هش��دار دریافت کرده و
بس��یاری از ویژگیهای دیگر خود را ردیابی کنند .جالب آنک��ه با تنظیم ویژگی
«رانندگی نوجوان» تا زمانی که راننده و سرنش��ین صندلی جلویی کمربند خود
را ببندند ،رادیو نیز روش��ن نمیش��ود .اما ویژگی جدید یک گام فراتر رفته و تا
زمانی که رانن��ده کمربند ایمن��ی را نبندد ،خودرو حرک��ت نمیکند .اگر راننده
کمربند را نبندد ،خودرو تا مدت 20ثانیه از وضعیت پارک خارج نمیشود و یک
هش��دار صوتی پخش میش��ود .ای��ده ورای ارائه ای��ن قابلیت تش��ویق افراد به
عادته��ای ایمن��ی هن��گام رانندگ��ی اس��ت .این ویژگ��ی در خ��ودرو 2020
 Chevrolet Traverseنی��ز وج��ود دارد.

اعتراض شدید تویوتا به دونالد ترامپ

شرکت خودروس��ازی تویوتاموتوراز تصمیم دونالد ترامپ برای اعالم واردات خودرو
بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا بهشدت انتقاد کرده است .این خودروساز
ژاپنی این تصمیم را نوعی سیگنال دانسته اس��ت که از سرمایهگذاریهای تویوتا در

ایاالتمتحده استقبال نمیشود .تویوتا که درحال ساخت کارخانه مونتاژی در آمریکا
به ارزش 1/6میلیارد دالر است و در ماه مارس نیز از سرمایهگذاری 13میلیارد دالری
خود در آمریکا خبر داده بود ،تاکید کرد که فعالیتهای این شرکت در آمریکا تهدیدی
برای امنیتملی محسوب نمیش��ود .دونالد ترامپ روز هفدهم می با اعالم بهتاخیر
انداختن 6ماهه اعمال تعرفههای تجاری بر خودروه��ای وارداتی از اروپا و ژاپن اعالم
کرد که برخی از واردات خودروها و قطعات آن تهدید امنیت ملی آمریکا محس��وب
میشود« .سیس��یلیا مالمستروم» ،کمیس��یونر تجاری اروپا نیز در واکنش به چنین
اظهاراتی تاکید کرد که خودروهای صادراتی ما به آمریکا تهدیدی برای امنیتملی
نخواهد بود و اروپا آماده است تا درمورد توافق محدودی پیرامون خودرو با واشنگتن
وارد مذاکره شود.

احداث بزرگراهی در آلمان برای شارژ کامیونهای برقی

آلمان بهتازگی از راهاندازی یک بزرگراه جدید در این کش��ور خبر داده که قادر است
کامیونهای برقی را هنگام حرکت ش��ارژ کند .براس��اس گزارش��ی که در وبسایت
«بلومبرگ بیزینس» آمده است ،چندی پیش بود که چین از طرح و پروژه جدیدی
بهمنظور شارژ همزمان وسایل نقلیه برقی و هیبریدی بههنگام حرکت بر روی الین

کندرو بزرگراه رونمایی کرد و حاال بهنظر میرسد که آلمان نیز از این طرح استقبال
کرده و قصد دارد بزرگراه جدی��دی را تحت عنوان اتوبان الکتریک��ی راهاندازی کند
که به کامیونهای برقی و هیبریدی موجود در بازارهای جهانی نظیر سمیتس�لا و
کامیونهای برقی ولوو این امکان را میدهد در حین حرکت به سمت جلو ،از طریق
سیستم پیشرانه و چرخ آنها شارژ شوند .این اتوبان که در کرانه جنوبی شهر فرانکفورت
واقع شده است ،مسافتی معادل شش مایل را پوشش میدهد و بهطور قطع شهروندان
و طرفداران محیط زیست بس��یاری را در این کشور خرسند و خوشحال خواهد کرد.
مقامات مربوطه در آلمان ،همچنین اعالم کردهاند در صورت اس��تقبال مناس��ب از
این بزرگراه ،تا سال  2020میالدی چهار بزرگراه الکتریکی جدید دیگر نیز رونمایی
خواهد شد و به شهروندان و مشتریان خودروهای برقی بهخصوص وسایل نقلیه بزرگ
و سنگین همچون کامیون و تریلی این امکان داده خواهد شد تا بدون نگرانی از اتمام
شارژ وسیله نقلیه برقی مورد استفاده ،به مسیر خود ادامه دهند.
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مـسـابـقـه

بهمناسبت بیستوپنجمین سالمرگ «آیرتون سنا»

رانندهای از جنس جنون
اخیرا بیستوپنجمین سالگرد مرگ تراژیک «آیرتون س��نا» در گرندپری  ۱۹۹۴سن
مارینو است .مرد برزیلی که موفق به کسب  ۳قهرمانی فرمول یک در سالهای ،۱۹۸۸
 ۱۹۹۰و  ۱۹۹۱شد و در کارنامه او نبردی طوالنی با پراس��ت فرانسوی در طی سالها
دیده میشود ،یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ.
سنا رقابت خود در فرمول یک را با تولمن در س��ال  ۱۹۸۴آغاز کرد و زمان زیادی برای
تبدیل شدن به یک ستاره در این رقابتها نیاز نداشت و کسی درخشش او در موناکوی
 ۱۹۸۴و کسب رتبه دوم پس از پرچمهای قرمز برافراشته شده بهدلیل بارندگی شدید
را از یاد نمیبرد .در پایان س��ال ،س��نا به لوتوس رفت ،جایی که توانست طی سالهای
 ۱۹۸۵تا  ،۸۷شش پیروزی با آن بهدست آورد و پس از قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول
رانندهها در سال  ۱۹۸۷در رادار مکالرن قرار گرفت.
فصل بعد ،فصل رقاب��ت تاریخی و بهیاد ماندنی وی با آلن بود ک��ه یکی از تاریخیترین
گرندپریهای فرمول یک را بهوجود آورد؛ س��وزوکای ژاپن .پراس��ت در طول مسابقه
 1989برتری را در دست داشت ،اما در پیچ آخر سنا تصمیم به سبقت از پراست گرفت،
اما این عمل موجب تصادف این دو راننده شد .پراست بیدرنگ از دور رقابت کنار رفت،
اما سنا با کمک مارشالها موفق به بازگرداندن مکالرن خود از مسیر فرار به پیست شد.
اما سران فدراسیون جهانی اتومبیلرانی تصمیم به حذف کردن سنا بهدلیل بازگشت از
مسیر غیرقانونی از دور مسابقه گرفتند و پراست قهرمان جهان شد.
سال بعد نیز ،گرندپری ژاپن میزبان آخرین رقابت آیرتون و آلن بود .سنا موفق به گرفتن
رده اول در دور تعیین خط شد ،ولی استارت پراست عالی بود و خیلی به سنا نزدیک شد،
اما این اتفاق بدترین اتفاق مسابقه برای سنا نبود .بوم! پراست به سنا برخورد کرد و هردو
از دور مسابقه کنار رفتند .پیروزی برای پراست!
سنا سال  ۱۹۹۴را با دو مشکل فنی و کنار رفتن از دور رقابتها آغاز کرد تا به گرندپری
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تلخ سنمارینو برسد .یک تصادف بد برای باریکلو و خوششانسی روبنز و زنده ماندنش؛
این اتمام مسابقه تلخ س��نمارینو نبود« .روالند راتزنبرگر» اتریشی در دور تعیین خط
تصادف شدیدی کرد و جان خود را از دست داد …
مسابقه برای سنا تا دور هفتم عالی بود ،اما پیچ منفور تامبورلو همهچیز را از او گرفت و
برخورد وی با دیوار کناره زمین موجب مرگ او شد« .سید واتکینز» و تیم پزشکی سریعا
وارد زمین شدند و آیرتون را به بیمارس��تان منتقل کردند ،اما سنا در بیمارستان جان
خود را از دست داد و یکشنبه سیاه ایموال را سیاهتر از همیشه و تبدیل به بدترین آخر
هفته تاریخ فرمول یک کرد.
موسسه خیریه آیرتون سنا توسط ویوان خواهر وی راهاندازی شده است و برای ساخت
آینده و تحصی��ل بهتر برای میلیونها ک��ودک فقیر برزیلی تالش میکن��د .آیرتون از
محبوبترین چهرههای ورزش تاریخ برزیل است و شاید تنها پله ،محبوبتر از او باشد.
دلیل محبوبیت او مردمی بودنش بود ،س��نا عاشق برزیلیها بود و برزیلیها عاشق سنا!
یکی از بهیادماندنیترین بردهای او در گرندپری برزیل بود که باالخره با فشار زیاد موفق
به شکست طلسم این گرندپری و بهدست آوردن قلب مردمانش شد.
«مجادله با رقیبان در خون من و تکهای از وجود من است .اگر روزی حادثهای
مانع روند زندگیام شود ،تنها خواس�تهام این است که در یکلحظه همهچیز
تمام شود .نشستن بر روی صندلی چرخدار یا پس از سالها پوسیدن در گوشه
بیمارستان را دوست ندارم .اگر قرار است زندگی کنم ،دوست دارم در سالمت
کامل زندگی کن�م .معلولیت نابودم میکن�د …» (آیرتون س��نا در مصاحبهای
یکهفته قبل از مرگش این جمالت را بیان داشته اس��ت« ).آیرتون سنا داسیلوا»
هنگامی که پسربچهای با ماشین پالستیکی اس�باببازی خود در حال بازی
است ،بیاختیار نام «مایکل شوماخر» را بر سر زبان میآورد و آرزو میکند که روزی

مثل او پش��ت فرمان اسب س��رخرنگ فراری
نشسته و از همگان سریعتر باشد.
آیرتون س��نا رانن��ده اس��طورهای فرمول یک
که ملیتی برزیلی داش��ت ،بهدلی��ل بیباکی و
رکوردهای خارقالعادهاش جایی ویژه در تاریخ
این ورزش برای خود پیدا کرده بود.
او مانند یک صاعقه وارد دنیای موتور اسپورت
شد و بهعلت شخصیت و نبوغ خارقالعادهاش
رقابتهای فرمول یک را برای همیشه دگرگون
کرد .هیچکس سختتر از او کار نکرد ،هیچکس
بیش از او به خود فشار نیاورد و هیچکس قبل
از او به این اندازه فرمول یک را بر س��ر زبانها
نینداخت .آیرتون سنا محدودیتهای خودرو و
حتی محدودیتهای پیستها (مخصوصا مونت
کارلو) را درنوردید ،از خودش س��ریعتر راند و
رکوردهای بسیاری را جابهجا کرد.
آیرتون سنا داسیلوا در  21مارس  1960در یک
خانواده ثروتمند برزیلی چشم به جهان گشود.
او بههیچوجه برای کس��ب درآمد به مس��ابقه
دادن نیاز نداشت ،اما عالقهاش به رقبات زمانی
بهوجود آمد که پدرش وقتی چهار سال داشت،
یک ماکت کارتین��گ ب��ه او داد .اتفاقات مهم
کودکی س��نا تنها در دیدن رقباتهای فرمول
یک و تماش��ای قهرمانان در تلویزیون خالصه
میشد .در 13سالگی برای اولینبار در مسابقات
کارتینگ شرکت کرد و بالفاصله قهرمان شد.
هشتس��ال بعد ،در بریتانی��ا وارد رقابتهای
فرمول یک ش��د ،جایی که  5قهرمانی کس��ب
کرد ،از همس��ر جوانش طالق گرفت و کسب و
کار پدرش را به امید قهرمانی در فرمول یک رها
کرد ،جایی که در  1984ماجراجویی خود را با
تالمن پی گرفت.
وقتی اولینبار در پیس��ت موناکو مس��ابقه داد
(جایی که بعدها ششبار قهرمان شد) ،توانست
در دور تمرینی پشت س��ر آلن پراست در مقام
دوم جای بگیرد و این عن��وان خبر از ورود یک
پدیده به رقابته��ا میداد .بعد از مدتی س��نا فهمی��د ،ذخائر تیم تالم��ن جوابگوی
جاهطلبیهای او نیست ،اینگونه بود که سنا با پول خودش قرارداد را خرید و در 1985
راهی لوتوس شد ،جایی که در سه فصل 15بار در تعیین خط ،رتبه اول را کسب کرد (او
درنهایت موفق به کسب رکود  65پول پوزیش��ن شد) و در شش گرندپری قهرمان شد.
پس از مدتی لوتوس هم جوابگ��وی تواناییهای بینظیرش نبود و درنهایت راهی تیم
مکالرن شد ،جایی که پس از  1988شش فصل ماندگار ش��د و  35گرند پری را برد و
سهبار قهرمان جهان شد.
در  1988زمانی که مکالرن از  16رقبات فصل  15قهرمانی کس��ب کرده
بودند ،سنا با  8قهرمانی توانست همتیمیاش آلن پراست را شکست دهد و
اولین عنوان قهرمانی جهان خود را کسب کند .متعاقب آن دو عدد از بهترین
رانندههای آن زم��ان در بهترین تیم آن دهه رقاب��ت میکردند .در 1989
پراست با قهرمانی در پیست سوزوکا ،س��نا را در راه قهرمانی فصل شکست
داد .در  1990سنا در پیچ اول سوزوکا از پراست انتقام گرفت و با خارج کردن
او از دور رقابت ،دومین قهرمانی جهان خود را کس��ب کرد .سومین عنوان
آیرتون در  1991به دست آمد و این درحالی بود که سنا هنوز میخواست
بهتر شود و پیشرفت کند .بهترین عملکرد دوران حرفهایش در آخرین سال
حضور در مکالرن شکل گرفت ،جایی که برای  1994راهی تیم ویلیامز شد.
ورای تواناییهای بینظیر رانندگی ،س��نا در دنیای ورزش یک ش��خصیت
خاص و مشهور بود .او یک وجه رس��انهای بینظیر داشت ،زمانی که حرف
میزد ،مثل این بود که چش��مهای قهوهای و زیبایش ،ش��عله میکشند و
تماش��اگران را مبهوت خود میکنن��د .در کنفرانسه��ای خبری هم یک
سیاس��تمدار بود و هم یک اس��تندآپ کمدی��ن و هم��ه او را بهخاطر نفوذ

رسانهایش میشناختند.
همه متعجب بودند که سنا چگونه این مقدار فشار را به خود تزریق میکند ،روی خودش،
روی روحش ،روی هرآنچ��ه تابهحال کرده بود و روی تواناییه��ای رانندگیاش .ورای
خودرو ،او سعی داشت در همهچیز بهتر و بهتر شود؛ از حضور در دور تعیین خط رقابتها
تا موسسات خیریه همه را به تحسین خود وامیداشت.
او مانند یک مرد تسخیر شده رانندگی میکرد ،خیلی از مردم فکر میکردند که شیاطین
جس��مش را تس��خیر کردهاند .جاهطلبی بیحدش پیس��ت را به جهنمی سوزان برای
رقبایش تبدیل میکرد ،تا جایی که رقیبش پراست میگفت او به بردن بیش از زندگی
کردن اهمیت میدهد .س��نا یکبار در کنفرانس رس��انهای گفته بود که« :رانندگان
مذهبی مانند پراست میگویند آیرتون یک دیوانه است که فکر میکند خدا
کمکرانندهاش است».
اما «مارتین براندل» در اینباره گفته بود« :سنا یک نابغه است ،من این نبوغ را در
یک عدم تعادل میبینم .او آنقدر به موفقیت فکر میکند که ممکن است برای
او و دیگران خطرآفرین باشد».
حتی خود س��نا هم چندبار اعتراف کرد که برای بردن ،گاه��ی از حدود تجاوز میکند،
مانند دور تعیین خ��ط  1988موناکو ،جایی که چندینبار تا دم مرگ رفت و برگش��ت
داشت .با اینکه مقام اول او در تعیین خط قطعی شده بود ،اما آنقدر ادامه داد که در نهایت
رقابت را با اختالف وحشتناک 2ثانیه نسبت به همتیمیاش پراست تمام کرد.
سنا درباره تعیین خط  98موناکو گفت« :ناگهان این جنون مرا به وحشت انداخت.
چرا که فهمیدم دیگر فرمان خودرو من را کنترل میکند نه من آن را ،پس از آن
بهآرامی راهی گاراژ شدم و تا فردا همانجا نشستم».
آیرتون میگفت از تم��ام اتفاقات آگاه��ی دارد و از اخالقیات برای کنت��رل حدودی که
میخواست از آنها تجاوز کند ،کمک میگیرد .بدون شک سنا رانندگی را بهنوعی تعریف
زندگی میدانس��ت و از آن بهعنوان وسیلهای برای شناخت خود اس��تفاده میکرد .او در
اینباره گفت« :این تحقیقات برای من شگفتانگیز است .هر موقع بیشتر تالش
میکنم ،چیزهای بیشتری میبینم .بارها و بارها این موضوع تکرار میشود .اما
یک تناقض وجود دارد .زمانی که شما سریعترین راننده لقب میگیرید ،در همان
لحظه در نهایت شکنندگی و آسیبپذیری قرار دارید ،چرا که در کسری از ثانیه،
این عنوان را ازدست خواهید داد .این باعث شد خودم را عمیقتر درک کنم».
درونگرایی سنا هرگز مانع اقدامات بشردوستانه و کمک به اطرافیانش نبود .او کودکان
بیسرپرس��ت را دوس��ت داش��ت و میلیونها دالر برای آینده آنها خرج ک��رد (تقریبا
400میلیون دالر) ،تمام این مخارج برای آیندهای بهتر برای کودکان برزیلی صرف شد.
در اوایل  ،1994او در مورد آیندهاش به رسانهها گفت« :میخواهم بهمعنای واقعی کلمه
زندگی کنم .هرگز نمیخواهم زندگی را ناقص تجربه کنم ،در بستر بیماری یا مصدومیت.
من هرگز در دوران ورزشیام دچار مصدومیت نشدم ،اما امیدورام مرگم آنی باشد».
و اینگونه شد ،در اول می  1994در گرندپری سنمارینو ،وقتی با خودرو ویلیامز راننده اول
رقابت بود ،بهشدت با دیوار بتنی پیچ سوم برخورد کرد .تمام دنیا این حادثه را از تلویزیون
تماشا کرد و او درجا مرد .مراس��م خاکسپاریاش در س��ائوپائولو با حضور جمع زیادی
از رانندگان و عشاق فرمول یک برگذار ش��د .نکته عجیب و زیبای آن مراسم این بود که
بزرگترین رقیبش آلن پراست زیر تابوت او را گرفت و او را به جایگاه ابدیاش رهسپار کرد.
«فرانک ویلیامز» در باره سنا گفته بود« :درواقع ،او بیرون از خودرو خیلی بزرگتر از زمانی
بود که پشت فرمان مینشست».
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سـرگـرمـی

راز صنعت در هر شماره با برگزاری مس��ابقه پیامکی به قید قرعه به ش��ش نفر از شما خوانندگان
محترم جوایزی اه��دا می کند .ش��ما تنها م��ی توانی��د از طریق ارس��ال رمز جدول به ش��ماره
 300072160در مسابقه پیامکی راز صنعت شرکت کنید .لطفا حتما نام و نام خانوادگی و شماره
پرسنلی خود را به همراه رمز جدول ارسال کنید.

ي:
افق 
 .1از ش�ركتهاي خودروس�ازي بزرگ آلماني  -از كمپانيهاي خودروسازي
بريتانيا كه اولين مدل الكتريكي اين ش�ركت بهعنوان بهترين ماشين سا 
ل
اروپا  2019انتخاب شد
ن خودرو ده ه 1980
ت كرايسلر و سريعتري 
ي فيا 
ي در گرو ه خودروساز 
 .2برند 
جهان  -از شهرهاي مهم مازندران  -پول سابق بلغارستان
 .3عالمت مفعول بيواسطه  -تصوير كسي  -عضو دونده  -اثر پا
ي در اروندرود
 .4مراقب باش!  -را ه ميانبر!  -دردسر  -جزيره ايران 
 .5وبگاهي براي رتبهبندي وبگاههاي برتر  -بو  -شايعه  -سرگردان
ي
 .6سيلي  -چهکسی؟  -دستنيافتن 
ج
ت ب ه رن 
ي زياد نسب 
ت عاطف 
ي حساسي 
ل در پرداختها  -دارا 
ن پو 
 .7جايگزي 
و درد ديگران  -درجهاي در ارتش
 .8بريدن ش�اخههاي اصلي  -پرفروشترين خودرو اس�پرت جهان  -سگ
انگليسي
ت بهشمار ميرود
ت الكترونيك در اينترن 
ب پس 
ي محبو 
ي از سرويسها 
 .9يك 
 آگاهي  -یک جامد ژالتین مانند .10از دست دادن  -مرز – تخته ،ورق
ب  -رودي در اروپا  -باغ تاريخي در شيراز  -رختشویی
 .11حرف انتخا 
ن
 .12مظهر زيبايي در روم باس�تان  -فيلمي از مس�عود كيميايي با بازي امي 
تارخ ،هادي اسلامي و فريماه فرجام�ي محصول  - 1367بدي و فس�اد  -از
جنس الياف پنبه
ل
 .13نام دخترانه  -ساز ش�كوهگر  -يك طبقه از ساختمان  -فيلمي از رسو 
صدرعاملي و بازي خسرو شكيبايي
ي در كار  -افسوس
 .14سي روز سرد  -درنگ و سست 
ن در خودرو اجباري شد
 .15افراد ولگرد  -براي افزايش ايمني كودكا 

جایزه :
کارت هدیه
 100هزار
تومانی

ي:
عمود 

ي توليدكنند ه خودر و
 .1باشگاه تركتبار  -كمپاني كرها 
 .2از كمپانيهاي بزرگ خودروس�ازي جه�ان  -از توابع اس�تان البرز -
كاسني فرنگي
ب بانوان
ي در غرب ايرلند  -شمشير  -تعج 
 .3پيچيدن  -جزيرها 
 .4جزيرهاي بزرگ در جنوب يونان  -همراه داد  -شايس�ته پرس�تش يا
ل  -هر تار مو
احترام كامل بهخاطر خوبي يا كما 
ي راحت  -جنازه
ت عاليات  -تكي ه دادن بهجا 
 .5از عتبا 
 .6ارث میبرد  -پرفروشترين ماش�ين تويوتا  -دومی�ن فاجعه طبیعی
متداول
ش عرب  -دزد
س  -آت 
ت استفهام  -لم 
 .7از آدا 
 .8بازي و سرگرمي  -روش  -سود حرام ،ربح
ي دنيا و میزبان مسابقات
ي قدرتمند اقتصاد 
ي  -از كشورها 
 .9بزرگمنش 
گرند پری  -بخشايندهترين  -انگبين
ي جهان  -مدارك  -خوشنما ،زیبا
گ خودروساز 
 .10از كمپانيهاي بزر 
 .11باج و خراج  -غلبه  -جمعی
 .12نام قديم كشور فرانس�ه  -زمين بيصاحب  -هشتمين حرف الفباي
ي خودرو
ت سيستم سوخترسان 
ي  -از قطعا 
يونان 
ن شاهنام ه  -اليه محافظ سياره
 .13ويتامين محلول در روغنها  -از ديوا 
ن  -ضمير دوم شخص
زمي 
ي زادگا ه فردوسي
ن  -روستا 
س بلغارستا 
ت خودروساز تازهتاسي 
 .14شرك 
 اسب رستمي ماند  -از
ن مقا م باق 
ش از 2دور ه در اي 
 .15تنها رئيسجمهور آمريكا ك ه بي 
ي خودرو
م سوخترسان 
قطعات سيست 

پاسخ جدول شماره : 19
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گردهمایی به مناسبت روز کارگر
جناب آقای دکتر صمدی ریاست هیات مدیره هلدینگ رایزکو در نشستی به مناسبت
روز کارو کارگر در مجموعه ن��ژاد فالح کرج ضمن تبریک به مناس��بت روز کارگر و روز
معلم در سخنان خود از تمامی معلمان و کارگران تجلیل و تشکر به عمل آوردند و اشاره
داشتند که در شروع فعالیت خود از زمانی که با جناب آقای مهندس کریمی و سرکار خانم
مهندس نوروزی همراه شدیم ،اصل و زیر بنای ش��رکت را پایه گذاری کردیم و دو اصل
را سرلوحه قراردادیم که این دو اصل عبارتند از :سرعت عمل و دیگری تعلق سازمانی و
تا امروز بر این دو اصل همواره اس��توار بوده و خواهیم بود و این دو اصل را سر لوحه تمام
فعالیتها قرارداده که می بایست در تمام ارکان سازمان جاری و ساری باشد و همه پرسنلی
که اول نام ایران و سپس بقای سازمان برای آنها ارزش��مند است برای این دو اصل مهم
همت گمارده و تعهدات اخالقی و س��ازمانی خود را به نحو احسن به سرانجام برسانند و
همچنین در ادامه ایشان انتقال اطالعات از نسلی به نسل دیگر را در راستای تعامل تجارب
بسیار پر اهمیت دانسته و بر آن تاکید داشته و اشاره داشتند که تجربیاتی که طی سالیان
به دست آمده حاصل پیروزی ها و شکستها توامان بوده است و در انتها ایشان برنامه های
توسعه ای سازمان در سال جاری را مطرح نمودند .

خرداد ماه 98

گـزارش

ب�ه هم�ت خيري�ه راز ب�راي
خانواده هاي همكاران هولدينك
رايزك�و بمناس�بت روز خان�واده
برگزار شد .

پيك نيك در
فضاي باز
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